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Pane starosto, v květnu jste převzal z rukou arcibiskupa 
Mons. Jana Graubnera významné ocenění. Co to pro Vás 
znamená?
Tohoto ocenění si velmi vážím, neboť tím byla oceněna práce 
všech pracovníků města Štíty, kteří se podílejí na opravách 
církevního majetku. Jsem velmi rád, že ocenění také převzaly 
paní Kühnová a paní Knollová. Touto cestou bych chtěl také 
poděkovat panu faráři P. Altmanovi a vyjádřit mu velikou 
podporu města Štíty a velmi oceňuji vzájemnou spolupráci 
farnosti Štíty. Pevně věřím, že pan farář tady s námi bude 
hodně dlouho.
Jaké nejdůležitější investiční akce se v prvním pololetí 
letošního roku ve městě zrealizovaly?
V prvním pololetí jsme se zaměřili na opravu objektu č.p. 
12 na náměstí Míru, kde bude umístěna knihovna a v patře 
vzniknou nové byty. Dále jsme prováděli velmi významnou 
opravu střechy kulturního 
domu včetně výměny skleně-
ných výplní při vstupu do KD. 
Také se nám podařilo opravit 
dva byty a v současné době 
opravujeme na náměstí fasády 
na budovách ve vlastnictví 
města.
Co plánujete v druhé polovině 
roku?
V druhé polovině roku budou 
opraveny dvě fasády na náměstí 
Míru, a to na prodejně Coop 
a na prodejně Průmyslové 
zboží u Knápků. Tuto opravu 
provedeme přes prázdninové 
měsíce, kdy nové fasády budou 
zrealizovány v historickém 
rázu. Dále ve sportovním areálu 
umístíme venkovní posilova-
cí přístroje na dvě stanoviště 
naproti multifunkčnímu hřišti. 
Přes prázdniny také dokončíme 
modernizaci interiéru základní 

školy, kde dojde k opravě posledních tří tříd. V průběhu 
druhého pololetí by se měla vrátit na původní místo kulturní 
památka - socha Nejsvětější Trojice na Březné a v části Crhov 
bude nově přemístěn zrestaurovaný pomník obětem světo-
vých válek. Do všech místních částí umístíme nové vitríny, 
aby měli občané lépe dostupné informace z radnice. Takže 
nás opět čeká v druhém pololetí spousta práce.
Jak hodnotíte letošní jarmark?
Myslím si, že letošní jarmark se nám vydařil. Hlavně nám 
přálo počasí. Hodně občanů navštívilo jak kulturní akce na 
náměstí, tak i sportovní akce v sokolovně nebo ve sportov-
ním areálu, kde probíhala mezinárodní utkání ve fotbalu 
a stolním tenisu s naším polským partnerským městem 
Niemodlin. Chtěl bych mimo jiné pochválit za činnost Cr-
hovskou chasu a SDH Březná. Dále také fotbalisty a stolní 
tenisty, kteří v letošním roce dosáhli velmi dobrých výsledků. 

Nový pohled Štítů k dostání v Turistickém informačním centru Štíty.
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 32. – 35. jednání  
RMě ve Štítech 

Velikou radost nám dělají taneční soubory Pohybového stu-
dia Háčko pod vedením paní Gálové. 
Při pořádání kulturních akcí v kulturním domě mě mrzí 
nízká návštěvnost. Pevně doufám, že se to zlepší. Tímto bych 
chtěl pozvat všechny občany na nejbližší akci, kterou město 
pořádá 25. 6. 2016 ve Valteřicích, a to na již osmý ročník Se-
tkání na pomezí Čech a Moravy. 
Blíží se krajské volby. Vy zaujímáte čelní pozici na kan-
didátní listině. Co by to znamenalo pro Štíty v případě 
Vašeho úspěchu?
Určitě bych chtěl zdůraznit, že pokud budu zvolen do 
krajského zastupitelstva, tak bych i nadále zůstal starostou 
města Štíty. Jako krajský zastupitel bych měl větší možnost 
rozhodovat o fi nancích, které směřují do různých oblastí, ve 
kterých i naše město žádá o množství dotací např. na kultura, 
sport, hasiči aj. 
A hlavně bych chtěl pomoci regionu Štítecko, aby získal 
z Olomouckého kraje fi nanční prostředky jako velká města. 
Několik z Vás se mě ptalo, proč kandiduji za ODS. Reprezen-
tuji ODS již 10 let a členem této strany jsem od roku 2013. 
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přijmout kandidaturu do 
krajských voleb. 

V poslední době jste často zván na národní konference 
jako přednášející. Čeho se Vaše prezentace týkají?
V letošním roce jsem již několikrát přednášel na různých 
konferencích s tím, že mé přednášky jsou o městě Štíty a je-
ho fi nančním hospodaření. Poslední přednáška se konala 
1. června v Praze, kde jsem byl pozván, abych přednášel na 
téma, zda se dá v obci hospodařit bez dotací ze strukturál-
ních fondů EU. 
Jaký to má přínos pro naše město?
Pro město Štíty to má veliký význam, neboť prezentuji malé 
dvoutisícové městečko na národní úrovni a jsme příkladem 
pro ostatní, jak by mělo město hospodařit. Vzhledem k tomu, 
že se o nás i velmi často píše v médiích a měl jsem i několik 
rozhovorů v rozhlase, tak se naše město velmi pozitivně pro-
paguje po celé České republice. Svědčí o tom i zájem starostů 
z různých krajů, kteří se buď telefonicky nebo osobně zajíma-
jí o činnost našeho města.
A co byste na závěr popřál občanům?
Hlavně dětem bych popřál pohodové a příjemné prázdniny, 
rodičům, aby si s dětmi užili hezkou dovolenou, no a nám 
všem pevné zdraví a městu Štíty jeho stálý dynamický rozvoj.

Schválené smlouvy:

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou VELT OKNA 
s.r.o., Zábřeh, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí 
fi nančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč na pokrytí 
nákladů spojených s akcí „Setkání na pomezí Čech 
a Moravy“.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na 
akci „Partnerské dny“ ve výši 15 tis. Kč uzavřená 
s Olomouckým krajem.

• Veřejnoprávní smlouva uzavřená s městem Zábřeh, 
kdy předmětem smlouvy je vykonávání přenesené 
působnosti speciálního stavebního úřadu.

• Darovací smlouva uzavřená s p. Tomášem Winigem, 
Zábřeh, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí 
fi nančního příspěvku na pokrytí nákladů spojených 
s akcí „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o vystoupení  uzavřená s fi rmou Antonín 
Kny, Praha – vystoupení skupiny Fešáci a Michaely 
Tučné na akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou JDR s.r.o. Česká 
Třebová – oprava lesní cesty v části Horní Studénky.

• Smlouva o uměleckém vystoupení uzavřená 
s Veronikou a Vaškem Říhákovými, Svatobořice 
– Mistřín – vystoupení v KD Štíty dne 30.9.2016 
a smlouva o ozvučení této produkce uzavřená 
s fi rmou Jiří Diviš, Hanušovice.

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou Martin Pivoňka, 

Nová Ves, kdy předmětem smlouvy je poskytnutí 
fi nančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč na pokrytí 
nákladů spojených s akcí „Setkání na pomezí Čech 
a Moravy“.

• Smlouva o zajištění služeb veřejným knihovnám 
uzavřená s Městskou knihovnou Šumperk. 

Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města 

seznámena s přehledem stavu majetku města, 
stavem závazků a pohledávek města a stavem účtů 
a pokladny. Dále rada na každém jednání vzala 
na vědomí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty 
a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě 
Štíty.

