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Vážení spoluobčané,
již za pár dní, 7. a 8. října 2016, nás čekají volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Když v roce 2000 tyto nové
samosprávné celky vznikaly, dostaly do vínku velkou nedůvěru veřejnosti. Většina obyvatel země v nich oprávněně
viděla jen další byrokratickou instituci, která vznikla jako
důsledek nepochopitelných politických hrátek. To je ovšem
velká chyba. Právě u příležitosti nadcházejících krajských
voleb je třeba výrazně upozornit na obrovské pravomoce,
kterými Olomoucký kraj disponuje. Je to právě krajský úřad
a jeho zastupitelstvo, který rozhoduje o tom, jaký autobus
nebo vlak bude nebo nebude jezdit do Štítů, o tom, která
škola bude zavřená či otevřená. Kraj výrazně rozhoduje
i o dostupnosti zdravotní péče, spravuje a opravuje silnice II.
+ III. třidy, rozhoduje o přidělování dotací obcím na sport,
kulturu, hasiče, mezinárodní partnerství, obnovu kulturních
památek, bezpečnost a jiné. Řeší problematiku sociální péče
(domovy důchodců), životního prostředí, stavební záležitosti
a desítky dalších oborů. Není to tedy traﬁka pro vysloužilé
politiky, ale úřad rozhodující o řadě důležitých věcí, s nimiž
se každodenně setkáváme.
Proto bych Vás chtěl požádat, abyste v nadcházejících
krajských volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje
překonali oprávněnou averzi vůči současné politice, případně politickým stranám, které kandidují v krajských volbách,
a přišli v co největším počtu k volebním urnám.
Jen tak se může podařit, aby o našich záležitostech
rozhodovali lidé, kterým na nás a našem kraji
opravdu záleží. Bez nich se nám v našem regionu
dobře dařit nebude. Bez nich nelze ani úspěšně
rozvíjet naše město Štíty. Žijeme v regionu, který
je na okraji zájmu Olomouckého kraje. Po celou
dobu deseti let, co jsem starostou města, žádný
hejtman nenavštívil radnici ve Štítech a ani se nezajímal, jaké problémy jsou v našem městě. Velmi
často od Vás ,občanů, slyším, že byste si přáli opravené silnice - Heroltice, směrem na Jedlí, Horní
Studénky, ale abychom toho dosáhli, musíme tam
mít zastupitele z našeho šumperského regionu,

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2016

kteří podpoří naše žádosti, kteří se nebudou bát říct svůj
názor a budou hájit zájmy regionu Šumperska. Proto kandiduji do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Deset let práce
v komunální politice je dostatečná zkušenost, abych dokázal
hájit zájmy našeho města, potažmo šumperského regionu.
Všichni vnímáte moji práci ve funkci starosty, můžete posoudit, jak se Štíty proměnily za posledních deset let, a zda si
zasloužím vaši podporu. Chci Vás tímto požádat o podporu
v krajských volbách, kde kandiduji na 4. místě kandidátky
ODS. Hlas, který dáte mně, je hlasem pro naše město. Tím,
že mě svým hlasem podpoříte, mi dáváte možnost ovlivňovat
činnost v Olomouckém kraji a zároveň pomáhat dalšímu
dynamickému rozvoji našeho města a celého regionu Šumperska. V posledních letech velmi vzrostla popularita města
Štíty tím, jak hospodaří, jak se zde hodně investuje a opravuje majetek města bez dotací, jak se lepší životní podmínky
v našem městě. To vše jsme dokázali poctivou prací a šikovností našich pracovníků a tyto zkušenosti bych chtěl uplatnit
v Zastupitelstvu Olomouckého kraje. V letošním roce jsem
několikrát přednášel o našem městě na konferencích v Praze,
ale také jsme měli možnost prezentovat naše město přátelům z Polska, Itálie, Francie a všichni vnímali, že město Štíty
jde správnou cestou k prosperitě. V době, kdy píši úvodník,
máme ještě ve spodní části náměstí na čtyřech budovách stavební lešení, ale určitě na konci září už poznáte změnu, která
vrací historický ráz budovám v památkové zóně. Máme toho

před sebou ještě stále hodně, ale postupně se nám daří věci
napravovat. Přitom využíváme našich pracovníků a hlavně
město nezadlužujeme a vše řešíme z městského rozpočtu.
Proto každá ﬁnanční podpora z Olomouckého kraje by nám
pomohla některé náležitosti řešit dřív a rychleji.
Žijeme v demokracii a je na Vás - všech občanech našeho
města, jak se svým hlasem naložíte. Pokud svůj hlas dáte mně,

ZPRÁVY Z
RADNICE

tak Vám předem děkuji za podporu a ubezpečuji Vás, že pro
město Štíty a region Šumperska udělám maximum a že budu
vždy hájit zájmy nás všech občanů tohoto krásného regionu,
abychom byli hrdi na naše město a region a aby právě toto
místo bylo to pravé místo pro život.
S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

zastupitelstev a informace o počtu a sídlech volebních okrsků, schválila vymezení volebních okrsků,
jmenování zapisovatelek OVK, stanovila minimální
počet členů OVK.
•

Rada města vzala na vědomí oznámení Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových o vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 265
a p.č.2236 v k. ú. Štíty – město a uložila starostovi
zaslat přihlášku k výběrovému řízení a osobně se ho
zúčastnit.

•

Rada schválila vyhlášení záměru pronajmout nemovitý majetek: část pozemku p.č. 2445/2, p.č. 1980
v k.ú. Štíty – město a záměr pronajmout místnost v 1.
NP domu čp. 57 ve Štítech.

•

Rada vzala na vědomí cenové nabídky na schodišťovou plošinu na objekt čp. 12 ve Štítech a uložila
starostovi připravit smlouvu o dílo s ﬁrmou MANUS
Prostějov, s.r.o.

