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Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní
vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený
stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které
budou s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Blíží se Vánoce. Nastává čas bilancování a pro mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že
právě uplynulý rok znamenal pro mnohé hlubší zásah
do peněženek a s tím i související uvažování o ﬁnanční
budoucnosti. A to nejen ve vztahu k ﬁnanční krizi nebo
jen k výsledkům různých vládních opatření. Věřme, že
rok 2015 bude v mnohém přelomový a jeho změny se
budou promítat i do let příštích. Je tedy dobré se do budoucna dívat s optimismem a doufat v lepší časy. Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme trávit
se svými blízkými a v prostředí útulného domova, kde
se cítíme bezpečně.
Nenechme se vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Nenechme se ani ovlivňovat názory politických představitelů či médií. Ale využijme síly a hloubky
vánoční doby k oprášení našeho lidství. Zdravý rozum,
ohleduplnost a lidskou slušnost budeme potřebovat
i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu
k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli na konci
roku 2015 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako
rok letošní. A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické
příslušnosti, zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace. Pojďme si uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc
se pokusíme trávit příjemně a pokusíme se, když ne
úplně vypnout, tak alespoň omezit naše myšlenky na
stres a práci a budeme více myslet na lidi kolem nás,
ať už na ně máme jakýkoliv názor. A pokud si dáváme

LISTOPAD - PROSINEC 2014

předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k našim
bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení
pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, které nám znepříjemňují život.
Věřím, že i v roce 2015 s plným nasazením, s vervou
a pevným zdravím uskutečníme naše společné i osobní
cíle.
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové, přeji
Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem Zastupitelstva města Štíty z celého srdce krásné prožití Vánoc,
splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2015.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

ZPRÁVY Z
RADNICE
Výpis z usnesení
z 78. jednání RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
•

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená
s MUDr. Emilií Spáčilovou, kdy předmětem smlouvy
je pronájem prostor v přízemí zdravotního střediska.

•

Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem p. Milošem
Nechanickým, kdy předmětem smlouvy je položení
schodů na odpočinkové části dolního náměstí
a oprava studánky v ulici Za Vodou.

•

Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem
p. Bohuslavem Sedláčkem, kdy předmětem smlouvy
je dláždění chodníku a odpočinkového prostoru
žulovou mozaikou v dolní části náměstí.

•

Smlouva o službách uzavřená s Bc. Janem Švédou,
kdy předmětem smlouvy je zimní údržba komunikací
v místní části Crhov.

•

Smlouva o bezplatném převodu majetku uzavřená
s předávajícím Česká republika – Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje, kdy předmětem smlouvy je
bezplatné předání pneumatického zvedacího vaku.

•

Smlouva o poskytnutí pravidelného servisu IT Města
Štíty uzavřená s ﬁrmou ASI informační technologie
s.r.o., Mohelnice.

•

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti uzavřená s Olomouckým krajem.

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 zajištění a instalaci
internetového připojení pro JSDH Štíty a nákup
modulu Fireport Komplet pro obsluhu SMS zpráv
a předávání podrobných informací k výjezdu
jednotky.

•

Rada města schválila spisový a skartační řád města.

•

Rada města schválila povolení výjimky z počtu žáků
v páté a sedmé třídě ZŠ a MŠ Štíty.

Štítecký list strana 2

USNESENÍ
ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 5.11.2014
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených
zpráv, návrhů a připomínek
Bere na vědomí:
a) Seznam zvolených kandidátů do zastupitelstva města
Štíty
b) Složení slibu členů zastupitelstva v pořadí MUDr.
Pavel Bartoň, Petr Beneš, Antonín Čech, Bc. Zdeněk
Drlík, Petr Haltmar, Jaroslav Hudousek, Vojtěch
Langer, Ing. Pavel Meixner, Luboš Skácel, Ivar
Směšný, Vladimír Světlík, Bc. Jiří Vogel, Ing. Oto
Wonke, Otto Wonke, Miroslav Čermák
Projednalo a schvaluje:
1. Návrhovou komisí Ivara Směšného, Vladimíra Světlíka, Vojtěcha Langra
2. Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Maixnera a Bc. Zdeňka Drlíka
3. Program zasedání ustavujícího.jednání zastupitelstva
4. Zvolení jednoho místostarosty
5. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o
obcích pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
6. Veřejný způsob volby starosty a místostarosty a členů rady
7. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích volí starostou města Štíty pana Bc. Jiřího
Vogela, nar. 13.3.1964, bytem Štíty, Okružní 319,
který je uvolněným členem zastupitelstva
8. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích volí místostarostou města Štíty pana Luboše
Skácela, nar. 15.7.1966, bytem Březná 44, Štíty,
který je neuvolněným členem zastupitelstva
9. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích volí členem rady pana Antoníma Čecha, nar.
25.5.1962, bytem Štíty, Okružní 320, který je neuvolněným členem zastupitelstva
10. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o
obcích volí členem rady pana Jaroslava Hudouska, nar. 17.1.1950, bytem Štíty, U Parku 26, který je
neuvolněným členem zastupitelstva
11. členem rady pana Ing. Pavla Meixnera, nar.
8.2.1968, bytem Štíty, Na Pilníku 285, který je neuvolněným členem zastupitelstva
12. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o
obcích zřízení ﬁnančního a kontrolního výboru, oba
pětičlenné

13. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o
obcích volí předsedou finančního výboru pana
Bc. Zdeňka Drlíka
14. Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona
o obcích volí předsedou kontrolního výboru pana
Miroslava Čermáka
15. Volí členy ﬁnančního výboru Petru Scholzovou, Ing. Danu
Valentovou, Petru Pecháčkovou, Ing. Oto Wonkeho
16. Volí členy kontrolního výboru MUDr. Pavla Bartoně,
Otto Wonkeho, Jana Veselého, Pavla Hrdinu
17. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 540 Kč měsíčně ode dne
ustanovujícího zasedání, tj. 5.11.2014
18. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 8 000 Kč měsíčně ode dne zvolení do funkce,
tj. 5.11.2014
19. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce radního
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce (vyjma
starosty a místostarosty) ve výši 1 300 Kč měsíčně
ode dne zvolení do funkce, tj. 5.11.2014
20. Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 1 120 Kč a člena výboru ve výši 880 Kč neuvolněným členům zastupitelstva ode dne zvolení do funkce, tj. 5.11.2014
21. V souladu s § 77 odst. 3 písmeno b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených
odměn
22. V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce členů výboru pro
nečleny zastupitelstva ve výši 200 Kč za každou
účast na jednání výboru

23. Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje upřesněnou cenu samosběrného kropícího stroje v celkové výši 4 052 895 Kč se spoluﬁnancováním ve výši
698 775 Kč, Operační program Životní prostředí,
výzva č. 59 výzva OPŽP v rámci projektu pořízení
samosběrného kropícího stroje Město Štíty
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Návrhová komise: Ivar Směšný, Vladimír Světlík, Vojtěch
Langer.
Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
UPOZORNĚNÍ
Městský úřad ve Štítech bude v období vánočních
svátků z důvodu čerpání dovolených uzavřen
v období
od 22.12.2014 do 2.1.2015.

