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Štítecko před sto lety
Z městečka Štíty v Jeseníkách (v roce 1910 Šilperk) přišel do Národní politiky emotivní dopis Správy školy Ústřední
matice školské v Šilperku na Moravě. „Spousty sněhu zasypaly místy až na dva metry poslední naději chudých horalů
šilperských - len a brambory,“ informovali Prahu kantoři.
„Děti jen v lehounkých šatech zapadají po pás do závějí. Často přistihneme ve škole ubožáka, jenž s prázdným žaludkem chtivě pozoruje šťastnějšího, který obědvá krajíc chleba nebo uvařenou bramboru, kterou si dal na kamna ohřáti,“
popisovali učitelé bídu tamního kraje a Pražany naléhavě vyzvali: „Prosíme jménem chudých dětí opravdové lidumily
o přispění.“
Vážení spoluobčané,
před pár dny jsem si povídal na pomyslné zemské hranici
s panem profesorem Brixem, který byl u mne na návštěvě
a vyprávěl o životě v našem městě před odsunem a po odsunu německého obyvatelstva. Bylo to vyprávění poutavé.
Celý příběh byl ze života v Šilperku a jeho okolí, zahalen do
smutného hávu. Jak se cítilo pár rodin, které zůstaly v celé
obci samy? Jak se cítilo těch pár dětí, které si už nikdy nemohly hrát se svými kamarády? Jaký byl život po válce a jaký
byl před ní? A proč se tuto oblast, včetně města Štítů, nepodařilo dosídlit? I přesto, že v malebném prostředí Orlických
hor a podhůří Jeseníků stály nové domy, byly prázdné, celé
osady zanikly. Proč? Myslím si, že obec může být sebehezčí,
kostel může mít malebnou fasádu, úřad může mít sebelepší
zastupitelstvo a správu, všechny tyto věci jsou však pomíjivé.
Omítka opadá, zastupitelstvo a správa obce se vymění, dříve hezký parčík zaroste... Myslím, že největším bohatstvím
tehdy byla společnost, mezilidské vztahy a rodina. Vím,
již po několikáté se opakuji a opakovat se do budoucna
budu, ale přemýšleli jste někdy nad tím, jak by to vypadalo v našem městečku dnes, kdyby prožívala válečné
léta a odsun obyvatel? Jaké vztahy by panovaly? Byli bychom tolerantní vůči druhým, přátelští, laskaví, vstřícní,
ohleduplní a ochotní pomoci druhým? Nebo by vyhrála
závist, zloba, zášť, sobeckost a nepřátelství vůči ostatním?
Setkávám se spíše s tím, že lidé jsou uzavřeni do svých
privátních mikrosvětů, mezilidské vazby jsou značně
zpřetrhány a lpí se na maličkostech a věcech, které jsou
nedůležité, nemají význam a jsou pomíjivé. Pevně věřím,

že se budeme společně setkávat a budovat vzájemné vztahy.
Protože největším bohatstvím našeho města jste VY, sami
občané Štítů, Heroltic, Březné, Crhova.
Vážení spoluobčané, jak čas rychle utíká, podařilo se dokončit tyto nejvýznamnější investiční akce:
- v ul. Nákladní dokončení kompletní rekonstrukce chodníku
- nám. Míru - dláždění parkoviště žulovou kostkou, která
dotváří ráz památkové zóny města
- po dvou letech jsme dokončili obnovu spodní části náměstí (závěrečnou částí bylo zrestaurování kulturní památky sv. Jana Nepomuckého)
- dokončuje se výstavba nových sportovních kabin v areálu
TJ Sokol
- před dokončením je také oprava fasády kostela sv. Jana
Křtitele v Herolticích

Je velmi dobře, že jsme dokázali všechny doposud zrealizované i nedokončené akce ﬁnančně pokrýt z rozpočtu města.
I přesto, že každoročně provádíme spoustu stavebních akcí,
podařilo se v průběhu posledních devíti letech snížit zadluženost města z 35 milionů v roce 2006 na dnešních 16,5 mil.
Myslím si, že většina z vás vnímá naši činnost velmi kladně.
Dovoluji si říci, že jste s činností města spokojeni. To soudím podle ohlasů, které slyším od vás, občanů. Samozřejmě
v současné době se již připravují projekty a návrhy investic
a oprav, které budeme realizovat příští rok. V době, kdy bude
vycházet Štítecký list, uplyne už rok od posledních komunálních voleb. Vaše jasná volba umožnila, že se město dál plynule rozvíjí a modernizuje, zastupitelstvo i rada města pracují ve váš prospěch. Snažíme se řešit problémy města konstruktivně a pragmaticky, s jasným cílem, aby se nám všem
v našem městě žilo dobře. Příští rok se budou konat krajské
volby, pokud budu na volitelném místě, rád bych vás požádal
o podporu ve volbách. Úspěch v krajských volbách by nám
otevřel další možnosti, jak líp ﬁnancovat některé aktivity
města, jak líp prosazovat zájmy vás, občanů. Pokud chceme
dosáhnout vyšších cílů, musíme vzájemně spolupracovat.

Společná komunikace zastupitelů a společné řešení problémů
města je toho správným příkladem. Proto mi dovolte, abych
zde poděkoval všem našim zaměstnancům a živnostníkům,
podnikatelům, kteří každodenní poctivou prací život v našem městě zlepšují. Také chci poděkovat všem lidem, kteří se
podílejí na činnosti sportovních klubů, zájmových kroužků,
také děkuji hasičům, kteří svojí činností městu pomáhají při
složitých životních situacích a udržují kulturní a sportovní
činnost v jednotlivých částech našeho města. Velmi si vážím
vás všech, kteří udržujete kolem svých domů čistotu a pořádek a svůj majetek zvelebujete. Před nedávnem jsme měli na
návštěvě přátele z partnerských měst Niemodlin a Belvedere
- Ostrense, byli velmi překvapeni, jak se Štíty proměnily za
posledních pár let. Pro nás z toho plyne jasný cíl, že poctivou
prací budeme pokračovat v obnově našeho krásného městečka na pomyslné hranici Čech a Moravy. V literatuře se píše
o našem městě jako o městě Kocourkovu, jsem rád, že pravda
je jiná. Před sto lety si zde bída s nouzí podávala ruce, dnes si
ani neuvědomujeme, jak dobře se nám tady žije.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

•

ZPRÁVY
Z RADNICE
Výpis z usnesení z 16. – 18. jednání
RMě ve Štítech

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená
s ﬁrmou SAMM s.r.o., Česká Třebová – doﬁnancování
služeb provozování čistírny oděvů ve Štítech.

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: stavební materiál na opravu
krytiny na objektu čp. 239 ve Štítech, stavební materiál
– dlažba na chodník u fotbalového hřiště, komponenty
pro ozvučení fotbalových kabin, mikrofony s příslušenstvím pro KD Štíty, komponenty k modernizaci zvukové
aparatury KD Štíty, instalace internetu – kabiny na fotbalovém hřišti, výdaje a dary spojené s akcí 300. výročí Heroltického kostela, materiál pro JSDH Štíty, nádobí do KD
Štíty, autobusová čekárna na Březnou, mobilní telefony
pro MěÚ Štíty, dary na akci partnerské dny v Belvedere
Ostrense.

Schválené smlouvy:
•

Smlouva uzavřená s ﬁrmou Klein automotive s.r.o. Štíty,
kdy předmětem smlouvy je poskytnutí zaměstnancům
ﬁrmy, kteří jsou členy JSDH Štíty, pracovní volno v nebytně nutném rozsahu pro účast na likvidaci mimořádné
události v obecném zájmu při výjezdu JSDH Štíty.

•

Darovací smlouva – manželé Hapalovi, Olomouc – ﬁnanční příspěvek na akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

•

Smlouva uzavřená s p. Jiřím Divišem, Hanušovice
– ozvučení akce „Štítecká pouť – Kamélie“ a „Vánoční
představení – Pantůček, Helán.“

•

Smlouva uzavřená s Uměleckou agenturou Radost, Bartošovice – vystoupení Kamélie, Pantůček, Helán.