•

Rada vzala na vědomí cenové nabídky na plastové
dveře na objekt čp. 12 ve Štítech a uložila starostovi
připravit smlouvu o dílo s ﬁrmou VELT OKNA s.r.o.
Zábřeh.

•

Rada vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu
zábradlí a brány ve sportovním areálu TJ Sokol Štíty
předloženou ﬁrmou Josef Žerníček, Kovovýroba, Štíty a uložila starostovi opravu objednat.

•

Rada vzala na vědomí cenovou nabídku na nákup
barevné kopírky a uložila starostovi připravit smlouvu
s ﬁrmou SHARP Centrum Olomouc.

•

Rada města schválila nákup: motorové sekačky pro
MH Štíty, odvlhčovače Media/Confee, jídelního setu
pro 12 osob, lavičky pro sportovní areál TJ Sokol, 60
kusů triček s logem partnerských měst, 4 kusů dárkových balíčků a cukrovinek na akci 140. výročí SDH
Štíty, dary v celkové výši 4 900,- Kč na partnerské
dny, asfaltového recykláži na opravu lesních cest, pro
SDH Štíty materiálu k motorové pile a radiostanice
včetně příslušenství, protipožárních prvků na protipožární dveře u objektu čp. 12 ve Štítech

•

Rada města schválila objednávku dotryskání zdiva
sklepního prostoru na MěÚ Štíty ﬁrmou Biotec a.s.
Borohrádek a cenovou nabídku téže ﬁrmy na vyčištění a ochranný nátěr pískovcového schodiště u čp. 12
ve Štítech.

•

Rada vzala na vědomí odvolání Města Štíty proti
rozhodnutí České inspekce životního prostředí, Olomouc proti správnímu deliktu o odpadech a pokutě
ve výši 50 tis. Kč.

Výpis z usnesení z 39. – 40.
jednání RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
•

Smlouva o dílo uzavřená s Bohuslavem Sedláčkem,
Česká Třebová – dláždění uličky z nám. Míru směrem k silnici I. třídy.

•

Smlouva o dílo uzavřená s Milošem Nechanickým,
Poniklá – oprava schodů a opěrné zdi k domu čp.
12.

•

Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou QCM s.r.o., Brno
– implementace CMS WordPress pro správu webové
prezentace, vyhotovení webové prezentace a poskytování servisních služeb spojených se správou portálu www.stity.cz.

•

Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu
– varhanní koncert dne 9.8.2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.

•

Smlouva o dílo uzavřená s ﬁrmou VELT OKNA s.r.o.,
Zábřeh – výroba a montáž dveří objektu čp. 12
a k vodojemu Heroltice.

•

Nájemní smlouva uzavřená s p. Zdeňkem Drlíkem,
Štíty – pronájem pozemku.

•

Nájemní smlouva uzavřená s ﬁrmou Ortopedie a manuální medicína s.r.o., Zábřeh – pronájem nebytových prostor.

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

•

Rada vzala na vědomí zprávu o plnění DPH za leden
– červen 2016.

•

Rada vzala na vědomí termín pro volby do krajských
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•

Rada města schválila nabídku daru od Města Šumperk – bezplatný převod jednonápravového přívěsu
PPS 12.

•

Rada města schválila podání žádosti o dotaci na
akceschopnost jednotky SDH Štíty u Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje.

•

Rada vzala na vědomí žádost o ukončení pracovního
poměru paní Stanislavy Smrčkové k 30.9.2016.

•

•

Rada vzala na vědomí statistiku pohybu obyvatel za
období leden – červen 2016.

Rada města vzala na vědomí žádosti o pracovní
místo na pozici referenta TIC Štíty slečny Michaely
Doleželové a paní Radky Jánešové a doporučila na
pracovní místo paní Jánešovou.

•

Rada schválila program 11. a 12. zasedání ZMě.

•

•

Rada vzala na vědomí žádost o výpůjčce nebytového
prostoru v čp. 5 ve Štítech – ZO Českého zahrádkářského svazu Štíty.

Rada vzala na vědomí podání oznámení Policii ČR
na neznámého pachatele pro přečin krádeže dvoukřídlé brány v části oplocené skládky v k.ú. Štíty – město a pro přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému na nosiči informací na PC v objektu
radnice.

USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 31. 8. 2016
Zastupitelstvo projednalo:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 11. zasedání ZMě Štíty
Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
Různé
Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených
zpráv, návrhů a připomínek

mimořádných událostech a krizových situacích ve
prospěch obyvatelstva ve městě Štíty a okolních obcích.
g) Následující nákup nemovitostí a znění kupní smlouvy:
1. Nákup pozemků p. č. st. 265 a p. č. 2236 v k. ú.
Štíty-město od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových za cenu 102.000 Kč.
2. Přenos daňové a poplatkové povinnosti spojené
s kupní smlouvou na nákup pozemku p.č.st. 265
a p.č. 2236 v k.ú Štíty-město na kupujícího.
3. Nákup pozemku p. č. 561/7 v k. ú. Štíty-město od
Správy železniční dopravní cesty, s. o.
h) Záměr nákupu osobního auta Škoda Octavia
i) Nákup komunálního sekacího traktoru W 3676 Bulldog

