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Vážení spoluobčané,
v krátkosti bych Vás chtěl 

seznámit s činností města, co 
se v současné době ve Štítech 
realizuje. Máme několik vel-
kých akcí. Mezi nejvýznamnější 
patří oprava fasády kostela 
sv. Jana Křtitele v Herolticích. 
Dokončení první etapy oprav 
bude v červenci při příležitosti 
oslav 300 let založení kostela. 
Druhá etapa zahrnující opravu 
fasády věže kostela bude do-
končena v říjnu 2015. Tímto bych Vás chtěl všechny pozvat 
na slavnost, která se bude konat 12. července. Slavnostní mši 
svatou by měl celebrovat arcibiskup Graubner nebo biskup 
Hrdlička. 

Další významnou 
akcí, kterou město rea-
lizuje, je oprava parko-
viště na náměstí Míru. 
Provádí se zde dláždění 
žulovou kostkou. Chtěl 
bych poděkovat všem 
našim občanům, že mají 
trpělivost s omezeným 
prostorem k parkování. 

Dláždění bude dokončeno v polovině července.
V ulici Nákladní se průběžně budují nové chodníky. Zde 

očekáváme, že kolaudace proběhne začátkem srpna, čímž by 
byla rekonstrukce ul. Nákladní dokončena.

Velmi pozitivně je vnímána křižovatka v ul. Nákladní. 
Změnou v přednosti 
v jízdě se tato stala 
bezpečnou a přehled-
nou, což bylo naším 
cílem. Zároveň jsme 
rekonstrukcí získali 
větší počet parkova-
cích míst pro osobní 
automobily.

Poslední květnovou sobotu 
proběhl u nás Den Mikrore-
gionu Zábřežsko a Štítecký 
jarmark. Věřím, že akce se 
Vám líbila, a jsem rád, že do-
šlo k vysvěcení sochy sv. Jana 
Nepomuckého, patrona země 
české. Po dvou letech restau-
rátorských prací se tato socha 
stala dominantou náměstí a je 
nově ve večerních hodinách 
nasvícena.

Město za jednu z volebních 
priorit v tomto volebním obdo-
bí považuje postupnou revitali-
zaci celého náměstí včetně oprav fasád budov. Pevně věřím, 
že na konci roku 2018 bude tato proměna zřetelná.

Ale nejen 
s dobrými věcmi 
se setkáváme. Jsou 
mezi námi občané, 
kteří si naší práce 
neváží a úmyslně 
ničí to, co slouží 
ke spokojenosti 
nás všech. Jsem 
opravdu velmi 
zklamán tím, že 
došlo k úmyslnému zničení čtyř stromů - olší na hrázi rybní-
ka v městském parku. Vzhledem k tomu, že park byl pořízen 
v rámci evropských dotací, musíme za tyto stromy neprodle-
ně vysadit nové. Městu vznikla škoda ve výši 50 tisíc korun. 

Protože se blíží konec školního roku, tak naši žáci jistě 
ocení, že budou mít o dva dny delší prázdniny, neboť posled-
ní týden v červnu se začíná s modernizací a rekonstrukcí tří 
tříd v budově základní školy, aby žáci v září měli moderní 
a hezké prostředí k výuce. 

Srdečně zveme všechny občany na sportovní a kulturní 
akce, které pořádáme v průběhu letních měsíců. 

S úctou 
Bc. Jiří Vogel
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení 
z 10. - 13. jednání  RMě ve Štítech

Schválené smlouvy:

• Smlouvy o poskytnutí  účelového příspěvku z rozpoč-
tu města, kdy předmětem smluv je poskytnutí nein-
vestičního příspěvku na činnost, uzavřené s příjemci: 
Crhovská chasa, z.s., Ing. Helena Gálová, Římsko-
katolická farnost Štíty, TJ Sokol Štíty a Cykloklub 
Ramupušák.

• Darovací smlouvy uzavřené s:  VELT OKNA s.r.o., 
Zábřeh, EKOLA České Libchavy, s.r.o., ALFA PROFI 
s,.r.o. Útěchov,  Energetika Zábřeh s.r.o. – poskytnutí 
fi nanční částky  na pokrytí nákladů akce „Setkání na 
pomezí Čech a Moravy“ .

• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem PROJEK-
CE s.r.o., Šumperk – zpracování dokumentace na 
akci „Usnadnění přecházení silnice I/43 v obci Štíty“.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouc-
kým krajem – dotace ve výši 20 tis. Kč na projekt 
„Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  
uzavřená s fi rmou ASEKOL a.s., Praha – podmínky 
pro odběr elektrozařízení.

• Smlouva o uměleckém vystoupení  -  Pěvecký sbor 
Křížkovský, Opava (vystoupení dne 12.7.2015, kostel 
sv. Jana Křtitele v Herolticích),  Mgr. Vladislav Bláha, 
Brno (kytarový recitál dne 9.9.2015 v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie ve Štítech).

• Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s fi rmou GORDIC 
s.r.o. Jihlava – komplexní podpora provozu a užití 
systému GINIS, jeho obnova a rozvoj. 

• Dodatek č. 2 ke smlouvě o obchodním zastoupení 
– provizním prodeji vstupenek  uzavřené se Zábřež-
skou kulturní s.r.o. – zvýšení provize pro město Štíty 
na 8 % z tržby za prodané vstupenky.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města sezná-
mena s přehledem stavu majetku města, stavem zá-
vazků 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 pl-
nění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada města schválila nákup: 2 ks zahradní voděodol-
ný altán, 2 ks eurooken na objekt čp. 46 ve Štítech, 
dary ve výši 1 500 Kč do soutěže místního kola Zlaté 
srnčí trofeje, stromy pro městský park.

• Rada města schválila cenové nabídky: server HP 
s Windows Server 2012 pro Město Štíty (fi rma ASI 
s.r.o. Mohelnice).

• Rada města schválila převzetí záštity nad závodem 
na 200 km v rámci cyklistických závodů Rampušák 
2015 a schválila částku 5 tisíc Kč na nákup darů pro 
závodníky.

• Rada města jmenuje Ing. Pavlu Machovou členkou 
Komise pro přípravu nového územního plánu. 

• Rada města vzala na vědomí výpověď smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor podanou Českou spořitelnou 
a.s., Praha – výpovědní doba končí dne 30.6.2015.

• Rada vzala na vědomí žádost Českého svazu chova-
telů ZO Bušín o fi nanční příspěvek a schválila zakou-
pení cen a pohárů v hodnotě cca 1 tisíc Kč. 

• Rada schválila žádost ZŠ a MŠ Štíty o výpůjčce 
majetku vybavení školní dílny. Jedná se o majetek 
předaný fi rmou Klein automotive s.r.o Štíty.

• Rada schválila rozpočet předložený ZŠ a MŠ Štíty na 
rok 2015 z prostředků zřizovatele.

• Rada města schválila žádost p. Jana Pospíšila, Štíty 
o pronájem části pozemkové parcely č. 56/2 v k.ú. 
Štíty – město.

• Rada města schválila projekt Česká knihovna – po-
skytnutí dotace z projektu na nákup nových knih. 

• Rada vzala na vědomí bezpečnostní situaci v pů-
sobnosti OOP Zábřeh a policejní stanice Štíty za rok 
2014.

• Rada města schválila přerušení provozu MŠ Ští-
ty v termínech od 1.7. do 12.7.2015 a od 3.8.  do  
16.8.2015. 