• Rada města schválila nákup: sportovní vybavení ve 
výši 10 tis. Kč pro oddíl stolního tenisu, nákup knih pro 
TIC Štíty, kalové čerpadlo pro místní hospodářství, 
odměny v rámci přátelských sportovních turnajů 
s partnerským městem Niemodlin dne 28.5.2016.

• Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění 
harmonogramu oprav a investic na rok 2016.

• Rada města schválila otryskání pískem kamenného 
a cihlového zdiva a schodu ve sklepě radnice 
a pískovcových zárubní dveří do objektu čp. 12.

• Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z projektu Česká knihovna na nákup knih.

• Rada města vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní 
situaci v katastrálním území města Štíty.

• Rada města schválila cenovou nabídku zábran na 
srážení vody do žlabu na objektu KD Štíty, předloženou 
fi rmou Milan Bartoš, klempíři a pokrývači, Svitavy.

• Rada města schvalíla nabídku pro řešení havarijního 
stavu vrtu ve Štítech předloženou fi rmou ENVI-AQUA 
s.r.o. Brno.

• Rada města vzala na vědomí statistiku konání 
kulturních a společenských akci a statistiku pohybu 
obyvatelstva.
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USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 23. 3.2016

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 9. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění návrhu investic a oprav na rok 2016
3. Schválení rozpočtu města Štíty na rok 2016 - příjmy
4. Schválení rozpočtu města Štíty na rok 2016 - výdaje
5. Schválení rozpočtového výhledu města Štíty na období 

2017 - 2019
6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 29 -30
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden až březen 

2016
9. Zpráva o činnosti fi nančního výboru leden až březen 2016
10. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích města Štíty
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12. Různé
13. 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., 6., 7a 8.zase-

dání zastupitelstva
c) Zpráva Krajského úřadu Olomouckého kraje o přezkoumá-

ní hospodaření města Štíty za rok 2015
d) Sdělení usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ohled-

ně bezúplatného převodu a nabytí pozemků v ulici Náklad-
ní

e) Zpráva o činnosti v lesích města Štíty za období leden 
– březen 2016

f) Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období leden – bře-
zen 2016

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

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

a) Návrhovou komisi:Ivar Směšný, Petr Haltmar, Antonín 
Čech

b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Zdeněk Drlík
c) Program 9. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze dne 

17.2.2016
e) Rozpočtový výhled na období 2017-2019
f) Rozpočet na rok 2016 - příjmy vč. fi nancování celkem: 

40 982 896,98 Kč
g) Rozpočet na rok 2016 - výdaje vč. fi nancování celkem: 

40 982 896,98 Kč
h) Stanovení kompetencí radě města k provádění rozpočto-

vých opatření
– V příjmech v plném rozsahu
– Ve výdajích v rámci přesunu fi nančních prostředků 

mezi položkami již schválených paragrafů rozpočtové 
skladby

– Ve výdajích, které budou pokryty z dotace nebo 
příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních 
samosprávných celků včetně spoluúčasti města Štíty 
v plném rozsahu

– Ve výdajích nad rámec schválených paragrafů rozpoč-
tové skladby stanovuje limit 200.000 Kč

i) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 29–30
j) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden – bře-

zen 2016
k) Odpis nedobytné pohledávky za nájem kůlny p. Sarvaš ve 

výši 900 Kč.
l) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města s organizací Cykloklub Rampušák na základě žá-
dosti a poskytnutí dotace ve výši 49.999 Kč.

m) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s Helenou Gálovou na základě žádosti a poskytnutí 
dotace ve výši 30 000 Kč.

n) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s organizací Crhovská chasa na základě žádosti 
a poskytnutí dotace ve výši 15 000Kč.

o) Změnu katastrální hranice katastrálního území Štíty Ha-
merské s katastrálními územími Březná a Heroltice u Štítů 
vše Obec Štíty navržené v komplexní pozemkové úpravě 
Štíty Hamerské. (viz příloha)

p) Následující prodej nemovitostí: 
1. Prodej části pozemků p.č. 346/9 a p.č. 346/3 o výměře 
150 m²v k.ú. Štíty-město za 15.000 Kč + náklady spojené s 
prodejem za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věc-
ných břemen u pozemků ve vlastnictví města Štíty p. Jaro-
slavu Minářovi, Štíty.
2. Prodej části pozemku p.č. 145/1 označenou geometric-
kým plánem jako p.č. 145/9 o výměře 503 m² za 35.210 Kč 
+ náklady spojené s prodejem v k.ú. Březenský Dvůr, za 
podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pro-
nájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen 
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Batkovi, Březná

4. R e v o k u j e :

a) Prodej části pozemků p.č. 346/9 a p.č. 346/3 o výměře 150 
m² podle zákresu, nutno geometricky odměřit, za podmí-
nek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či 
pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozem-
ků ve vlastnictví města Štíty manželům Minářovým, Štíty

5. U k l á d á:

a) Starostovi města v termínu do 6.4.2016 zpracovat proto-
kol úkolů vyplývajících z 9. ZMě ze dne 23.3.2016 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 pro-
deje, směny: 

a) Záměr prodeje části p.č.346/4 dle zákresuv k.ú. Štíty - 
město

b) Záměr prodeje p.č.ZE-PK 1783  v k.ú. Heroltice u Štítů
c) Záměr prodeje p.č.ZE-PK st. 51 v k.ú. Heroltice u Štítů
d) Záměr prodeje části p.č.123/2 v k.ú. Štíty-město (výstavba 

garáže)
e) Záměr směnyp.č. 1590/6 o výměře 23 m²; části p.č.ZE-PK 

20671 („a“) o výměře 67 m²; p.č. 1970/4 o výměře 1 m² 
a p.č. 2836 o výměře 6 m² za p.č. 1970/2 o výměře 36 m² 
podle geometrického plánu vše v k.ú. Štíty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří  Vogel, v. r.
místostarosta   starosta
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P O Z V Á N Í

Starosta města svolává dle § 92 odstv.1) zákon číslo 
128/2000 Sb., o obcích

10. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 
které se uskuteční ve středu dne 22. 6. 2016 
v 16.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Štíty

Program:

1) Schválení programu 10. zasedání ZMě Štíty
2) Rozpočtové opatření vlastní č.3/2016 + dotační 
    prostředky
3) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Štíty za rok 2015
4) Závěrečný účet města Štíty 2015  + zpráva  o výsledku  
    přezkoumání hospodaření města Štíty za rok 2015
5) Schválení účetní závěrky města Štíty za rok 2015
6) Zpráva z jednání rady města, Usnesení č. 31–č. 36
7) Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8) Zpráva o činnosti kontrolního výboru  duben až červen 2016
9) Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben až březen 2016
10) Zpráva o hospodaření Městských lesů Štíty duben 
      až červen 2016
11) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12) Různé
13) Diskuse, usnesení, závěr

