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Vážení spoluobčané, 
pomalu končí další rok a nastává čas vánoční. Čas, kdyby-
chom se měli všichni aspoň na chvíli zasnít, zastavit a vy-
dechnout, vymanit se z toho zběsilého tempa, jakým se žene 
dnešní doba stále kupředu. Zkuste otevřít oči zimní kráse, 
zamrzlým okenním tabulkám a večerní obloze plné jasných 
hvězd. Zkuste si přivonět k cukroví, nechat se unášet podma-
nivou vůní jehličí, naslouchat cinkání rolniček a krásným ko-
ledám a k tomu všemu vám všem přeji, abyste si našli čas na 
chvíli se zastavit nejen o Vánocích, ale i během roku. Abyste 
co nejvíce času mohli trávit po boku svých nejbližších či ve 
vzpomínkách na ty nejhezčí okamžiky Vašeho života, abyste 
v dnešní uspěchané době vždy nacházeli cíl a smysl Vašeho 
života.

Vážení spoluobčané, nastává čas bilancování a pro 
mnohé také čas přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že 
právě uplynulý rok byl pro některé z nás hodně náročný, 
překvapivý i šokující. V době, kdy píši tento článek, došlo 
se v Evropě k několika teroristickým - nelidským útokům. 
Do Evropy proudí statisíce lidí a začínáme všichni vnímat 
a poznávat nebezpečí, které z toho plyne. Věřím, že rok 2016 
bude v mnohém přelomový a jeho změny se budou promítat 
i do let příštích. Je tedy dobré se do budoucna dívat s opti-
mismem a doufat v lepší časy. Doufat v to, že následujících 
dvanáct měsíců budeme trávit se svými blízkými, v prostředí 
útulného domova, kde se cítíme bezpečně. Nenechme se 
vykolejit strachem a nervozitou z neznámého. Nenechme se 
ani ovlivňovat názory politických představitelů či médií. Ale 
využijme síly a hloubky vánoční doby k oprášení našeho lid-
ství. Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme 
potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti 
nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu správnou cestu 
k nim. Dělejme vše proto, abychom si mohli na konci roku 
2016 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok letoš-
ní. A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické příslušnosti, 
zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace. Pojďme si 
uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se pokusíme trávit 
příjemně a pokusíme se, když ne úplně vypnout, tak alespoň 
omezit naše myšlenky na stres a práci a více myslet na lidi 
kolem sebe, ať už na ně máme jakýkoliv názor. A pokud si 

dáváme předsevzetí, měla by obsahovat především úctu k na-
šim bližním a spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení 
pro názory druhých a oproštění se od všech malicherností, 
které nám znepříjemňují život. Věřím, že i v roce 2016 s pl-
ným nasazením, s vervou a pevným zdravím uskutečníme 
naše společné i osobní cíle.

Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové, přeji Vám 
a Vašim blízkým jménem svým i jménem Zastupitelstva 
města Štíty z celého srdce krásné prožití Vánoc, splnění Va-
šich přání a vše dobré a pevné zdraví v roce 2016.

S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Výpis z usnesení z 19. – 22. jednání  
RMě ve Štítech

Schválené smlouvy:

• Smlouva o výpůjčce nebytových prostor budově čp. 5 
ve Štítech, žadatel Ing. Helena Gálová, za účelem cvičení 
s dětmi a příprava na soutěže.

• Smlouva o službách uzavřená s Bc. Janem Švédou, Crhov 
– zajištění zimní údržby v místní části Crhov.

• Smlouva o dílo uzavřená s p. Milošem Nechanickým, Ponik-
lá – oprava tří mostů ve vlastnictví města na řece Březné.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – dotace ve výši 137 210 Kč na činnost jednotky 
JSDH Štíty.

• Smlouva o uměleckém vystoupení – Záhorská kapela, 
vystoupení dne 11.8.2016 na akci „Partnerské dny Štíty 
– Belvedere Ostrense“.

• Smlouva o ozvučení Setkání na pomezí Čech a Moravy 
dne 25.6.2016 – Jiří Diviš, Hanušovice.

• Smlouva o dílo uzavřená s MgA. Petrem Tůmou, Žirovni-
ce – komplexní restaurování památky Nejsvětější Trojice 
na Březné.

• Smlouva uzavřená s Uměleckou agenturou Pavel Trkán, 
Brno – vystoupení Cimbálové muziky na akci Setkání na 
pomezí Čech a Moravy dne 25.6.2016.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena 
s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a po-
hledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na 
každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedá-
ní ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila nákup: autopřívěsu zn. Profi  pro 
místní hospodářství, lednice pro klubovnu v objektu no-
vých kabin, nákup cukrovinek ve výši 7 tisíc Kč na akci 
„Mikulášská nadílka“, dary ve výši 12 tisíc Kč na 7. ročník 
akce „Karpik 2015“ v Niemodlinu.

• Rada města schválila návrh nejvýznamnějších kulturních 
a sportovních akcí na rok 2016.

• Rada vzala na vědomí žádost o rozšíření nájemních pro-
stor v objektu zdravotního střediska z důvodu rozšíření 
poskytování zdravotnických služeb – žadatel MUDr. Eva 
Kaňová.

• Rada města schválila prodej nevyužité nástavby na posyp 
na zimní údržbu pro obec Jedlí.

• Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění harmono-
gramu oprav a investic za období leden – září 2015.

• Rada města vzala na vědomí Příkaz starosty č. 1 a č. 2 
– fyzická a dokladová inventarizace majetku města Štíty a 
ZŠ a MŠ Štíty a schválila návrh předsedy a členů HIK.

• Rada města schválila návrh programu 7. zasedání ZMě.
• Rada vzala na vědomí přehled hospodaření roku 2015 

– ZŠ a MŠ Štíty z prostředků zřizovatele.
• Rada vzala na vědomí přehled daňových příjmů.
• Rada města schválila návrh slunečních hodin pro město 

Štíty.
• Rada města schválila návrh knihovnice MěK Štíty na vy-

řazení knih z knihovního fondu.
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PARTNERSVÍ 
MĚST Belvedere

Ostrense
Niemodlin Štíty

Karpik 2015
Partnerské město Niemodlin vyhlásilo již šestý 
ročník polsko-české gastronomické soutěže o nej-
lepší pokrm z ryb - „Svátek kapra“. Z našeho města 
se na soutěži sešlo pět rybích specialit, přičemž 
hranolky z kapra připravené paní Janou Tejklovou 
byly oceněny prvním místem! 