• Rada města schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014.

• Rada vzala na vědomí  zprávu ekonomického úseku 
o plnění daňových příjmů v porovnání s rokem 2014.

• Rada vzala na vědomí zprávu o připravenosti Dne 
Mikroregionu Zábřežsko.

• Rada města neschválila žádost Ing. Gálové o navý-
šení fi nančního příspěvku na činnost tanečních sou-
borů. 

• Rada vzala na vědomí oznámení o neposkytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro jednotku 
JSDH Štíty.

• Rada vzala na vědomí žádost občanů z ulice Na 
Travech a Sportovní o vybudování nového chodníku 
– požadavek bude zařazen do plánu investic na rok 
2016-2017.

USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 25.3.2015

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 3. zasedání ZMě Štíty
2. Návrh rozpočtu města Štíty – příjmy na rok 2015
3. Návrh rozpočtu města Štíty – výdaje na rok 2015
4. Rozpočtové opatření vlastní č.5/2014 + dotační pro-

středky
5. OZV č. 1/2015
6. Žádost o dotaci z MŽP „Dovybavení odpadového 

hospodářství města Štíty“
7. Dodatek kupní smlouvy „Pořízení samosběrného kro-

pícího stroje pro Město Štíty“
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8. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
9. Různé
10. 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. 

a 2.zasedání zastupitelstva
c) Rozpočtové opatření vlastní č.5/2014 + dotační pro-

středky
d) Návrh investic a oprav na rok 2015
e) Dopis od paní Vladimíry Rýznarové a způsob vyřízení

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. P r o j e d n a l o  a  schvaluje:

a) Návrhovou komisi:Ivar Směšný, Vojtěch Langer 
a Petr Haltmar

b) Ověřovatele zápisu:Miroslav Čermák a B. Zdeněk 
Drlík

c) Program 3. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 2. zasedání  Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 17.12.2014   
e) Rozpočet na rok 2015 - příjmy vč. fi nancování cel-

kem: 42 052 334,88 Kč
f) Rozpočet na rok 2015 - výdaje vč. fi nancování cel-

kem: 42 052 334,88 Kč
g) Etický kodex člena Zastupitelstva města Štíty
h) Závěrečnou zprávu Hlavní inventarizační komise
i) OZV č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním od-
padem na území města Štíty

j) Podání žádosti o poskytnutí podpory Operační pro-
gram Životní prostředí, výzva č. 64. výzva OPŽP, 
identifi kační číslo projektu 32347412 – Dovybavení 
odpadového hospodářství.

k) Dodatek kupní smlouvy – „Pořízení samosběrného 
kropícího stroje pro město Štíty“

l) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Zábřeh 
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy 
přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, na dobu určitou do 30.6.2020 
s tím, že tato veřejnoprávní smlouva nabude účinnost 
dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 
Olomouckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením 
této veřejnoprávní smlouvy. Město Štíty bude na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy povinno uhradit městu 
Zábřeh náklady spojené s výkonem této přenesené 
působnosti ve výši 1.000 Kč za každý projednaný pře-
stupek a vícenáklady, pokud při projednání přestupku 
vzniknou. Výnosy z pokut a náhrady nákladů řízení 
uložených orgány města Zábřeh při výkonu této pře-
nesené působnosti budou příjmem města Zábřeh

m) Zřizovací listinu příspěvkové organizace město Štíty 
Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šum-
perk

n) Podle ustanovení § 120 odst. 2 zákona o obcích ur-
čuje členy osadního výboru v Herolticích p. Petra Be-
neše, p. Františka Haltmara, Mgr. Janu Knápkovou 
a p. Davida Kubištu

o) Podle ustanovení § 120 odst. 3 zákona o obcích volí 
předsedou osadního výboru v Herolticích p. Františ-
ka Haltmara

p) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 3–8
q) Nabytí pozemku p.č. 2814 v k.ú. Štíty – město od 

Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 
Praha

r) Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o ob-
cích pro výkon funkce starosty bude starosta Bc. Jiří 
Vogel od 1.4.2015 neuvolněn.

s) Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu neuvolněnému členu za-
stupitelstva obce ve výši 559 Kč měsíčně ode dne 
1.4.2015.

t) Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon  funkce starosty 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
26 459 Kč měsíčně od 1.4.2015

u) Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon  funkce místosta-
rosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 8 280 Kč měsíčně ode dne 1.4.2015.

v) 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 1 346 Kč měsíčně 
ode dne 1.4.2015.

w) Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy 
výboru zastupitelstva ve výši 1 159 Kč a člena výboru 
ve výši 911 Kč neuvolněným členům zastupitelstva 
ode dne 1.4.2015.

x) V souladu s § 77 odst. 3 písmeno b) zákona o obcích 
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se od-
měna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne 
jako součet zastupitelstvem stanovených odměn

y) Zastupitelstvo města Štíty ve smyslu Zákona č. 24/
2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se 
usneslo takto: Město Štíty bude poskytovat dotace 
ze svého rozpočtu na základě žádosti o poskytnutí 
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy for-
mou individuálních dotací. Žádost o dotaci musí mít 
náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zákona.

z) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje uzavření veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s organizací TJ Sokol na základě žádosti a po-
skytnutí dotace ve výši 315 000,- Kč.

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

a) Žádost o prodej nemovitosti čp. 50 na nám. Míru , 
Štíty

b) Žádost o prodej nebytových prostor v domě čp. 50 na 
nám. Míru , Štíty

c) Žádosti o prodej p.č. ZE-GP 148 v k.ú. Březenský 
Dvůr (1. žadatel Dana Batková; 2. žadatel Daniel 
Kubíček)
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5. U k l á d á:

a) Starostovi města v termínu do 8.4.2015 zpraco-
vat protokol úkolů vyplývajících z 3. ZMě ze dne 
25.3.2015 a dále ukládá radě města provádět prů-
běžnou kontrolu plnění usnesení ZMě.

b) Ing. Machové vypracovat Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro subjek-
ty: Cykloklub Rampušák – 50.000Kč; Ing. Helena 
Gálová (taneční skupiny) – 20.000 Kč, Římskokato-
lická farnost Štíty – 1.000.000 Kč; Crhovská chasa 
– 15 000,- Kč.

6.  V y h l a š u j e   podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 

a) záměr směny části p.č. 2078/2, označenou geome-
trickým plánem jako p.č. 2078/15 za část p.č. 1919, 
označenou geometrickým plánem jako p.č. 1919/2, 
všev k.ú.Štíty-město.