Svoz komunálního odpadu v Crhově
V případě sněhové nadílky budou v Crhově na
svoz komunálního odpadu přistaveny kontejnery,
a to na hřišti a u Bartošů.

Česká spořitelna, a.s., pobočka Štíty
oznamuje novou otevírací dobu:
Po zavřeno
Út zavřeno
St zavřeno
Čt 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Pá zavřeno
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ŽIVÝ BETLÉM
Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si spolu s námi zrození Ježíška
uprostřed kouzelné atmosféry Vánoc...

Spolek “Crhovská chasa“ Vás zve
na sv. Štěpána 26. prosince 2014 v 16:00
do crhovské spolkovny
(naproti autobusové zastávce), kde bude sehrána
Vánoční hra o narození.

Spolek „Crhovská chasa“ uvede na
Štědrý den 24.12.2014 ve 13:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech
Vánoční hru o narození. Zveme malé
i velké diváky.
Po „Vánoční hře“ ve 14:00 hod zveme
nejen rodiče s dětmi na otvírání Betléma - oživení jesliček a zpívání koled.
Děti si doma mohou vyrobit vánoční
ozdobu - SRDÍČKO a během programu
pověsit na připravený stromeček vedle
Betléma.
Během celého programu je kostel otevřen pro veřejnost.

Bohoslužby o Vánocích
24. 12. 2014
25. 12. 2014

22:00 Půlnoční mše svatá
9:00 Narození Páně,
mše svatá

26. 12. 2014

9:00 mše svatá
na Štěpána

1. 1. 2015

9:00 mše svatá
na Nový rok,
Slavnost Matky Boží
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Výstava betlémů
v Červené Vodě
Římskokatolická farnost Červená Voda všechny srdečně zve na výstavu betlémů ve farním kostele sv. Matouše v Červené Vodě. Hlavním lákadlem výstavy bude
červenovodský farní betlém, jehož opravě jsme v letošním roce věnovali nemálo úsilí i peněz. Byl pravděpodobně vyroben roku 1932 v Tyrolsku tamními mistry.
Jde skutečně o unikátní kousek, postavičky jsou velice
precizně propracované. Je docela dobře možné, že náš
betlém se stal předlohou pro hedečský betlém, který
kopíruje tento tyrolský styl, není ale tak propracovaný
jako ten červenovodský. Desítky budov, stovky ﬁgurek,
skály atd. jsme nově umístili na dvě třístupňová pódia
o rozměrech zhruba 1,5 x 2 metry. Přestože farní betlém bude rozsahem největší, nebude pochopitelně jediný – máme přislíbeno zapůjčení i řady dalších, např. od
řezbáře pana Valenty či zesnulého pana Špačka. Bude
se na co dívat! A pokud máte doma nějaký zajímavý
betlém a chtěli byste jej ukázat ostatním, určitě se nám
ozvěte, budeme rádi! Kontaktujte faráře Radka Maláče
(R.Malac@seznam.cz; 739 245 986). Vámi zapůjčené
betlémy vám po výstavě pochopitelně v pořádku zase
vrátíme, na Vánoce je již budete mít doma.
A nakonec časy, kdy bude červenovodský kostel s výstavou otevřen:

Pátek 12.12 15:00 – 18:00
Sobota 13.12 9:00 – 11:00
Neděle 14.12 14:00 – 17:00
Úterý 16.12 9:00 – 11:00
Středa 17.12. 14:00 – 17:30
Čtvrtek 18.12. 9:00 – 11:00
P. Radek Maláč, farář v Červené Vodě

POZDRAVY Z DRUHÉHO
KONCE SVĚTA – HAITI.
Koncem prázdnin jsme odeslali dopisy s dárečky pro děti na
Haiti. Osobně je doručila p. Kristýna Lungová – koordinátorka projektu na Haiti ACHO, která v září na Haiti odletěla.
Zúčastnila se otevření nové školy v Gonaives, která vznikla
také za přispění českých dárců. Její návštěva na Haiti byla i za
účelem setkání se všemi, v programu Adopce na dálku.
Část dopisu p. Lungové:
„Baie de Henne (Zátoka slepic) v severozápadním regionu,
který je považován za nejchudší na Haiti. Skutečnost, že jedete
opravdu skoro na konec světa, si uvědomíte hned po několika
kilometrech za Gonaives, kde začíná prašná cesta plná kamení. Končí stromy a před Vámi se pomalu rozprostírá polopoušť
s malými keři a kaktusy. Víte, že Vás čeká dlouhá cesta, kdy
auto může po takovém terénu jet maximálně 20 km/hod. Po
více jak pěti hodinách jsme dorazili na místo. Čekalo nás vřelé uvítání. Navštívili jsme školu, předali dopisy. Samozřejmě
jsme všechny děti pozdravovali. V kufru mám spoustu dopisů
a foťák plný fotek :) Atmosféra v Baie de Henne byla moc hezká a mám vyřídit od všech srdečné pozdravy a velké díky.“
Určitě Vám toto setkání a nové zprávy z Haiti udělaly stejnou
radost jako mně a podpořilo v myšlence, že Vaše peníze dáváte opravdu na dobrou věc. Dopisy ještě nejsou přeložené,
ale nové fotograﬁe už dorazily. Pokud se chce někdo další
zapojit do Adopce na dálku, ozvěte se, prosím, kontakt je ve
štítecké infocentru.
Tak až na Štědrý den vyjde první hvězda, vzpomeňte, že na
druhém konci světa při půlnoční na Vás myslí díky Vám školáci Desilus a Rodlet.
Děkuji a přeji Vám všem krásné Vánoce.
Eva Pecháčková.

SBÍRKA
VÁNOČNÍ HVĚZDA
Během adventu a vánočních svátků bude ve
Štítech v kostele probíhat sbírka „VÁNOČNÍ
HVĚZDA“ na pomoc syrským dětem v uprchlických táborech.
Za poslední rok vzroste počet syrských dětí
v ohrožení na více než 6,6 milionu. Tyto děti
nemohou chodit do školy, nemají domov, neznají
pocit bezpečí. Velká část z nich žije v přeplněných
uprchlických táborech a na vlastní oči viděly násilí a utrpení.
Darované peníze budou poukázány na účet
UNICEF k tomu zřízený.
Za Vaše příspěvky jsou pro Vás připraveny drobné dárky, které vytvořily děti ze základní školy ve
Štítech.
„Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka
v oceánu, ale oceánu by scházelo, kdyby tam tato
kapka chyběla“.
Eva Pecháčková.