                            Ve Štítech dne 25.5.2016  
Bc. Jiří Vogel, starosta

Odpadová abeceda
3. díl

Víte, k čemu je dobrá úprava odpadů poté, co odpady vytřídí-
me do barevných kontejnerů? Co se skrývá pod pojmem ko-
munální odpad? Pojďme se podívat na nejčastěji používané 
termíny v odpadové tématice.
Některé druhy odpadu lze využít a recyklovat. Tomu se říká jed-
noduše využití odpadů.  Využití může být materiálové, kdy se 
odpad použije pro výrobu nového výrobku, sem patří i recykla-
ce, využití může být také energetické, kdy se odpad použije pro 
výrobu energie ,např. v zařízeních na energetické využití odpa-
du a teplárnách. Využitím je i přeměna bioodpadu v kompost. 
Materiálové využívání odpadů probíhá buď ve speciálních za-
řízeních, která zpracovávají pouze odpady za účelem jejich re-
cyklace, nebo probíhá v továrnách, které používají jak primární 
suroviny, tak druhotné suroviny vyrobené z odpadů. Většinou 
se při zpracování odpadů používá jak primární, tak druhotná 
surovina. Příklady zařízení specializovaných jen na odpady 
jsou např. kompostárny a bioplynové stanice, které zpracovávají 
bioodpady, některé továrny na zpracování odpadních plastů, 
papírny, sklárny a další zařízení většinou kombinují oba typy 
surovin.
Aby se z vytříděného odpadu stala druhotná surovina, ze které 
lze vyrábět nové výrobky, je třeba ji nějak upravit. Úprava odpa-
dů je činnost, při které se mění vlastnosti odpadů tak, aby další 
nakládání s nimi bylo co možné nejefektivnější. Nejčastějším 
způsobem úpravy odpadů je jejich třídění, nebo také dotřídění. 
Dotřídění odpadů z barevných kontejnerů probíhá na tzv. dot-
řiďovacích linkách. Správná třídící linka je umístěna v hale, kam 
přiveze a vysype svozové auto tříděný odpad z kontejnerů. Po-
mocí dopravníků se odpad dopraví do třídící kabiny, kde je na 
třídícím pásu. Obsluha třídící linky vybírá z pásu ručně správné 
druhy odpadů, přičemž každý pracovník vybírá jeden nebo dva 
konkrétní druhy odpadu, které shazuje do velké klece. 
Když je klec plná, nahrne se vytříděný odpad z jedné klece na 
další dopravník, který doveze odpady až k velkému lisu. Tam se 
z odpadu udělají balíky, mohou vážit až 500 kilogramů.
Balíky jsou převázány drátem a skladují se ve skladech do té 
doby, než jich je dostatek na celý kamion. Pak se odvezou ke 
konečnému zpracovateli. 
Odpady, které nejdou zpracovat nebo do barevných kontejnerů 
na využitelné odpady nepatří, projedou po pásu až na konec 
a tam skončí v odděleném kontejneru. Tomu se říká výmět. 
Většinou to jsou obtížně recyklovatelné odpady nebo odpady, 
které by v kontejneru skončit neměly, zejména takové, které jsou 
znečištěné. Výmět se odveze buď na skládku, nebo do spalovny 
komunálních odpadů, kde se z nich ještě vyrobí teplo, nebo do 
cementárny, kde poslouží k výrobě cementu.
Komunální odpad z obcí je veškerý odpad vznikající na území 
obce od občanů, ale také od drobných živnostníků a fi rem, které 
jsou zapojené do odpadového hospodářství obce. Do komu-
nálního odpadu patří tedy domovní odpad, odpad ze zeleně 
(ze soukromých a veřejných zahrad, parků a zelených ploch), 
odpad z údržby obce (odpady ze hřbitovů, odpady z čištění sil-
nic a komunikaci – uliční smetky, odpad z odpadkových košů, 
apod.).
Komunální odpad zahrnuje také odpady z drobných provozo-
ven a obchodů, kanceláří a institucí, úřadů, apod.). Tyto subjek-
ty by však měly mít s obcí nebo městem smlouvu o zapojení 
do systému obce. Podnikatelé ani fi rmy nesmí pro své odpady 
využívat městských kontejnerů, které jsou určené pro občany. 
Právnické osoby musí mít pro svůj odpad vlastní kontejnery. 

Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz

Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Štěpáne, moc o tobě nevíme, co třeba děláš ve 
svém volném čase?
Štěpán: Poslední rok jsem všechen svůj volný čas věnoval hle-
dáním gentlemana...
Redaktorka: Našel jsi?
Štěpán: Našel, kupodivu v tramvaji...
Redaktorka: V tramvaji?
Štěpán: Ty to neznáš? Nastoupí babička do přeplněné tramvaje, 
drží se madla a pod ní na sedadle spokojeně hačá mladý pán. Ba-
bička si povzdechne: „gentlemani vymřeli“. Mladík se na ni otočí 
a říká: „ babičko, gentlemani nevymřeli, ale místa už nejsou“.

Já a Štěpán hledáme ještě další ....
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Štítecký jarmark 
a mezinárodní sportovní den
Poslední květnová sobota patřila opět tradičnímu Štítecké-
mu jarmarku. Náměstí zaplnila nejrůznější řemesla, stánky 
s občerstvením a k dobré atmosféře hrála dechová hudba 
Bojané. Taneční a hudební vystoupení předvedly veřejnosti 
děti z mateřské školy Štíty, žákyně ze Základní umělecké 
školy Zábřeh – pobočka Štíty a taneční skupiny Pohybového 
studia Háčko. 
V sokolovně a na fotbalovém hřišti se odehrávaly meziná-
rodní turnaje ve stolním tenise a v kopané. Přátelská utkání 
mezi městy Štíty a polským Niemodlinem navazovala na 
dlouholetou partnerskou spolupráci obou měst. Ve Štítech 
jsme v tento den přivítali také delegaci z partnerského města 
v čele se starostkou Dorotou Koncewicz. „Toto partnerství 
trvá již devátý rok. Jsme velmi rádi, že polští přátelé vnímají 
stejně jako my, že tato spolupráce má smysl a nadále se rozví-
jí,“ hodnotí setkání Bc. Jiří Vogel, starosta města Štíty.
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Český den proti rakovině
Ve středu 11. května se naše město zapojilo do celo-
národní sbírky s názvem Český den proti rakovině. 
Symbolické kytičky měsíčku lékařského nabízeli žáci základ-
ní školy v ulicích města za minimální příspěvek 20 Kč. Ve 
Štítech jsme měli k dispozici 350 kusů kytiček, za které bylo 
vybráno celkem 7796 Kč. Děkujeme všem, kteří na tuto akci 
přispěli.

Jarní úklidy v obcích se staly každoroční tradicí. V sobotu 16. 
dubna se konal úklid ve Štítech, v Crhově, na Březné a v He-
rolticích. Letos se uklízelo pod názvem celorepublikové akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Díky tomu získali dobrovol-
níci zdarma pytle na odpad a pracovní rukavice. 
„Navzdory mírnému pesimismu nám počasí přálo a brigáda 
se vydařila. Zapojilo se víc dospělých než loni a díky tomu 
nám šla práce lépe od ruky. Letos jsme uklidili větší množství 
odpadu než v předešlém roce. Ten jsme také ihned roztřídili, 
plasty jsme nechali u školy a sklo dali do kontejnerů v Cr-
hově. Takže na vlečce zbylo posbírané železo a odpad, který 
nešel dál třídit,” komentuje průběh akce za Crhovskou chasu 
pan Hanáček.
Ve Štítech se do akce zapojilo celkem 17 účastníků včetně 
kroužku mladých myslivců a na Březné uklízelo 9 dobrovol-
níků.

V Herolticích se úklidu zúčastnilo 15 brigádníků za podpo-
ry dobrovolných heroltických hasičů, kteří byli nejen spolu 
s městem Štíty hlavním organizátorem, ale také sponzorem 
občerstvení pro účastníky. Kromě úklidu se brigádníci starají 
i o stromy kolem silnice, většinu z nich v minulých letech 
sami nasadili. Odpadu kolem komunikací každoročně ubývá. 
Je to důsledek péče místních občanů, největší nepořádek na-
střádaný za několik let se již podařilo z velké části postupně 
odstranit, a tak se poslední léta sbírá již jen to, co nepořádní 
spoluobčané vyhodí během roku. 