Gratulujeme!

ŽIVÝ BETLÉM 
S OTEVÍRÁNÍM JESLIČEK

Spolek “Crhovská chasa“ zahraje 
na Štědrý den 24. prosince 2015 ve 13:30 h

v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
ve Štítech 

Vánoční hru o narození  

Po divadle ve 14:00 h zveme nejen rodiče 
s dětmi na otevírání betléma - oživení 
jesliček a zpívání koled. Děti si doma 
mohou vyrobit vánoční ozdobu a během 
programu pověsit na připravený stromeček 
vedle betléma. Také se děti mohou zúčastnit 
malé soutěže o ceny. Stačí, když namalují 
jesličky nebo betlém. Tři obrázky se budou 
během programu losovat. Ostatní se pověsí 
k betlému.

Během celého programu je kostel otevřen 
pro veřejnost.

Na sv. Štěpána 26. prosince 2015 v 16:00 h 
bude sehráno divadelní představení ještě 
jednou, a to v crhovské Spolkovně.   
     Všichni jste srdečně zváni.

Redakční komise Š� teckého listu 

Vám přeje krásné a poklidné proži�  

vánočních svátků. 

Do nového roku ať vykročíte 

správnou nohou bez zaškobrtnu� .

Všem našim přispěvatelům děkujeme 

za spolupráci a čtenářům za přízeň. 

Za redakční komisi Mgr. Jana Knápková

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízím doučování ČJ, M, NJ, CH, PŘ pro žáky 2. 
st. ZŠ a také připravím na přijímací zkoušky na SŠ. 
Po domluvě mohu docházet k žákovi. Výuka dle 
časových možností žáka. Cena 150 Kč / 60 min. 
Štíty a okolí. Tel.: 732 644 580.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Lázek
Siluetu horského hřbetu v okolí Lanškrouna zdobí vý-

razný vrch Lázek, který je se svými 714 m nejvyšším vrcho-
lem Zábřežské vrchoviny. Vévodí svému okolí, je pověstný 
krásnou krajinou i bohatou historií, doprovázejí jej blízká 
chráněná území – V dole, Selský potok, Selský les a přírod-
ní park Březná. Z jeho vrcholu je široký rozhled na výběž-
ky Orlických hor, Podorlickou pahorkatinu, Hrubý Jeseník 
a jeho podhůří až k úrodným lánům Hané.

Máme-li možnost zalistovat ve IV. ročníku Věstníku 
žup Klubu čsl. turistů jesenické, pobeskydské, těšínské 
a valašské z roku 1930, najdeme zde článek, který se této 
oblasti právě týká. Můžeme se ponořit do doby téměř před 
100 lety a sledovat dění a události v tehdejším kraji.

Ke stavbě rozhledny na Lázku
Chudý horský okres šilperský na severní Moravě má hojně 

přírodních krás, kterých nebylo dosud pro turistiku dosti vyu-
žito. Malebným údolím řeky Březné vede cesta od stanice Hoš-
tejna do Šilperka, při které vznikla česká letoviska „Drozdovská 
pila“ a hotel „Hýbl“ v Jedlí. Také německá část okresu sloužila 
již za Rakouska Němcům z Vídně za letní pobyt a ještě bývá 
letními hosty hojně navštěvována.

Obyvatelstvo okresu je z polovice české a z polovice němec-
ké národnosti. Lid se živí ponejvíce domácím kartáčnickým 
a knofl íkářským průmyslem, jenž však skýtá poměrně velice 
nepatrný výdělek.

Před 20 ti roky, když hrozilo vážné nebezpečí, že cotkytelská 
národnostní šíje povolí a  česká národnostní oblast bude tu na-

vždy přerušena, pomýšlel ústřední výbor Národní jednoty v Olo-
mouci na to, jak by alespoň turisticky pomohl tomuto krásnému 
koutu naší vlasti. Národní jednota zakoupila tehdy pozemky na 
vrcholu kopce Lázku u Cotkytle, s kterého je překrásný rozhled 
do Čech a Moravy; zvláště pěkně lze viděti pohoří Suchého vr-
chu s Kramářovou chatou a celé Jeseníky. Na Lázku postavila 
Národní jednota dřevěnou rozhlednu, tato však později hrozila 
spadnutím a během války musila být odstraněna.

Po válce odstoupil ústřední výbor Národní jednoty v Olo-
mouci pozemky na vrcholu Lázku odboru KČST v Zábřeze, 
jemuž dosud patří.

Celé Šilpersko a Zábřežsko volá již dlouho po tom, aby za-
niklá rozhledna byla opět postavena, aby takto se rozproudil 
větší turistický ruch v tomto kraji, a to zejména nyní, kdy  na 
samém rozhraní šilperského okresu byla postavena Kramářova 
chata, kterou je z Lázku dobře viděti. Jistě by mnoho turistů při 
návštěvě Kramářovy chaty zatoužilo zhlédnouti kraj pod roz-
hlednou na Lázku a volilo by vděčnou túru krásným Šilperskem 
po hřebenu Bukové hory ke trati Olomouc – Česká Třebová.

Odbor KČST v Zábřeze se usnesl uskutečniti myšlenku 
obnovení této rozhledny. Rozhledna má býti kamenná, vnitřek 
z cihel; k věži připojeny by byly též noclehárny k přenocování 
turistů. Uvažujíce o postavení této rozhledny a chaty, rozhodli 
jsme se stavěti ji ve třech etapách. V první by se postavila jen 
rozhledna a zvýšená krytá veranda; zde by bylo možno seděti 
a najíti útočiště za nepohody. Později by bylo možno přistaviti 
první část nocleháren a v třetí etapě, ukáže-li se větší návštěva 
turistů, stavbu dokončiti.