1. Bere na vědomí:
4. Revokuje:
a) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 8.
a 10. zasedání zastupitelstva
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
2. Projednalo a schvaluje:
a) Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Petr Haltmar, Vojtěch Langer
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk
Drlík
c) Program 11. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze
dne 22. 6. 2016
e) Následující směnu nemovitostí:
1.
Parcely p. 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, p. č. 2836 o výměře 6 m² a p.č. 1589/
5 o výměře 61 m² za p. č. 1970/2 o výměře 36 m²
podle geometrického plánu vše v k. ú. Štíty-město, za
doplatek 12.200 Kč + náklady spojené s prodejem za
podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu,
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty (poplatek za vklad do katastru a daň z nabytí nemovitých
věcí uhradí Město Štíty) manželům Minářovým, Štíty.
f) Přijetí daru od Města Šumperk – přívěs skříňový
PPS 12 v ceně 32.800 Kč. Přívěs bude využitý při

a) Usnesení z 10. ZMě z 22. 6. 2016 č. usn. 2) k) 1.):
Směnu parcely p. 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, za doplatek 6.100 Kč + náklady spojené s prodejem za podmínek uvedených
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht,
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty (poplatek za vklad
do katastru a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí
Město Štíty) manželům Minářovým, Štíty.
5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 14. 9. 2016 zpracovat
protokol úkolů vyplývajících z 11. ZMě ze dne 31. 8.
2016 a dále ukládá radě města provádět průběžnou
kontrolu plnění usnesení ZMě.
b) Zastupiteli Jaroslavu Hudouskovi předložit alternativní cenovou nabídku pro combi variantu osobního
auta na projednání v následujícím zasedání Zastupitelstva města Štíty.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta
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Partnerské dny města Štíty
Ve dnech 8. 8. - 13. 8. 2016 přijeli do Štítů na svou již pátou
návštěvu přátelé z italského partnerského města Belvedere
Ostrense a vůbec poprvé k nám zavítali hosté z francouzského města Saint Pal en Chalencon.
Během téměř týdenního pobytu jsme hostům představili
naše město a Olomoucký kraj. Kromě poznávacích výletů
a exkurzí se zúčastnili všech kulturních akcí, které se v té
době ve Štítech konaly. Velký obdiv sklidil rozvoj a proměny
našeho města, a to jak na náměstí, tak i v základní škole a ve
sportovním areálu.
Zástupci všech tří měst se dohodli nejen na budoucí spolupráci převážně v oblasti školství, ale i na společných projektech a výstavách.

Vysloužilé úsporné žárovky
patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní
prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární
zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny
než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou
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„Město Štíty velmi podporuje mezinárodní partnerskou
spolupráci. Je to pro nás výborná prezentace našeho regionu
v rámci Evropské unie,“ říká starosta města Bc. Jiří Vogel.

zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci
zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných
nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech
a v řadě ﬁrem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200
sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Město Štíty má malou sběrnou nádobu umístěnou v chodbě na radnici, vedle informačního centra.

Odpadová abeceda
5. díl
Odpady třídí 2/3 Čechů. Na co se ve třídění
nejvíce dotazují?
Třídění odpadů je v současné době samozřejmostí pro
2/3 Čechů. Ovšem kolem třídění a recyklace odpadů se
točí stále mnoho mýtů a otázek. Pojďme se podívat na ty
nejčastější z nich.
Proč se všude třídí jiným způsobem?
Možná jste se setkali s tím, že téměř v každé obci jsou jiné
druhy popelnic. V sousedním městě sbírají odpady jiným
způsobem než ve vaší obci nebo městě. Navíc někde se třídí
do kontejnerů, jinde pomocí pytlů. Důvod této rozmanitosti
je celkem prostý. Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a protože v republice je přes
6000 obcí, je pestrost na místě.
V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou ﬁrmou.Každá obec má své speciﬁcké potřeby, představy a ﬁnanční možnosti a svozová ﬁrma jí podle toho dodává patřičné služby.
Například obec rozhoduje o tom, kde budou stát kontejnery
na tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr. Stejně tak
obec rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude
vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím.Ve většině případů záleží na svozové ﬁrmě i to, jaké
odpady se budou v obci třídit. Svozová ﬁrma je závislá na
svých odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a podle
toho se určuje sortiment sbíraných odpadů. Proto se můžete
setkat s tím, že někde se třídí jiným způsobem, než na jaký
jste ve vaší obci zvyklí.
Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech, kde je názorně zobrazeno, co kam patří. Pokud si nevíte
rady, můžete se informovat na obecním nebo městském úřadu, odboru životního prostředí. Veškeré informace o nakládání s odpady ve vaší obci naleznete v obecní vyhlášce.
Kam putuje odpad z barevných kontejnerů?
Systém nakládání s odpady má svůj řád a pravidla. Když
vyhodíte odpadky do kontejneru na tříděný odpad, odveze
je odsud svozová společnost k úpravci. Tam se odpad ručně
dotřídí podle materiálu a požadavků zpracovatelů.
Nevyužitelný odpad a nežádoucí příměsi, které sem nepatří,
se potom odvezou na skládku nebo do zařízení na energetické využití odpadu. Od úpravce putuje slisovaný jednodruhový odpad už jako druhotná surovina ke zpracovatelům. Ti
z něj vytvoří nové výrobky, se kterými se běžně setkáváme.

Co se z nich vyrábí?
Z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská ﬂeecová mikina, na tričko jich stačí deset. Z patnácti kartonů od
džusů nebo mléka se může vyrobit například jedno dětské
leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna krabice na televizi, z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit ozdobná
váza. Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů skutečně
má smysl. Ze směsných plastů se vyrábějí např. plastové zatravňovací dlaždice, obrubníky, protihlukové stěny u silnic,
přepravní palety, plaňky k plotu nebo stavební prvky, z nichž
pak vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky. PET lahve
v nové podobě jsou součástí mnoha výrobků, se kterými přicházíme do styku téměř každodenně a možná si ani neuvědomujeme, z čeho vznikly. Výplně peřin, spacáků a zimních
kabátů, vázací pásky nebo zátěžové koberce. A z vytříděných
PET lahví se dnes již vyrábí znova nové PET lahve.
Více informací o třídění naleznete na www.jaktridit.cz