Velký dík patří organizátorům a účastníkům akcí podobného 
druhu. Nezbývá než dodat, že kdyby všichni občané zachová-
vali pořádek, nemuseli by druzí po nich uklízet.

Březná

Štíty

Heroltice

Crhov
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Křest nové knihy
V červnu tohoto roku se na pultech knihkupectví představí 

nová obrazová publikace –  „Pomezí Čech a Moravy od Suché-
ho vrchu po Lázek na starých pohlednicích a fotografi ích“. Na 
historických snímcích jsou v publikaci zachyceny tři turistické 
cíle a to Suchý vrch, Severomoravská chata a Lázek. Mezi tě-
mito snímky jsou zachyceny obce poblíž bývalé zemské hranice. 
Prostřednictvím historických snímků na české straně navštívíme 
Červenou Vodu, Šanov, Křížovou horu, Bílou Vodu, Moravský 
Karlov, Mlýnický Dvůr, Čenkovice, Valteřice, Výprachtice, 
Horní a Dolní Heřmanice, Cotkytli a Strážnou. Na moravské 
straně se zastavíme u Svaté Trojice, v Podlesí, Písařově, Buko-
vicích, Štítech, Herolticích, Březné, u hotelu Hýbl, v Crhově, 
Drozdovské Pile a naše putování ukončíme v Hoštejně. V pu-
blikaci je také zdokumentován Rudolfův radioaktivní pramen 
u Svaté Trojice a dále krásné údolí řeky Březné. V knize je celá 
řada málo známých snímků, např. stavba chaty a rozhledny na 
Suchém vrchu a prezident Dr.E.Beneš, když zde byl v roce 1937 
na návštěvě. Je zde zachycen také interiér chaty a výprava Sokolů 
a Prahy v roce 1932. Velice zajímavé jsou snímky první Severo-
moravské chaty před požárem, včetně leteckého snímku. Z Buko-
vic jsou zde snímky dřevěné zvoničky z roku 1942, kdy z ní byl 
rekvírován zvon pro válečné účely. Vesnička Valteřice je zde za-
chycena v době, kdy zde stály původní domy. Po II. světové válce 
byla většina domů zbourána. Vzácné jsou také snímky výstavby 
druhé rozhledny na Lázku. Jsou zde také snímky železničních 
nádraží v Moravské Karlově, ve Štítech a v Hoštejně. Publikace 
je doplněna historickými razítky, odznaky, turistickými štítky na 
hole a znaky obcí. 

Vydání publikace inicioval šumperský badatel a sběratel po-
hlednic Petr Možný, který také provedl výběr a uspořádání po-
hlednic ze své sbírky. Některé další snímky se podařilo vypůjčit 
od soukromých sběratelů. Znalec tohoto kraje Zdeněk Gába, bý-
valý dlouhodobý pracovník Vlastivědného muzea v Šumperku, 
velice poutavě napsal doprovodný text. Tato publikace je již třetí 
knihou, kterou společně připravili k vydání a vydali v nakladatel-
ství Pavel Ševčík – Veduta Štíty. Kniha jistě potěší všechny oby-
vatele v uvedených obcích, turisty a návštěvníky tohoto krásného 
kraje na pomezí Čech a Moravy. 

Křest knihy se uskuteční ve Valteřicích dne 25. června 2016 
při příležitosti „Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích.
Na této akci bude tato ojedinělá kniha k dostání. Dále se pak 
bude prodávat v Turistickém informačním centru Štíty.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

 Jak se v Šilperku slavil svátek 
Božího těla 

Všichni známe lidové rčení: „Po Božím těle skoč do 
vody směle.“ Připomíná nám, že se blíží nezadržitelně léto 
a s ním i církevní svátek, který býval obzvláště v minulosti 
jednou z největších událostí roku na vesnici i ve městě. 
Svátek Božího těla, dnes Slavnost Těla a Krve Páně. Jde 
o svátek časově pohyblivý (odvozený od data velikonoč-
ních svátků), slaví se v rozmezí od 21. května do 24. červ-
na, ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. V letošním 
roce tedy připadá na 26. května 2016.

Svátek Božího těla se odvozuje od vidění sv. Juliány, kde ji 
Bůh vyzval k zavedení svátku ke cti Nejsvětější svátosti. To bylo 
již ve13. století. V jednotlivých křesťanských zemích se svátek 
šířil postupně. V Praze se první procesí Božího těla konalo roku 
1355. Základem oslavy byly průvody věřících, které obcházely 
čtyři oltáře, postavené obvykle v rozích náměstí. Lidé modlitba-
mi prosili za příznivé počasí před nastávajícím létem a ochranu 
před přírodními i jinými katastrofami (krupobití, bouře, hlad, 
mor a války). Oltáře symbolizovaly čtyři evangelia, u každého 
oltáře se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií.  

Postupem času se svátek Božího těla přeměnil na důle-
žitou společenskou událost. Patřily k němu záplavy květin, 
březové větvičky, košíčky lučního i zahradního kvítí a věneč-
ky malých holčiček, které je nesly k posvěcení, nové bílé šaty 
dívek i jejich maminek. Ještě v první polovině 20. století byla 
slavnost Božího těla především pro obyvatele měst příležitos-
tí k slavnostní přehlídce místních spolků, které k parádním 
uniformám přidaly i staré cechovní prapory. (Podle knihy Vlasti-
mila Vondrušky: Církevní rok a lidové obyčeje.)

V den slavnosti se lidé svátečně ustrojili, děvčata měla na 
hlavě věneček upletený z větších květin a bílé šaty. Na Boží 
tělo si ženy dopřávaly i úpravu vlasů – kulmovaly prý dvě 
slečny Schmiedovy (sestry paní Hedviky Kreuzbergerové), 
na č. 14 bydlel do roku 1945 holič Hubert Schmied). Nej-
prve byla v kostele mše. Potom se lidé seřadili do průvodu, 
vpředu šly družičky, za nimi farář s nebesy. Ten baldachýn 
nesli vždy nejváženější a nejbohatší sedláci a občané (třeba 
Jeschek, Kanira). Pan farář nesl pod „nebem“ svoji mons-
tranci. Jednou žehnal monstrancí i Tomis – to byl kaplan 
za pátera Vernera, učil i náboženství. Holčičky měly v rukou 
košíčky s natrhaným kvítím a sypaly je na cestu. Hodily se 
jakékoliv kytky – luční i domácí. Bohatší dívky měly košíčky 
s natrhanými kvítky, ostatní kytice, ze kterých se kvítky otr-
hávaly postupně cestou. Procesí obešlo jednou celé náměstí, 
zastavilo se u každého oltáře, tam se modlilo, zpívalo a četlo 
evangelium. U oltářů také hrála kapela. Všechno vonělo 
kadidlem a kvítím. Celá obchůzka trvala určitě dvě hodiny, 
pak se zase průvod vrátil do kostela. Po skončení slavnosti si 
hospodyně utrhly z břízek větvičku, která se dávala za svatý 
obrázek jako ochrana před zlem, vydržela tam celý rok, do 
příštího Božího těla. 

Ve Štítech se nestřílelo z kanónu jako někde jinde, ale vždy 
byla hudba. Přijela kapela z Jedlí a z Heřmanic - v té hrával 
třeba krejčí Josef Cink a Bedřich Beran. Šilperáci vlastní ka-
pelu nikdy neměli. Hospody byly otevřené, po slavnosti byly 
plné, chlapi tu námahu museli zapít. Průvod se konal, i když 
nebylo počasí ideální. Ale když opravdu lilo, konala se pobož-
nost uvnitř kostela, lidé chodili okolo bočních oltářů.