Stavba rozhledny a chaty je zamýšlena v rámci celé pomoc-
né akce pro Šilpersko. Nyní se dostavuje silnice ze Šilperka do 
Cotkytle, kterážto obec leží asi půl hodiny od Lázku. Dostavěna 
byla silnice z Jedlí do Crhova a bylo již zadáno vypracování 
projektu silnice z Crhova do Cotkytle. Tím dostává se vrchu 
Lázku též silničního spojení se Šilperkem a Zábřehem, mimo to 
též s nádražím v Krasíkově. Značených cest směřuje sem šestero. 
Ihned po postavení silnice do Šilperka během příštího roku bude 
zavedeno těsně kolem vrchu Lázku autobusové spojení Krasíkov 
– Šilperk, takže tento dosud od světa odříznutý kraj skutečně 
obživne. Jelikož tuto stavbu nutno co nejdříve uskutečniti a tím 
též šilperskému kraji hmotně pomoci, započal odbor s příprav-
nými pracemi a dal lámati kámen a kopati písek, aby stavební 
materiál byl alespoň z části pro stavbu připraven. Odbor učinil 
tak již nyní také z toho důvodu, aby poskytl výdělek občanům 
z Cotkytle, kde při nynější průmyslové a zemědělské krisi není 
práce ani výdělku… (pozn.: pravopis je poplatný době 30. let)
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Záměr zábřežského odboru KČST se uskutečnil, na Láz-
ku vznikla v roce 1933 zděná chata, nazvaná podle hlavního 
iniciátora výstavby REICHLOVA, doplněná dřevěnou dva-
cetimetrovou rozhlednou s 87 ti schody. Obě stavby navrhl 
architekt Jaroslav Stejskal, autor Kramářovy chaty na Suchém 
vrchu. Slavnostní otevření se konalo 13. srpna 1933.

Reichlova chata potom dlouhé roky sloužila turistům 
a dalším návštěvníkům kraje. V roce 1995 restitučním ří-
zením přešla chata do soukromých rukou a poté již nastaly 
problémy s přístupem na rozhlednu. Dostat se na ni bylo 
mnohdy nemožné, otevřena byla značně nepravidelně, poze-
mek byl označen tabulemi o zákazu vstupu.

V letošním roce však nastala mimořádná změna. Červen-
coví návštěvníci nalezli chatu zcela opuštěnou, ale také zcela 
zničenou, s rozbitým zařízením, vymlácenými okny a dveř-
mi, místnosti i pozemek pokryt zdevastovaným nábytkem 
a zbytky po ničení. V objektu měla místnost také společnost 
pro internetové vysílače a mikrovlnné spoje. Tato místnost 
byla údajně v té době rovněž zničena a vykradena. V součas-
né době řeší případ Policie Lanškroun.

Turista, který prochází místem, je šokován vandalismem 
osob, jež devastaci způsobily. Ti, kteří se kdysi za velkého úsilí 
zasloužili o vybudování chaty a rozhledny, by zajisté nevěřili 
svým očím.

Co bude dál? Najde se spolek nebo osoba, která pověstnou 
chatu zachrání, aby mohla dál sloužit milovníkům přírody?
                                                               Marie Lauermannová

Historie Crhova
Známá i neznámá

Díl šestý a poslední

Válečná léta 1938 – 1945:
K okupaci Crhova došlo již v říjnu 1938.
Lidé byli svoláni do sálu hostince u Šulů č. p. 29, kde k nim promlu-
vil německý četník (mluvící česky).
Hovořil o „… zrádné české vládě, která vše pokazí a uteče.“ 
Několik crhovských občanů bylo zatčeno, vyslýcháno a také popra-
veno, např. František Bartoš.
Jeden z občanů byl deportován do koncentračního tábora v Terezí-
ně (naštěstí se po válce vrátil).
V průběhu války lidé poslouchali zakázaný zahraniční rozhlas.
Působilo zde také významné partyzánské hnutí, z Crhováků to 
byli např. bratři Odstrčilové (pohřbeni v květnu 1945 na místním 
hřbitově).

Poválečná léta:
V letech 1946 až 1955 docházelo v Crhově k postupné kolektivizaci, 
rolníci byli povinni odvádět „dodávky“ z toho, co vypěstovali a od-
chovali.
Lidé museli pracovat na půdě, která jim byla odebrána, ale paradox-
ně jim dříve patřila. 
JZD působilo v Crhově pouze krátce, kvůli velkému nesouhlasu 
místních lidí a také pro lepší kontrolu komunistických představitelů 
bylo nakonec přičleněno ke Státnímu statku ve Štítech.
Roku 1976 byl pak i Crhov samotný přičleněn ke Štítům jako jejich 
místní část a je tomu tak dodnes.

Obecní kronikáři:
„Usnesením obecního zastupitelstva v Crhově byl jsem já, Ferdi-
nand Nimmrichter, řídící učitel v Crhově, ustanoven kronikářem 
zdejší obce.“
Ferdinand Nimmrichter se narodil r. 1906 v Hoštejně, navštěvoval 
měšťanskou školu v Zábřeze a pak i učitelský ústav v Olomouci.
Po vykonání vojenské služby byl jmenován učitelem v Cotkytli a od 
1. září 1930 v Crhově.
Ke změně kronikáře došlo až r. 1945, kdy odešel F. Nimmrichter do 
Šilperka a na jeho místo byl zvolen František Korger, rolník z Crho-
va, č. p. 13. 
(Čerpáno z Kroniky obce Crhova, uložené ve Státním okresním archivu 
v Šumperku) 

Mgr. Kateřina Švédová

Omlouváme se čtenářům Štíteckého listu za tiskovou chybu 
v minulém čísle. V popisce fotografi e k článku o páteru Šurán-
kovi došlo k překlepu v letopočtu.  
Správný text zní:  Kostelní sbor s P. Šuránkem, Velikonoce 1965

Řídící učitel F. Nimmrichter se svými žáky, rok 1936
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Crhovský podzim
Snažíme se vnímat přirozený běh přírodního i křesťan-

ského roku a přizpůsobit aktivity našeho spolku Crhovská 
chasa právě tomu, co je pro danou dobu typické, přirozené 
a příjemné. I proto se v našem spolkovém kalendáři objevily 
dvě akce, které znovu shromáždily vesnici pospolu.