Rozkvetlé okno 2016
Heroltická s.r.o. ve spolupráci s TIC Štíty vyhlašuje
vítěze letošní soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno, terasu,
balkón.
1. místo: Jan Ondráček
2. místo: Eva Malá
3. místo: Zdeněk Fait
Výherce z ankety na www.stity.cz je okno č. 4
- Eva Šatánková.
Výherce z facebooku - Eva Malá.
Jak jsem již dříve psal, hodnocení poroty bylo velmi
obtížné. Každého účastníka si vážíme a bereme ho jako
vítěze. Porota se na pořadí shodla dle obou bodovacích
systémů (součtu umístění i nejvyšší a nejnižší hodnocení se škrtá).
Všichni účastníci i porotci budou v závěru roku pozváni do Heroltic na vyhodnocení spojené s neformální besedou a výměnou zkušeností při pěstování
balkonových květin. Mohou také vyjádřit lítost nad
těžkou prací poroty.
Za porotu Petr Beneš
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Crhovská letní osvěžení
Jak se blíží čas sv. Michaela, stojí za to ohlédnout se za létem.
Napilno měli velcí i malí.
V Crhově jsme do léta vstoupili tradiční cyrilometodějskou
poutí. Všechno bylo nachystáno jako obvykle, ale kvůli počasí se nakonec dětské hry a rýžování zlata odehrály pod
stanovou střechou. V krátké chvíli mezi mraky jsme přivítali
Cyrila a Metoděje, kteří slavnostně zapálili oheň, ale větší
část slavnostního táboráku jsme se museli schovávat před
deštěm.

Crhovské děti pak vytvořily silnou jednotku na letním indiánském táboře v Lukách nad Jihlavou, kde jsme zažili bouřku
v týpí, stopování bílé bizonice i přepadení tábora bílým mužem. Zkušenost s morseovkou, všímavost v lese i schopnost
pamatovat si různé indicie se hodily při stopovací hře, při
které sice v nejbližším crhovském okolí některé hlídky zabloudily, ale nakonec jsme se všichni šťastně sešli u koryta.
S prázdninami jsme se loučili noční stezkou odvahy. Přestože
nevedla nijak daleko a procházela místy, která za světla dobře
známe, bylo dobrodružné se tudy projít v noci a postupovat
jen od světýlka ke světýlku. Pod skalou všichni podpisem
potvrdili svou odvahu a papír byl pak slavnostně předveden
ve Spolkovně. Pochvalu zaslouží i dospělí, kteří nelenili, byli
ochotní si chvilku hrát, rekreačně se trochu bát a stezku pod
hvězdnou oblohou si prošli také.
Kdo chce, má pořád co dělat i v malém Crhově. Začátkem
července jsme do vesnice pozvali Radana Volnohradského,
mladého architekta původem ze Šumperka, který se ve svém
ateliéru Fractal Architects zaměřuje kromě tradičních projektů také na komunitní plánování. Strávili jsme dvakrát společný čas v Crhově před kaplí a společně přemýšleli o obecním
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prostoru, který už dlouhá desetiletí vypadá stejně, i když účel
prostoru se změnil – ve škole už se neučí, školní oplocený
pozemek nikdo nevyužívá, kolem kaple není nikde stín ani
možnost si na lavičce odpočinout, případně se tady příjemně
setkat se sousedy. Prostor se přitom nabízí jako přirozená
náves na kopci, nejvyšším bodě Crhova, v trojúhelníku mezi
cestou ke hřbitovu, kaplí a bývalou školou. To všechno jsme
si v diskusi s architekty uvědomili, vznikl předběžný záměr
proměny tohoto prostoru a ve spolupráci se štíteckou radnicí
budeme pokračovat dál.
Podobně se podařil i jednoduchý „nápad z radosti“. Honza
Pavlík si vzpomněl, že se jako děti chodili koupat „ke korytu“.
Bývalá požární nádrž zchátrala, dokonale se zanesla bahnem, zarostla náletovými stromy a keři, protékal jí jen malý
čůrek vody. Velké díky patří radnici za to, že brzy po první
konzultaci městský bagr vybral z nádrže největší množství
bahna. A pak už v horkém letním dni nastoupilo několik crhovských chlapů a okolní prostor proklestili, nádrž dokonale
vyčistili a upravili okolí. Znovu může sloužit svému původnímu účelu. A navíc – pro ty, kteří na zahradě svého domu
nebo chalupy nemají bazén, se po letech vyskytla možnost,
jak se v letním vedru ochladit. Voda
je, pravda, ledová, ale to crhovským
horalům nevadí.
Tam, kde jedni Crhovští uklízí, tam
jiní zakládají v lese divoké skládky.
Jedna se během léta nově objevila
v lese na Hranicích. Spolek Crhovská
chasa znovu zve spoluobčany k podzimní brigádě, abychom si před zimou kolem sebe udělali pořádek.
„Každý prostor je živá bytost, která
vyžaduje vnímavý přístup a péči,“
píše architekt Volnohradský na svém
webu. Platí to pro prostor vesnice, její
okolí, pro lidská obydlí i lidi v nich.
Andrea Hanáčková

Oslava 140. výročí
založení SDH ŠTÍTY
Sbor dobrovolných hasičů Štíty v letošním roce oslavil 140 let
od svého založení. Historie místních hasičů tedy sahá až do
roku 1876, kdy si, jak je uváděno v historických záznamech,
tehdejší starosta města, Johann Schwestka, svolal několik

schopných mužů Šilperka a společně uvedli v život Dobrovolný hasičský spolek. Od této chvíle započalo dlouhých
140 let obětavé práce mnoha generací mužů a žen pro dobro
ostatních. Mění se technika, mění se typy událostí, co ovšem
zůstává stále stejné, je důvod, proč tuto „práci“ děláme. Je to
chuť pomáhat a být tam, kde je nás potřeba!!
Přísloví, které bylo použito v historických podkladech o našem sboru, to jistě jen potvrzuje.