Rada města schválila termíny jednání rady města na období červenec – prosinec 2015.

•

Rada vzala na vědomí plnění harmonogramu oprav a investic za rok 2015.

•

Rada vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových
prostor v objektu čp. 100 v místní části Crhov podanou
p. Janou Doleželovou.

•

Rada vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Zábřeh o uložení
nápravného opatření na toku Březná.

•
•

•
•

Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená s Pěveckým
sborem AMOC Olomouc – koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.
Smlouva o bezplatném převodu majetku pro JSDH Štíty
– zásahové obleky a přilby.
Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou Hilbert Interiéry s.r.o.
Praha – výroba a montáž nábytku pro fotbalové kabiny.
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USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 23. 9. 2015
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 6. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění návrhu oprav a investic za rok 2015
3. Rozpočtové opatření vlastní č.3/2015 + dotační prostředky
4. Dotace „Dovybavení odpadového hospodářství město
Štíty“
5. Zpráva o činnosti v městských lesích červenec – září
2015
6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 15 -17
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec - září
2015
9. Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru červenec - září
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., 22., 4. a 5.
zasedání zastupitelstva
c) Zprávu o činnosti v lesích města Štíty za období leden
– září 2015
d) Zprávu o činnosti komise pro přípravu nového územního plánu z 14. 9. 2015
e) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru z 24. 8.
2015 a 21. 9. 2015
f) Protokol o výsledku kontroly ﬁnančním výborem z 16. 9.
2015
g) Návrh investic a oprav na rok 2015
h) Návrh investic a oprav na rok 2016
i) Přidělení dotace na akci Dovybavení odpadového hospodářství města Štíty
j) Kupní smlouvu na vybavení pro odpadové hospodářství
města Štíty za cenu 1.013980 Kč včetně DPH se společností ALFA PROFI s.r.o.
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e:
a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, Vladimír
Světlík
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk Drlík
c) Program 6. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 24. 6.
2015

e) Rozpočtové opatření vlastní č.3/2015+ dotační prostředky
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
g) Smlouvu č. 15240024 o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
h) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 15–17
i) Předložený Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štíty Hamerské
j) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období červenec – září 2015
k) Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru za období červenec
– září 2015
l) Změnu kapacity u součásti školní družina příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Štíty, okres
Šumperk ze současné hodnoty 50 žáků na 70 žáků
m) Znění článku „Výzva podnikatelským subjektům a občanům města Štíty a obcí Březná, Crhov a Heroltice
n) Následující prodej nemovitostí: -o) Následující bezúplatný převod:
1. Bezúplatný převod p.č. 1591/11 a p.č. 71/2 v k.ú Štíty-město do vlastnictví Olomouckého kraje v souvislosti
s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených
stavbou silnice III/31116, ul. Nákladní.
p) Následující nabytí nemovitostí:
1. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 1591/7, p.č. 1591/8, p.č.
1591/9, p.č. 1591/10, p.č. 1591/12, 1591/14, p.č. 1591/15,
p.č. 1591/16 v k.ú. Štíty-město v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou silnice III/31116, ul. Nákladní.
2. Nákup p.č. 80/3 o výměře 327 m˛ v k.ú. Štíty-město za
cenu 32.700 Kč od JUDr. Vavroucha, Brno, náklady spojené s nákupem hradí město Štíty.

5. U k l á d á:
a) Starostovi města v termínu do 7. 10. 2015 zpracovat
protokol úkolů vyplývajících z 6. ZMě ze dne 23. 9. 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. 346/5, p.č. 346/3, část p.č. 346/9 v k.ú.
Štíty-město
b) Záměr prodeje p.č. 55/1 a p.č. 55/2 v k.ú. Štíty-město
c) Záměr prodeje části p.č.1590/1 a p.č. ZE-PK 20671 v k.ú.
Štíty-město
d) Záměr prodeje p.č. 1735/3 v k.ú. Štíty-město
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta
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PARTNERSVÍ
MĚST

Pobyt v Belvedere Ostrense
Belvedere Niemodlin
Ostrense

Štíty

Partnerské dny Štíty - Niemodlin
Ve dnech 9. a 10. září jsme ve Štítech přivítali radní z polského partnerského města Niemodlin v čele se starostkou Dorotou Koncewicz. Během dvoudenního setkání
si hosté prohlédli krajské město Olomouc, baziliku na
Svatém Kopečku u Olomouce, štítecký kostel Nanebevzetí Panny Marie při příležitosti kytarového recitálu
Vladislava Bláhy. Na pracovní večeři se sešli se štíteckými
zastupiteli a projednávali možnosti budoucí spolupráce,
která bude spočívat především ve vzájemných sportovních turnajích žáků, a to jak ve Štítech, tak i v Niemodlinu.
Zvažována byla možnost spolupráce hasičských sborů.
Druhý den jsme hostům ukázali naše město. Navštívili jsme

Na základě pozvání partnerského města Belvedere Ostrense se deset účastníků vydalo ve dnech 17. 8. - 20. 8.
2015 do Itálie. Setkání se konalo u příležitosti 70. výročí
konce 2. světové války. Štítecký starosta Bc. Jiří Vogel byl
vyzván k hlavnímu projevu na mezinárodní konferenci,
které se zúčastnili kromě Čechů a Italů také Francouzi.
Během pobytu měli Štítečtí možnost seznámit se s životem
v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Součástí programu byla exkurze v sirných dolech, prohlídka městského
muzea sirného dolu, výstava výkresů žáků základních
škol z partnerských měst včetně ocenění autorů obrázků,
prohlídka jeskyně Grotte di Frasassi, návštěva přímořského letoviska Senigallia, prohlídka historického města
Serra de´Conti, exkurze ve vinařství, konference k 70. výročí konce 2. světové války a konference zástupců partnerských měst na téma společné spolupráce v dalších letech.
Vzájemné setkání posílilo dlouhodobou mezinárodní spolupráci mezi samosprávami a občany zúčastněných měst.

Konference a výstava obrázků k 70. výročí
konce 2. SV v italském Belvedere Ostrense

Základní školu a mateřskou školu Štíty, Acrobat Park, sportovní areál a radnici, kde proběhla prezentace ﬁrmy KLEIN
automotive.

Setkání členů samospráv ze Štítů
a z Niemodlinu se uskutečnilo
díky ﬁnančnímu příspěvku Olomouckého kraje.

Kulinářská soutěž
V listopadu se uskuteční v Niemodlinu „Polsko-česká kulinářská soutěž o nejlepší pokrm z ryb“. Podmínkou účasti je
uvařit jakýkoli pokrm z ryb nebo připravit rybu samotnou.
Hodnotí se originalita, vztah k regionu, chuť a estetický
vzhled pokrmu. Předpokládá se osobní prezentace soutěžního pokrmu v partnerském městě Niemodlin v sobotu 14.
listopadu 2015. Pro účast v soutěži je nutné se osobně přihlásit v Turistickém informačním centru Štíty nejpozději do
31. října.
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Italské partnerské město Belvedere Ostrense pořádalo mezinárodní výtvarnou soutěž. Zadání spočívalo ve vytvoření
návrhu poštovní známky tematicky se vztahující k 70. výročí
konce druhé světové války. Ze Štítů jsme zaslali do Belvederu
dva soutěžní obrázky od Jana Knápka z Heroltic a od Jaroslava Švédy ze Zborova.
Při partnerské návštěvě Itálie se štítečtí občané zúčastnili
otevření výstavy všech zaslaných návrhů. Při této příležitosti se uskutečnila také mezinárodní konference k 70. výročí
konce druhé světové války. Na konferenci se svými projevy
vystoupili zástupci měst Belvedere Ostrense (Itálie), Saint Pal
de Chalencon (Francie) a Štíty.
Proběhlo slavnostní ocenění autorů zaslaných obrázků a pro
Štítecké bylo velkým potěšením, že byli oceněni oba chlapci,
kteří se za Štíty soutěže zúčastnili. Gratulujeme a děkujeme
za prezentaci našeho města!