Město soutěžilo v Polsku
K polským partnerům do Niemodlinu se v sobotu 8. listopadu vydaly tři soutěžící ze Štítů, aby se zúčastnily soutěže
o nejlepší pokrm z ryb. Připraveny byly lososové závitky se
špenátem, kapr na rozmarýnu a mandlový candát, který byl
oceněn druhým místem. Tuto polsko-českou kulinářskou
soutěž Svátek kapra pořádají polští partneři již šestým rokem.
Podnětem k uspořádání soutěže původně byla v Polsku
velmi známá mezinárodní soutěž satirických kreseb Karpik
pořádaná od roku 2003. Letos se jí zúčastnilo přes 1400
autorů satirických kreseb z 50 zemí světa. Proto je tomuto
úspěšnému projektum v Polsku věnována velká pozornost
a slavnostní vyhlášení vítězů, jakož i naši gastronomickou
soutěž přenáší rádio Opole a polská regionální televize.
Případní zájemci o účast v uvedených soutěžích v roce 2015
se mohou informovat v TIC Štíty.
(-ss-)

STOLETÍ

Vody…44...

až se ucho utrhne...,
koupí se nový džbán
Voda nás obklopuje ze všech stran, ovšem já z vody vařit
nechci. Pokud Vás nerozčílí na složence cena vodného, určitě
se tak později stane třeba u cukráře, co nabízí zmrzlinu smetanovou a vy ochutnávajíce zjistíte, že je vodová. Chcete na
podvodníka spustit vodopád nadávek ale raději si na zklidnění
dáte vodku nebo jinou ohnivou vodu. Kořalka odvodňuje, tak ji
raději zapijte obyčejnou vodou.
A nepřehánějte to, mohli byste posléze spát jako na vodě. Bude-li vám v noci blbě, už vám nepomůže ani voda svěcená a ještě
to bude voda na manželčin mlýn, vyhubuje vám... Raději zachovejte klid, zas tak horké to není, řeči se vedou a voda teče.
Manželku pustit k vodě ještě nechcete a vy se přece kvůli domácí přeháňce nenecháte utopit na lžíci vody. Udobřete si ji a v
sobotu ji vezměte na vodu. Beztak už uplynulo hodně vody, kdy
jste naposledy společně pádlovali. Otočte to proti proudu, ať se
pořádně unaví. Večer bude spát, jako když ji do vody hodí.
Vy pak můžete v klidu se sousedkou kalit vodu nebo leštit kajak. Od té doby, co jí praskl vodovod, jste ji vůbec nenavštívil.
Měla povodeň v celém bytě a to vám určitě nezapomene. Až do
další poruchy vodovodu.
Přeji Vám, abyste v roce 2015 byli za vodou.
..a nic si z toho nedělejte, samá voda...

PF 2015 Petr Beneš
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Vyhodnocení
Rozkvetlého okna

Výsledky fotosoutěže můžete
zhodnotit na výstavě

Účastníci letní soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno se
sešli v pátek 14. listopadu v heroltické hospůdce Na
kovárně. Členy komise a soutěžící sem pozvala společnost Heroltická s.r.o., která tuto soutěž společně s Turistickým informačním centrem Štíty již druhým rokem
uspořádala a věnovala ceny výhercům.
Vzácným hostem celého setkání byla senátorka
RNDr. Jitka Seitlová, která předávala všem přítomným
diplomy za osobní přínos k okrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme.
První cenu, kterou byl poukaz na čerpání služeb společnosti Heroltická s.r.o. v hodnotě 3000 Kč, převzala
z rukou zastupitelů města Štíty pana Petra Beneše
a pana Ivara Směšného paní Hana Tempírová, druhé
místo a poukaz v hodnotě 2000 Kč získala paní Ludmila Ptáčková a o třetí místo se podělila paní Květoslava
Šulová a paní Pavlína Rančáková, obě získaly poukaz
v hodnotě 500 Kč.
Ještě byly uděleny
dvě ceny v podobě dárkových
balíčků, a to za
největší počet hlasů ve fotoanketě
všech soutěžních
oken na internetových stránkách
www.stity.cz, což získalo okno paní Hany Tempírové.
A za nejvíce udělených hlasů na facebooku Infocentra
Štíty získala cenu paní Ludmila Ptáčková.
Děkujeme všem přihlášeným za jejich krásně vyzdobená okna a balkóny, které zkrášlují naše město a jsou
inspirací pro ostatní občany.
(-ss-)

Fotosoutěž „Vyfoť sochu sv. Jana Nepomuckého a vyhraj foťák“, kterou organizovalo Město Štíty a TIC od
července do září letošního roku, je u konce. Celkem
jsme obdrželi 164 fotograﬁí, z nichž bylo vybráno
70 snímků, které jsou nyní vystaveny v obřadní síni
Městského úřadu Štíty. Výstava je volně přístupná. Jste
srdečně zváni!
V pátek 14. 11. 2014 proběhla vernisáž této výstavy, na
kterou byli pozváni všichni autoři soutěžních fotograﬁí.
A kdo byl oceněn?
Na prvním místě se umístil pan Ivo Žouželka ze Štítů, druhé místo získala paní Jarmila Nováková z Brna
a třetí příčka patřila paní Radce Johnové z Bukovice.
Gratulujeme!
(-ss-)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Dřevozpracující ﬁrma UNISTOLA, Písařov 176,
nabízí k prodeji dřevěné brikety.
Brikety jsou baleny po 10 kg za cenu 3,50 Kč/kg.
Informace na tel. 608 621 951 nebo 731 177 339
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Co nového ve Štítech?
Že se ve Štítech stále něco děje, na to jsme si již zvykli.
Náměstí už vypadá úplně jinak (a vůbec ne špatně), ulice
Nákladní je bez děr a pyšní se i novými chodníky, nový kabát
prý oblékne od nového roku i restaurace Černá kočka.
A na co se můžeme v první fázi změn těšit? Co návštěvníky
čeká?
 nekuřácká restaurace (pro kuřáky na terase)
 noví kuchaři a personální změny
 nový jídelníček
 dětský koutek
 kavárna se zákusky
 upravené a prosvětlené prostředí
Věřme, že všechny změny budou k lepšímu. Alespoň jedno
restaurační zařízení, ve kterém se dobře vaří, kam si mohou
přijít popovídat i maminky s dětmi a které uspokojí po všech
stránkách i náročného zákazníka, k náměstí a městu patří.
Bez restaurace by ani město Štíty nebylo městem.
(-iv-)

Nová regionální literatura

Na knižním trhu se objevily dvě novinky, které by mohly
obyvatele Štítů zajímat. V obou publikacích se totiž mimo
jiné píše i o Štítech a okolí. Obě níže jmenované knihy je
možno zakoupit ve štíteckém informačním středisku nebo
v bazaru nábytku na náměstí.
První kniha autora Miloše Melzera má název: „ANEŽKA
ŠULOVÁ - obrazy ze života na vesnicích severozápadní
Moravy ve druhé polovině 19. století“
Anežka Šulová (1877-1954,
rodačka z Olšan, patří k nejvýznamnějším sběratelům tradiční
lidové slovesnosti na severozápadní Moravě. Většinu života
prožila v Hosticích a Rudě.
Vedle životopisné části knihy
o A. Šulové jsou zde popisovány kalendářní zvyky, lidové
pověry, výroční obyčeje, které
se provozovaly na vesnicích
našeho kraje, události v rodiněnarození dítěte, svatby, pohřby,
každodenní život obyčejných
lidí, společenské události na vesnici - žně, hody, procesí, poutě, návštěvy obchodníků apod.
V bohatě ilustrované a fotograﬁemi doplněné knize najdeme
také výběr pohádek, povídek, pověstí, říkadel a písní z pera
Anežky Šulové.
Pro občany Štítů je důležitá informace, že jsou zde poprvé publikovány dosud nezveřejněné povídky a pověsti
o Šilperácích.