Slavnost Božího těla na náměstí v Šilperku za první republiky

Na to, jak se slavil v 30 tých letech i po válce svátek 
Božího těla v našem městě, zavzpomínali pamětníci: pan 
Eduard Janků a paní Hilda Beranová, Hilda Matyášová 
a Otýlie Kuttichová.  Z jejich vypravování si můžeme udě-
lat následující obrázek:

Boží tělo se u nás slavilo před válkou a ještě za faráře 
Vernera. Město bylo celé vyzdobené květinami. Kluci (vět-
šinou ministranti) s panem farářem jeli s povozem taženým 
kravami na březové haluze i mladé břízky. Rynk byl nedláž-
děný, hliněný, protože ty břízky se zakopávaly do země nebo 
byly opřeny o baráky. Na náměstí byly vystaveny čtyři oltáře 
– většinou v chodbách domů. (Zde se výpovědi vypravěčů 
rozcházejí – vzpomínky zahrnují několik let jejich dětství, ol-
táře mohly být v různých letech na různých místech – vždy ale 
dva na každé straně náměstí) Oltáře se stavěly: mezi dnešní 
samoobsluhou (č. 45) a pekárnou, vždy býval oltář u Kubel-
ků (mlékárna č. 42), v průjezdu u domu č. 30 (Černá kočka), 
u Buschmannů (řeznictví č. 11), někdy před Bartoňovými (č. 
9), někdy u rohového domu před farou (č. 3).
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Bylo to hezké, jako dětem se nám to líbilo, všichni jsme 
se těšili na Boží tělo celý rok a přitom jsme za to nic nedo-
stali!!! 

Dle vyprávění sepsala IvanaValentová

Slavnost Božího těla na náměstí v Šilperku za první republiky

Život píše příběhy
(Eduard Janků)

Příběh, který budu vyprávět, se stal před 71 lety, krát-
ce po osvobození. Bylo jaro, všude visely československé 
prapory. I mne, tenkrát mladíka čerstvě devatenáctileté-
ho, poslala maminka k paní Josefě Valentové, aby nám 
dobře vyžehlila sedm let nepoužívanou vlajku. Paní byd-
lela za mostem u Magdalenky (dnešní ulice Za Vodou). 

Cítil jsem se důležitě a slavnostně a pro tuto příle-
žitost jsem si oblékl nový kožený svrchník od tatínka. 
V kapsičce saka jsem měl památeční hodinky na řetízku 
po dědečkovi a náramkové hodinky. 

Když jsem se vracel s vyžehleným a v kapse složeným 
praporem zpět, všiml jsem si, že za mnou jede na koni 
sovětský důstojník. Doprovázel ho nějaký pobočník nebo 
sluha. V uličce, která vede kolem školy k silnici, mne do-
honil a předjel – zrovna u bočního vchodu k tělocvičně. 
Vchod byl otevřený. Důstojník si mne prohlížel a seskočil 
z koně. Mluvil rusky, že prý slyšel, že mají být ve škole 
zbraně. Řekl jsem, že nevím, ale školník bydlí nahoře, že 
ho za ním dovedu. To on ale nechtěl, že prý si chce pro-
hlédnout prostory uvnitř. Sotva jsme se ocitli v chodbě 
před tělocvičnou, najednou vytáhl pistoli a namířil ji na 
mne se slovy „davaj“.  Krve by se ve mně nedořezal, nebyl 
jsem schopen slova ani odporu. Tehdy jsem poprvé po-
znal, jaké to je dívat se do ústí pistole. Na ten pocit nikdy 
nezapomenu. Svlékl jsem kabát, na který důstojník uka-
zoval - ještě jsem vytáhl z kapsy ten vyžehlený prapor, 
důstojník sebral kabát a rychle vyšel ven ze školy. 

Stál jsem tam jak opařený. Teprve dodatečně jsem si 
uvědomil, že v kapsičce kabátu zůstaly oboje hodinky 
– náramkové i ty památeční po dědečkovi. Ale byl jsem 
rád, že jsem naživu a nic se mi nestalo. 

Taková je má vzpomínka spojená s osvobozením na-
šeho města.  (podle vyprávění pana Eduarda Janků zpraco-
vala IvanaValentová)

 Vypravěč tohoto příběhu, 
pan Eduard Janků, oslavil 
před nedávnem významné 
životní jubileum, 90 té naro-
zeniny. 

Narodil se v Bušíně 30. 4. 
1926, do Štítů se přestěhoval 
s rodiči ve svých pěti letech. 
Po absolvování obecné a měš-
ťanské školy v Šilperku se vy-
učil v rodinné fi rmě mechanikem a opravářem (opra-
va kol, šicích strojů, rádií). Po válce si doplnil vzdělání 
studiem průmyslovky, v letech 1950 -1952 pracoval 
jako údržbář v Moravolenu (za kostelem, dnes ZS). 
Poté, až do svého odchodu do důchodu v roce 1986, 
byl vedoucím technické kontroly v závodě MEZ Jedlí. 
Dlouhá léta také promítal v místním kině. 

Do dalších let přejeme zdraví, elán, paměť, sílu 
a chuť do života!                                                         (-iv-)

STOLETÍ Vody…53...
  „tvrdá voda“   

Už jsme se dočetli, že existuje těžká voda, lehká, šedá, mořská, 
říční, radioaktivní, ale předposlední květnový týden nám při-
pomenul, že může být i pořádně tvrdá. 
Debata o vodě a jejím uchování v krajině se rozvíjí a dotace na 
krajinné úpravy se rozdělují. Snad budou, alespoň zčásti, účelně 
využity. V mnoha případech jistě zmírní následky povodní, pří-
valových dešťů nebo dlouhotrvajícího sucha. 
Ovšem proti některým extrémním jevům jsme nadále bez-
mocní. To byl případ předposledního květnového týdne. Téměř 
každý den byla v našich zemích bouřka provázená kroupami. 
Proti kroupám zatím nevymyslíme nic. V krátkém čase dokáží 
„sklidit“ veškerou úrodu, zdecimovat majetek a pomlátit přede-
vším menší živočichy. Příčin je víc, ale....
Dříve „klidné“ a relativně stabilní ledovce na pólu se nyní rych-
leji bortí a rozpouštějící se led ochlazuje větší oceánskou plo-
chu, než tomu bylo dříve. Zvyšující se teplotní gradient (rozdíl 
teplot v závislosti na vzdálenosti jevů) mezi oblastmi rovníku 
a pólem vyvolává intenzivnější proudění vzduchu a prudké 
změny počasí. To jsou ty vichřice, uragány, tornáda vznikající 
při horizontálním proudění. Kroupy jsou důsledkem přede-
vším proudění vertikálního. Bouřkové mraky chrlící kroupy 
jsou vysoké a ostře ohraničené. Tak je možno vysvětlit jejich 
lokální působení (ve vedlejší vesnici ani nekáplo). Voda je to 
zrádná, tvrdá a zákeřná. Zatím jsme s ní tolik nepočítali.
Co s tím? 
Pouhá debata mezi politiky a klimatology o stávající situaci je 
k ničemu.