Návštěva z Itálie
Při svém zářijovém pobytu v České republice zavítala do
Štítů bývalá starostka partnerského města Belvedere Ostrense Monika Moriconi s rodinou. Právě tato žena stála v čele
města v době podpisu smlouvy o partnerství mezi Belvedere
Ostrense a Štíty v roce 2008. V té době paní Monika očekávala dvojčata, a tak se do Štítů tehdy vydal smlouvu podepsat
místostarosta. Své první návštěvy našeho města se dočkala až
v letošním roce. Moc se jí u nás líbilo a neskrývala obdiv nad
budováním a investičními akcemi ve městě.
(-ss-)

2. místo Marie Kudláčková - získává poukaz v hodnotě
2000 Kč na služby společnosti Heroltická s.r.o.

3. místo Pavlína Rančáková - získává poukaz v hodnotě
1000 Kč na služby společnosti Heroltická s.r.o.

Rozkvetlé okno 2015
(II. ročník)
Soutěž pro občany Štítů a přilehlých obcí o nejhezčí rozkvetlé okno uspořádala i v letošním roce společnost Heroltická
s.r.o. ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Štíty.
Mnoho rozkvetlých oken dělalo v letních měsících radost nejen jejich majitelům, ale i sousedům a návštěvníkům města.
A pokud je tato soutěž alespoň malou odměnou či motivací
pro pěstitele, jsme tomu rádi.
Do druhého ročníku soutěže se přihlásilo devět soutěžících.
Všem patří velké poděkování za účast a srdečné pozvání na
malou slavnost spojenou s besedou do hospůdky Na Kovárně v Herolticích.
Porotu ve složení Ivar Směšný, Stanislava Smrčková, Renata
Nyklová a Mgr. Hana Tempírová, vítězku loňského ročníku
soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno, zaujala nejvíce tři květinami ozdobená okna těchto soutěžících:
1. místo Marcela Hudousková - získává poukaz v hodnotě
3000 Kč na služby společnosti Heroltická s.r.o.

Veřejnost měla možnost hlasovat pro nejhezčí rozkvetlé
okno na internetových stránkách www.stity.cz, kde jednoznačně vyhrála Ivana Valentová, stejně tak jako při hlasování
na facebooku Infocentra Štíty. Gratulujeme!
(-ss-)

Já a Štěpán...
Vám odpovíme
Redaktorka: Štěpáne, máme letitý problém, nedaří se
nám zrychlit práci soudů a některých úřadů, co s tím?
Štěpán: To je jednoduché, u dotyčných bych zavedl „open
air kanceláře“.
Redaktorka: Myslíš pod širým nebem?
Štěpán: Ano, třeba na náměstí. Víš, jak by makali třeba
při krupobití?
Redaktorka: No, to nevím...
Štěpán: Já to vím, rychle a hned, jak by dohnali práci, šli
by nazpět pod střechu.
Redaktorka: To by bylo motivační.
Štěpán: Taky by to byla pastva pro kolemjdoucí....
Redaktorka: Za takového počasí by tam asi nikdo nestál...
Štěpán: Naproti v kavárně by lízali zmrzlinu a počítali,
kolik spisů ještě zbývá.
Já...a Štěpán Vás zdravíme z úřadu...
pište: pbbr@seznam.cz
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Letecký den v Herolticích
Letecký den v Herolticích se opět vydařil. Své modely a letové ukázky přijelo představit 17 modelářů a to ze Zábřeha,
Červené Vody, Lukavice u Žamberka, Olomouce, Bukovice,
Heroltic a Štítů. Počasí nám i tentokrát přálo, a tak se bylo
na co koukat. Velikost létajících modelů byla od 40 cm do
7 m a váze od 50g do 20 kg. Každá ukázka byla odměněna
potleskem početného davu přihlížejících. Celkem se představilo 36 modelů a kolik bylo startů, tolik bylo i úspěšných
přistání (nic se tedy nerozbilo). Na letiště v Herolticích chodíme létat každou neděli odpoledne (pokud neprší a nefouká
silný vítr), a tak nás můžete potěšit svou návštěvou i při této
příležitosti.
Za modelářský spolek Petr Haltmar

jsme velkou radost ten první večer, kdy se sousedé s baterkou
chodili na knihovnu dívat. A ještě větší v dalších dnech, kdy
do knihovny přibývaly knihy z jiných domácích knihoven.
A stále přibývají. Jednoduchý nápad se líbí i na facebooku
na naší stránce Crhovská chasa, stal se nejsdílenější zprávou
vůbec. Statut o „Knihovně na zastávce“ se postupně zobrazil
sedmi stovkám lidí a další stále přibývají.
Za spolek Crhovská chasa Andrea Hanáčková

Historie Crhova
Známá i neznámá
5. díl

Hasičstvo – zbrojnice:

Již roku 1903, kdy vypukly v Crhově dva větší požáry, se obecní
výbor jednohlasně usnesl na tom, že je potřeba zřídit crhovský
hasičský sbor.
Bylo ovšem zapotřebí dostatečné podpory od „Zemského výboru markrabství moravského.“
Obec skutečně dne 25. března 1905 odhlasovala částku 333 korun a 82 haléřů na hasičskou výzbroj. (Zakoupena od továrníka
Smékala v Čechách u Prostějova).
A o několik let později, roku 1932, povolil obecní výbor stavbu
důstojné hasičské zbrojnice (které předcházelo skladiště z roku
1930).

Kaple:

Crhovská chasa pro malé i velké
Dvě drobné akce pro radost se nám na sklonku léta podařily
v Crhově. Skoro nic nestály a zase o kousek posílily vesnický
komunitní život.
Na rozloučenou s prázdninami jsme pozvali místní děti do
lesa. Už po cestě jsme vyzkoušeli všech pět smyslů, ochutnali,
kde v Crhově roste nejlepší máta, poznávali po čichu koření
i bylinky, v Kimově hře jsme prověřili hmat i paměť. Píšťalka
nás vedla lesem, mlázím, cestou i necestou. Lesní skřítci nám
uchystali spoustu příležitostí prověřit postřeh, šikovnost rukou i nohou, bystrý zrak a schopnost hledat podle jemných
stop drobné věci i větší poklad. Nakonec nás skřítek zavedl
zpátky do Spolkovny. Vychlazené čokoládové medaile byly
odměnou za jednoduchou hru, kterou vlastně pomáhali spoluorganizovat všichni přítomní dospělí. Nic složitého, jen tak
chvíli společně pobýt za vesnicí ve stínu bukového lesa.
Druhý spolkový počin byl zdánlivě ještě jednodušší. Stačila
hromádka knih, které se už nevejdou do domácí knihovny, starší police z půdy a několik vět napsaných na papíře.
Do dobře zavětrované autobusové čekárny jsme umístili
„Knihovnu na zastávce“. Každá kniha má razítko našeho
spolku a kdokoli si ji může půjčit, přečíst a znovu vrátit. Měli
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Dne 14. května 1935
podala Jednota sv.
Cyrila a Metoděje
v Crhově žádost
o povolení stavby
kaple.
Novostavba
byla
zevrubně a odborně
zobrazena
v plánech stavitele
Emila Wünsche ze
Zábřeha.
Plány byly shledány
způsobilými
pro
provedení stavby.
Klempířskou práci
prováděl Josef Bartoš ze Šilperka a tesařskou František
Jániš z Janoušova.
Dlažbu položil a zdi omítnul místní zedník a fasádník Igor Glocar.
(Čerpáno z Kroniky obce Crhova, uložené ve Státním okresním
archivu v Šumperku)
Mgr. Kateřina Švédová

ZE ŠKOLNÍCH
LAVIC

Přivítání prvňáčků
ve školním roce 2015/2016
Dne 1.9.2015 do školních lavic poprvé usedlo 19 prvňáčků.
Z dětí se tak stali velcí školáci. Čeká na ně spousta nových
povinností, ale také zážitků a zábavy. Prvňáčky jsme ve škole
přivítali spolu s panem starostou Bc. Jiřím Vogelem a panem
ředitelem PaedDr. Milošem Harnychem.