z různých míst Jesenicka (oblasti
zahrnující území okresů Šumperk a Jeseník s částmi Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku). Kniha je bohatě vybavena
dokumentačním a obrazovým
materiálem.
V rozsáhlé kapitole Doba křídová, moře a zkameněliny si
můžeme přečíst o zajímavých
nálezech zkamenělin ve Štítech
i na Březné. Krásně zachované
zkameněliny živočichů z doby
před 94 – 88 miliony let se
začaly nacházet v hliništi štítecké cihelny roku 1929 a nejvíc se jich získalo v osmdesátých letech minulého století.
O tom by mohli vyprávět bývalí učitelé a žáci naší školy
i zaměstnanci cihelny.
(-iv-)

Divadlo v Herolticích
Do Heroltic zavítali v sobotu 8. listopadu 2014 divadelní
ochotníci z Mostku u Chocně. Po již třech úspěšných představeních v minulých letech si letos mohlo přes sto diváků
vychutnat pohádku Popelka. Již jsme mohli vidět Tři mušketýry, pohádku S čerty nejsou žerty a muzikál Kleopatra.
Tentokrát se soubor nesnažil o věrné zpracování již známé verze pohádky, ale zařadil své prvky. Například místo
holoubků přiběhly Popelce na pomoc myšky a šaty s kočárem jí vykouzlil čaroděj. Ale známých scén z televizní pohádky s Libuškou Šafránkovou jsme si též užili a srandy také.
Jsem moc ráda, že velká část diváků byly děti.
Za spokojené diváky Jana Knápková

Autorem druhé knihy „VLASTIVĚDNÉ ZAJÍMAVOSTI
Z PŘÍRODY JESENÍKŮ“ je odborný pracovník Vlastivědného muzea v Šumperku, RNDr. Zdeněk Gába.
Kniha je určena široké veřejnosti, turistům, odborníkům, ale
hlavně všem, kteří mají rádi přírodu, náš kraj- kraj hornatin
a vrchovin- Jesenickou oblast a její podhůří. Autor se snaží
o vysvětlení záhad a otevřených otázek v přírodě a kolem ní
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Kaplička sv. Máří Magdalény
a pramen u Majdalenky
Stavební úpravy probíhající ve Štítech nemohou nikomu ujít. Nemalou zásluhu na tomto dění má i mistr kameník – pan Miloš Nechanický, který se po úspěšné výstavbě
zdi u kostela a dokončení zídky na náměstí pustil do stavby kamenné studánky za mostem „ u Magdalenky“. Vkusně stavebně upravený výtok prastarého pramene s pitnou
vodou je již dokončen a zajisté si zaslouží pochvalu.
Pro vodu chodí k Majdalence (nebo Magdalence) půlka
Štítů, ale kde se tento místní název vzal, už vědí jen starší
občané. Jen ti si totiž vzpomenou na dobu, kdy ve Štítech
stávala prastará kaplička zasvěcená sv. Máří Magdaléně.
Kaplička stávala na levém břehu řeky Březné, asi 200 m
za mostem v ulici Za Vodou, při lesní cestě na Studénky (po modré značce). Byla postavena v barokním slohu,
mohla být stará asi 250 i více let. V šedesátých letech minulého století už byla pobořená. Dnes už po ní nezbylo
nic, místo připomíná jen pár zarostlých kamenných kvádrů ve stráni a pod cestou skruž s poklopem a černou
deskou - podchycený pramen, odkud bere vodu několik
domů za řekou, a který mimo jiné vyvěrá právě u mostu.
Ze vzpomínek pamětníka – pana Jiřího Lišky:
„Kaplička svaté Marie Magdalény měla čtvercový půdorys,
velikosti asi 2x2 m a střecha měla tvar tupého jehlanu. Pokryta
byla původně šindeli, které ale byly později překryty térovanou
lepenkou. Postavena byla z kamene, hrubě omítnutá a svítila
čerstvým vápnem. Ke kapličce, která stála na svahu nad cestou, vedlo několik kamenných schodů, na kterých věřící klečeli
a modlili se. Také od kapličky dolů, přes cestu, byly schody, na

Socha sv. Magdaleny v kostele - původně v kapličce.

jejichž konci se nacházela pověstná studánka svaté Magdalény
s kvalitní vodou, která zde stále tekla. Nad ní byla černá žulová tabule s německým nápisem. Říkalo se, že je to voda lehce
radioaktivní, a proto zdravá. Prý to říkal jeden profesor, který
tady byl…… Tekoucí vodu u mostu vybudovalo město v roce
1927, aby se nemuselo chodit s dřevěnými vedry pro vodu tak
daleko...
… Ještě do první
poloviny 19. století touto
lesní cestou projížděly
povozy se zbožím, byla
to frekventovaná zkratka,
silnice byly vybudovány
později…
...Nejvíce živo bylo
čtvrtou neděli po Velikonocích. Ten den byl
v Šilperku jarmark a ve
Studýnkách byla současně pouť. Proto tudy
chodili poutníci a procesí.
Kaplička byla v tyto dny
slavnostně vyzdobená,
o to se staral místní zahradník, pan Bartoschek,
který měl svoje velké zahradnictví hned naproti
mostu přímo pod lesem
(pozn.: dnes Okřinovi
Pohled z lesní cesty u Magdalenky - z archivu p. M. Kubelky.
a Kubíčkovi). Poutníci
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Obrázek s kapličkou a pramenem u Magdalenky - z archivu p. J. Lišky.
zastavili u kapličky, pomodlili se a zpívali. Poté co se osvěžili,
nahlédli přes dřevěné mříže dovnitř, kde byl malý oltář, na něm
socha svaté Maří Magdaleny, která má levou ruku na lebce,
symbolu naší smrtelnosti. Jako děti jsme se toho báli. Vedle
lebky leží kniha s latinským textem…
Kaplička je už sice minulostí, ale v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie, hned za vchodem vlevo, můžeme spatřit
alespoň sochu Magdaleny, která byla naštěstí zachráněna (až
na pravou nohu, ta již podlehla zkáze) a na poslední chvíli
přemístěna. Ruka opravdu spočívá na lebce a vedle lebky leží
otevřená kniha s latinským nápisem. (Pozn.: Sv.Magdalena
bývá zobrazována jako krásná mladá žena s nádobkou masti
nebo kajícnice v žíněném rouše s lebkou i křížem.)
A pramen? Pro vodu k Magdalence můžeme chodit nadále,
ale voda se nám bude napouštět pohodlněji. Snad bude voda
stále tak dobrá a čistá, jako za časů našich babiček.
(-iv-)

Nově vybudovaná studánka u mostu.