„Bohu ke cti, bližnímu k ochraně“
Výročí jsme si připomněli v sobotu 30. července 2016. Předvojem celé akce byl „den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici SDH Štíty, kde byla pro návštěvníky připravena malá
výstava fotograﬁí z historie sboru a historické záznamy činnosti. Dále bylo umožněno nahlédnout do prostor, které momentálně využívá zásahová jednotka, a byla zde k dispozici
také zásahová technika, kterou si bylo možné prohlédnout,
a to v případě zájmu včetně odborného výkladu hasičů.
Další část oslav proběhla v areálu fotbalového hřiště ve Štítech, kde úvodem pronesl slavnostní řeč starosta města Štíty
a starosta okresního sdružení hasičů, kteří využili prostor
k poděkování hasičům za jejich činnost. Obrovskou motivací
a příjemným překvapením pro všechny přítomné hasiče bylo
zcela jistě sdělení starosty města Štíty, že v roce 2018 je počí-

táno ve Štítech s výstavbou nové hasičské zbrojnice, která by
měla splňovat veškeré náročné požadavky na sociální a technické zázemí hasičů, kteří ve svém volnu pomáhají ostatním.
V rámci oslav byl připraven program, který, jak doufáme,
zaujal všechny věkové kategorie. Pro děti byl připravený skákací hrad, soutěže s hasičskou tématikou za sladkou odměnu
a stánek preventivně výchovné činnosti, o který se postarali
pracovníci HZS Šumperk. Dále probíhala statická ukázka zásahové techniky JSDH Štíty, JSDH Jedlí, HZS Zábřeh a ZZS
Zábřeh. Pro všechny návštěvníky bylo umožněno nahlédnutí
do kabin vozů a do prostor s vybavením potřebným pro
práci hasičů. Rovněž bylo možné využít jak místních hasičů, tak kolegů z HZS Zábřeh k vysvětlení použití jednotlivé
techniky. Dalším zajímavým programem byla aktivní ukázka
kynologické práce Policie ČR a sdružení kynologů z obce
Ruda nad Moravou. Následně proběhla ukázka zásahové
činnosti hasičů při dopravní nehodě, kterou provedla naše
zásahová jednotka.
Věříme, že celá akce se všem návštěvníkům líbila a že alespoň
trochu přiblížila naši činnost širší veřejnosti. Za nás hasiče
můžeme říci, že jsme hrdí na to, co děláme, a držíme se našeho nového motta:

JSME TU S VÁMI
JSME TU PRO VÁS
Za SDH Štíty připravil: Bc. Zdeněk Fingr – velitel JSDH Štíty
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Soutěž Březná 2016
V sobotu dne 27. 8. 2016 proběhl za krásného počasí již 15. ročník soutěže požárních družstev o putovní pohár SDH Březná.
Do březenského areálu se sjelo celkem 12 družstev včetně družstev žen ze Zborova a Jakubovic.
Soutěžilo se na dvě kola a výsledky z obou kol se sčítaly.
Závodní trať obsahovala tradičně tři překážky s levotočivou zatáčkou. Nejlépe si s ní poradilo družstvo z Kosova, když součtem obou časů dosáhlo výsledný čas 52,24
s., poté následovala družstva z Hostic 55,03 s., Heroltic
59,09 s., Březné 59,84 s., Horních Studének 71,06 s, .....
Cenu za nejrychlejší proud dostal Jan Čada z Březné, který
sestříknul terč v čase 25,07 s.
Rozdali jsme i pár cukrovinek pro děti, které si mohly vyzkoušet překážkovou dráhu s hasičskou tématikou.
Děkujeme všem divákům, kteří přišli podpořit náš
sport, a již nyní bych si Vás dovolil pozvat na příští
rok, kdy SDH Březná oslaví 130 let od založení sboru.
Petr Malý, místostarosta SDH Březná

RC modely a hasičská
soutěž v Herolticích
V sobotu 10. 9. 2016 proběhl již tradiční den s RC modely
v Herolticích. Tentokrát bylo počasí opravdu příznivé,
povětrnostní i teplotní podmínky přály pilotům a jejich
modelům.
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Již v dopoledních hodinách navštívil letiště ultralevý
letoun Racek ze Šumperka, který na letišti přistál.
Odpoledne se prostor zaplnil RC modely. Návštěvníci
si mohli prohlédnout nejen modely letadel motorových
i bezmotorových, ale i například vrtulníky, tank, hasičské
auto, lodě. Setkání se zúčastnili kromě místních i modeláři ze
vzdálenějších míst republiky. Piloti předvedli letové ukázky
svých modelů, k vidění byl vlek obřích modelů letadel, lety
vrtulníků, akrobatické kousky, ale i menší letecké nehody.
S akcí souběžně probíhal již 15. ročník pohárové hasičské
soutěže v Herolticích. Sjelo se celkem 10 hasičským sborů,
kdy se soutěžilo na dvě kola, a výsledné časy se sčítaly.
Nejlépe se se všemi nástrahami vypořádali hasiči z Březné,
kteří vyhráli. Druhé místo obsadil Kosov a třetí byly domácí
Heroltice.
Pořadatelé obou akcí se těší na příští ročník a doufají, že
účast bude opět tak velká a návštěvníci spokojení, jako letos.

Výstava jiřin v Herolticích
O víkendu 27. 8. – 28. 8. 2016 se konala již tradiční výstava
jiřin v heroltickém kulturním domě. Pan Zdeněk Beran
zde vystavil přibližně 140 druhů těchto překrásných květin.
Návštěvníků letos přijelo též velké množství, odhadem si
výstavu prohlédlo přibližně 250 lidí. Kromě zakoupení sadby
na příští rok si mohli návštěvníci prohlédnout opravdu
originální výstavu kočárků, panenek, hraček a voskových
batik. Děkujeme všem za účast a již se těšíme na další ročník.
Určitě pro Vás připravíme překvapení.
S poděkováním Zdeňku Beranovi (pěstitel jiřin) a Marii
Kajínkové (aranžmá)
Mgr. Jana Knápková

STOLETÍ

Vody…55...