Přejeme hodně úspěchů, samé jedničky a rodičům hlavně
trpělivost při domácí přípravě jejich ratolestí.
Mgr. Jana Špačková, třídní učitelka.

INFORMACE PRO OBČANY

Barevné tašky zjednoduší
separaci odpadu
v domácnosti
Speciální sadu 3 kusů barevných tašek na třídění
odpadu mohou občané s trvalým pobytem Štíty,
Březná, Crhov a Heroltice zakoupit za dotovanou
cenu 20 Kč (za 3 ks tašek) v Turistickém informačním centru Štíty v přízemí radnice.
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Skautský oddíl
,,Hledači“
Skautské táboření – BlueSports 2
V úterý ráno jsme vstávali už v 6:30, abychom se v klidu
nasnídali, naložili věci do aut a vyrazili k přístavu na trajekt.
Do odjezdu trajektu bylo skoro tři a půl hodiny, ale pokud
přijede moc aut, pak ty, na které nezbyde místo, musí čekat
víc jak čtyři hodiny na trajekt další. My jsme to naštěstí stihli,
zařadili jsme se do fronty a šli se ještě podívat do města. Vyjížděli jsme včas a ti, kteří cestovali prvně, si pohled na moře
užívali z horní paluby.
V cíli už na nás čekal Speja (šéf chorvatského kontingentu)
a doprovodil nás do tábořiště. Tam se všichni ubytovali do
stanů a dali se do vymýšlení kulturního večera, který měl být
už za dva dny. Vymyslelo se toho dost a každý dostal za úkol
připravit svou část. Potom hned na pláž a do vody. Do večeře bylo ještě dlouho, tak se šlo do městečka něco si koupit.
V půl osmé večer dorazila rumunská skupina. Po ubytování
a krátkém přivítání byla konečně večeře. Rumuni chtěli jít
po večeři spát (strávili na cestě více jak 20 hodin) a my měli
volno. Po krátké poradě se rozhodlo, že se půjde k moři a večerku jsme stanovili na jedenáctou večer. Mnozí si mysleli, že
budou spát až do rána, ale počasí to vymyslelo jinak. V noci
přišla bouřka a táborníky několikrát vzbudila.
Ve středu začínal program v devět hodin seznamovacími
hrami. Nejdříve se všichni měli seřadit podle data narození,
a to bez jediného slova, a pak následovaly i další hry. Všichni
se u toho dobře bavili. Všichni také přiložili ruce k dílu a vyvěsily se národní i oddílové vlajky, věšela se uvítací tabule
s názvem projektu, dělaly se odpadkové koše apod. To trvalo
až do oběda a po něm byl polední klid, který všichni uvítali.
Odpoledne nebylo moc teplo, moře rámusilo velkými
vlnami a program výuka v plavání se musel nahradit hrou
na výměnu. Každá z devíti skupinek dostala láhev s vodou
a tu měla vyměnit za něco hodnotnějšího. Například jedna
skupinka vyměnila vodu v obchodě se suvenýry za malou
lahvičku brandy s medem, za kterou následně v restauraci
dostali láhev Cabernetu. Pak následovalo promítání naučných ﬁlmů o Youthpassu a hodnotil se den do ,,kalendáře ná-
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lad“. Po večeři se všichni sešli v rumunském tábořišti, kde se
při kytaře zpívalo několik anglických písniček. To se však po
chvíli zvrtlo v pouštění písniček z mobilů a párty s tanečky.
V noci měla naše skupina hlídky a vše se úspěšně zvládlo.
Ve čtvrtek jsme začínali program českým energizeerem
(neboli rozcvičkou). V dopoledním programu se na nedaleké
pláži měly skupiny účastníků střídat na čtyřech stanovištích.
Na prvním plavec učil, jak se správně plave v moři. Na dalším byla výuka první pomoci s resuscitací a stabilizovanou
polohou. Jelikož foukal vítr a voda byla studená, tak další
dvě stanoviště byla zrušena (záchrana tonoucího a vodní
hry). Odpoledne se šlo do městečka. Někteří si nakoupili pár
drobnosti a taky se učinil velký objev – levandulová zmrzlina. Skoro všichni si ji koupili a všem chutnala. Potom už
začaly přípravy na národní večer. Pekly se buchty a smažily se
langoše na večer. Sice se začínalo s programem o půl hodiny
později, ale zato langoše a třešňová bublanina slavily úspěch.
Na což navázal český kulturní večer. Zahájili jsme ho českou
hymnou, pokračovali kvízem, šifrou a noční hrou. Program
měl velký úspěch a všichni nám ho chválili. Líbilo se jim, že
jsme zapojili také hry a neomezili se jen na nudnou prezentaci naší země. V pátek dopoledne se šlo do městečka, kde
byla připravena zábavná orientační hra. Skupiny musely najít
různá stanoviště, kde se plnily úkoly. Přitom je honil lovec
a dva fotografové. Hra byla dost náročná a ostré slunce moc
nepomáhalo – spíše naopak. Ve zbytku dopoledne jsme se šli
zchladit do moře při nácviku záchrany tonoucího a následovaly dvě štafetové hry. Odpoledne bylo ve znamení her, ale
i sebehodnocení. To se protáhlo až do nočních hodin.
A co bylo v sobotu? To se dočtete příště.
Zapsal: Luboš Skácel

Skautský tábor
O prázdninách jsem byla na skautském táboře v Drozdově.
Tábor nezačínal v Drozdově, ale v klubovně ve Štítech. V klubovně jsme čekali, až všichni přijdou, pak jsme naložili kufry
a batohy do auta, aby je táta mohl dovést do tábořiště. Potom
jsme se vydali pěšky do Drozdova. Cesta byla dlouhá, ale měli
jsme přestávky. Po příchodu na tábor nám Krtek ukázal stany.
Protože jsem nespala v ,,sudánu“, ale ve stanu z domu, musela
jsem si ho s pomocí Elišky postavit. Večer, když jsme seděli
u ohně, k nám přišel Egyptský velekněz (Krtek). Ten nám
řekl, že se máme chytit posvátného lana a jít mimo Weset (tábor). Když jsme byli u louky, viděli jsme, jak dva vyvolávači
vyvolali mumii. V ten moment všichni mladší začali zdrhat
do tábora. V táboře nám dal velekněz amulety, které jsme
neměli sundávat, abychom byli chráněni před mumií. Tím se
ukončil první den. Další dny jsme hráli různé hry. Jednoho
odpoledne přišel mrak a ti, kteří neměli zabezpečený stan
proti vodě, měli místo stanu soukromé koupaliště. Ve čtvrtek
jsme se před obědem dozvěděli, že pojedeme do Zábřeha na
bazén. Tak jsme se zaradovali, nachystali si věci a po obědě
jsme vyrazili na autobus. Na bazéně jsme skákali z můstku
a topili jsme se. Potom jsme šli ven, kde jsme si koupili Motolu a párek v rohlíku nebo hamburger a jeli jsme zpátky do
tábora.
Cílem celotáborové hry bylo nasbírat potřebné množství artefaktů, které měly pomoct při eliminaci mumie. To se nám
podařilo na předposlední den tábora. Večer jsme vyrazili na
lov. Lov byl dokonale promyšlen a naplánován. Velekněz

s nosiči artefaktů měli za úkol obklíčit a chytit mumii a ostatní se drželi dál, aby jim mumie nic neudělala. Menší i brečeli,
když mumii viděli. Tím skončila kletba a my jsme mohli druhý den vyrazit domů.
Tábor se mi líbil a těším se na další.
Zapsala: Natálie Skácelová

STOLETÍ

Vody…49...