Počasí před 30 ti léty
Výše uvedené poroučení se nesetkalo s úspěchem, a pokud
nějak počasí ovlivňujeme, jsou to činy téměř veskrze nemoudré, nesvědčící o tom, že bychom dbali dobra generací
příštích…

Rok 1984:
Na Nový rok nebylo sněhu ani ledu. Nejvíce sněhu – 60 cm,
napadlo až 17. ledna, větší mrazy byly spíš výjimečné. Březen
i duben byly velmi chladné, např. 28. 4. byl celodenní mráz.
Pokud bylo dopřáno několik teplých dnů, hned následovala
vždy průtrž mračen (5. 5., 21. 6., 12. 8.), přidaly se kroupy
či vichřice. Ta červnová bouře způsobila erozi na polích zejména v Hartíkově a Bušíně a velké škody kolem Šumperka
a Zábřeha. Medard dopřál kapek, že se ani seno sušit nedalo.
V červenci i v srpnu byl ranní mrazík. Žně tu mohly začít až
27. srpna a skončily 6. října (!) a mnoho zrna vypadalo na
pole. Len byl krásný, ale nedal se obracet ani dobře sklidit
– dokonce l0 ha zůstalo na poli. Pěkný nebyl ani podzim, setí
bylo velmi obtížné. Ještě 23. listopadu byla silná bouře, opět
s kroupami i vichřicí. Vánoce „něžně“ posypané deseti centimetry sněhu. Rok byl tedy velmi nehostinný, zajímavostí byly
u nás komplikující srážky, zatímco od Olomouce níže kraj
trpěl nadále suchem.
Alex Krobot
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CRHOV ZPÁTKY V ČASE
Kde je v Crhově „na rovince“? Kolik různých rodů Bartošových, Valentových a Šulových žije v jediné vesnici? Kudy
dřív vedla cesta a jak se jelo ke kováři? Co je to hinďál?
Podobné otázky starousedlíky nenapadnou. Mají cestičky
dědinou prochozené křížem krážem, slýchají vyprávění
svých prarodičů, jsou vrostlí do Crhova, stejně jako vesnice
do nich. Tápou ale ti, kdo se do Crhova přistěhovali. Nejsou
si jistí přiženění nebo přivdané. Dokonce i od starších lidí
často slýcháme jako druhou nebo třetí větu: Já nejsem odsud,
pocházím z Jedlí, ze Studýnek nebo ještě odjinud.
Aby se paměť Crhova neztrácela a abychom umožnili
lidem sdílet vzpomínky, vydal místní spolek Crhovská chasa začátkem října výzvu všem Crhovákům – přineste staré
fotograﬁe, případně jiné věci a zkusme si společně připravit
večer pamětníků. Pak jsme celý měsíc digitalizovali, upravovali a někdy i alchymisticky vyvolávali staré obrazové
doklady bohatého crhovského života. Některé fotky byly ještě
na skleněných tabulkách! Parta hrdých mladých kluků před
vrtulí letadla, honci s divočákem před hospodou, mlatci
a chasa před mlátičkou, fotky školních tříd z první republiky
i z padesátých let, děti v bílých biřmovacích šatičkách, kovář
při práci, děda s vnukem a kozou, chlapi na traktoru. Velkou
práci už před lety udělal při svém pátrání po historii Crhova
Josef Jureček a i díky němu mají jednotlivé tváře konkrétní
jména. A tak se postupně zatím jen v počítači skládala obrazová historie míst a lidí, kterých žilo v Crhově před druhou
válkou kolem šesti set!

Na 1. listopadu se nás v místní Spolkovně sešlo asi šedesát. Katka Švédová se Crhovem zabývala ve své bakalářské
práci a připravila prezentaci se spoustou historických zajímavostí. A pak už se začaly promítat fotograﬁe. Původní
představa byla taková, že místní pamětníci poznají neznámá
místa, sem tam něco podotknou, určí zatím neidentiﬁkovanou osobu, zavzpomínají na bývalého hospodského nebo
učitele. Netušili jsme ale, co se strhne! Obrazy starého Crhova
a předků vyvolaly vášnivou diskusi. Lidé se dohadovali, který
dům na obrázku může mít takovou střechu, kudy mohla vést
tato cesta, která z dcer pana Knápka to stojí před Havlenovou hospodou, čí je tahle stodola. Nad fotograﬁemi školních
tříd už Spolkovna připomínala úl, každý chtěl k obrázkům
něco říct, lidé se dohadovali, smáli, vzpomínali. Nejstarší
paní v sále bylo k devadesátce, nejmladším dětem kolem tří
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let. „Staří“ Crhováci by z nás měli radost. Celý večer jsme
byli s nimi a oni s námi. Ten večer jsme sice mnoho nových
fotograﬁí nepopsali, ale každý si odnášel nůši vzpomínek
a staronových obrazů místa, kde společně žijeme. A mimochodem taky vynikající chuť hinďálu! Obětavé ženy z rodu
Šulových a Pavlíkových nelenily a do plné Spolkovny přinesly na ochutnávky voňavé, čerstvé a zcela crhovské hinďály. Že
pořád nevíte, co to je? Tak se v Crhově někdy stavte.
Prezentace fotograﬁí jsme umístili na spolkové facebookové stránky Crhovská chasa a Spolkovna Crhov. Podívejte
se! Už za pár dní se tam objevil unikátní popisek, který dalším
uzlíkem svazuje minulost se současností: „S jistotou mohu
říct, že na školní fotce z roku 1928 ve druhé řadě zprava třetí,
je můj děda Vincenc Odstrčil.“ Kvůli podobným okamžikům
vzpomínkovou akci určitě zopakujeme. Setkání a zájem lidí
nás přesvědčil o tom, že spolková práce má určitě smysl
a přináší do vesnice radost. Umožňuje sousedům potkat
se i jinde, než na zastávce autobusu nebo před obchodem,
a mluvit i o jiných věcech, než jsou trable všedního dne.
Andrea Hanáčková

Z POHLEDU OBČANŮ
Vážení občané.
Mnozí z Vás již vědí, že jsme s dcerou podaly podnět
k prošetření týrání svěřené osoby. Nebudu popisovat úskalí,
kterými jsme prošly – od státní policie, sociálních pracovnic,
státní zástupkyně a dalších institucí. Pouze právnička Úřadu
práce, odbor sociálních věcí v Šumperku, je správný člověk
na správném místě. To ona nám radila jak v tomto případu
pokračovat a nenechat se odradit nezájmem, lhostejností
a liknavostí některých státních zaměstnanců.
Chci jenom poukázat na to, že kdyby si každý na svém
postu důsledně plnil svoje povinnosti, za které je mimochodem velice dobře honorován, nemohou se stát takové případy, jako je tenhle, nebo například to, že psychicky narušená
žena zabije šestnáctiletého a jistě hodného chlapce, který se
nebál bránit svoji spolužačku. Neumím a ani nechci si představit, co prožívají jeho rodiče. Je to tak zbytečně zoufalá
situace!! Je mnoho věcí, které nemůžeme ovlivnit, například
nevyléčitelná nemoc, ale tohle?!
Chceme na Vás občany apelovat – nebojte se bojovat za
svá práva a hlavně za práva bezmocných a starých lidí, dětí
a zvířat. Nelitujeme toho, že jsme nenechaly případ staré paní
bez povšimnutí, i když průběh není podle našich představ.
Ovšem nadále budeme ostře sledovat, jak celá věc pokračuje.
Nejde nám v žádném případě o sociální dávky, které pečující dostávají. V sousedství máme rodinu, která se dlouhá
léta vzorně starala o svoji maminku, paní již zemřela. Další
rodina se stále vzorně stará o svou maminku. Víme moc dobře, že tato péče není nic jednoduchého, a máme hlubokou
úctu k těm, kteří tuto péči poskytují na vysoké úrovni.
Až do konce svých sil budeme bojovat za práva potřebných lidí, dětí a zvířat.
Ve Štítech dne 20.10. 2014
Alena Lakomá a Leona Jandejsková