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří  Vogel, v. r.
místostarosta            starosta

USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 22.4.2015

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 4. zasedání ZMě Štíty
2. Rozpočtové opatření vlastní č.1/2015 + dotační pro-

středky
3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty za rok 2014
4. Závěrečný účet města Štíty 2014 + zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2014
5. Schválení účetní závěrky města Štíty za rok 2014
6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 9 -10
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru, leden – březen 

2015
9. Zpráva o činnosti fi nančního výboru, leden – březen 

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. 

a 3.zasedání zastupitelstva
c) Návrh investic a oprav na rok 2015
d) Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Ští-

ty, okres Šumperk sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2014
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. P r o j e d n a l o  a  s chvaluje:

a) Návrhovou komisi: Vojtěch Langer, Ivar Směšný, Vla-
dimír Světlík

b) Ověřovatele zápisu: Bc. Zdeněk Drlík, Miroslav Čer-
mák

c) Program 4 zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 3.zasedání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 

25.3.2015
e) Rozpočtové opatření vlastní č.1/2015+ dotační pro-

středky
f) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěrečný 

účet města Štíty za rok 2014“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2014“ 
a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) 
písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, 
a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Štíty za rok 2014 je nedílnou 
součástí Závěrečného účtu města Štíty za rok 2014.

g) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní závěrku 
města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahovému 
dni 31.12.2014 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., 
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona.

h) Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o ob-
cích pro výkon funkce starosty bude starosta Bc. Jiří 
Vogel od 23.4.2015 uvolněným členem zastupitel-
stva

i) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje pořízení Územ-
ního plánu v souladu s usnesením § 44 zákona 183/
2006 Sb.

j) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města s Římskokatolickou farností, 
Štíty na základě žádosti o poskytnutí dotace ve výši 
1.000.000 Kč.

k) Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města s Cykloklubem Rampušák na zá-
kladě žádosti o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč

l) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 9–10
m) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden 

– březen 2015
n) Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období leden 

– březen 2015
o) Prodej multikáry M-25 r.g. 1M6 1279 obci Jedlí za 

100.000 Kč + DPH
p) Následující směna nemovitostí: 

1. směna s Františkem a Zdeňkou Valentovými 
– části p.č. 2078/2, označenou geometrickým plánem 
jako p.č. 2078/15 za část p.č. 1919, označenou geo-
metrickým plánem jako p.č. 1919/2, vše v k.ú.Štíty-
-město,bez fi nančního vyrovnání, náklady spojené se 
směnou  nesou účastníci každý jednou polovinou.

q) Nákup dvou kusů věnců v celkové hodnotě 
1000 Kč k 70. výročí osvobození

r) Umístění sídla spolku Myslivecké sdružení Tetří-
vek v čp. 5, Štíty

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

a) Žádost o prodej části parcel ZE-GP 123/4 a ZE-GP 
123/3  na stavbu garáže.
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5. U k l á d á:

a) Starostovi města v termínu do 6.5.2015 zpraco-
vat protokol úkolů vyplývajících z 4. ZMě ze dne 
22.4.2015 a dále ukládá radě města provádět prů-
běžnou kontrolu plnění usnesení ZMě.

6.  V y h l a š u j e   podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 

a) záměr směny části p.č.739/3za část p.č. 320/1, vše 
v k.ú. Crhov, nutno geometricky odměřit

b) záměr prodeje parcely p.č. 652/3 v k.ú Štíty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří  Vogel, v. r.
místostarosta          starosta

Český den proti rakovině
Ve středu 13. května se naše město zapojilo do celonárodní 
sbírky s názvem Český den proti rakovině. Symbolické kytičky 
měsíčku lékařského nabízely žákyně základní školy v ulicích 
města za minimální příspěvek 20 Kč. Ve Štítech jsme měli k dis-
pozici 350 kusů kytiček, za které bylo vybráno celkem 8134 Kč. 
Děkujeme všem, kteří na tuto akci přispěli.

Den Mikroregionu Zábřežsko 
a Štítecký jarmark

Poslední květnová sobota patřila 
tradičnímu Štíteckému jarmarku, 
který byl letos spojen se Dnem 
Mikroregionu Zábřežsko. V bohatém 
kulturním programu vystoupily 
místní taneční skupiny pod vedením 
Heleny Gálové, děti z mateřské 
školy, žákyně pěveckého oddělení 
ZUŠ a taneční dvojice z Vyšehoří. 
K dopolední slavnostní atmosféře 
zahrál Junior Big Band Lanškroun 
a hudební kapela Méďa Band. 
Odpolední program na pódiu zahájila 
známá pěvecká dvojice Eva a Vašek. 
Uskutečnilo se také vysvěcení sochy 
sv. Jana Nepomuckého. Na jarmarku 

se nabízely nejrůznější řemeslné výrobky, bohaté občerstvení 
a pouťové atrakce. 
Součástí Dne Mikroregionu Zábřežsko byly prezentace obcí 
na stáncích, soutěže a sportovní klání. Soutěžilo se o titul 
Nejlepší sváteční koláč mikroregionu Zábřežsko. Ten nejlepší 
upekla Blanka Poláchová ze Štítů, druhé místo získala 
Eva Drahníková ze Zábřeha a třetí místo obsadila Lenka 
Langhammerová ze Štítů. Gratulujeme!
Do fotografi cké soutěže na téma Nejzdařilejší projekty naší 
obce dorazilo sedmdesát fotografi í. Hlasování veřejnosti 
rozhodlo o pořadí: 1. místo Ivo Žouželka ze Štítů, 2. místo 
Václav Hampl z Dubicka, 3. místo Jiří Flášar z Brníčka. 
Gratulujeme!
Výsledky sportovních turnajů byly následující:
Malá kopaná: Zábřeh, Rájec, Nemile, Štíty, společné 5. a 6. 
místo sdílelo Dubicko a Brníčko.
Nejlepším hráčem fotbalu byl vyhlášen Lukáš Hajtmar ze 
Zábřeha, nelepším brankářem Zdeněk Hajtmar z Nemile 
a nejlepším střelcem Filip Maršálek ze Zábřeha.
Stolní tenis: Jedlí, Postřelmov, Štíty, Zábřeh, Leština, Hrabová, 
Nemile, Brníčko.
Tenisový turnaj družstev: Zábřeh, Dubicko, Štíty, Leština, 
Postřelmov, Jedlí, Štíty B.
Gratulujeme!     (-ss-)
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STOLETÍ Vody…47...
a farmaceutika...      

Indiánská stezka
I tento rok vyzval náčelník své pomocníky na uspořádání již 
tradičního Indiánského pochodu. Akce se konala v sobotu 
23. 5. 2015. Počasí se umoudřilo, a tudíž na trať vyrazilo 45 
statečných indiánů i s doprovodem. Po cestě malí i velcí indi-
áni plnili úkoly, opékali hady, stříleli z luku, poznávali stopy 
zvířat, závodili v kanoích, viděli živá zvířata, převážně hady 
a nechyběly ani ukázky loveckých trofejí. V cíli na unavené 
indiány čekal naporcovaný bizon, makrely a další úkoly. Vel-
ký úspěch měl také skákací hrad.