voda v číslech
Zásoby pitné vody jsou na světě rozděleny „nespravedlivě“. Podle toho s ní také lidé nakládají. Vynikající zásoby
má Island (670 000 m2 na osobu), Kanada, Norsko, Finsko
a další severské státy. Naproti tomu např. Kuwait prakticky žádnou vodu na svém území nemá. Česká republika
má 1500 m2 na osobu, ale Maďarsko už jenom 600.
Roční spotřeba vody na obyvatele je v USA je 2160 m2,
v subsaharských státech je to 20 m2 a méně, přičemž od
roku 1950 stoupla globální spotřeba vody 3,5 krát. Dle
oborů je ve světě největším spotřebitelem vody zemědělství (závlahy) 75%, průmysl 20% a pouze 5% vypijeme.
V České republice je statistika naprosto odlišná.
Na zemědělství připadají pouhá 4%.
S nedostatkem vody a jejím markantním poklesem se
již dnes potýká řada megapolis např. Peking, Bangkok
a nebo také oblasti, odkud se zásobují celé regiony, případně státy. V řadě případů jsou na vině megalomanské
projekty a necitlivé zásahy, často motivované i politicky
(rychle vysychající Aralské jezero). Většinou však geograﬁcká poloha.
V této chvíli trpí stálým nedostatkem vody téměř 2 miliardy lidí a pravděpodobně jich ubývat nebude. Tolik několik suchých čísel o mokrém problému. Řešíme něco?
zdroj informací: internet
Petr Beneš

Z POHLEDU OBČANŮ
To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou
Sto padesát účastníků silničního provozu nepřežilo letošní
prázdniny, o sedm procent více než loni. Někdo se domnívá,
že to bylo tím horkem…Lesům zase nerostlo dříví, jak by
mělo. Důvodů je více, jeden mě zaujal: Je letos moc šišek….U
Poličky bouchla prachárna. Po té velké pecce následuje příznačné ticho… Než bouchnou další.
V minulém čísle jsem předeslal, že téma migrace se nejspíš
stane ústředním tématem evropského dění. Stalo se, nic
jiného se už do zpráv nevejde. V zemích „arabského jara,“
ale i v těch, co byly přeorány dříve, teď zřejmě bojuje každý
s každým. V tom zmatku se i pozapomnělo, že se tu ztratilo pár Čechů. Několikrát prosáklo, že Islámskému státu se
s úspěchem dovedou postavit jen Kurdové (dokonce i od nás
dostali patrony), asi za tu obětavost je bombarduje Turecko,
náš druh ve zbrani. V Sýrii opravdu nezůstalo místo pro
řadové obyvatele, když tu hrají pokr Američané s Rusy. Ti,
co by se tu jen pletli, proudí Evropou - každou chvíli jinudy.
Podle toho, jak právě evropské vlády hrají šprtec. Od té doby,
co jsme k utečencům ze Sýrie tak nějak shovívavější, všimněte si, jsou všichni Syřané, ale skoro vždy nemají doklady.
V tom zmatku mi jaksi uniká, kolik utečenců už pan premiér
dobrovolně přijal, momentálně také nevím, kolik nám jich
přijmout nařídili a úplně ve hvězdách je, kolik jich budeme
brát třeba každé další čtvrtletí. Kolik milionů se do Evropy
nastěhuje, neví nikdo, nebo možná jen pan Dienstbier, který
si (opět) myslí, že to ví. Proslavená první dáma Evropy to
přestává zvládat. Že to ještě kormidluje, lze spíše přičíst tomu,
že to v této situaci nechce dělat nikdo. Stále častěji (a hlavně
pozdě) zaznívá výraz „vnější hranice Šenghenu.“ Měly by se
chránit. Chybí evropská směrnice? Zdrželo je řešení českého
pomazánkového másla? Představuji si zařízení nám známé
„železné opony“ na útesech či plážích středozemních států ...
Ale já si hlavně chci představit Afriku a podobné destinace
bez staletého zasahování do jejich vládnutí za účelem vykořisťování a zajišťování vlivu velmocí. Určitě nám to nepřineslo vroucí přátelství těchto národů a v pěstování nenávisti teď
pokračujeme ukázkami bezradnosti a bezmoci - žiletkovými
ploty a slznými granáty. Výsledky práce politiků, generálů
a tajných služeb nelze chválit. Pozdě bycha honit? Bohužel,
nikdo se toho bycha ani dnes honit nepokouší. Vše pokračuje
dál ve starých kolejích: jedni sbírají staré kabáty, jiní dál bohatnou z dodávek zbraní a munice. Půjde to opravdu v těch
starých kolejích dál, tak jak si myslí zvolení a vyvolení, dávno
odtržení od reality hradbou ochranek a objemem majetku?
Normálně a nezaujatě myslící člověk neuvěří jalovému přesvědčování, že lze budovat s pomocí neidentiﬁkovatelných
zástupů novou multikulturní Evropu, kde (po našem) pravda
a láska zvítězí. Připomíná to opravdu proslavenou větu pana
Kemra z nadpisu, jen mizí ona související úsměvnost a zůstává mrazivý pocit, že může nastat v oněch nových zlých
časech strmý ústup z hodnot demokracie. Stačí k tomu právě
normální demokratické zvolení zatím okrajových stran a jejich vůdců, kteří bezradným lidem slíbí, že udělají pořádek.
A jak se dá také přežít? Dost lidí nedávno ještě vyrostlých
na učení marxismu-leninismu se stalo posléze znalci bible.
Věřím, že teď už pilně studují korán.
Alex Krobot
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•

Střípky ze Šilperska a Štítecka
•

Vzpomínka na P. Stanislava Šuránka
Jsou lidé, na které se nezapomíná. Jejich život oslovuje a ovlivňuje další spousty lidí. Takovým výjimečným
a vzácným člověkem byl i štítecký duchovní správce P. Stanislav Šuránek, který zdejší farnost spravoval v letech
1964 – 1970. V říjnu letošního roku vzpomeneme
25. výročí jeho úmrtí.
Narodil se 2. 11. 1921 nedaleko
Uherského Hradiště v Ostrožské
Lhotě, vesnici, která byla rodištěm několika dalších významných
církevních osobností. Po absolvování semináře byl 29. 6. 1948
vysvěcen na kněze a působil jako
kooperátor ve Vrbně pod Pradědem. K 1. 10. 1951 byl jmenován
administrátorem farnosti Široké
Nivy a Krasova. Od 15. 6. 1961 spravoval navíc i Karlovice
u Vrbna. Zde P. Šuránek působil do 1. 12. 1964, kdy byl jmenován administrátorem ve Štítech. 9. 11. 1970 musel odejít
do Štítné nad Vláří, kde pobyl dva roky. Od 1.8. 1972 se ujímá
duchovní správy v Přemyslovicích na Hané. Od roku 1977 se
potýká se zdravotními problémy. P. Stanislav Šuránek umírá
v Přemyslovicích 15. října 1990 ve věku 69 let. Je pohřben ve
své rodné vsi – v Ostrožské Lhotě.

•
•
•

•

My (crhovské děti) jsme ho milovali. Když jsme měli po náboženství, pamatuju si, že jsme ho vždycky vyprovázeli až ke
Kenichovým (zástávka u Kőnigů), on chodil do Štítů pěšky.
Dovedl práci zorganizovat, svým lidským příkladem dokázal přesvědčit lidi, aby šli za ním.
Jeden z nejoblíbenějších farářů, byl dobrý kazatel, měl zvučný, silný hlas, byl výřečný.
Byl to příjemný, milý pán, ohromně zodpovědný, skromný.
Velmi oblíbený mezi věřícími i dětmi, i ostatní lidé ze Štítů
ho uznávali a měli ho rádi. Zasloužil se o zásadní poválečnou renovaci kostela.
Hodný, upřímný a skromný člověk. Dobře se staral o kostel
i své ovečky.

Kostelní sbor s P. Šuránkem, Velikonoce 1995

(Sestaveno podle údajů z farních kronik získaných prostřednictvím internetu.)