„Voda a politika“
Nikdy jsem si nemyslel, že se takové téma vloudí do mé
mysli. Ani bych to do odborných věcí nemotal, ale...
Před časem jistý politik prohlásil, že se voda bude zdražovat. Poté reagoval jiný politik
a řekl, že voda se zdražovat nebude. Čekal jsem politickou přetlačovanou. Naopak, téma se vytratilo. Asi víte
proč.
A nyní vážně: „Voda se zdražovat bude“. Později.
Nezdražovala by:
a) pokud by sv. Medard dopustil a republiku by celý
jeden rok skrápěl „zahradnický deštík“ a v zimě napadl
metr sněhu
b) vodárenské společnosti by okamžitě opravily svá
potrubí (vodovodní řady - 40 % ztrát) a všem spotřebitelům by množství vody měřily vodoměry
c) některý z politiků by prosadil, aby alespoň 50% dunajské vody bylo přesměrováno na území naší republiky
d) tání ledovců by pokročilo do té míry, že by se přímořské země dobrovolně chtěly zbavit přebytečné vody
(byla by slaná)
Naplnění těchto bodů je nepravděpodobné a navíc by
vše muselo být provedeno zdarma. Snad jedině Medard
by nechtěl zaplatit.
Voda je životodárná surovina a je jí stále méně a čeho je
méně, to je dražší. Snad jste pochopili moji nadsázku, ale
na ceně vody to nic nemění.
Petr Beneš

Já... a Štěpán
Vám odpovíme
redaktorka: Štěpáne, jsi celý zpocený...
Štěpán: Bodejť by ne, do úzkých mě dostal náš aktivní
tazatel pan A.K.
redaktorka: Čím?
Štěpán: : No svým dotazem, který jsem poněkud zkrátil:
„již poněkolikáté vědci zkoumali původ Věstonické venuše.
Na základě posledních, velmi drahých vědeckých metod
bylo zjištěno, že na zadní straně je zcela zřetelně vyražen
nápis: „Made in China“. Co o tom soudíš?...
redaktorka: To je prekérní a k tomu ještě ta Čína...
Štěpán: Právě...vykecalo se to dřív, než to stihli naši
chlapci pilníčkem odstranit....
redaktorka: Co s tím?
Štěpán: Pro mě je Venuše stále věstonická, i když nevylučuji, že za pár let bude třeba pekingská...
Štěpán a já jsme uplácali novou Venuši a jdeme ji zahrabat do Věstonic....
Dotazy pište na adresu: pbbr@seznam.cz
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Mateřská školka a doktor Blümel
„Je jen na nás, jak naložíme s časem, který nám byl na tomto
světě dán…“
To jsou slova postavy z kultovní knihy J. R. Tolkiena „Pán
prstenů“, čaroděje Gandalfa.
Slova hluboce pravdivá a k zamyšlení. Každý z nás žije
svůj život, každý po sobě zanechává nějaký otisk. Po někom zbude velká rodina. Po někom dům a velký majetek.
Někdo zanechá příštím generacím literární dílo nebo vědecký objev (paradoxem dnešní doby je, že například sportovní výkon se cení více než lék proti zákeřné chorobě). Je ale
mnoho těch, jejichž jména nevisí na plakátech ani nejsou
vyryta do kamene, a přesto, nebýt jich, něco by nebylo,
něco se neuskutečnilo.
Před nedávnem jsem se procházela po místním hřbitově
a četla nápisy na starých pomnících. Některá na nich napsaná
jména nejsou již pro mne (díky studiu historických dokumentů týkajících se našeho města) jen pouhými jmény, jsou
to konkrétní lidé z masa a kostí, obyvatelé našeho městečka,
kteří zde žili a pracovali, ať už byli národnosti německé či
české. Tento člověk byl starostou města, toto byl obchodník,
tento pracoval jako stolař, švec, hospodský, doktor…
Při západní zdi jsem narazila na nenápadný náhrobek
se jménem Dr. Blümel. Nositel tohoto jména byl několikrát
zmiňován v kronice Šilperka, hlavně v souvislosti se založením místní mateřské školy. Vše bylo ale trošku složitější, jak
si přečteme dále.
Mateřská školka (Kindergarten) v Šilperku
byla totiž přestavěna
z bývalé budovy barvírny a bělírny roku 1908
právě díky dr. Blümelovi. Původní budova
byla
jednopatrová,
do tvaru písmene „L“,
pocházela z konce 18.
století. Provoz zde patrně zanikl kolem roku
1880, poté byla budova
dvě desetiletí nevyužita
a chátrala. Celý původní
objekt je dobře viditelný
na pohlednici z přelomu
století (silnice se stavěla
roku 1898).

Pomník rodiny dr. Blümela na štíteckém hřbitově
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Pohlednice Šilperka z přelomu století s budovou barvírny a bělírny vlevo dole
Z článku J. Lišky ( ŠL 5/2012) vyjímám: „Dr. Alois Blümel
začal shánět peníze, sponzory a stal se předsedou jím založeného „Spolku mateřské školy“…. Na stavbu se hodila právě bývalá
barvírna. Jak pozemek, tak budova. Přední část budovy byla
zbourána a ze zadní části bylo sejmuto první patro…. Alois Blümel (15. 10.1855 - 20. 6. 1926) byl lékařem nejen ve městě, ale
i v okolních českých vesnicích, pracoval nejen jako doktor, ale
zastával také různé funkce – ve školství, bance, soudu, sportu,
hudbě atd….“
V roce 1926 se prý v Šilperku konala slavnost s účastí,
jakou ještě město nezažilo (v průvodu bylo odhadem 7800
osob!!!). Otevírala se totiž budova nové české měšťanské školy (v červnu škola oslavila 90. výročí své existence). V druhé
(česky psané) kronice Šilperka, kde je slavnost podrobně
popisována, můžeme číst mimo jiné tuto zprávu: „V den
slavnosti byl raněn mrtvicí německý lékař MUDr. Alois Blümel,
který zde působil 36 let a byl hybnou pákou ve veřejném životě.
V německé obecní kronice se chválí jeho činnost a želí jeho odchodu…“.