Velké díky patří dobrovolníkům pomáhajícím při uspořádá-
ní a také sponzorům, bez kterých by akce nemohla být usku-
tečněna.                                                         Zdraví Náčelník

Den otevřených dveří
na bioplynové stanici na Březné se konal v pátek 15. května 
za velmi krásného počasí. Zájem o seznámení s touto techno-
logií měly na tří stovky občanů. Dostalo se jim zasvěcených 
informací o stavbě, technologii, ekonomice i o dalších mož-
nostech. Fámy a nedůvěra provázely tuto odvážnou investici 
na poli výroby alternativní energie. Ve světle stále trvající 
nejistoty subvencování zemědělství a vlivů klimatických 
výkyvů na prvovýrobu je toto ale konečně pevný bod přispí-
vající k upevnění ekonomiky podniku ZEAS Březná, což má 
nezastupitelný význam pro zdejší krajinu.
Součástí byla i expozice moderní techniky, bylo možné na-
hlédnout do stájí, kde přímo excelovala krásná čisťounká 
telátka. Nechybělo velmi chutné občerstvení. Organizátorům 
patří poděkování a přání úspěchů a dalších dobrých nápadů.
                                                                              Alex Krobot

   Vysoce účinné chemické látky, desetiletí vyvíjené, „účin-
né“, často i oprávněně účinné, mají své vedlejší důsledky. 
Jednoduše řečeno: projdou trávicím ústrojím a na konci 
procesu se dostanou do odpadní vody, vodoteče, moře, 
oceánu. 
Ouha po ránu:
„nasypeme“ si do úst pilulky a jdeme pracovat. Antibiotika, 
antidepresiva, léčiva pro diabetiky, hormonální antikon-
cepci, léky tlumící bolest či zánět, cytostatika, atd. atd…
Čistírny odpadních vod jsou zatím bezmocné. Proces 
kontaminace těmito látkami ve vodách je pozvolný a pře-
devším v oceánech nelze čekat změnu k horšímu v řádu 
několika let, spíše v desetiletích a staletích. To je útěcha 
pro naše generace, nikoliv pro potomky. Oceány by nám 
mohly být celkem lhostejné, ale pro vysoké procento svě-
tové populace je voda jedinou obživou. 
A mezi námi, kdo by si nedal lososa z čisté vody. Z farmy, 
krmeného granulemi a léčeného antibiotiky, už ho známe.
Jak uživit tento svět a narůstající počet obyvatel? Toť otáz-
ka. 
V podzemních vodách a studních zatím žádná farmaceu-
tika ve škodlivých koncentracích nalezena nebyla. Naše 
generace může být klidná. A ta další snad něco vymyslí.
Nekončím pesimisticky.
                                                                             Petr Beneš
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Ze života Tetřívků
Pomalu končí školní rok a to znamená, že je potřeba aktivitu naši 
DMM (družina mladých myslivců) Tetřívci Štíty nějak zhodnotit. 
Jelikož je naším cílem celostátní soutěž o ZST (Zlatá srnčí trofej), 
většina našich schůzek se týká učení a poznávání naší přírody a to 
nejen o naší zvěři a loveckých psech, ale i o bylinách, keřích a stro-
mech. Učíme se orientaci v terénu a také zdravovědě, abychom si 
uměli kdykoliv v případě nutnosti navzájem pomoci. Po zkušenos-
tech z loňského roku víme, že na okresním kole ZST nám nikdo 
nedá nic zadarmo, proto jsme nechtěli nic podcenit a v mezích 
možností jsme se pilně připravovali.
Jako první prověrka bylo uspořádání místního kola ZST a to jen pro 
Tetřívky Štíty.
 Místní kolo proběhlo 25. dubna 2015 a rozhodli jsme se ho letos 
uspořádat mimo Štítecko a to v areálu Myslivecké chaty MS Buková 
Hora Rapotín, v domovském revíru našeho druhého vedoucího, 
pana Zdeňka Kunčara. Soutěž Zlatá srnčí trofej se skládá z písem-
ného, vědomostního testu a praktické poznávací stezky, kde děti 
musí určit, co které stanoviště skrývá a obsahuje. Jsou to různé 
lovecké trofeje, u kterých je potřeba určit zvěř, pohlaví, popřípadě 
stáří ulovené zvěře. V nemalé míře pobytové znaky zvěře, otluky 
na stromech, okus na keřích, různé hrabánky, nebo ochozy (stezky 
zvěře) s jejich stopami. Musí dobře znát mysliveckou řeč a umět 
v ní popsat veškerou zvěř. Musí rozeznat přes sto druhů listnatých 
a jehličnatých stromů, keřů a rostlin, které musejí znát a pojmeno-
vat jménem rodovým i druhovým. Místní kolo je vždy něco jako 
generálka na kolo okresní, kterého se již druhým rokem účastníme. 
Tetřívci si na něm prověří znalosti, zjistí, kde mají slabiny a kde musí 
přidat. Krásné jarní odpoledne jsme zakončili táborákem a opéká-
ním buřtů.

 Chtěla bych touto cestou moc poděkovat našemu hlavnímu spon-
zoru městu Štíty za podporu a peněžní dar pro místní kolo ZST, za 
který jsme mohli dětem pořídit hezké, motivační ceny a občerstve-
ní. Poděkovat bych chtěla i našemu MS Tetřívek Štíty, který se na 
fi nanční podpoře v nemalé míře podílí celoročně. Děkuji moc!!!

Červen měsíc myslivosti 
a ochrany přírody.

Tak jako každý rok, tedy i letos nastává červen a to je doba, kdy mají 
všichni živočichové, i zvěř, svá mláďata. Buďme obezřetní, dávejme 
pozor na své psy a pokud nějaké mládě v přírodě naleznete, nesa-
hejte na něj, věřte, že jeho matka je nedaleko a možná vás i pozoruje. 
Týká se to hlavně zvěře srstnaté. Zvěř pernatá není obdařená až tak 
výborným čichem, takže pokud nějaké vypadlé holátko vrátíte na-
zpět do hnízda, vůbec nic se nestane a možná ho i zachráníte před 
nějakým predátorem, jakým je třeba i kočka domácí.
Konec května a červen je také doba senosečí a tady je potřeba vy-
zdvihnout práci myslivců, kteří pravidelně před sečením procházejí 
louky a vyhánějí především zvěř srnčí a její mláďata, V tuto dobu 
srny kladou zrovna do těchto luk s vysokou trávou a potom nemalé 
množství mláďat zůstává pod kosami sekaček….

Srneček
Na paloučku za lesíčkem
narodil se srneček.
Ve vysoké trávě schován
splynul s loukou drobeček.
Maminka srna, pase se opodál,
srnečka hlídá, nemůže nikam dál…
Co to slyší  znenadání?
Sekačka projíždí rovinami.
Myslivci vůbec nelenili,
srnečka odtam v náručí trávy zachránili.
Vždyť to přece každý zná,
že na srnčátka se nesahá!
Sekačka odjíždí, louka je holá,
srnečka-máma, srnečka volá.
Jé, to je radosti!!!
Štěstí skrývají jen stěží.
Z lesíčka srnčátko k mamince běží…
                                                                              Eva Dušková 

 Tetřívci Štíty 2015. Zleva: Zdenda a Honza Kunčarovi, Adam a Ta-
deáš Hudouskovi, Kamil Měrka, Maruška Kunčarová, Patrik Pavlík 
a Adam Měrka pod vedením Zdeňka Kunčara a Evy Duškové.

23. května 2015 proběhlo okresní kolo ZST a to tak jako vloni 
v krásném areálu pobytového střediska ekologické výchovy na úpa-
tí Jeseníků, ve Švagrově. 
 Jak už jsem výše naznačila, soutěž je velice náročná. Probíhá ve 
dvou věkových kategoriích. Skupina „A“, děti II. až V. třída a skupina 
„B“ žáci VI. až IX. třídy ZŠ. 
 V obou kategoriích jsme pro Tetřívky získali krásná stříbrná místa. 
Ve skupině „A“ (mladší děti), se na krásném II. místě umístil Adam 
Hudousek (4. třída ZŠ Štíty) a ve skupině „B“ to byla Maruška Kunča-
rová (8. třída ZŠ Štíty). Moc jim gratuluji a jsem na ně patřičně pyš-
ná!!! Chtěla bych ale vyzvednout i další dva naše hochy, kteří si vedli 
velmi úspěšně a to Kamila Měrku (6. třída ZŠ Štíty), loňského vítěze 
skupiny „A“, který se letos probojoval do popředí ve skupině starších 
a skončil na krásném 4. místě a taktéž Tadeáše Hudouska (6. třída ZŠ 
Štíty), který letos také už ve skupině „B“ obsadil krásné 6. místo.