Horké brambory
Motto: V předvečer oslav čvrtstoletí od sametové revoluce
v Plzni dva bezdomovci zabili třetího. Pachatelům hrozí, konečně,
střecha nad hlavou, teplá sprcha, pravidelná strava, lékařská péče.
Vše na účet státu. Tolik o stavu české společnosti..
Nadšené oslavy se mohly očekávat asi tak stejně jako
devadesátidevíti procentní volební účast. Připraveni byli, jakkoli
je to divné, zase jen policejní těžkooděnci. Je opravdu úsměvné
poslouchat vyjádření (přímo šplechty) těch „spadlých z višně.“
Puškin pro to používal výraz, který určitě nemusím překládat
- „atarván ad naróda.“
Tak třeba ministr školství s nevolí konstatoval, že je ještě
stále spousta škol, kde dějepis končí druhou světovou válkou.
Proč asi? Až tu zvítězivší a jedinou pravdu někdo konečně do
učebnic dá (po schválení samozřejmě), bude to určitě působit
stejně věrohodně, jako masáž věnovaná našim dítkám u televize,
v době kolem Večerníčku, kde se jim říká, že teď po té revoluci si
mohou lehce cestovat, kam se jim jenom zachce. Chybí už „jen“
vysvětlení, proč jejich rodiče nemají peníze na zaplacení kurzu
plavání, lyžařského výcviku, školního výletu...
To vnoučata ústavních činitelů jistě trápit nemusí,
„rozmrazení“ jejich platů je už na cestě. Jediný, říkejme mu
Melousek, se diví, proč už se o tom dávno nejednalo, když to leží
v šuplíku už od srpna.
„Ty jsi tak blbý (Melousku),“ říkam já, „vždyť to bylo před
volbami!“

Poslanecká sněmovna, to Údolí cností, špičkových charakterů
a vybrané konverzace, byla hluboce pobouřena vulgárními
výroky prezidenta. Já děkuji tomutéž za překlad jména jedné
ruské kapely, kterého jsem nebyl sám schopen, ačkoliv jsem
z ruštiny maturoval. Ani toto poznání není marné.
A pokud jiné výrazy jsou opravdu citacemi pana
Schwarzenberka, a on se od nich nijak nedistancoval, je vše
v pořádku, protože se jedná o naprosto kultivovaný projev hodný
šlechtice.
Pro mne slova toho i toho i těch nejsou dost významná
na to, abych vážil cestu do Prahy a mával tam červenou nebo
zelenou kartou. Zřejmě tak nějak soudil i venkov, který nehýřil
lampionovými průvody.
„Když se kácí les, létají třísky,“ nám v podstatě vzkázali svou
diskuzí dva prognostici, kteří při svých věšteckých zkušenostech
jistě vědí, kam to všechno spěje. Zatím v hromadu třísek změnili
podstatnou část národa, ale kdož ví, u nás je přece zvykem i dobré
dříví nejdříve rozcupovat, aby pak vznikla kvalitní dřevotříska.
Ono nedávné „nět drugoj darogi“ platí zas, nanejvýš to můžeme
přeložit třeba do angličtiny. O té předsváteční diskuzi jsem
si nedělal nějaké iluze, příliš mnoho, na oko nesmiřitelných,
různostraníků si pak mimo kamery poroučí čtvrtky.
Je nutno udržet tým, proto je třeba státním zaměstnancům
přidat na platu. Především do bobtnajících úřadů. Jmenováni
jsou ale vždy hlavně učitelé, je třeba závist a nenávist správně
nasměrovat. I když už tolikrát, v tomto případě, vydané zprávy
nekopírovaly skutečné bankovky.
Často se zadrhly na ministerstvu, nebo na školských úřadech.
O úrověň mzdy lidí, kteří dřou a přicházejí o zdraví ve skutečné
výrobě či službách, se naprosto nikdo nezajímá! Jednou za pár
let se udělá gesto nepatrného zvýšení hranice minimální mzdy,
kterou pak zaměstnavatel umožní zaměstnancům naplnit pomocí
přesčasů. „Nechceš, můžeš jít, před bránou takových čeká!“ - tuto
větu zná kdekdo. Jen onen Zákoník práce, ta Zlatá bula sicilská,
to neřeší!
Stát by se měl zastat svých občanů (všech), vždyť platí
daně (většinou). Příklad: Klamavá reklama je nezákonná, tudíž
trestně postižitelná. Jeden nepřehlédnutelně velký market se
stavebninami mnohokrát denně reklamou bezostyšně nabízí
zboží za ty „nejlepší“ ceny. Ano, pro sebe nejlepší, za stoprocentní
marži!
A nakonec docela čerstvá zpráva z internetu (19.11.):
Ruský president Putin žádá o věrohodnou záruku, že Ukrajina
nevstoupí (nebuda přijata) do NATO. Co NATO na to? Pamatuji
si kubánskou krizi. Pamatuji si, jak Spojeným státům vadily
sovětské rakety na Kubě... A i to měla být pouze odpověď na
základnu amerických raket v Turecku.
Alex Krobot

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
náš častý tazatel A.K. píše:
Na salámu Vysočina od jednoho výrobce jsem si přečetl,
že může obsahovat stopy pšenice, vajec, sóji, mléka, pistácií, mandlí, celeru, hořčice. Štěpáne, nevíš, kudy chodí ten
salám na pivo?
Vážený pane: Dle druhu popsaných ingrediencí chodí
téměř po celém světě, ale kudy chodí na maso, toť velké
tajemství.
Já a Štěpán Vás zdravíme z alergologie.
Dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
Štítecký list strana 11

ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC

Jak ty trávíš svůj volný čas?
V 1. B jej tráví takto:
Ráda se s Vámi, milí čtenáři, podělím o dva podzimní REKORDY z 1. B, které přinesly zpestření a radost v tomto
dušičkovém čase.
1. Originální kostýmy „ PODZIMU „ z dílny žáků 1. B a jejich
rodičů, vyrobené během podzimních prázdnin
2. 158 - číslo, které mimořádně neznamená tísňové volání
POLICIE
!! ale 158 kg kaštanů, které žáci a jejich rodiče obětavě
nasbírali pro lesní zvěř
Tímto příspěvkem jim všem děkuji za jejich píli a těším se
na další spolupráci.
Ve Štítech 30.10.2014
Mgr. Blanka Schwarzová - třídní učitelka 1. B - ZŠ Štíty
2014/2015
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Bylo, nebylo …..
Děti z mateřské školy rády kreslí i malují. Důkazem je i jeden
z jejich úspěchů. Děti se zapojily do 10. ročníku literárního
a ﬁlmového festivalu MĚSTO ČTE KNIHU, do výtvarné
soutěže pod názvem „Bylo, nebylo aneb moje pohádka“
a podařilo se jim umístit na úžasném druhém a třetím místě.
Děti strávily příjemné nedělní odpoledne v divadle Šumperk,
kde proběhlo slavnostní předávání diplomů a cen. Tímto gratulujeme Terezce Smrčkové (5let) a Petříkovi Švédovi (6let)
k velkému úspěchu.
Bc. Zuzana Straková

Tančíme a zpíváme
V pátek 21.11.2014 děti z MŠ navštívily v kulturním domě ve
Štítech seniory ze Štítů, Jedlí, Libiny a Šumperka. U příležitosti Svatomartinské slavnosti si chlapci a děvčátka připravili

pásmo tanečků a písniček za účelem potěšit babičky i dědečky. Děti se moc snažily a odměnou jim byl potlesk a sladká
odměna s překvapením.
Bc. Zuzana Straková
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto roku
slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Bednářová Drahomíra
Matyášová Hildegarda
Harbichová Vlastimila
Pečová Věra
Rýznar František
Haltmarová Bohuslava
Koutná Marie
Odstrčilová Anna
Němcová Drahoslava
Walouchová Štěpánka
Argay Juraj

77 let
77 let
77 let
78 let
78 let
79 let
82 let
83 let
83 let
89 let
90 let

MNOHO ZDRAVÍ!

TURISTIKA
Jak jsme byli ve
Vambeřicích na póti
Psal se rok 1985. Už pár let jsem pěškoval se štíteckými turisty
a občas přispěl i svým návrhem na výlet. Dost čerstvě jsem
vlastnil dobrou turistickou mapu polského Kladska a do oka
mi tam padla lákavá skalní města v oblasti zvané Góry Stolówe.
Udělat tam tak zájezd!
Donedávna se sem dalo dostat vcelku jednoduše, dokonce na
propustku za pět korun, teď ale v Polsku propukala nějaká
infekce, která se jmenovala Solidarita a zde panující režim
neměl zájem na jejím šíření. Propustky padly a cestovat sem se
dalo jen na pozvání. Co s tím? Nutno obejít. Zapracoval „náš
oddílový“ šofér a zajistil štempl a podpis z Óvé pod naším
zájezdovým seznamem. Šéf celnice v Lipce chodil nakupovat
s Poláky tapety ve štíteckém papírnictví – tedy další potřebná
známost. Takhle potvrzený seznam mu bude stačit. Potřeboval
jsem pro celou partu nějaké zloté. Zase problém! Zloté nejsou,
jedině šeky. Na co nám budou šeky, my tam jedeme v sobotu,
směnárny v Polsku jsou zavřené! Odpovědí banky bylo
pokrčení rameny. Radou pomohl onen celník: „Na nádraží
v Mezilesí pracuje směnárna do rána do šesti, když mi řeknete,
kolik měny potřebujete, zařídím, že vám je tam paní nachystá.
Ale musíte tam být včas!“ Dojednáno.
Přišla nutná schůzka celého kolektivu a tam bylo vše důkladně
vysvětleno: „Cestovním dokladem každého je občanský průkaz
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s cestovní přílohou, nebo cestovní pas, pak ale nesmíte mít s
sebou občanku – to bylo zdůrazněno, plus cestovní a devizové
prohlášení. Peníze dostanete v Polsku.“
Patnáctého září tedy vyjíždíme hodně brzy. Na celnici vládne
známé napětí, náš seznam je uznán - padá první kamínek ze
srdce. Kontrola cestovních dokladů. Tuhnu. Vidím turistu
podávajícího bezelstně pas spolu s občankou... Celník cosi
zakvičí, odmítá se námi dále zabývat a odchází do úřadovny.
Co teď? Vrátit se, někde občanku nechat? Nemáme čas,
směnárna nám zavře. Rychle sbírám odvahu a jdu do jámy
lvové, v ruce horkou občanku a pln pokory prosím tu vrchnost,
jestli by nám tu občanku nenechali v šuplíku, při cestě zpět si
ji vyzvedneme. Ošoupaná kolena zabrala, už bez nedobrých
překvapení je kontrola dokončena a pak zařve motor. Máme co
dělat! Brzdy před nádražím v Mezilesí zakvílely v 5,55. Vletím
k okénku, předám šeky, dostanu balík zlotých. Přepočítat není
kdy, pokladní už stahuje sklo a valí k vlaku. Rozděloval jsem
peníze během jízdy, další šutr ze srdce, všechno klaplo. Zatím
jsme projeli Klodzkem a zamířili k našim horám. Nikdy jsem
tu nebyl, musím věřit mapě, už se mi zase potí dlaně. Silnička
se stále zužuje, serpentýny houstnou, ještě se tu právě asfaltuje.
Odstavený pokladač objíždíme příkopou, nahoře se otáčíme na
pastvině mezi čouhajícími balvany, čekám, kdy mě řidič zabije..,
ale pak konečně vystupujeme a míříme do oněch vysněných
skalních labyrintů. Tlak i tep klesly do normálu. Krásně je
v Bludných skalách, pak ještě absolvujeme stejně atraktivní
okruh na Hejšovině. Nasedáme do autobusu. Ti „dříve
narození“ mají dost, pojedou do Vambeřic, tady se můžou
rozhlédnout, občerstvit se. Asi polovina nás ale ještě jednou
vystupuje a míříme znovu do terénu. Oblastí tzv. Skalních
hřibů také do Vambeřic, ale zase pěšky. Je sotva po poledni,
ale tmí se jako navečer. Že by ještě bouřka? Ne, nezahřmělo
a přece se ozývají zde zvláštní tóny. Několikrát potkáváme
procesí, u nás už věc neznámou - za křížem, většinou mladí
lidé, hrají na kytary. Něco se tu děje. No jo, Vambeřice, asi tam
je pouť. Už je to skoro na baterku, když začíná pomalu, ale stále
hustěji pršet. V poutním místě jsou snad tisíce lidí, náměstí
je přeplněné. Když už tady jsem, chci se podívat do poutního
chrámu, prý novodobé kopie toho jeruzalémského. Zarazilo
mě vysoké vstupné a fronta věřících líbající ruce knězi. Tak to
nemusím. Jdu hledat autobus a turisty. Autobus je schován ve
vedlejší ulici (může tu větřit eStéBé), potkávám se s řidičem
a společně sháníme do jeho útrob ovečky. V Klodzku jsme ani
nezastavovali, ale přece jen jsme zajeli ještě do Mezihoří. Pod
deštníky ve světle sporého veřejného osvětlení jsme se ještě
podívali na známý, tenkrát ještě dvacet sedm metrů vysoký
vodopád.
Na celnici jsem vyfasoval občanku. Do autobusu vstoupil se
srdečným úsměvem celník:
„Tak kdepak jste byli?“ Nestačím tomu zabránit, naše bodrá
turistka odpoví: „No přece ve Vambeřicích na póti!“ Snažím
se to zvrátit a vysvětluji, že jsme turistili ve Stolových horách
a náhodou jsme pak jeli přesVambeřice. Marnost. Celníkova
tvář se příkře změnila. Z rukou nám trhá doklady a pak hází
na klín. I řidič, náš ručitel, ztratil barvu, dnes bych už mohl
říci - měl výraz smajlíka č. 4. „Jestli to nahlásí, tak mám na Óvé
pěkně zavařeno,“ pošeptal mi.
A tak po už skoro třiceti letech, také třeba k příležitosti různě
pojímaného výročí sametové revoluce, dávám na stůl tuto
vzpomínku na náš vzrušující zahraniční zájezd. A dodávám
ono: Teď už můžete jezdit jednoduše a kam se vám zachce.
Když na to máte.
Alex Krobot