K opravě kostela:

Jaký byl P. Stanislav Šuránek člověk, nejlépe dokládají slova těch, kteří na něho s úctou a láskou vzpomínají:
• To byl zlatý člověk. I ta jeho kuchařka (Marie Holešová)
byla zlatá ženská. Pracovitá. On byl takový mluvný, zajímal
se o všechny, nejen o věřící. Rád si s každým poklábosil.
• Byl to takový lidský, lidový člověk. Obyčejný, zajímal se o dění v rodinách.
• Jeden z nejoblíbenějších a nejobjektivnějších farářů, co jsem
znal. Zasloužil se sám i fyzicky na opravě kostela – omítky,
střecha, podlaha a jiné, včetně kaple v Herolticích.
• Sám se s farníky pustil do opravy kostela. Dřevo na lešení
pořídil od sedláků z Crhova. Do práce se zapojili nejen dospělí, ale i děti, ti kluci tam po lešení lezli jak veverky, a nic
se jim nestalo. I paní kuchařka lezla po lešení, vařila, nosila
zedníkům jídlo a pití, otloukala fasádu.

Pan farář Šuránek přišel do Štítů r. 1964. Již za jeho předchůdců (hlavně V. Vrtílka) i v začátku jeho působení probíhaly
v kostele především vnitřní opravy a úpravy. Venkovní stav
kostela byl však velmi špatný, jak je patrné i ze zachovalých
fotograﬁí. Páter Šuránek se pustil za pomoci několika obětavých pracovníků (za všechny, kteří zde nezištně pracovali
a pomáhali, je třeba jmenovat alespoň Františka Valentu,
Aloise Valentu a Ladislava Vernera) do náročné opravy, která probíhala v letech 1966 – 1969. Opravy byly ﬁnancovány
pouze z prostředků farnosti a sbírek farníků. Během těchto
dvou let bylo postaveno dřevěné lešení, kompletně osekána
omítka, opravena celá fasáda, natřena báň a položena nová
střešní krytina.

Děti s p. farářem na školním dvoře - červen 1965

Pracovní parta
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(Další radikální opravy se kostel dočkal po třiceti letech.)
Po opravě štíteckého kostela následovala – opět svépomocí
- oprava střechy a věže kostela v Herolticích.
Za poskytnuté údaje, vzpomínky a fotograﬁe děkuji především p. Vlastě
Valentové, dále pak B. Valentové, V. Krejčí, E. Knápkové, E. Valentové, A.
Bendové, H. Beranové, A. Lakomé, J. Haltmarovi(†), D. Poláchové a dalším
pamětníkům.
(-iv-)

Stavba lešení

Kostel před opravou - srpen 1966
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KAPITOLA Z KRONIKY MĚSTA ŠTÍTY 2014
NAVRÁCENÍ TITULU „MĚSTO” ŠTÍTŮM
Vzpomínání bude tentokrát z historie docela nedávné, která
se snad ještě ani historií nazvat nedá. Před dvaceti lety – byl
Štítům navrácen dávný titul „MĚSTO”, o který byly připraveny
úředním řízením.
Stalo se to 1. července 1994 schválením tohoto titulu Parlamentem České republiky.
Šilperk byl městem již ve 13. století, což je potvrzeno v Protivenově privilegiu z roku 1278, které dal přepsat 4. dubna 1365
Zdeněk ze Šternberka „slovo za slovem”.
V privilegiu je zaznamenána věta: „…ctihodný hrabě ze
Zábřehu Protiven udělil fojtovi Eberhardovi a jeho dědicům
fojtství v Šilperku, aby je trvale a v úplnosti vlastnil podle magdeburského práva.”
Magdeburské právo bylo jedno z nejdůležitějších městských
práv ve 13. – 17. století, ve kterém bylo uplatňováno tzv. „saské
právo” (Saské zrcadlo). Podle něj byl pro města nejvyšší autoritou soudní dvůr v Magdeburku, jenž fungoval jako tzv. vrchní
dvůr soudní. K němu se odvolávala města v případě nespokojenosti s výnosy soudů nižších. Magdeburské právo se vyvíjelo
svéprávní činností, ve které soud udílel městům podrobné
zprávy o zásadách svého práva a poskytoval právní naučení
v mnoha sporných případech. Místa, která se magdeburským
právem řídila, byla tedy městy. Tak i Šilperk nejméně od roku
1278. Tento rok je dne považován za rok jeho založení. Jak šel
čas, město Šilperk žilo, někdy lépe, někdy hůř. Převalila se přes
něj léta úspěšná, bohatá, kdy se rozvíjelo, ale také přírodní i společenské pohromy, požáry a válečná vřava.
Po osvobození a odsunu Němců v roce 1946 bylo v roce
1949 německé pojmenování města Šilperk nahrazeno českým
„Štíty” (v podstatě se jednalo o volný překlad názvu Šilperk
– štítová hora). Současně s tím bez jakéhokoliv jednání byl ustaven Místní národní výbor ve Štítech a z města se tím oﬁciálně
stala vesnice.
Ale i tak převládlo v myslích lidí uvažování o obci jako
o městě. Chodilo se na náměstí, do města pro rohlíky, okolní
obyvatelé jezdili na nákup do města, užívaly se názvy ulic, Štíty
byly městským centrem širokého okolí.
Po roce 1989, změně režimu a po zvládnutí zásadního problému majitelství tří budov ( o něž byl veden dlouhodobý spor
s bývalým KNV Ostrava), přijala obecní rada myšlenku napravit
starou křivdu a získat zpět titul „MĚSTO”.
Dne 10.8.1992 podala obecní rada na adresu Okresního úřadu v Šumperku žádost o určení obce Štíty městem. Žádost byla
vypracována podle rámcových kritérií pro posuzování návrhů
obcí na určení městem. Kritéria obsahovala základní ukazatele
podle zákona takto:
1. Minimální počet obyvatel 1500 (bez integrovaných obcí).
2. Soustředěná městská zástavba, náměstí, zpevněný povrch
chodníků a ulic.
3. Veřejný vodovod, kanalizace, osvětlení, vícepodlažní zástavba.
4. Rozvinutá síť veřejných služeb pro místo i okolí, organizovaný svoz domovního odpadu.
5. Udržovaná veřejná zeleň, kulturní památky.
6. Zdravotní zařízení s alespoň třemi stálými lékařskými místy,
lékárna, společenský sál, kino, pošta, peněžní služby, sportoviště, tělocvična, ubytování, úplná základní škola, obecní
kronika.
Rovněž se přihlíželo k dalším aspektům, odlišujícím městská
sídla od výrazně venkovských. Tato kritéria pak posuzovaly orgány Poslanecké sněmovny a vlády České republiky.
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Dne 24.8.1992 došel obci přípis ministerstva vnitra s požadavkem dalšího zpracování a doplnění údajů, které obec
bezodkladně provedla. Zástupci ministerstva vnitra a Svazu
měst a obcí poté navštívili Štíty, aby shlédli vybavenost obce
a posoudili možnost získání titulu. Ke štítecké žádosti vyjádřili
kladné stanovisko.
V roce 1993 došlo při jednání vlády k dalšímu zpřísnění
kritérií v oblasti vývoje místa, složení obyvatelstva, vybavenosti,
kulturních tradic, slavných osobností atd., kterému obec opět
vyhověla. Podle příslibu vlády mělo dojít k projednávání udělení
titulu v říjnu toho roku. Situace se opět změnila po podzimním
zasedání vlády – z tisku vyšlo najevo, že bylo zpřísněno další kritérium a to počet obyvatel na 3000 proti původnímu ustanovení
na 1500. Tomuto požadavku většina žádajících obcí nemohla
vyhovět, Štíty mezi nimi. Vládou byly navrženy pouhé 4 obce.
Obecní rada se však svého úmyslu nevzdala. V únoru 1994
se obrátila dopisem přímo na předsedu Parlamentu České republiky PhDr. Milana Uhdeho. Ve své žádosti uváděla všechny
důvody svědčící pro navrácení názvu „město”, poukazovala
na historickou dlouhověkost, význam místa pro široké okolí,
dokládala všechny potřebné dokumenty a znovu zdůrazňovala
potřebnost satisfakce za křivdu v minulém režimu. Pan předseda inkognito Štíty navštívil a shlédl jejich tvář. Důsledkem toho
bylo kladné rozhodnutí Parlamentu ze zasedání 1. července
1994, které se však do obce ve správném čase nedostalo. Proto
byli zástupci Štítů pozváni 16. září 1994 k předsedovi parlamentu panu Uhdemu na krátkou oﬁciální návštěvu a poté jim byl
na slavnostním zasedání předán Dekret opravňující obec Štíty
užívat titul „MĚSTO”.
Stará křivda byla napravena. I když tímto pojmenováním
nevznikly městu žádné výhody, všichni občané kvitovali s radostí navrácení správného názvu.
17. září proběhly v nově jmenovaném městě oslavy za účasti
mnoha hostů a hlavně za účasti novopečených měšťanů. Městem
projel historický průvod bývalých držitelů šilperského panství
v kočárech a na vyšperkovaných koních. Osobami šlechtických
majitelů, panem Protivenem a Šternberky počínaje, pány Žalkovskými pokračuje, dále přes Jana Odkolka až k Lichtenštejnům se
před zraky diváků na náměstí odvíjela historie Šilperka. Členové
herecké skupiny předvedli i popravu Ješka ze Šilperka, rozdílení
svobod a práv Bohunkou Meziříčskou, dokonce volbu starosty
v „Kocourkově”. Celou hru doplnil dechový kvintet zámeckými
fanfárami. A když šašek – průvodce celou hrou a události z dějin
Šilperka – popřál měšťanům šťastné a zdárné roky, rozprostřel se
na tvářích štíteckých občanů úsměv zadostiučinění.
Odpoledne zazněl k poslechu koncert dechové hudby a večer rozsvítil oblohu nádherný ohňostroj.
Štíty byly po 45 letech opět městem!
V roce 1995 požádala městská rada Parlament ČR o právo
přidat k titulu MĚSTO také užívání městského praporu a ZNAKU. Heraldická parlamentní komise doporučila žádosti vyhovět.
14.6.1995 předal předseda Parlamentu pan Uhde starostce
města také právo užívat prapor a znak.
ZNAK:
Popis: v modrém poli osmihrotá hvězda provázená mezi hroty
osmihrotými hvězdami
PRAPOR:
Popis: modrý list s osmicípou žlutou hvězdou a osmi žlutými
osmicípými hvězdičkami mezi cípy. Poměr šířky k délce je 2 : 3
Od té doby ve městě Štíty vlaje na radnici modrožlutý prapor
s hvězdami a užívá se znak ve stejných barvách. Už dvacet let.
Marie Lauermannová