Úspěch loňského pamětnického večera nás povzbudil 
k dalšímu pátrání po historii naší obce. Poslední říjnovou 
sobotu, v předvečer Svátku Všech Svatých jsme pozvali 
místní obyvatele, pamětníky i hosty do Spolkovny a znovu 
jsme si připomínali, jak se kdysi v Crhově žilo. Podařilo se 
nám v šumperském archivu najít a oscanovat další části 
místní kroniky, ty, které popisují první polovinu 20. století. 
Připravili jsme z nich čtení humorných historek i souhrn 
historie místních spolků, hasičárny, školy. Překvapilo nás, že 
v tak malé vesnici probíhaly třeba po Novém roce hned dva 
plesy, sokolský a hasičský! A co víc – v obálce starých zašlých 
fotografi í jsme objevili i vstupenku na jeden z těch plesů! 
Pobavil nás soupis veškerého dobytka, koček, psů a drůbeže 
z roku 1937. A veselí vzbudilo i několik historek z jinak po-
chmurného času, kdy byl Crhov součástí sudetského území 
Protektorátu Čechy a Morava. Pamětníci stále přinášejí 
staré fotografi e, můžeme tedy průběžně upravovat rozsáhlé 
prezentace míst a lidí z Crhova a nejbližšího okolí a znovu 
zpřesňovat, co a kdo na fotografi ích je. Promítáme si je a ve 
Spolkovně to jen  vře – každý má k fotce nějaký komentář, 
pamatuje si dané místo, nebo ví, co se s ním stalo později. 

V tištěné podobě jsme nabídli pamětníkům nejen kroniky, 
ale třeba i dokumentaci unikátního sporu dvou hospodských 
o novou licenci na provoz crhovské hospody.

Druhé setkání v sobotu 14. listopadu obrátilo pozornost 
k přírodním materiálům, které jsou k dispozici v listopadu 
– kusy oloupané kůry, uschlé listí, klacky a podivuhodně 
zakroucené dřeviny, které se nehodí do kamen. To vše se 
rozžilo pod rukama dětí i rodičů na výtvarné dílně, kterou 
pro Crhovskou chasu uspořádalo brněnské divadlo Líšeň. 
Spolkovna se zaplnila skřítky, bytostmi, panáčky, ale pře-
devším množstvím krásných ptáčků, vyrobených z klacků 
a pštrosích per. A jako příjemné zakončení večera shlédla asi 
šedesátka přítomných lidí kouzelnou pohádku Andělé z lesa 
- o malé holčičce, která uprostřed lesa dokázala loutkově 
rozehrát strom, trs trávy nebo ohnutý klacek. A pak k ní při-
letěli andělé a díky jejímu zpěvu se proměnili v malé ptáčky. 
Podzimní čas a začátek zimy je ideálním časem k setkávání. 
Už brzy se po nedělích začneme scházet k nácviku crhovské-
ho  vánočního divadla.

Andrea Hanáčková
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

ZE ŠTÍTŮ DO ANGLIE A ZASE 
ZPÁTKY ANEB ŠTÍTY SE ANI 

V ANGLII NEZTRATÍ
Výukově poznávací výjezd do Anglie byl odstartován v sobo-

tu 7. 11. příjezdem dálkového autobusu, který byl již z poloviny 
zaplněn spolucestujícími ze ZŠ Česká Ves. Kolem půl deváté ráno 
jsme vyrazili, 20 žáků naší školy a 4 paní učitelky, směr Německo 
- hraniční přechod Rozvadov.

Po přejetí hranic nás čekala dlouhá cesta Německem, Belgií 
a Francií až k městu Calais a tudy tunelem do anglického města 
Folkestone. V ranních hodinách jsme dojeli k hlavnímu městu 
Anglie, do Londýna, a zde jsme strávili první den našeho progra-
mu. Procházka právě se probouzejícím Londýnem byla úžasná. 
Slyšeli jsme bijící Big Ben, prošli se po Westminster Bridge, kolem 
Th e Houses of Parliament, přes St. Jame´s Park až k Buckingham 
Palace, dále po Covent Garden a Piccadilly Circus až k Trafalgar 
Square, a dokonce jsme se dvakrát svezli i nejstarším metrem 
světa, tedy London Tube. V 9.30 hod jsme měli již rezervovanou 
projížďku v London Eye. Zážitek opravdu nezapomenutelný. 
Odpoledne jsme ještě navštívili nejslavnější expozici v Londýně, 
a to muzeum voskových fi gurín Madame Tussaud´s Muzeum. Po 
prohlídce muzea jsme odjeli do našeho domovského města Wor-
thing. Toto přímořské město se 100 tis. obyvateli se stalo na pár 
dalších dní naším novým domovem.

Kolem 19.00 hod  jsme se setkali s  rodinami a plni očekávání 
se rozjeli do našich domovů. Druhý den ráno žákům začala škola. 
Výuka anglického jazyka probíhala v jazykové škole St. George ´s 
School of English language ve Worthingu. Žáci byli rozděleni 
do dvou skupin dle jazykové úrovně. Výuka probíhala dva dny 
v délce 4 a půl hodiny. Na závěr žáci získali certifi káty a velkou 
pochvalu za jejich píli a skvělé výsledky během výuky.

Druhý den odpoledne jsme strávili ve městě Portsmouth 
- v minulosti rušný námořní přístav, místo narození Charlese 
Dickense. Zde jsme navštívili muzeum lodí Th e National Mu-
seum of the Royal Navy a prohlédli si loď Victory, na které byl 
zabit admirál Nelson v bitvě u Trafalgar roku 1805.  Poté jsme si 
nenechali ujít rozhlednu Spinnaker Tower. Její výstavba byla sou-
částí rozsáhlého urbanistického projektu na oživení bývalé oblasti 

doků. Věž má tvar spinakrové plachty (proto ten název), až do 
špičky měří 170 m.

Odpolední program třetího dne ve městě Brighton byl spíše 
relaxační. Brighton je jedním z největších a nejznámějších po-
břežních letovisek Velké Británie. Opět jsme obdivovali krásy 
pobřeží i slavný královský pavilón Royal Pavilion v architektuře 
Blízkého východu.