Kindergarten v 30 tých letech 20. století
Dr. Blümel po sobě tedy zanechal hodnotu, která přetrvala do dnešní doby. 108 let zde stojí budova sloužící těm
nejmenším. O další historii mateřské školy bylo již psáno
nejen na stránkách našeho listu. O pohnutých válečných dobách. O období, kdy zde přechodně našla útočiště česká národní škola. O opravách a adaptacích. O poslední přístavbě
a rekonstrukci celé budovy, která byla dokončena roku 1996.
A nakonec o sloučení mateřské školy se základní školou
od 1. 1. 2011. O tom, co se děje v mateřské školce dnes, se můžeme dovědět třeba z webových stránek Základní a mateřské
školy ve Štítech.
Ivana Valentová

ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC
Co nás letos čeká ve škole
Po docela příjemných prázdninových dnech se 1. září
opět otevřela škola pro všechny naše žáky. Poprvé zasedlo
do školních lavic 21 prvňáčků a do vyšších ročníků přibylo
téměř 20 chlapců a děvčat z okolních obcí. Přeji každému
z našich nových žáků, ale i jejich rodičům, aby byli se školou
spokojeni. V letošním školním roce máme celkem 12 tříd
s 243 žáky, asi 80 z nich je z okolních obcí. Letos můžeme
poprvé do školní družiny přijmout každého zájemce.
Zřídili jsme nově 3. oddělení především pro žáky ze 4. a 5.
ročníku. Toto oddělení nesídlí v budově školní družiny, ale
využívá prostory školy a má přidělenu jednu z tříd I. stupně,
kterou vybavujeme tak, aby i toto oddělení mohlo provádět
srovnatelnou činnost s ostatními. Velký počet strávníků
eviduje hned od začátku září také školní jídelna. Chod školy
bude probíhat podle ročního plánu. Rodiče našich žáků
dostali všechny podstatné informace na úvodní rodičovské
schůzce 7. září a také prostřednictvím tradičního školního
zpravodaje. Školský předpis mění dlouho zažitý lednový
termín pro zápis do 1. ročníku. Rodiče se svými předškoláky
se dostaví k zápisu do školy až v dubnu.
Docela výraznou změnu zaznamenal od letošního 1.
září náš školní vzdělávací program. Zavádíme nově výuku
angličtiny již od 1. ročníku, tato novinka měla u rodičů
většinově pozitivní odezvu. Od 6. ročníku se v rozvrhu objevují

třídnické hodiny s cílem zvýšit význam a vliv třídního učitele
a umožnit mu větší možnost působení na třídní kolektiv
i jednotlivce. V nezměněné podobě ponecháváme pro žáky
možnost vybírat si z bloků volitelných předmětů podle svých
zájmů a budoucího zaměření. Samozřejmě pokračujeme
v podpoře technického vzdělávání. Minimálně ve stejném
rozsahu jako loni počítáme s nabídkou zájmových činností.
Ve spolupráci se Sdružením rodičů máme opět v plánu
společně pořádat zábavné programy pro děti.
Mateřská škola je od počátku školního roku plně obsazena.
Při přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání jsme mohli
přijmout všechny zájemce. Došlo k personální obměně, po
dlouhých letech působení odešla do důchodu paní učitelka
Ludmila Lakomá a nově nastoupila Soňa Olleová.
Určitě i nadále budeme pokračovat v materiálním
vybavování školy a zlepšování jejího prostředí. Vzhledem
k tomu, že jsme během prázdnin dokončili rekonstrukci
posledních učeben základní školy, můžeme se letos soustředit na
úpravu dalších prostor a především na budovu mateřské školy.
Přeji nám všem, aby školní rok 2016/2017 proběhl zdárně
a úspěšně.
Miloš Harnych, ředitel školy
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Stopy v písku na břehu moře smyje příliv.
To ale neznamená, že jsme tudy nikdy neprošli.
Stopy v srdci navždy zůstanou.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Dne 11. 10. 2016 by se dožila 75 let naše drahá přítelkyně

paní Marie Martincová
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

JUBILANTI
V průběhu měsíce září a října tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Ludmila Schmidtová
Illková Jiřina
Zahradník Jindřich
Verner Vojtěch
Mamiňáková Jarmila
Pecháček Antonín
Valentová Erika
Sadecký Alois
Illek Jan
Koutníková Anna
Delovská Para
Žůrková Marcela
Gronychová Marie
Světlíková Marie
Macková Anna
Verner Jaromír
Mamiňák Jiří
Březovská Anežka
Zdeněk Šanovec
Valenta Josef

70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
76 let
76 let
77 let
77 let
78 let
78 let
79 let
80 let
83 let
84 let
85 let
86 let
88 let
91 let

MNOHO ZDRAVÍ!
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Rodina Kádnerova

OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Místní knihovna Březná –
vrácení vypůjčených dokumentů
Žádáme všechny čtenáře knihovny na
Březné, aby nejpozději do 10. 10. 2016
vrátili vypůjčené knihy v Městské
knihovně ve Štítech, z důvodu
uzavření provozu pobočky na Březné.
Květa Lakomá, MěK Štíty

V měsíci srpnu oslavili
významné životní
jubileum,
zlatou svatbu,

0ČVWVNiNQLKRYQDâWtW\

manželé
Jan a Vlasta Koutní
ze Štítů.
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Do dalších společných let
přejeme vše nejlepší,
především pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.