Petr Beneš
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

Technohrátky 2016 – 
SOUO Králíky

I v letošním školním roce jsme se zúčastnili projektu 
TECHNOHRÁTKY v SOUO KRÁLÍKY. Žákům byly 
představeny technické obory a řemesla tak, aby se o nich 
dozvěděli něco víc než z klasických dnů otevřených 
dveří. V některých oborech si mohli naši žáci vyzkoušet 
i praktické činnosti- např. kování, řezání kovu, výměna 
kola u auta. Připraveny byly i prezentace výrobků kovářské 
dílny, ukázka jízdy zručnosti na motocyklu, hasičská auta, 
sanitka. V průběhu celého dne probíhala praktická soutěž 
mezi školami a na závěr dne byl pro všechny připraven ještě 
vědomostní kvíz. Ve vědomostním kvízu naše škola zvítězila 
a celkově po zhodnocení obou částí celodenní soutěže naši 
žáci obsadili čtvrté místo.                                 M. Hřebíčková

Úspěch dětí MŠ 
ve výtvarné soutěži

Děti z mateřské školy se v průběhu března 2016 zúčastnily 
výtvarné soutěže „Moje kniha“ pod názvem „Devatero ře-
mesel aneb Řemeslo má zlaté dno“.  Každý si zvolil povolání, 
které nakreslí. Lola Bartošová (zdravotní sestřičku), Monička 
Pospíšilová (zahradnici), Terezka Smrčková (švadlenku), 
Sofi nka Vincourová (námořníka), Matýsek Kocián (vojáka), 
Olinek Kotraš (zedníka), Martínek Minář (kuchaře), Šimo-
nek Pávek (požárníka) a Davídek Špaček (policistu). Všechny 
tyto práce společně s paní učitelkou Ludmilou Lakomou děti 
svázaly a tím vytvořily velmi hezkou knihu.  Za tuto kolektiv-
ní práci děti z MŠ Štíty získaly krásné první místo. Slavnostní 
vyhlášení výsledků sedmého ročníku této soutěže proběhlo 
16. 4. 2016 v kulturním centru v Rapotíně. Dětem gratuluje-
me a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. 

Bc. Zuzana Straková

Den matek v MŠ
„Poslali mě napřed, tak už jsem tu,
držte všichni palce, ať to nespletu.“

Těmito slovy básničky přivítala děvčátka 
všechny maminky, tatínky i ostatní hosty 
na zahradní slavnosti, pořádané u příleži-
tosti svátku všech maminek. 
Děti si pro maminky připravily pásmo plné 
krásných básniček o maminkách, barvič-
kách i celé abecedě. Nechyběly ani veselé 
tanečky, které děti pilně nacvičovaly a tré-
novaly několik týdnů. Děti se velmi snažily 
a odměnou jim byl úsměv a potlesk všech 
přítomných a malá sladká odměna v po-
době krásných perníčků, které připravila 
jedna z maminek Lenka Langhammerová, 
které tímto jménem všech dětí děkujeme. 
Další poděkování patří také panu Brabcovi 
za zajištění hudby. 
Slavnost se vydařila a byla rozzářena nejen 
sluníčkem, ale i úsměvy našich nejmenších 
a jejich maminek.      Bc. Zuzana Straková
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Škola ve Štítech
pořádá  dne 18.6.2016 od 10.00

cyklistický závod dětí 
Rampušáček

pro děti do věku maximálně 11 let.

Závod se letos uskuteční v prostoru 
fotbalového hřiště.

Přihlásit se k závodu je možné v týdnu 
od 13. do 17. června ve škole nebo přímo 

v den závodu na hřišti 
v době od 8.30 do 9.30.

Podmínkou účasti v závodu je kolo 
v dobrém technickém stavu a přilba.

Vyhlášení výsledků bude v 12.00 na náměstí.

Skautský oddíl  
,,Hledači“

V půlce února vyrazilo 25 skautů ze Štítů a Horních Studének na 
přespání na střediskovou klubovnu do Zábřehu na Skaličku. A jaký 
nás čekal program? Po večeři promítání fi lmu o zábřežském ces-
tovateli Janu Welzlovi a poté tradiční noční stezka odvaha. Bylo 
hodně strachu, ale každý jej překonal a sám vyrazil do noci. Nikdo 
se neztratil a všichni byli plni zážitků, které si vyprávěli ještě dlouho 
po návratu na ubytovnu. Ráno po budíčku, rozcvičce a snídani jsme 
vyrazili na hru „Stezka Jana Welzla“. Zde měli výhodu ti, co dávali 
při večerním promítání pozor. Po obědě se už jen uklidilo a hurá na 
autobus a domů.

Devítka mladých (no 8 mladých a já :-)) vyrazilo v pátek 19. 2. 2016 
na týdenní projekt „MLADI IN SAMOZAPOSLJIV“ do slovinského 
Skomarje (malá vesnička v horách u městečka Slovenske Konjice). 
Cílem projektu je různými aktivitami pomoci mladým lidem při-
pravit se na budoucí konkurence schopnosti při získávání zaměst-
nání, zlepšení se v komunikaci a jednání s ostatními. 

Projekt byl plný aktivit, tělu se nedávalo zahálet. Jeden den jsme byli 
na běžkách, druhý na sjezdovce v lyžařském středisku Rogla. Učili 
jsme se, jak se vyřezává lžíce, či vyrábějí květiny z krepového papíru. 
Ve staré „drevenici“ nás učili, jak se vyrábí ,,lapač snů“.  Byli jsme 
se podívat na mléčné farmě, kde se přímo vyrábí domácí jogurty, 
sýry (chutnají výborně), zaplavali si v termálním koupališti ve Zreče 
a ochutnali i tradiční jídlo. Od našeho se moc nelišilo – cholestero-
lová bomba. 

Ovšem ne celý pobyt byl o užívání si. Mladí ze čtyř zemí se učili 
komunikovat, vysvětlit svoje myšlenky v anglickém jazyce, spolu-
pracovat v týmu. V některých chvílích to bylo dost náročné, ale 
i úsměvné. Co jsme si z projektu odvezli? To, že se nemáme bát 
komunikovat!

V pátek 1. 4. 2016 jsme navštívili naši družinu v Horních Studén-
kách. Přijeli jsme autobusem, abychom se všichni sešli u „Prvního 
ohně“. Počasí zprvu nepřející nás donutilo oheň založit za skautskou 
klubovnou, ale když se vyjasnilo, přesunuli jsme se ke skautské lípě. 
Zahráli jsme se několik her a odpoledne rychle ubíhalo. Čas nás při-
nutil v nejlepším skončit a spěchat na zpáteční autobus.

Letos se náš oddíl spolupodílel na organizaci okresního kola vlčat 
a světlušek (závod pro kategorii do 12 let) v Hoštejně. Počítalo se sto 
až sto padesáti účastníků, ale po uzavření přihlášek nám konečné 
číslo 336 trochu vyrazilo dech. Zorganizovat dopravu, stravování, 
program pro ty, co už budou mít po závodě. Musím říct, že to orga-
nizátoři zvládli na jedničku s hvězdičkou. Naštěstí i počasí nám vy-
šlo vstříc a 14. 5. 2016 závod úspěšně proběhl. Zde prvně startovala 
osmičlenná hlídka spojená z družinek ze Štítů a Horních Studének. 
V silné konkurenci se naši umístili na pátém místě. Gratulujeme.

V pátek 27. 5. 2016 jsme byli na brigádě v Klein automotive s.r.o. 
Je to také skoro jako naše oddílová tradice. Jsme rádi, že máme 
tu možnost si vlastní prací vydělat nějaké peníze a závidí nám to 
i ostatní oddíly našeho střediska. Je málo fi rem, které dají vydělat 
mládežnickým organizacím.  
Firma nás také požádala o pomoc při organizování velikonočního 
fi remního pochodu Štíty-Skiresort Buková hora. Na účastníky če-
kala procházka vonící jarní krajinou. Po trase byla různá stanoviště 
jako lukostřelba, hod do koše a podobně. V cíli si mohli účastníci 
nabarvit vejce nebo je jinak vyzdobit. Jsme rádi, že nám byla dána 
důvěra a my tuto akci zvládli. A myslím si, že dobře.