Další den nás čekal náročný a působivý program, a to dopo-
ledne ve Stonehenge a odpoledne návštěva královského paláce 
Windsor. Mystický Stonehenge je komplex kamenných kruhů, 
nacházející se na Salisburské pláni asi 13 km severně od městečka 
Salisbury v Jižní Anglii. Hrad Windsor je druhý největší obývaný 
hrad na světě a také nejdéle soustavně obývaný hrad již od dob 
Viléma I. Dobyvatele a je jednou z ofi ciálních rezidencí britské 
monarchie.

Poslední den jsme se rozloučili s našimi rodinami, které se 
o nás staraly opravdu znamenitě, a vydali se opět do Londýna. 
Tentokrát nás čekala pěší prohlídka města – St. Paul´s Cathedral, 
Millenium Bridge, Tate Gallery, Shakespeare´s Globe, křižník 
Belfast, Tower Bridge a Tower. Poté přejezd lodí do Greenwiche, 
nultý poledník a Námořní muzeum.

Večer kolem 20.00 hod jsme se vydali k městu Folkestone 
a tunelem do francouzského Calais.

Cesta byla opět dlouhá a náročná, ale vše jsme skvěle zvládli 
a do Štítů jsme dorazili kolem 19.30 hod v pátek 13.11. Všichni 
unaveni, avšak spokojeni a plni skvělých zážitků a krásných 
vzpomínek. Děkujeme všem účastníkům za perfektní spolupráci 
a příjemně prožité dny ve „STARÉ DOBRÉ ANGLII.“

Mgr. Ilona Haasová
U pobřeží města Brighton

Th e National museum of the royal navy - Portsmouth
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Technické vzdělávání 
na základní škole

V letošním školním roce pokračujeme v podpoře vztahu dětí 
k různým technickým činnostem. Jednou z akcí, kterou jsme chtěli 
probudit zájem žáků a změnit jejich přístup k technickému vzdě-
lávání,  byl ROBOTICKÝ DEN. V úterý 20. října ho na naší škole 
uspořádala partnerská Vyšší odborná a střední průmyslová škola 

Šumperk. V průběhu celého dne se 19 žáků se zájmem o elektro-
techniku (z toho i jedna dívka) věnovalo konstruování a programo-
vání LEGO ROBOTA - MINDSTORMS EV3.  Pod vedením učitelů 
ze šumperské průmyslovky si v praxi osvojili všechny potřebné 
postupy a se svými roboty pak účastníci prošli soutěží. V ní byla 
hodnocena  při absolvování stanovené dráhy především rychlost            
a přesnost plnění robotům zadaných úkolů, dále technické řešení 
robota a  originalita jeho designu. Nejlepšího výsledku dosáhl ro-
bot vytvořený nejmladšími konstruktéry celé soutěže – Ondřejem 
Kristkem, Patrikem Baderlem a Jakubem Roučou ze sedmého roč-
níku. Vítězové postupují do dalšího kola soutěže, které se uskuteční 
v lednu v Šumperku.  

Seznamovací pobyt žáků 
6. tříd v Herolticích

Začátkem října strávili žáci 6.ročníku dva dny plné soutěží, her 
a společných aktivit v rámci preventivního projektu ZŠ a MŠ Štíty 
„Tvořivě a hravě zvládneme vše hravě“. Cílem pobytu je poznání 
sebe a nových spolužáků a zapojení se do společných aktivit. 
Seznamovací pobyt očima Nikol Matouškové a Sáry Hraničkové:
Sešli jsme se před školou o půl osmé a vyrazili s třídními uči-
telkami Petrou Kristkovou a Hanou Tempírovou do Heroltic 
pěšky. Vzali jsme to oklikou a u staré věznice si poslechli výklad 
paní učitelky Valentové o historii Štítů. Další zastávkou byla 
Jöklova skála. Do Heroltic jsme dorazili kolem půl desáté. Uby-
tovali jsme se a pak se sešli v jídelně, kde jsme hráli různé hry. 
Po obědě jsme hráli hry i venku. Počasí totiž vyšlo na jedničku! 
Hry byly zábavné a skvělé, např. Mravenci. Po večeři jsme se šli 
koupat do bazénu, někteří šli na vycházku, kde pozorovali hvěz-
dy.  V deset hodin byla večerka, ale mohli jsme si ještě šeptat. 
Ráno jsme vstávali v sedm hodin a hned po snídani jsme zase 
hráli hry např. Černokněžníka. Po výborném obědě jsme se sba-
lili a zpět do Štítů odjeli autobusem. Pobyt se nám moc líbil!

Mgr. Hana Tempírová

V současné době realizujeme další postupný krok rozvoje tech-
nického vzdělávání. S využitím dotace získané z 57. výzvy OPVK 
pořizujeme do školní dílny další vybavení. Jedná se o výukové kity, 
které umožní žákům osvojovat si pokročilejší technické postupy 
a vytvářet i náročnější výrobky. Věříme, že technická výuka tím 
bude pro žáky opět o něco přitažlivější. Výtvory žáků z hodin tech-
nického vzdělávání budou k obdivování i na dnu otevřených dveří, 
na který veřejnost pozveme opět na jaře.

 Miloš Harnych, ředitel 
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Z POHLEDU OBČANŮ

Z toho ven
Naše příbytky budou už zase brzy vonět vanilkou a jehličím, 

nervák v práci někdo na pár dní vymění za nervák šůrování a pe-
čení. Následovat budou, jako pokaždé, žlučníkové záchvaty, zvýšený 
zájem o pilulky na „bezbolestné“ hubnutí, přibude klientů man-
želské poradny ...  Ale je to prostě, tak nějak, pár jiných dnů - tak 
jiných, jak si je dovedeme nebo nedovedeme, udělat. Nelze jinak, 
než si přát, aby si každý našel tu svou jedinečnou cestu ke zklidnění 
bytí, k naplnění štěstí.

A štěstí nelze věčně pouze hrát, neboť to způsobuje tlak na ner-
vový systém a následují pak až neuvěřitelné výbuchy s devastující 
tlakovou vlnou na okolí. Tož toliko .., no, ámen!

Teď sedím, po zřejmě posledních záchvěvech babího léta, 
u klávesnice a potím slova a řádky, jež by měly znít optimisticky, 
ale leží přede mnou blok poznámek pořízených v minulých dnech 
a týdnech - a to bere jiný směr! Tak třeba ten 28. říjen - výroční 
den vzniku samostatného Československa: Nostalgická vzpomínka. 
Je ještě dnes co slavit? Jak to vlastně s tou samostatností bylo a je? 
Jsme ještě samostatní?  A dokážeme vůbec samostatní být?