Nakonec všichni naši soutěžící Tetřívci byli skvělí a zaslouží si obdiv 
nejen pro své znalosti, ale především pro zájem o přírodu a mysli-
vost. Pokud znáte někoho, kdo by chtěl posílit naše řady a nebude 
líný se učit i po vyučování, bude od září v našem kroužku vítán!!!                             

Eva Dušková 

Adam Hudousek, 
II. místo skupina 
„A“   

Marie Kunčarová, 
II. místo skupina 
„B“
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Socha sv. Jana Nepomuckého – 
známá i neznámá

Štítecké náměstí konečně dostalo novou tvář. Práce 
jsou dokončené, zídka je dostavěná, lidé si mají kde sed-
nout, v kaskádovité kašně teče voda, zahradníci osázeli, co 
se dalo, a zatím vše roste. Socha sv. Jana Nepomuckého se 
po dvou letech - po složitých restaurátorských opravách 
– opět skví v celé své kráse…

Poslední restaurování této památky proběhlo před 
dvaceti lety, ale nebylo prý příliš zdařilé. V 16. čísle Štítec-
kého listu z července roku 1996 jsem při této příležitosti 
uveřejnila o soše Jana Nepomuckého podrobný článek. Od 
té doby uplynulo již mnoho let, a proto jej – s úpravami 
a doplňky- znovu štítecké veřejnosti předkládám.                                                                  

(Ivana Valentová)

Nejen dospělí, ale i děti staršího školního věku vědí, že ka-
menná socha stojící na dolním náměstí je zasvěcená sv. Janu 
Nepomuckému. Patří mezi státem chráněné objekty, které 
jsou uvedeny v „Seznamu nemovitých kulturních památek 
okresu Šumperk“. Popis pod č. 1153 zní: „ Kamenná socha sv. 
Jana Nepomuckého stojícího v oblacích, osazená na podstavci 
s volutovými křídly a vysokém soklu se čtyřmi představenými 
pilastry. Barokní socha z r. 1732“.

Milovníky zajímavostí a historie zaujme jistě skutečnost, 
že socha byla původně nejen zlacená, ale i polychromovaná 
(polychromie je mnohobarevná povrchová úprava často užíva-
ná v barokním slohu). Barvy však nebyly stálé, během let zcela 
vybledly a opadaly. Proto se v současnosti užívá při restauro-
vání pouze zlacení plátkovým zlatem (a to pouze ve vyšších 
částech sochy – kvůli případnému vandalismu).

Reliéfy vytesané v podstavci, které byly díky působení 
zubu času špatně viditelné, se po rekonstrukci objevily v plné 
kráse. Jen málokdo však ví, co znázorňují na nich zpodobené 
výjevy ze života světce. Proto nyní neuškodí trocha historie 
i legendy:                                                                                 
Historie: Jan, syn Velfína z Pomuku, žil a působil za panování 
krále Václava IV. Studoval církevní právo v Praze a v Padově. 
Po zdařilé církevní kariéře byl roku 1389 jmenován arcibis-
kupem Janem z Jenštejna generálním vikářem a kanovníkem 
vyšehradské kapituly.                                                                                    

V r. 1393 se vyhrotil spor mezi arcibiskupem a Václavem 
IV., který měl politické pozadí. Arcibiskup uvalil na někte-
ré královy úředníky klatbu, bez králova vědomí potvrdil 
nového opata kladrubského kláštera. Rozzuřený král přiká-
zal zatknout arcibiskupa a jeho úředníky, mezi nimi i Jana 
z Pomuku. Všichni byli podrobeni ostrému výslechu. Jan byl 
mučen obzvláště krutě za osobní účasti krále Václava.                                                            

Legenda praví, že se král chtěl od Jana dovědět, co mu 
královna řekla při zpovědi (Jan byl totiž osobním zpověd-
níkem královy druhé manželky Žofi e a král prý byl pořádný 
žárlivec). Jan však nic neprozradil, jeho ústa zůstala němá, 
a tak byl nakonec hozen umírající z mostu do Vltavy. V mís-
tech, kde voda jeho tělo vyvrhla, se prý stal zázrak – rozzářilo 
se pět světel.

Jan byl pohřben v kostele sv. Kříže, později bylo jeho tělo 
přeneseno do katedrály sv. Víta. Od roku 1393 označovala cír-
kev Jana za mučedníka a usilovala o jeho kanonizaci. R. 1716 
byl komisionálně otevřen hrob Jana Nepomuckého v kostele 
sv. Kříže. V lebce byl údajně shledán neporušený jazyk – zá-
zračný důkaz toho, že Jan neporušil svátost mlčení. Proto byl 
Jan r. 1721 prohlášen církví za blahoslaveného a v roce 1729 
svatořečen. (V 70. letech 20. století byl proveden antropologický 
průzkum ostatků Jana z Pomuka, který potvrdil jejich autenti-
citu. Tentýž výzkum však zároveň ukázal, že domnělý zázračně 
dochovaný světcův jazyk byl ve skutečnosti pozůstatkem mumi-
fi kované mozkové tkáně. Tento pozůstatek Janova těla ovšem 
hrál klíčovou roli při kanonizačním procesu, neboť (domnělé) 
dochování jazyka bylo uznáno jako jeden ze čtyř zázraků po-
tvrzujících Janovu svatost. Zdroj: Internet)

Podíváme-li se zblízka na reliéfy vytesané na podstavci, může-
me si povšimnout těchto životopisných (dle legendy) scén:                 

Výchozí strana (směrem k drogerii) představuje Jana zpoví-
dajícího královnu Žofi i. Na opačné straně (směrem k silnici) je 
zobrazeno Janovo mučení – pálení boků pochodněmi za účasti 
krále, který sleduje popravu. Nejvýraznější scéna (k východu) 
ukazuje tělo Jana, které pluje na hladině pod mostem, zatímco 
jeho duše stoupá k nebesům. Okolo hlavy mrtvého je vidět pět 
hvězdiček. Na západní straně (k radnici) je vyobrazena v reliéfu 
rakev s pozůstatky sv. Jana Nepomuckého a schránka se vzác-
nou relikvií – jazykem.                                        
S Janem Nepomuckým se ve Štítech můžeme setkat ještě ve 
dvou případech: Jeho profi l je viditelný na podstavci morové-
ho kříže (na horním náměstí), vyobrazen je rovněž na pod-
stavci kříže pod věznicí (směrem k nádraží).