Zapsal: Luboš Skácel 

 

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Z prvňáčků jsou už čtenáři!
Na konci května zavítali do městské knihovny žáci a žá-

kyně 1. ročníku základní školy, aby se pochlubili svými čte-
nářskými dovednostmi.

Nejprve děti pozorně poslouchaly pohádku „Malý 
záškodník“ a potom z vybraných knih samostatně četly. 
Všichni tak úspěšně složili čtenářskou zkoušku a za odměnu 
obdrželi roční registraci čtenáře zdarma, pracovní sešit s ma-
tematickou tématikou a malou sladkost. 

Děkuji paní učitelce Mgr. Janě Špačkové a dětem za ná-
vštěvu a věřím, že se malí čtenáři budou do knihovny rádi 
vracet.                                              Květa Lakomá, MěK Štíty
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

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

Krmela Stanislav   70 let
Bednářová Stanislava   70 let
Straková Dana    70 let
Kulhajová Anna   70 let
Sojáková Marie   70 let
Klír Alois   76 let
Čermák Miroslav  77 let
Šulová Zdenka   77 let
Janků Věra   77 let
Drozdová Marie  77 let
Vlastníková Alžběta  77 let
Králová Anna   78 let
Hrdina Jan   80 let
Pospíšilová Marie  80 let
Janků Jiří   80 let
Kropáčková Aloisie  81 let
Klein Antonín   82 let
Prokop František  82 let
Krobotová Anna  82 let
Krobotová Marie  82 let
Hrabal Jaroslav   82 let
Březovský Tomáš  84 let
Juříková Libuše  84 let
Švédová Věra   85 let
Wonke Otto    87 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

Oči se zavřely, zůstala vzpomínka
na slova nejhezčí 

tatínek – maminka.

V těchto dnech 
vzpomínáme s láskou na 

naše drahé rodiče

paní Jindřišku 
a pana Františka 

Havlíčkovy 
z Březné.  

Dcery Jiřina, Marie a Draha.
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Z POHLEDU OBČANŮ
 Na západní frontě klid

„Spojené státy zrušily zbrojní embargo vůči Vietnamu“ - hlásí 
rádio (23.5.). „I Vietnam musí mít právo se bránit.“ Bez výrobků 
amerického zbrojního průmyslu to zřejmě není možné, usoudil 
jestřáb po létech názorné reklamy bombardéry B 52. Nemůže být 
dost silný žaludek na strávení takového vyjádření!

Řecko likviduje utečenecký tábor. Novináři nemají přístup, po-
licie má pokyn nepoužívat násilí, sděluje tatáž stanice. To je mi líto, 
že tam ta média nepustí, právě to bych chtěl vidět... To naše (no, 
naše...) sdělovací prostředky mají jistě také své pokyny. Dle nich 
to vypadá, jako by už příliv migrantů ustal. Jen nevím, proč nám 
ale unie pořád nějaké nutí - asi slyšeli o našem hladu po svářečích 
a obráběčích kovů. Ještě včera jsme měli „ohrožení prvního stup-
ně“- po Praze chodili vojáci (prý „po zuby ozbrojení“) - to chápu, 
tam potřebují ochranu nejvíc, tam bylo vždycky nejvíc modrých 
knížek. Dnes už je líp, usoudili moudří. Škoda, tak rád jsem se díval 
na ten stále opakovaný snímek prstu na spoušti, který ve mně vzbu-
zoval ten pocit bezpečí. Jsou záběry - nedá se říct - třeba výjimeč-
ně zdařilé, či dokonce umělecké - spíše někomu propagandisticky 
potřebné. Jak mezi ně patřil i pan president pod vlivem (chřipky). 
Zřídka, zas jiné snímky vidím opravdu jen jednou, jakoby omylem, 
nedopatřením - pak nevím, jestli se mi jenom nezdály. Jsou důka-
zem, že ty sdělovací prostředky mají ještě pořád co zlepšovat - vůči 
svým chlebodárcům - já za ty „občasné přehmaty“ děkuji. Právě 
takové ojedinělé indicie mohou mít vliv na narovnávání znásil-
něného veřejného mínění, jen je třeba je nepřehlížet. Vezměme si 
třeba tu Saudskou Arábii - bohatý americký kamarád. Jaký má asi 
vliv na dění na středním východě, na migrační krizi? Jiné tzv. naše 
nepotopitelné lodě v neklidné oblasti: Pákistán, jehož vláda nemá 

plně pod kontrolou vlastní stát. Turecko - bratr ve zbrani, stát vel-
mi chatrně sekulární - měli bychom vědět, jaké má úkoly v Sýrii! 
Je zřejmě další zemí, kde „zítra znamená už včera“ - soudím tak 
podle rychlosti, jakou se mu najednou daří plnit tu dlouhou šňů-
ru podmínek ke vstupu do Evropské unie. Už aby ta země, téměř 
stoprocentně muslimská, pozdvihla kulturu a demokracii našeho 
pochybného společenství. Bude to další nesmírný úspěch v tažení 
stylu „kupředu, zpátky ni krok“ jedné výrazné političky, na kterou, 
tomu věřím - nikdy nezapomeneme! Naše členství ve vojenském 
paktu NATO je také takový nesporný úspěch. S Varšavskou smlou-
vou se naši vojáci do Afgánistánu nepodívali, pořád cvičili jen na 
té blbé Libavé. Není vyššího poslání než usmiřovat ty, co se modlí 
třikrát s těmi, co se modlí pětkrát denně. Chce-li být některá země 
ušetřena neustálého ohrožování z té či oné strany, je pro ni dobré 
starat se o úspory papalášů všech stran, nevšímat si ideologického 
původu. Švýcarsko s tím má historicky dlouhou zkušenost, ale 
dnes už, jak se provalilo, není pozadu ani Panama. Zatímco kauza 
ihned ohrozila politická koryta na Islandu i na Ukrajině, my jen 
víme, že tam má prachy tři sta Čechů... Kdo? Ta naše vlezlá a jindy 
všehoschopná média jsou najednou neschopná! 

Nakonec, na odlehčení, ještě jedno nepolitické téma: Chceme 
lidem kontrolovat čoud z komínů... U Madridu chytla plamenem 
třináctého května skládka pneumatik, „toxický dým ohrožuje širo-
ké okolí“ - hlásila naše televize. U nás už hořelo kdeco, ale hygiena 
takové zplodiny nikdy nenaměřila. Že by nám zůstala nějaká vlast-
ní platná norma?

Někdy před sto léty, za pohnutého dění, byl použit výraz „na 
západní frontě klid,“ později se stal názvem světového románu. 
I při tomto frontovém stavu dostal (nejméně) jeden voják kulku 
do hlavy. Chci tím jenom říci, že i kdyby se, dle nás, vrátil stav 
ohrožení na nulu, nebude už nikdy Evropa, co bývala.