Ve Vídni, té mnohaleté naší matičce, se sešel summit, kde se 
mělo přijít na to, co dál v Sýrii.

Zástupci několika států, které vyloženě mohou za zdejší kata-
strofu, snědli chlebíčky a nevyřešili nic. Jsou to přesně ty země, které 
by si měly rozdělit proudy uprchlíků připravujících kolaps Evropy. 
Mezitím na Sinaji došlo k novému Lockerbie, k usmrcení opět lidí 
nezúčastněných a nevinných, ale zase to nebude ta kapka dostačují-
cí konečně k aktu zdravé a trvalé spolupráce.

Z toho venku nejsme ani doma. Pan Ráth - nebo jeho soudce 
- mají ještě pořád rýmu a už tu máme další kauzy, některé se týkají 
i kraje olomouckého. Případy, které zase nikdo nedořeší, případy, 
které jen penězi z našich daní živí dlouhé zástupy právníků a soud-
ců, z nichž většina slouží té či oné straně k úspěšnému kopání pod 
koberec a výsledný dojem pro člověka prostého je nadále také pros-
tý - je to trvalý, rozkvětu nesloužící, boj o koryta.

Jak z toho ne ven, ukazují táhnoucí se spory o loterijní zákon, 
či o zavedení registračních pokladen. Každý ten poslanec, nebem 
obdařený inteligencí, vzdělaností a odborností, už předem ví, jak to 
všechno zase půjde obejít a vlastní zájmy mu velí nikoliv zapracovat 
proti tomu obcházení, ale co možná nejlépe ho umožnit. Při tom 
opravdové řešení, a odrazující, je tak prosté - okamžitá ztráta licen-
ce. Ale to by v lavicích poslanců musel sedět jen Vinnetou s bílým 
bratrem, Colombo (inspektor, ne kocour) a další podobné, nezkaže-
né a spravedlivé postavy fi lmových pohádek.

Armáda se chystá nabírat. Připomíná mi to tanec kolem při-
jímacích zkoušek a maturit - musíme jít s požadavky na fyzičku 
hodně dolů, aby prošlo více z té nevelké lavinky zájemců.

Nebo znovu zavést povinnou vojenskou službu? Sci-fi ! To by 
způsobilo lavinu! Modrých knížek!

Možná budou intenzivním tahákem nové maskáče, co nevydrží 
praní (?).

Na té naší „střeše Evropy“ je akutní nedostatek vody, že té pitné, 
asi není problém, vždyť v Penny je jí dost (zkuste si přepočítat cenu 
láhve na kubík - to je zlatý důl!), ale bude chybět sněhovým dělům 
na sjezdovkách a to je pořádný průšvih - tak to musí vidět prostý 
konzument našich sdělovacích prostředků.

Jel jsem kdysi za ávií, na zadním nárazníku měla nějaký nápis 
- musel jsem blíž, abych ho přečetl. „ Dawey bacha“, stálo tam. Mám 
recesi rád. Zvětšil jsem zase vzdálenost. Právě včas, protože ávii 
skočil do cesty pes. Čeština poskytuje dost prostoru k manipulacím 
- z jiného soudku: Na hradě pražském zavlála vlajka o dvou nohavi-
cích, vyvěsila ji jakási skupina, snad „ Ztohoven“. Přemýšlím. Může 
to být klidně zárodek nové strany, zas jedné, co zná cestu z našeho 
soužení.       

„Z toho ven“ - no, krásné heslo pro příští předvolební klání! 
Anebo, zní to stejně (ta čeština!): „Sto hoven“.  No... Zase informace 
voličům: Už nám vládly i menší strany !  ...a lidé také všelijací! 

                                                                              Alex Krobot 

Rozhledna na bukovické homoli (ať i trochu do Silvestra)

STOLETÍ Vody…50...
výroční           

Padesátka je docela slušné číslo a konec roku je též jistý důvod 
k přemýšlení. Chtělo by to vybroušený text, ale kde jej vzít? 
Pátrám v paměti. No jistě, hodiny českého jazyka a pan učitel, 
co nás trápil s básničkami. Až nyní mi dochází, že to nebylo 
marné a navíc se mi zdá, že pan Nezval je pravdivý a výstižný. 
O tom jsem přesvědčen, tu řeku znám velmi dobře. A než jsem 
začal recitovat, spíše odříkávat ve škole následující verše, musel 
jsem přejít na její druhý břeh. Člověku to někdy trvá dlouho, 
než mu dojdou souvislosti a zachrání jej příběh, který se kdysi 
nechtěl učit a zdál se mu zbytečný.

Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil,
na břehu řeky Svratky roste nízká tráva,
rád chodil jsem tam denně, koupal se a snil,
na břehu řeky Svratky kvete rozrazil
a voda je tu těžká, chladná, kalná, tmavá.

I za slunného léta je zde zvláštní stín
jak v starém obraze, jenž u nás doma visí,
proč cítil jsem tu vonět kopr, česnek, kmín,
i za slunného léta je zde zvláštní stín
jak v jedné zahradě, kam chodíval jsem kdysi...

Řeky naplněné vodou tak, jak mají být a nespočet zážitků na 
jejich břehu Vám v roce 2016 přeje

 Petr Beneš
(úryvek z básně Vítězslava Nezvala: Na břehu řeky Svratky)
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HAITSKÉ POZDRAVY
Během letošního podzimu navštívila humanitární pra-

covnice Charity Olomouc Kristýna Lungová Haiti. Jejím cí-
lem byla kontrola projektu Adopce na dálku, osobní setkání 
s podporovanými dětmi a ve spolupráci s místními organi-
zacemi hledání podpory vesnice Baie de Henne. Podařila se 
zajistit zdravotní prohlídka dětí a nejnutnější ošetření. Také 
se připravilo zřízení úplně první knihovny v oblasti. Ve ves-
nici je plánována dílna pro švadleny, které by šily uniformy 
do škol. A snad se podaří navázat spolupráci i s ostatními 
školami v zemi. Místní tento nápad nadchl a mají i další vizi. 
Pokud má někdo na Haiti střední školu, většinou nemůže 
z fi nančních důvodů pokračovat ve studiu na vysoké, proto 
chtějí otevřít pro tyto mladé lidi týdenní semináře, kde se od 
starších Haiťanů, kteří něco umí, naučí například plést z pal-
mového listí klobouky, vyrábět tašky, bubny či náramky. To 
pak mladým může zajistit obživu.  
Vámi podporovaný Rodlet chodí na střední školu, Desilus 
navštěvuje základní školu, řekla v rozhovoru p. Lungová. Za-
tím mám jen aktuální fotografi e, dopisy se překládají . 