WZp Edh><ͲWK/DϮϬϭϰ

FOTBAL

/͘ƚƎşĚĂͲŵƵǎŝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

:ĞƐĞŶşŬ
ŽŚƵŸŽǀŝĐĞ
ĞƐŬĄsĞƐ
DĂůĞƚşŶ
ZĂƉŽƚşŶ
>ĞƓƚŝŶĂ
ĞƌŶŽǀşƌ
:ŝŶĚƎŝĐŚŽǀ
ĢůŬŽǀŝĐĞ
>ŽƓƚŝĐĞ
Mor.Beroun
ad1dz
Troubelice
Bludov

ǌĄƉĂƐǇ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ǀǉŚƌǇ
12
9
8
8
7
6
5
6
5
5
6
6
4
1

ƌĞŵşǌǇ
1
1
2
1
1
3
5
2
4
4
1
3
4
2

prohry
2
5
5
6
7
6
5
7
6
6
8
6
7
12

ƐŬſƌĞ
76:10
31:19
41:32
37:44
32:45
30:30
32:30
29:35
20:20
26:29
26:32
28:27
20:43
9:50

body
37
28
26
25
22
21
20
20
19
19
19
18
16
5

ǌĄƉĂƐǇ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ǀǉŚƌǇ
6
5
5
4
4
3
3
2
1
1

ƌĞŵşǌǇ
1
2
2
3
1
3
2
4
4
0

prohry
2
2
2
2
4
3
4
3
4
8

ƐŬſƌĞ
29:10
28:15
22:14
24:15
13:24
22:21
12:12
20:22
13:22
9:37

body
19
17
17
15
13
12
11
10
7
3

ǌĄƉĂƐǇ
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ǀǉŚƌǇ
8
7
4
4
3
3
3
2
1

ƌĞŵşǌǇ
0
0
1
1
0
0
0
0
0

prohry
0
1
3
3
5
5
5
6
7

ƐŬſƌĞ
59:9
39:12
23:18
22:36
15:19
12:23
15:31
19:37
9:28

body
24
21
13
13
9
9
9
6
3

KŬƌĞƐŶşƐŽƵƚĢǎͲŵƵǎŝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ƌŶşēŬŽ
Lesnice B
ad1dz
Rovensko
,ƌĂďŽǀĄ
ŽŚĚşŬŽǀ
:ĞĚůş
DĂůĄDŽƌĂǀĂ
Ruda B
<ĂŵĞŶŶĄ

KŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌͲĚŽƌŽƐƚ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

:ĂǀŽƌŶşŬ
WşƐĞēŶĄ
Bludov
ad1dz
ZĂƉŽƚşŶ
ĞƐŬĄsĞƐ
K>W:ŝŶĚƎŝĐŚŽǀ
ůĂƚĠ,ŽƌǇ
EŽǀǉDĂůşŶ

KŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌͲŵů͘ǎĄĐŝ
ǌĄƉĂƐǇ
8
8
8
9
8
8
7

ǀǉŚƌǇ
6
6
5
4
2
1
0

ƌĞŵşǌǇ
2
2
1
1
2
0
0

prohry
0
0
2
4
4
7
7

ƐŬſƌĞ
54:12
62:12
43:16
27:24
19:16
31:49
3:110

body
20
20
16
13
8
3
0

KŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌͲƐƚ͘ƉƎşƉƌĂǀŬĂ
ǌĄƉĂƐǇ
1. Mohelnice A
10
2. >ŽƓƚŝĐĞ
10
3. ^h><KĄďƎĞŚ
10
4. Rovensko
10
5. Lesnice
10
6. ad1dz
10
7. Mohelnice B
10
8. Dubicko
10
9. Sudkov
10
10. ^h><KĄďƎĞŚ
10
11. DŽƌĂǀŝēĂŶǇ
10

ǀǉŚƌǇ
9
9
8
6
6
5
4
3
2
1
0

ƌĞŵşǌǇ
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0

prohry
0
0
2
3
3
5
6
6
8
9
10

ƐŬſƌĞ
129:17
130:28
129:50
64:44
65:49
74:72
45:66
23:76
49:75
24:133
11:133

body
28
27
24
19
19
15
12
10
6
3
0

KŬƌĞƐŶşƉƎĞďŽƌͲŵů͘ƉƎşƉƌĂǀŬĂ
ǌĄƉĂƐǇ
1. WŽƐƚƎĞůŵŽǀ
10
2. ^h><KĄďƎĞŚ
10
3. >ŽƓƚŝĐĞ
10
4. Mohelnice
10
5. Sudkov
10
6. ad1dz
10
7. Dubicko
10
8. Lesnice
10
9. Rovensko
10
10. Zvole
10
11. ^h><KĄďƎĞŚ
10

ǀǉŚƌǇ
10
8
8
6
6
5
4
4
3
1
0

ƌĞŵşǌǇ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

prohry
0
2
2
4
4
5
6
6
7
9
10

ƐŬſƌĞ
128:37
143:46
95:23
85:47
75:40
56:81
45:63
49:81
38:85
32:143
24:94

body
30
24
24
18
18
15
12
12
9
3
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sudkov
ad1dz
Dubicko
>ŽƓƚŝĐĞ
Oskava
>ĞƓƚŝŶĂ
<ĂŵĞŶŶĄ
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Adventní koncert
.RVWHOVY-DQD.ĢWLWHOH+HUROWLFH
AdventÚninkují
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Adventní koncert
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JiĢt Helin
Hanka MlaskaĀovi (zpďv)
Broěka SchoĢtkovi FLPEiO]Sďv)
VladislDY%OiKD(kytara)

13. prosinec 2014
17 hodin
NDYåWtYt nás významné osobnosti moravské a þeské
muziky, laureáti mezinárodních ocenČní, podpoĜíme
obnovu kostela sv. Jana KĜtitele v Herolticích.

PĜijmČte pozvání.
P ijm te pozvání.
P ijm te pozvání.
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