                                                                                      Alex Krobot 
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TURISTIKA

Svátek má Žofk a. Že je to právě v neděli, v den našeho výletu, je 
osud. Nemívá to statisticky prokázaný vliv. Předpovědi našich me-
teorologických hvězd ale stejně sleduji už od pondělí. Je to výborné 
na tlak (když máte nízký). Vypekly nás mockrát, a tak se nám zažila 
zásada „Chceš-li mít jistotu krásného počasí, vezmi s sebou deštník 
i pláštěnku!“ Skokové ochlazení o deset stupňů vyšlo, na horách může 
i sněžit - říkají. Neradi se do kopců potíme, a tak kožich nikdo nemá. 
Vystupujeme z autobusu, na jehož skle jsme pozorovali přibývající 
kapky, ve Svébohově. Brrr, zuby zacvakají. Zlověstně temná obloha 
sem se řítící v čerstvém větru vykazuje znaky texaské supercely.

Zvedneme límce, narazíme pokrývky a valíme - je třeba se 
rozehřát. Neprší, dopadající částice mají opravdu, patnáctého květ-
na, pevné skupenství. Míříme k Háječku, je okolo nuly a ten vítr 
opravdu snižuje pocitovou teplotu o těch pět stupňů. Přesto je nás 
jedenáct, nejsme žádné sr...!

Je tomu mnoho let, první den turistické dovolené v Roháčích. 
Lilo jak z konve, stál jsem pod Lúčnou a nevěřícně civěl na tu stezku 
po balvanech rovnou do mraků. To se nedá v pláštěnce, usoudím. 

Mám úplně novou bundu, je nepromokavá, ubezpečila mě proda-
vačka. Netrvá dlouho a cítím potůček mezi lopatkami a pak... No, 
voda přece vždycky teče z kopce! Nic příjemného, ale teď už není co 
řešit. Vydržel jsem to až nahoru. Na hřebenu fouká, klepu se jak rat-
lík. Oblékám se podruhé a nemám moc na výběr - suchý zůstal jen 
svetr v batohu a na něj konečně dám tu, třeba ne právě příjemnou, 
neznačkovou igelitovou pláštěnku. A tak jsem se drastickým způso-
bem dozvěděl, že mám bundu - větrovku, nikoliv dešťovku. S tímto 
poznáním, a v jeho mezích, mi pak sloužila třicet let. 

Dnes mám jinou větrovku, značkovou, tedy možná dešťovku. 
Zase to vyhodnotím, až pořádně zaprší. Způsob testování zůstal, 
důvěra je už narušená. Na čepici od fi rmy Kotraš mám stažené 
i klapky na uši, všichni mi závidí rukavice. Procházíme sjezdovkou 
pod Háječkem, pak Zborovem, zase na tom hnusně studeném větru 
a pak už konečně rozděláváme ohníček v dolíčku u Valouchovy 
lípy. Teplý buřtíček dnes přijde opravdu vhod, mastnotu splachu-
jeme obsahem placatky. Do toho chvílemi buší sněhová krupice, na 
dlouhé sezení to tady dnes není. Zanedlouho vidíme vpravo věžičku 
kaple na Olšanských horách, potom už studénský kostel. Šplháme 
ještě na jednu horu, na Masnou. Tady konečně nefučí, sálá tu pří-
jemné teplo. Původní jasné těšení na šeráčka se mění ve váhání mezi 
pivem a grogem. A vůbec se odtud nechce odejít.

Ke vzpomínání na výlety slouží paměť, napoví fotografi e, ale 
i značkami vyjádřené počasí v písemných záznamech. „Nikdy ne-
zapomeneme“ - to připomíná náhrobní epitaf. My - tedy tehdejší 
účastníci, nikdy nezapomenou na doprovod účastníků mezinárodní-
ho vícedenního pochodu, na etapě z Králík na Sněžník a do Starého 
Města. Také v hlubokém jaru, nejdříve v dešti, pak v husté, regulérně 
lednové sněhové chumelenici. Když to jde, snažíme se vyhýbat ex-

trémnímu nečasu, většinu ale neodradí nějaká ta kapka. Snad nikdy 
se nedá vyloučit na už zmíněném Králickém Sněžníku. Když tam je 
po ránu parno, odpoledne bývá úprk před blesky.  Tak jsme si tam 
kdysi v bouřce předávali někde u Vilemínky, vedle zříceného mostu 
přes Moravu, děti ze štíteckého domova. Když jsem se široce rozkro-
čil v řečišti z balvanu na balvan, povolil šev v rozkroku mých kalhot. 
Veselí kolegů bylo veliké. Přesto jsem na to zapomněl a příště v neo-
pravených šel další tůru. Kolegové připomněli, čouhala mi košile. 

Konec vzpomínání. Sedím u počítače (ne moc rád), „je tolik ho-
din, kolik právě je,“ (slovy redaktora brněnského rozhlasu) a mám 
porodit pozvání na další turistický výlet. Je to velká váhačka, pro-
tože bossové ústavu povětrnostního namalovali tentokrát dokonce 
varianty dvě - může se oteplit a může se ochladit. A já to mám zas 
vědět nejlíp? Říkal jsem - „mám porodit,“ tož „zatlááč!!“ Chtějí na 
Bukovou horu, snažím se vyhovět, oblečení radit nebudu, každého 
přece napadne, že při variantě č. 2 si má vzít i sněhule.

 Alex Krobot

Větrovky a dešťovky

Budoucnost Lázku???
Minulý rok se stal pro nám blízký vrch Lázek skutečnou katastrofou. 
Návštěvníky z mnoha míst naší země čekala od počátku léta naprostá 
spoušť. Vytlučená okna, zničené zařízení, rozbité dokořán rozevřené 
dveře, zdevastované okolí. Kdo zde tak neuvěřitelným způsobem řá-
dil? Kdo zničil Reichlovu chatu, kterou postavil Klub českých turistů 
v roce 1933 a která až do současnosti  sloužila turistům. V roce 1995 
přešla do soukromých rukou a tím začal její úpadek. 
V loňském roce se zkáza dovršila, majitelem chaty byla společnost 
Deneta, která zkrachovala a nebyla schopna devastaci zabránit.
„Hanba majiteli Reichlovy chaty a rozhledny za stav, který vidíme. 
Z tak krásného místa zbyly jen oči pro pláč!“ napsali loni v červenci 
do vrcholové knihy na Lázku turisté z Vyškova.
Ale nyní se blýská na lepší časy.
Zdevastovanou chatu s rozhlednou získal nový vlastník v dražbě. 
Je jím pražská fi rma Paper Black, jejíž majitelé Petra a Stanislav 
Mlčůchovi již  začali s úpravami chaty. Objekt a jeho okolí jsou  
uklizeny, zničené vybavení zaplnilo celé nákladní auto. Budovu nyní 
čeká oprava. Vandalové vyrvali elektrické obvody, které bude muset 
opravit odborník. Rozhledy z věže omezovala hned na dvě strany 
neprůhledná fólie, která nahrazovala ukradená okna. Tato závada 
je již odstraněna.
„Zpracováváme projekt, celé by se to na Lázku mělo změnit. Naším 
záměrem je, aby se po dokončení oprav dala celá chata prona-
jmout,“ sdělil Stanislav Mlčoch. Zároveň se bránil nařčení, že mu 
v souvislosti s rozhlednou jde hlavně o získání dotací. „Pokud má 
objekt sloužit veřejnosti, je samozřejmě oprávněné žádat o dotaci, 
protože takto je splněna jedna z podmínek jejího přidělení,“ uvedl.
Také vzkázal turistům, že pokud to bude během rekonstrukce z bez-
pečnostních důvodů možné, rozhledna zůstane přístupná.
Rozhledna by měla  dál sloužit veřejnosti a noví majitelé Petra a Sta-
nislav Mlčůchovi lidem vzkazují: 
O budoucnost Lázku nemusíte mít obavy.

 Podle informací z Šumperského deníku zapsala Marie Lauermannová
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