Pomáháte konkrétním lidem v jejich prostředí a v jejich 
zemi, dáváte jim tím šanci na budoucí lepší život, a to i celé 
komunitě, ve které žijí.  Právem Vám patří za vaši fi nanční 
podporu tohoto projektu obrovský a srdečný dík. 
Přeji Všem krásný vánoční čas, do nového roku pevný krok 
a stále tak plná srdce lásky k potřebným. 

Eva Pecháčková
Úryvek dopisu Kristýny Lungové z Haiti:

Auto a uvnitř dvě bílé tváře - rarita
Při vjezdu do vesnice mnoho místních zbystří. Jednak 
proto, že do Baie de Henne vjíždí auto (ne tak častý jev) 
a ještě k tomu v něm sedí dvě bílé tváře. Rychle se rozkřik-
ne, že přijeli Češi z Charity a od té chvíle si je člověk jistý, 
že nikdy nebude sám. A tak to i bylo. V Baie de Henne 
nás čekalo mnoho setkání s místními obyvateli, dětmi ve 
škole, farní radou, rodiči. Celý týden byl nabitý aktivitami. 
V kufru se mi hromadí obrázky a dopisy od dětí, spousta 
nových fotografi í. Na dálku tak zasílám mnoho pozdravů 
od lidí z Baie de Henne, kteří jsou moc vděční za to všech-
no, v čem jim společnými silami pomáháme. Po více než 
týdnu v této chudé vesničce následoval jeden den volna 
a vzhůru do další práce. 

Já a Štěpán...  
Vám odpovíme

Je konec roku 2015 a naše redakce si všimla, že letos se 
hodně hovořilo o ekologické dopravě v souvislosti se 
znečišťováním ovzduší.
Redaktorka: Štěpáne, co ty soudíš o ekologické dopra-
vě?
Štěpán: Všiml jsem si, že někteří živočichové nemluví, 
ale konají. Jsou podstatně dál.
Redaktorka: A kteří?
Štěpán: Například blechy.
Redaktorka: Neříkej!
Štěpán: To stojí dvě blechy poblíž autobusové zastávky 
a klábosí, najednou po silnici přiběhne pes a ta jedna 
blecha poskočí a volá na tu druhou: „Ahoj, dopovím ti 
to příště, už mi to jede“....
Já a Štěpán Vám přejeme nadhled a úsměv v r. 2016

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Odpoledne s knihou a dětmi 
z dětského domova

V pátek 13. 11. 2015 do městské knihovny zavítaly v doprovodu 
paní vychovatelky děti z dětského domova ve Štítech.  
   Společně jsme nachystali prostory k posezení, malé 
občerstvení a knihy pro dětské čtenáře. Děti získaly všechny 
potřebné informace o knihovně a současných knižních 
novinkách, naučily se pracovat s on-line katalogem, bez 
problémů vyluštily literární křížovku a především samy 
předvedly, jak dobře a s radostí čtou. Ke konci naší besedy 
jsme si společně povídali, prohlíželi knihy a na závěr 
vylosovali tři výherce, kteří obdrželi knihu.
   Děkuji všem dětem a tetě Ditě Bittnerové za příjemně 
strávené odpoledne a věřím, že se do městské knihovny 
budete rádi vracet.                                                                  

Květa Lakomá, MěK Štíty
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Počasí před 30ti léty

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

Rok 1985
     Rok plný šíleností! 7. a 8. ledna byly ve Štítech mrazy až 33 
stupňů (Oravská Lesná - 42) při nemohutné vrstvě sněhu. Pomrzlo 
množství ovocných stromů, ale praskaly i kmeny jasanů. Únor začal 
vichřicí a pokračoval tuhým mrazem. Příchod jara se zdál zprvu 
normální, ale 23. dubna nastalo prudké ochlazení se sněhovými 
přeháňkami. 30. dubna bylo 10 až 15 cm sněhu, k tomu      
v noci na 1. máje prudká vichřice. Hřbety Jeseníků měly v tu dobu 
ještě kolem 80 cm sněhu. Uprchlé vlaštovky se vrátily až 6. května 
a „zmrzlíky“ provázela velká horka. Teplo bylo až do Medarda, v den 
jeho svátku poctivě pršelo, ale ochladilo se tak, že zase v Jeseníkách 
padal sníh.  10. 6. bouřka s kroupami a trvale chladno do konce mě-
síce.  Červenec   byl   poměrně   srážkově   bohatý   a   velmi  teplý.  
6. až 8. srpna pršelo nepřetržitě 38 hodin, ve druhé dekádě srpna zas 
byla vedra až čtyřicetistupňová (na slunci). Žně začaly až 22. srpna 
a zhruba skončily 15. září. Mezitím byla už zase pořádná zima a na 
Pradědu dokonce osmého sněžilo. V druhé zářijové dekádě uhodilo 
krásné babí léto provázené suchem až do konce října. Na Martina 
uhodila pravá zima se sněhem, který roztál až 11. prosince.  Nový 
padal až v závěru Vánoc, Silvestr mrazivý se sněhovým popraškem. 
To bylo vlnobití, co?                                                        Alex Krobot Je 30. dubna 1985, otevírám dveře... a koukám jako jelen.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto roku 
slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Soják Jiří   70 let
Bílý Jan    76 let
Pospíšilová Zdenka  77 let
Bednářová Drahomíra  78 let
Matyášová Hildegarda  78 let
Harbichová Vlastimila  78 let
Pečová Věra   79 let
Haltmarová Bohuslava  80 let
Koutná Marie   83 let
Odstrčilová Anna  84 let
Němcová Drahoslava  84 let
Walouchová Štěpánka  90 let
Argay Juraj   91 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

S láskou budou vzpomínat a nikdy na ni nezapomenou děti 
Jan, Libuše a Ludvík s rodinami.