Jan Nepomucký je naším nejznámějším a nejčastěji zob-
razovaným světcem. Je spolupatronem české země, patronem 
mlynářů, vorařů, lodníků, zpovědníků a mostů. Bývá zob-Výjevy na podstavci sochy:    
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razován jako kanovník s kanovnickým pláštíkem a čapkou 
- BIRETEM. Jeho svatozář je obvykle doplněna pěti HVĚZ-
DAMI,   v ruce drží KŘÍŽ, někdy PALMOVOU RATOLEST 
nebo KNIHU. Palma je symbolem vítězství, hvězdy zastupují 
legendu, podle níž vltavští rybáři nalezli Janovo tělo obklopené 

Jan Nepomucký na morovém sloupu, Jan Nepomucký na podstavci kříže pod věznicí, socha sv. Jana Nepomuckého před 
100 lety, aktuální foto.

hvězdami. Nevyzrazení zpovědního tajemství je symbolizová-
no prstem na ústech. Jeho dalšími atributy jsou JAZYK, který 
v hrobě nezpráchnivěl, a RYBA jako symbol mlčenlivosti.                                                                                       
                                                                                          (-iv-)           
(Prameny: Florentová, H.: Křesťanské nebe)

Historie Crhova
Známá i neznámá

3. díl
Škola:
Od dávných dob až do roku 1864 byl Crhov „přiškolen“ 
k sousední obci Cotkytli.
 Avšak v zimě se cotkytelskému učiteli špatně docházelo až 
do Crhova a proto si obec sama najala učitele, který vyučoval 
v některém z prázdných domů nebo „véměně“.
Takovými učiteli byli například: p. Krejčiřík z Jedlí, Jan Dib-
lík, Jan Kesselgruber či Jan Jursa.
Učitel bydlel v tzv. učírně, vybíral si sobotáles a rolníci mu 
sázeli brambory. 

Stavba nové školy:
Na jaře roku 1888 byla započata stavba důstojné školní budo-
vy, která měla být ještě téhož roku i dokončena. Rozpočet na 
stavbu činil 10 000 zlatých.
Na fi nancování se podílela i Ústřední matice školská v Praze 
(3 500 zlatých); příspěvky od soukromníků, obcí a českých 
spolků se vybralo 4 000 zlatých a zbývající částku zaplatila 
obec. (2 500 zlatých)     
 Duší celého tohoto podniku byl pozdější olomoucký arci-
biskup Antonín Cyril Stojan, který působil krátce také v šil-
perské farnosti jako místní kněz (konkrétně od 5. srpna do 3. 
či 7. září 1876). Poté byl však přeřazen do Příbora a na jeho 
místo nastoupil Stojanův spolužák ze studií, Jan Mlčoch.    
Dne 22. května 1889 byla nová školní budova ofi ciálně přijata 
a uznána školní komisí. 

Hřbitov – dřívější pochovávání:
Pochovávání nebožtíků bylo v Crhově velmi obtížné a ne-
snadné.
A to proto, že sem ještě nevedla silnice a s rakví se šlo více 
než hodinu cesty.

Nejhorší situace byla vždy v zimě, kdy se často muselo se 
smutečním průvodem počkat, až bude lepší počasí.
Mnohdy se musel průvod ubírat do Šilperka přes Jedlí a Pá-
lenou horu. 

Hřbitov – příčina založení:
Roku 1903 se rozšiřoval hřbitov v Šilperku. Díky navýšení šil-
perského rozpočtu připadla značná částka i Crhovu a občané 
se rozhodli, že si vybudují hřbitov vlastní, přímo v obci.
Dne 5. dubna 1903 se obecní výbor jednohlasně usnesl na 
vybudování nového crhovského hřbitova. 

Hřbitov – vysvěcení:
Dne 14. září 1904 byl nový hřbitov slavnostně vysvěcen.
V čele mnoha církevních hodnostářů, kteří se vysvěcení zú-
častnili, stál děkan Alois Barbich z Horních Studének.
Slavnosti se účastnili také školáci, družičky, hasičské sbory 
a ohromný zástup lidí. 
První zde byla pochována paní Marie Pláničková.
Jako hrobaři zde působili: Alois Joklík, František Jurásek, Jan 
Bartoš a pak opět A. Joklík za odměnu 40 – 50 korun.

Bc. Kateřina Švédová

Pohled na crhovskou školu, ještě v době, kdy nestála místní 
kaple.
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V ZŠ ŠTÍTY

„Učíme se pro život“ se stalo mottem letošního DNE 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se na Základní škole Štíty 
konal 7. května 2015.

Nebyla třída, která by si nepřipravila pro spolužáky, 
ale i hosty ze sousedních škol a dospělé návštěvníky 
nějaké představení, záludný úkol či pokus. Zatímco žáci 
prvního stupně v ranních hodinách těšili svými hereckými, 
pěveckými, tanečními či sportovními výkony své kamarády 
ze sousedních tříd, ti starší už dokončovali přípravy na 
stanovištích, aby záhy mohlo vypuknout velké soutěžní 

klání mezi 25 skupinami tvořenými vždy po jednom žákovi 
z první až páté třídy. Poměřit své síly přijely i děti ze ZŠ Jedlí 
a Cotkytle. V rámci dopoledního programu soutěžili žáci 
prvního stupně ve třídách druhého stupně. Připravené úkoly 
měly poukázat na praktické využití každého z předmětů. 
Žáci 6. A zahráli anglické divadélko „Th e Story of Chicken 
Licken“, 6. B prezentovala projekty českého jazyka, sedmá 
třída se věnovala tématu dopravní výchova a v PC učebnách 
dohlížela na soutěže týkající se výpočetní techniky. Osmá 
třída si vzala na starost kuchyňku a dílny. Zatímco dívky 
vám zazpívaly a daly ochutnat jednohubky, chlapci testovali 
vaši znalost nářadí a předváděli práci s ním. Jak se počítalo 
v pravěku, bylo možné vyzkoušet v deváté třídě a v učebně 
chemie na vás čekal nejeden zajímavý pokus.

Po skončení soutěží na žáky čekalo vyhlášení výsledků 
a pro prvních pět vítězných týmů překvapení ve formě 
velkého dortu.

O odpolední program se postaraly především děti 
z prvního stupně, které vám v podání1. B mohly být skvělými 
učiteli Tance přátelství nebo jste si mohli zanotovat tři lidové 
písně se zpěváčky z 1. A. Druháci svoji třídu proměnili 
v Národní divadlo a ze zaplněného hlediště diváci sledovali 
ustaranou Marušku, jak prosí dvanáct měsíčků o pomoc. To 
třeťáci si rozproudili krev při písni Michala Davida a navodili 
tak dokonalou atmosféru spartakiády. Že může být počítání 
snadné a navíc zábavné, dokázali matematici ve čtvrté třídě. 
Na pomoc si vzali vlastnoručně vytvořené maňásky. Složité 
téma židovství dokázali do místy komických scének převést 
páťáci. Ve svém divadelním představení vyprávěli o dívce 
Ester, která zachránila Židy před záhubou.

O pohnutých osudech židovských obyvatel žijících za 
II. světové války na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku 
se návštěvníci mohli dozvědět nejen z výstavních panelů, 
které byly škole zapůjčeny z loštického sdružení Respekt 
a tolerance, ale také z úst samotných sedmáků. Devět 
nadšenců historie zpracovalo medailony konkrétních 
osobností a přítomným je přednášelo.

Již tradičně se konala také prodejní výstava keramiky 
a módní přehlídka dívek navštěvujících kroužek šití.

Program byl opravdu bohatý a nápaditý, svědčí o tom 
i hojný počet návštěvníků. Příští rok se těšíme zase na 
viděnou!

učitelé a žáci ZŠ Štíty

 

 

 KDY?  23. 6. 2015  od  14:30 hod 
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20. 6. 2015 

Prezentace:  

v , v   

    

99::0000    99::4455  hhoodd.. 
 