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Čtení pro seniory

JUBILANTI
V průběhu měsíce září a října tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Slováček Jan
Purkertová Vlasta
Illek Jan
Koutníková Anna
Delovská Para
Žůrková Marcela
Gronychová Marie
Macková Anna
Mamiňák Jiří
Březovská Anežka
Šanovec Zdeněk
Valenta Josef

70 let
70 let
76 let
76 let
77 let
77 let
78 let
82 let
84 let
85 let
87 let
90 let

Městská knihovna ve spolupráci s pracovnicemi Domova
pro seniory ve Štítech zahájila v polovině letních prázdnin
pravidelné čtení pro klienty domova.
První besedu jsme uspořádali v pěkném prostředí klubovny
v Domově pro seniory. Četli jsme povídku Lázně Mokřady
od Zdeňka Svěráka a na závěr vylosovali šťastnou výherkyni,
která obdržela knižní cenu.
Hlavním posláním této návštěvy bylo seznámení seniorů
s činností veřejné knihovny a možnostmi využití poskytovaných služeb. Velký zájem byl o prohlídku knižních novinek
a povídání o knihách a literatuře.
Děkuji za příjemně strávené chvíle s obyvateli domova. Budu
se těšit na naše další setkání.
Květa Lakomá, MěK Štíty

MNOHO ZDRAVÍ!

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím k pronájmu
Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka
na bytost nejdražší, tou byla maminka,
babička.
Kdo pro nás tolik lásky, péče, starosti měl,
ten v našich srdcích žije dál, ten nezemřel.
Vzpomínky na Tebe krásné máme,
které si po celý život uchováme.

Dne 23. října 2015 si připomínáme
2. smutné výročí úmrtí

paní Vlasty Žejdlíkové
z Mlýnického Dvora.
S láskou a úctou vzpomínají tatínek, bratr s rodinou,
dcera Marcela s rodinou, synové Ladislav a Roman
s rodinami.

nebytový prostor
na adrese nám. Míru 10
(květiny, ovoce, zelenina).
Prostor je k pronájmu
od 1. 11. 2015.
Informace na tel.: 737 711 632.
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TURISTIKA
Blodovská čomenda
Je zářijové nedělní ráno. Pár turistických dychtivců z různých oken vyhlíží nevypočítatelnou oblohu. Dle předpovědi
má následovat bezchybný den babího léta. Uvidíme!
Sjíždíme se na autobusové zastávce Bludov - zámek.
Zanechaná auta mají usnadnit odpolední návrat. Šumperk
opouštíme po Uničovské, ale ještě dost dlouho musíme uhýbat autům. Před Třemeškem je soustava tří rybníků, u nich je
nová, tzv. ptačí vyhlídka. Vyhlížíme. Mapa napovídá, že hned
za vodou máme narazit na červenou značku vycházkového
okruhu. Jakási pěšina tu vede přes můstek, na něm je zatřená
značka. Riskneme to. Míjíme další zatřené značky. A pak přijde důvod: chybí lávka, asi od povodní (to už je hodně dávno!). Přes vodoteč leží zpuchřelý kmínek olše, další provizorium má nahradit zábradlí. Je morální povinností předsedy,
aby přechod vyzkoušel. S nedobrým pocitem, ale úspěšně.
Ivana nevěří, hledá jiné řešení. Následuje výkřik a žbluňknutí.
Cesta posvěcená předsedou poslouží ostatním. I ke zvýšení
hladiny adrenalinu. Dál pokračujeme podmítnutým polem,
ještěže neprší. Další voda a tentokrát ani ten špatný můstek.
Pesimistickou náladu zvrátí Franta, jeho volání zaznívá někde
z hustého porostu rákosu a kopřiv. Objevil tady vodorovný
kmen vrby. Síla kmene tentokrát budí důvěru, chybí zábradlí.
To nahradí „převaděč.“ Adrenalin navýšil. Zase podmítka.
Ale to už vidíme most a silnici ke Studénkám. Rozcestník
dává naději, že už bude lépe. Sedneme na lavičku zánovního
odpočívadla, dáváme sváču a myslivce. Pak cesta pokračuje
konečně po nezatřených značkách inundačním územím Desné. Připomínám, že v devadesátém sedmém to tady všechno
bylo pod hodně kalnou a rychlou vodou. Ještě mnohem
dříve, v šedesátém osmém, jsem tady „paprskáčem“ obracel
a shrnoval seno pro školní statek. Už pěkně připaluje sluníčko, objevují se objekty šumperské čistírny odpadních vod.
Brzy překračujeme „jedenáctku“ a míříme k Bludovečku.
Probíhá tady nějaké jezdecké klání. Obdivujeme pěkné koně
i pěkné jezdkyně. A pak si sedneme k pivku, někdo přidává
gulášek. Hledí na nás z písku vykutaná zubatá žába, po které
se jmenuje i to pivo. Sedělo se tu moc pěkně, slunce opalovalo má záda. Zase vyrážíme na trasu, tentokrát značenou
zeleně. U kapličky na Bludováku je i dost problém přejít sil-

nici. Napojujeme se na naučnou stezku Bludovská stráň, vede
krásným listnatým lesem. Pod ním se už dá tušit bludovské
nádražíčko, když se rozhodujeme pro krátký, ale dnes jediný
prudký výstup. Musíme najít Brusnou (či Brousnou), vrch
vysoký 364 m. Proč? Dnes tam uvádějí do provozu novou
rozhlednu. Nechceme přes pole, nutno obejít, už se tam trousí hodně lidstva. Je to spíš vyhlídka, nevysoká, architektonicky ale velmi zdařilá. Výhled hodnotím v tlačenici - fajnový.
Chystá se mikrofon pro projev, připravuje se kapela, možno
zakoupit zbrusu novou turistickou známku číslo 2198, nebo
speciální bludovské poštovní známky... Zastavuji se u stolku,
kde je možno se v anketě vyslovit pro název nové rozhledny.
Je tu už seznam tipů, je možné dodat i svůj další návrh. Toho
využívám. Můj návrh zní: Blodovská čomenda.
Pěknou neděli prožilo devět turistů, zbývá těšení na další
cestičky a špicové výhledy.
Alex Krobot