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, 
jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.

Loučit jsi se nestihla, tolik jsi chtěla žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.

Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát,
ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, 

nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 7.11.2015 jsme si připomněli 
20. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila naše 
milovaná maminka a babička, 
paní Libuše Pospíšilová 

ze Štítů.

    VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci listopadu 
v  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, Zuzana Tatarková, 
Viktorie Hajzlerová, Nikola Šínová, Alena Kudelková 
a Valentýna Koutná pod vedením paní učitelky Jany 
Špačkové. Místostarostou města panem Lubošem Skácelem 
a předsedkyní SPOZ  Ivetou Horvátovou byly přivítány tyto 
děti:

Johana Kubištová  nar. 17.03.2015
Jiří Švéda   nar. 21.04.2015
Filip Kohout  nar. 23.06.2015
Natálie Bartoňová  nar. 08.07.2015
Filip Lakomý  nar. 05.08.2015
Vlastimil Kulhánek nar. 08.09.2015

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

Vánoční koncert ZUŠ
Pondělí 7. 12. 2015 

v 16.30 hod.
KD Štíty

Součástí programu je miniopera 
Z. Svěráka

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Pořádá Základní umělecká škola Zábřeh, 
pobočka Štíty, ve spolupráci s MěÚ Štíty
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TURISTIKA

Spousta lidí, lze říct skoroaktivních sympatizantů, nás potkává 
na našich startech, někdy kynou z okna automobilu, často slibují, 
že se někdy přidají. Mluvím o těch zdravých, ale i o těch načatých, 
kterým lékaři chůzi přímo doporučují. Rádi bychom je přivítali, ale 
už si o tom často myslíme své .., když nám příště zase kynou z auta. 
Díky za slova či úsměv těm, kteří poznali blahodárnost procházek, 
ale už jim to prostě nejde, věk nebo nemoc konají své. Neznám ně-
koho, koho vyřídilo to naše turistění. I já už poznal slast nočního 
belhání po chodbě šumperské neurologie, když bolest nedovolí spát. 
Protože věkový průměr té naší party má tendenci stoupající a při-
bývá těch, co se zajímají o délku plánovaného výletu, sáhnuto bylo 
k inovaci: vycházky také kratší a třeba jen odpolední. Inspirací byly 
Standovy akce „do Heroltic a zpět.“

Čtrnáctého června se vydalo jedenáct našich soukmenovců opět 
na krásnou Šumavu a ve stejný den se konala i první vycházka pěti 
pozůstalých. Vedla z Písařova k Boudce a do Jakubovic. Pouhých 8 
kilometrů za krásného počasí účastníky nadchlo. V týdnu jezdí au-
tobusů víc a většinou jsme přece jen „ti důchodci, co nemají nic na 
práci a do deseti spí“. Dva z těch spojů jedou do Písařova až nahoru 
ke škole - to je naše velká šance! Kroky deseti účastníků vedou na 
Zašív a kolem hájenky do Karlova. U kasáren bodlo „jedno“, štítečtí 
jeli domů z Bílé Vody, bukovští za hodinu z Mlýnického Dvora. Za 
pár dní jsme byli zase u hájenky na Boudce (dnes U třech tabulí). 

 Kůůže, péééří!

Krásně se tu pekly buřtíky. Pak 
jsme to vzali kolem studánky 
dolů přes šáším zarostlý bývalý 
areál lyžařských můstků.., tušíte 
kam? Správně - jdeme okouk-
nout hospůdku Roubenku, 
krásně se tu venku posedělo, 
šumperák jel ve správnou dobu. 
A ještě jednou: Zase přes Zašív, 
tentokrát na Spálenisko a sever-

ním úbočím České hory k Bukovici. Buřty byly u rybníčků, autobus 
na závěr. Tak letos přispělo pár, trochu jiných, výletů k početnímu 
rekordu.

Našim akcím obyčejně říkáme - nenechte se odradit -  pochoďá-
ky, možná abychom se odlišili od motoristů, nikam ale nepocho-
dujeme, jdeme volným tempem, ti svižní čekají na ty zadýchanější. 
Když dojdou, počkají,  až se vydýchají. Všichni musí mít čas se 
přírodou kochat, přírodu trávit. Až se vrátíme domů, obvykle ještě 
všecko stihneme, když ne, necháme to „na zétra“. Z různých stran 
jsme se, zřejmě letos naposledy, setkali na pouti sv. Martina na Ol-
šanských horách. Bylo zase moc pěkně, těm opozdilým svítila při 
návratu čelovka a hvězdami posetá obloha.

 Jednou jsem tak kdesi procházel ztichlou dědinkou  po pusté 
návsi, dokonce ani pes neštěkl (asi ještě po odsunu)- nápad: Z mých 
plic se vydralo opileckým hlasem a v síle místního rozhlasu: „kůůže, 
péééří...“ Hodně záclon se pohlo, některá okna se otevřela, psi se 
probrali, babka přišla až k plotu. A já kráčel tou návsí (k modrým 
horám v dáli) s výrazem „to jsem nebyl já“, ale s poznatkem, že tu 
přece někdo žije. A tak mám občas chuť, tady na rynku, když má být 
nějaký koncert,  nebo zájezd, nebo náš pěkný výlet, zaryčet jako ten 
kůžkař.                                                                             Alex Krobot 

PODĚKOVÁNÍ
Hráči, funkcionáři a věříme, že i všichni 
příznivci Štítecké kopané, děkují tímto 
způsobem městu Štíty pod vedením staros-
ty pana Vogela za dárek, který v letošním 
roce dostali:
NOVÉ FOTBALOVÉ KABINY

Poděkování patří i všem pracovníkům města, kteří se na tomto 
náročném díle podíleli. Odvedli perfektní práci!
Nejméně 10 roků jsme snili o výstavbě nových kabin, nyní se 
toto přání vyplnilo. 
Važme si této stavby a řádně o ní pečujme!
Ať tedy slouží mnoha dalším generacím fotbalistů tak, jak 
sloužily i ty stávající, vybudované v roce 1962.

Oddíl kopané TJ SOKOL ŠTÍTY
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