583 440 166, 583 440 167, 583 455 904 
Start:   

1100::0000  ppoodd  zz kkllaaddnn   kkoolloouu  

:  

pp iibbllii nn   vvee  1122::0000  nnaa  nn mm sstt  

Kategorie:  

I. kat.    2008  2009, leden   

II. kat.    2006  2007 

III. kat.    2004  2005 

IV. kat.    2002  2003 

! Z o e 

kategorie ! 
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 start pouze s  

  

 

v roce 2014/2015 

 

  skupiny Mini 
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 - Praha 

 -  

 - Olomouc 

 - Pardubice 

 Mia festival - Praha 

 

 

 

159 nebo helena.trojakova@seznam.cz 
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

        VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci červnu 
v nově zrekonstruované obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam 
se na pozvání dostavili rodiče se svými dětmi k jejich 
slavnostnímu zápisu do Pamětní knihy narozených. Hezkými 
písničkami a tanečkem všechny přítomné potěšily žákyně ZŠ 
ve Štítech Hana Blümelová, Petra Valentová, Petra Šulová, 
Kateřina Žerníčková, Zuzana Tatarková, Viktorie Hajzlerová 
a Nikola Šínová pod vedením paní učitelky Jany Špačkové. 
Místostarostou města panem Lubošem Skácelem a předsedkyní 
SPOZ  Ivetou Horvátovou byly přivítány tyto děti:

Matějček Erik  nar. 28.06.2014
Veškrnová Beáta nar. 26.08.2014
Drlíková Šárka  nar. 10.11.2014
Altman Alan  nar. 29.11.2014
Macek Filip  nar. 08.12.2014
Vernerová Bára nar. 19.12.2014
Knápková Tereza nar. 26.12.2014
Dušek Daniel  nar. 22.01.2015
Košťál Filip  nar. 24.01.2015
Košťálová Justýna nar. 24.01.2015
Vítek Denis  nar. 27.02.2015
Jelínek Jiří  nar. 04.03.2015
Novák Jiří  nar. 04.03.2015
Gál Jiří  nar. 16.03.2015

Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přejeme 
mnoho zdraví, štěstí a radosti.

JUBILANTI
V průběhu měsíce května a června tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Klír Alois   75 let
Šulová Zdenka   76 let
Čermák Miroslav  76 let
Janků Věra   76 let
Drozdová Marie  76 let
Vlastníková Alžběta  76 let
Kukula Josef   77 let
Králová Anna   77 let
Králová Květoslava  78 let
Hrdina Jan   79 let
Pospíšilová Marie  79 let
Janků Jiří   79 let
Kropáčková Aloisie  80 let
Klein Antonín   81 let
Prokop František  81 let
Krobotová Anna  81 let
Krobotová Marie  81 let
Hrabal Jaroslav   81 let
Liptáková Helena  84 let
Juříková Libuše  83 let
Březovský Tomáš  83 let
Švédová Věra   84 let
Wonke Otto   86 let
Heinschová Hilda  88 let
Krejčí Jarmila   91 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

12. 7. 2015 

300. výročí založení kostela 

v Herol� cích

Herol� ce – kostel, 

Pěvecký sbor 

Křížkovský, Opava

Mše Svatá celebrovaná 

olomouckým 

arcibiskupem Mons. 

Janem Graubnerem 

nebo biskupem Mons. 

Josefem Hrdličkou
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Z POHLEDU OBČANŮ
Ani zrno nazmar!
Čtenář zírá, neotevřel snad historické číslo Rudého práva? Klí-

dek, nadpis sedí. I když je rok 2015.  To jen „retropisateli“ dodnes 
bloudí pohled tou zemědělskou krajinou.. a srovnává. Čtvrt století 
od změn už tomu dává potřebný odstup a větší šanci nezaujatosti 
a neuspěchanosti hodnocení.

Jak je někde dosud větší zemědělský podnik (kulak?), nástupce 
méně odrobeného JZD, či statku, nahoře to hned někomu vadí. 
V krajině se to ale většinou pozná větší výměrou orané půdy, 
často i úrovní péče. Metr půdy už dávno nemá cenu podle kva-
lity a nadmořské výšky. Rozhoduje naděje na zastavění, nejlépe 
„se má“ ta na okraji měst.  Jinak je většině obyvatelstva na obtíž. 
Venkov to nijak nezklidnilo, úroveň víkendové hlučnosti určují 
sekačky Mountfi eld, IN je jedině trávník anglický, lépe golfové 
hřiště. Kravinec by tu byl katastrofou! Ti, co se pěstováním a cho-
vem živí, nejsou mezi miliardáři. Někteří táhnou za Zetorem 25  
koňské pohrabice, jiní mají třeba i výkřiky techniky, ale zeptejte se 
jich, kolik dluží. Ty ruce, co půjčují a mnou se, se nikdy nezašpiní. 
Ani tato, ve vesmíru široko a daleko nejideálnější, planeta zdaleka 
nemá všude vhodné podmínky pro užitečnou vegetaci. Hejna ryb 
v mořích nejsou, co bývala, a ideálně zeleného kontinentu je po 
čertech málo. Obrovskou plochu zabírají stále se zvětšující pouště 
a skalnaté krajiny, kde vyhublá zvířata zkonzumují každý náznak 
vegetace a tím nemalou měrou přispívají k zániku obyvatelnosti . 
A tak si často říkám, kolik oveček by tam uživila tráva vysypávaná 
z našich sekaček na hnůj, nebo do potoka. Není průměrně vyspělé-
ho státu, který by nedotoval zemědělství. Je v tom i péče o krajinu, 
ale i jakási udržitelnost cen potravin, které kdyby měly kopírovat 
námahu a náklady zemědělce, a hlavně k tomu zlodějské marže 
zpracovatelských a zejména obchodních společností, málokdo by 
si je mohl koupit.

V zemědělské škole nám říkali: „Vy se o práci nemusíte bát, jíst 
se musí.“ To se tu ještě vlnil len, vagony brambor putovaly do liho-
varů a řepkový olej byl potravinou, nikoliv ničitelem spalovacích 
motorů.  Když jsem od statku odcházel, měl jsem už i trochu to 
tušení, že tomu tak asi na věky nebude. V té době v televizi běžel 
seriál „Plechová kavalérie.“ Díval jsem se na něj rád, ta léta předtím 
jsem byl jedním z „hrdinů“ těchto příběhů. O každých žních jsem 
po polích vodil ty party plechových mlátiček, měl jsem radost, 
když se urodilo, smutek, když nás předešly kroupy. Počasí v této ne-
zastřešené dílně bylo a je stále velkou loterií a já i svá další léta žiji, 
zejména v době žní, ve strachu o úrodu. Tzv.„zrnozobky“ (brigád-
nice na kontrolu ztrát) už dávno nechodí za kombajny, by hlídaly, 
aby zrnko nepřišlo nazmar. Než by je ve strništi pohledaly a vypo-
čítaly, zda jsou v normě, byly by kombajny na jiném poli, pomáhaly 

mi ale rychle odhalit hříšníka, který nadměrné ztráty způsoboval 
technickou závadou, nebo způsobem jízdy. Dnes se tvrdí, že nové 
kombajny jsou zázraky, jež ztráty neznají. Protože moc často dnes 
agronoma na poli při sklizni nevidím, jdu se na to občas podívat 
a tvrdím opak. A zas je to hodně o tom, jak rychle se jede. Takovou 
vzpomínku - i straník sedící v kabině, hesla nehesla, sklízel prťavý  
záhumenek podstatně déle, než hektar statkového.  Proč?