Okolo Třeboně
pasou se tam (nejen) koně
Asymetrické žárovky dvanáctsetrojky propichují tmu, po
mém pravém boku brouká motor, ze tmy se vynořují známé
tabule. Svítá a pak vidím v zrcátku slunce, jak se vykutálí nad
obzorem.
Na loukách kolem silnice se válí cáry mlhy mezi siluetami
prastarých seníků. Nevydržím to. Zastavil jsem, vystoupil
a cvaknul snímek té krásné krajiny a pěkného momentu.
Nebylo to včera, bylo to asi před čtvrt stoletím, cestou do
Českých Budějovic, krátce před vjezdem do Třeboně.
Krásné jižní Čechy! Ony zmíněné seníky z většiny, bohužel, vzala zatím sebou velká voda.
Tentokrát trabant zůstal v garáži, přijel jsem vlakem, za
sebou táhl kufr na kolečkách a třímal lázeňský poukaz. Ve
stanovených procedurách jsem hned hledal potřebné mezery,
abych mohl plnit i svoje turistické plány, které nijak neod-
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Cvičební lekce ve Štítech
POHYBOVÉ STUDIO HÁČKO
v Sokolovně na náměstí ve Štítech.
Každý pátek:
13:45 Mini Hvězdičky kurz děti MŠ + 1. třída ZŠ
14:30 Hvězdičky kurz děti 1. st. ZŠ
15:15 Stars kurz děti 2. st. ZŠ
16:00 Rakety kurz junioři a dospělí
V pravidelných kurzech se děti naučí taneční choreograﬁe,
se kterými veřejně vystupují a účastní se soutěží. Pokud
máte zájem, přijďte na první lekci.
Moc se na Vás těší Ing. Helena Gálová, 725 222 159,
helena.trojakova@seznam.cz
porovaly doporučením lékařů. Za mých předchozích doteků
kraje rybníků zůstalo dostatek dosud nesplněných cílů, zůstala chuť se na mnohá místa znovu vrátit.
Jsou právě nebývalá tropická vedra, současná špička
globálního oteplování, kdy začne pršet, nikdo neví. A tak
odpoledne třetího dne vyrážím dle osnovy plánu číslo jedna
se jménem Cesta kolem Světa. Vstupuji na naučnou stezku
sotva kilometr pod lázněmi Aurora a proti směru hodinových ručiček obcházím rybník Svět. Na slunci to hodně
praží, na chvilky stínu se přímo těším. Přírodní zajímavosti,
rosnička, kterou jsem neviděl desítky let, krásné výhledy, stihl
jsem jedno pivo regentovo a pak i večeři. Dalším dálkovým
cílem je největší jihočeský rybník - Rožmberk. Celý okruh je
dlouhý 22 kilometrů, to nestihnu, tak popojedu o šest kilometrů do Staré Hlíny. Značky mě vedou spolehlivě, krásný
je úsek po mohutné hrázi mezi duby, z nichž možná ještě
některé pamatují budování rybníka. Pěškoturistu potkám jen
výjimečně, zato je tu milion cyklistů. K další túře využívám
stejného cyklobusu, který jezdí až do Gmündu. U pomníku
Emy Destinové letos komáři nežerou. Nahlédnu k rybníkům
Vyšehrad a Stolec a pak jdu po hrázi mezi Novým Vdovcem
a Ženichem. Na druhém bydlí ohromná kolonie kormoránů,
když se najednou zvednou, je černá obloha. Rybáři musí mít
určitě „radost!“ V jiný den mířím za Emou podruhé, tentokrát na zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde bydlela. Ten
dlouho chátral nabízen k prodeji.
Majitele už má, nalil mi čtvrtku medoviny, pak jsem si
prohlédl jednu expozici - tu o životě zpěvačky- a poté zamířil nekonečným lesem kolem rybníka Staviště do Stříbřece.
Jeden výlet jsem absolvoval v doprovodu dalšího pacienta
z tady blízkého Jablonného. Cesta vedla z Dunajovic přes
Dunajovickou horu, pak kolem rybníku Stružky a Břilického. A docela dlouhý výlet ještě vedl, opět od Stříbřeckého
mostu, kolem Nové řeky s devadesáti šesti mohutnými duby
k Novořecké Baště, Mlýnské stoce a zase přes celou Třeboň.
Městu Třeboň by byl hřích se nevěnovat, ani já jsem tedy
nehřešil. Prohlédl jsem si, někdy znovu, jindy poprvé, řadu
pamětihodností - i divadlo J. K. Tyla, také chrám P. Marie
Královny a sv. Jiljí - tady je k vidění věhlasná třeboňská madona i krásně opravená křížová chodba a rajská zahrada přilehlého kláštera. Dům Jakuba Krčína z Jelčan je plný akvárií
s obyvateli jihočeských rybníků a řek... Pro diafon jsem lovil
západ měsíce a východ slunce nad hladinou Světa - obětavě
- v šest ráno přímo z vody.
Tolik tedy o pastvě mých smyslů v okolí Třeboně.
Alex Krobot

BODYFORM S ŠÁRKOU
Každé úterý od 18:00 do 19:00 v tělocvičně základní školy
(vchod přes školní dvůr – brána pod školou).

PILATES S JARKOU
Každou středu od 18:00 do 19:00 v tělocvičně základní školy
(vchod přes školní dvůr – brána pod školou).

PILATES PRO DĚTI
Každou středu od 17:30 do 18:00 v tělocvičně základní školy
(vchod přes školní dvůr – brána pod školou).

FOTBAL
Rozpis zbývajících zápasů
v kopané podzim,
sezona 2015/16
Datum

0XåL$,%VN&

so 17.10. 3tVHþQiâWtW\
ne 18.10.
so 24.10.
ne 25.10. ãWtW\%RKGtNRY

ýDV

0XåL%23

ýDV

Dorost - OP

ýDV

15:00
ãWtW\%+UDELätQ%

15:00 6XGNRYâWtW\

14:30

7ĜHãWLQDâWtW\%

14:30 ãWtW\3RVWĝHOPRY

12:00

ãWtW\%5DSRWtQ%

14:00

ãWtW\%5XGD

14:00

14:30

so 31.10. =ODWp+RU\âWtW\
ne 1.11.

14:00

so 7.11. -DYRUQtNâWtW\
ne 8.11.

14:00

so 14.11. ãWtW\6XGNRY

13:30

Datum
6WDUãtåiFL23
so 17.10. %RKGtNRYâWtW\
ne 18.10.
so 24.10. ãWtW\6XGNRY
ne 25.10.
so 31.10.
ne 1.11.

ýDV
13:00

6WDUãtSĜtSUDYND23

ýDV

0ODGãtSĜtSUDYND ýDV
5RYHQVNRâWtW\
12:30

0DOHWtQâWtW\

10:00

ãWtW\6XGNRY

09:15 ãWtW\0RKHOQLFH

10:00

3RVWĜHOPRYâWtW\

10:30
12:30
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