Jaký je dnes rozdíl? Nejsou plechové kavalérie. Kombajnů je 
pár a tak se na vzájemnou pomoc téměř nejezdí. Pokud se jede, je 
to jen na kšeft , musí se hodně vydělat. Není divu - při ceně řemenu, 
pneumatiky, splátkách...  Obilí je zralé (zlaté), na poli nikdo nesklí-
zí, modlím se za odvrácení bouřky. Pak je už obilí přezrálé (černé), 
konečně vidím v širém lánu jednu mlátičku. Stihne to? Kdysi bylo 
na polích nepoměrně rušněji, jednou jsem sám kočíroval kombaj-
nů dvacet, k tomu náklaďáky. Ale zrní bylo také daleko rychleji 
doma. Stačilo na to pár pěkných dnů.  Pamatuji ale, nejednou, žně 
propršené. I to množství strojů mělo co dělat, aby jakžtakž dostalo 
zrno pod střechu, sušičky celého okresu běžely na plné pecky. Něco 
to stálo, ale rohlíky se dělají z mouky, ne z bankovek. Hledejte 
dnes sušičky. Když budete chtít po výkupu usušení, nasadí cenu, 
že to obilí raději necháte na poli. Obchodníci se zaradují. Dovezou. 
A hlavně pořádně zvýší cenu (která pak už nikdy nepůjde dolů). 
O závislosti státu na kdekom nemluvím.  Jeden příští deštivý sr-
pen oddělá naše zemědělce ještě rychleji než špatný ministr. A tak, 
promiňte mi, jedno z těch hesel doby minulé stále ctím: “Ani zrno 
nazmar!“
                                                                              Alex Krobot

Já a Štěpán...  odpovíme na 
Vaše problémy....

redaktorka: Štěpáne, co děláš ???
Štěpán: liju víno do bot 
redaktorka: víno se  do krabice od bot vkládá, nikam se 
nelije... 
Štěpán: zkouším všechny možnosti, jak z té šlamastiky 
vybruslit, pantofl e netěsní, mokasíny trochu víc...
redaktorka: zkus holínky....
Štěpán: na holínky musíš mít větší krabici, to důkazně 
nesedí...
redaktorka: fakt jsem zvědavá, jak ten test dopadne...
Štěpán: neboj, něco vymyslím....

  Já...a Štěpán Vás zdravíme ze síně...  
pište: pbbr@seznam.cz
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TURISTIKA
  Bledulové chodníčky 
pod Lázkem

Poslední březnová neděle s datem 29.3. uvítala 8 zdat-
ných pochodníků při nástupu do lanškrounského autobusu, 
který celou partu (i s kamarády z Bušína) odvezl na zastávku 
k Mezilesí. Cílem byly bledulové chodníčky pod Lázkem. 

Vydali jsme se dolů do údolí směrem k Herborticím. 
V poměrně chladném počasí (kolem 4 stupňů) jsme míjeli 
pohledné chaloupky, které v péči chalupářů jsou dnes ozdo-
bou krajiny. Došli jsme k Hraničnímu potoku, jehož břehy 
byly ozdobeny bílými kalíšky zdejší snad nejkrásnější místní 
květinky - chráněné bledule jarní.

Hraniční potok do roku 1960 rozděloval území Čech 
a Moravy. Tvořil také hranici mezi obcemi Cotkytle a Her-
bortice, v Herborticích se mluvilo po česku a přes potok 
v Cotkytli - Loukové Hoře zase po moravsky.  Nalevo od 
naší cesty leží státní přírodní rezervace V dole o rozloze 4,14 
ha. Je to jedno z nejbohatších nalezišť bledule. O něco dále 
je další chráněné území státní přírodní rezervace Selský les 
(13,4,ha).

Samy Herbortice vznikly asi v 2. polovině 13. století, kdy 
z příkazu krále Přemysla Otakara II. prováděli páni z Drn-
holce kolonizaci oblasti mezi Tichou Orlicí a českomorav-
skou hranicí. Jméno vsi je zřejmě odvozeno od osobního 
jména Herbort. Byl to asi lokátor, který založil ves, vyměřil 
lány a zajistil osadníky. Byl snad také prvním rychtářem nově 
vzniklé obce. Písemně je obec doložena v roce 1304 jako ma-
jetek Zbraslavského kláštera. Po celé období feudalismu byla 
součástí lanšpersko- lanškrounského panství. Na přelomu 19. 
a 20. století měla 68 čísel a 355 obyvatel.

Na Hraničním potoce leželo několik mlýnů: Knápkův, 
Ondráškův, Havlénův s pilou a Kobzův.

Při cestě údolím jsme se jednomu z nich- krásně oprave-
nému - obdivovali.

Minuli jsme herbortickou kapličku, bývalou školu a ob-
chod. Tato bývalá škola patřila Herborticům a přes potok 
zase stála škola Loukovská. Dnes je to už dávno opuštěná 
ale pozoruhodná budova. Vesnice je tichá, možná i proto, že 

začíná pršet. Vyrukovaly pláštěnky a deštníky, nezbytný to 
doplněk předvídavého turisty. Za silniční cedulí nás čekal vý-
stup do cotkytelského kopce (aspoň jsme se trochu zahřáli). 
Minuli jsme  pomníček události, která je známá jako Krvavý 
Nový  rok 1945. V závěru II. světové války zde byla fašisty 
vyvražděna rodina Sedláčkova. Okolní kraj je na takovéto 
památníky bohatý, protože partyzánská činnost mezi místní-
mi obyvateli zde byla velmi hojná.

O samotné obci Cotkytle je první písemná zpráva z roku 
1350 v souvislosti se vznikem litomyšlského panství z r. 1344. 
Od svého vzniku patřila obec k hradu Hoštejn, později se 
stala součástí šilperského panství.  Od konce 17. století po 
třicetileté válce tvořila obec až do odsunu Němců v roce 
1946 tzv. národnostní šíji, která byla mostem mezi českými 
oblastmi Čech a Moravy. Místo bylo sevřeno německým oby-
vatelstvem ze severu i jihu. Minulé generace si ale zachovaly 
lásku k mateřskému jazyku a bez státní pomoci postavily 
v 19. století pro svoje děti české školy v Cotkytli, Janoušově 
a Loukové Hoře (bývalé části obce). Na rozdíl od mnohých 
jiných cotkytelská škola naproti kostelíku  stále funguje.

Prošli jsme na cotkytelskou náves. Prší a obyvatelé moud-
ře sedí doma. I my jsme zatoužili  po suchu a teple a vydali 
se po červené značce přes Hranice dolů. Naším útočištěm  se 
stal přístřešek na Hranicích, kde jsme si odpočali a posva-
čili.  V tomto počasí bylo objeveno i jedno vylepšení tzv. 
dolinovka - rodná sestra vrcholovky. Potom nás už hustější 
déšť doprovázel až skoro do Štítů, kde náhle - světe, div se - 
vykouklo sluníčko. Dalo nám chuť do dalších výletů s nadějí, 
že nás na nich bude doprovázet.

Marie Lauermannová

Družstvo mladších žáků 

TJ SOKOL ŠTÍTY získalo titul 

PŘEBORNÍK 
OKRESU 
BLAHOPŘEJEME !
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