3. ± 9. ĜtMQD6
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KOMENTÁŘ
Perseidy
Zase se nám, matičko skákavá, blíží nějaké volby. Část
těchto listů možná bude optimističtější, ale já, jenž sleduji
ten úporný boj s korupcí (a pořád ho nevidím), který vždy
slibují všechny strany, nemohu jinak. Omlouvám se, jestli
jsem se svými názory opravdu tak osamocen, ale téměř nedotčený řetěz pouze mých reakcí vedl tentokrát dokonce ke
změně názvu této rubriky. No, je to lepší jako zrušení rubriky. Byl bych raději, kdyby se zas mohl vrátit k nějaké formě,
ze které by vyplývalo zapojení občanů, nikoliv občana.
A tak: Harry Potter zase ožil, tentokrát na divadelních
prknech. Prý se teď stará o tři děti a pracuje na ministerstvu kouzel. Jestli mu to tam opravdu půjde, konečně jedno
potřebné ministerstvo! U nás, zdá se, kouzlíme už dávno,
pořád a všude. Kontrolní úřad stále zjišťuje, že se na těch
úřadech peníze přímo rozhazují, ministři tvrdí, jak tam
všichni šetří. A už docela vážně připravujeme vznik ministerstva dalšího. Má nést název Ministerstvo pro vědu
a výzkum. Ještě se neví, čím bude užitečné (jestli jen nespotřebuje peníze na vědu a výzkum určené), ale už se objevila
cifra, kolik bude mít úředníků. Bylo to věru hodně, a abych
byl skutečnosti blíže, několikrát bych to vynásobil. Hurrrá,
zas ubude nezaměstnaných! Tuhle se zase v Brně začala
bourat bývalá velká textilní továrna (Vlněna), na jejím místě vyroste pohledný kancelářský komplex. Jak záslužné!
Každý třetí dům v Česku má už bazén, jsme prý bazénová velmoc. Ne, nedovolím si k tomu své obvyklé peprné poznámky, bydlím tady, musel bych vylézat jen v noci a maskován. Hodnocení takového využití vody na jinak vysychající střeše Evropy nechám panu Benešovi, bydlí v Brně. Jsou
koumáci, kteří navrhují zadržovat vodu poldry, rybníky,
přehradami, to vždy za protestů místních obyvatel. Není
vlastně už tento bohulibý úkol splněn našimi vynalézavými
bazénáři (a ﬁrmou Mountﬁeld)? Já sám budu zatím sveřepě
dál bojovat s inkontinencí vodovodního kohoutku.
Ještě jednu z dílny statistiků: Naši důchodci jsou prý
druzí nejbohatší hned po Nizozemsku. Slyše to, vypnul
jsem i já prsa. Jenže o pár dnů později hlásí rádio (jistě dílo
ruské tajné služby), že 85 000 českých důchodců má exekuci na důchod, čili dluhy. Má prsa opět propadla.
Pobavil mě (ale to snad ani ne!) nově používaný výraz
„měkký cíl“. Co to je? To jste vy nebo já, když se staneme
terčem teroristy či jiného pošuka. Ale nebojte se, to u nás
nehrozí, to se jen tak teoreticky připravujeme. Řeší se to prý
intenzivně, spíš všelijak... Dnes se v Calais, to je na pobřeží
Francie, demonstruje proti imigrantům (a vládě). Ti tam za
vodou je nechtějí, protože už vědí své (i proto vystoupili
z unie) a ti, co skočili na špek, jsou naštvaní, kálí, terorizují a rozbíjejí vše kolem sebe. A jsou právě teď tak ideálně
připravováni k ovinutí svého těla výbušným pásem. Paní
Merkelová už sbírá předvídané trestné body ve volbách
a ti, co si polepšují dál, úspěšně sbírají příznivce. Ubytovny v Německu jsou náchylné k samovznícení, není jich už
dost, a tak migranti už obydleli i bývalou celnici na Božím
Daru. O pár metrů dál se mluví česky, dá se zkoumat, jestli
tu není líp. Bohatýři naší politiky si (možná) už konečně

čtou to, co před léty u vínečka s lehkou grácií podepsali
a co nám pořád nechtějí přiznat.
1. září nastoupili žáci do školy a dvacet minut před
zvoněním i Marek Dalík do arestu. Pamatujete? Přece ten
Topolánkův oblíbený chlapec, chodil s ním na každou pouť.
Přátelé ho opustili, zradili, postesknul si: „Zatímco jiní kradou miliardy, já z toho kšeftu měl mít jen deset melounů!“
Američany vycvičený (už zas) velitel policejních jednotek v Tádžikistánu Chalimov sběhl a je teď vysokým velitelem jednotek Islámského státu. Dobře vyškolený v boji
proti terorismu. Ti samí amíci teď za něj vypsali odměnu.
Asi chtějí, bylo to ve smlouvě, vrátit školné. Nechcete si
vydělat?
Srpen. Oblohou křižují slzy svatého Vavřince - perseidy.
Rozsvítí se, proplují kusem oblohy, zhasnou. Jen občas i dopadnou. A udělají velkou díru.
Alex Krobot

Lázek
Lázek se probouzí k životu. Vše je uklizeno, všude pořádek.
Pokud rozhlednu navštívíte v sobotu či neděli, můžete se
z věže rozhlédnout po kraji.

VÝPRODEJ ZÁCLON
stále velký výběr záclon
za snížené ceny nabízí
Hana TEMPÍROVÁ
Štíty, Nákladní 229
tel.: 774 987 229
Prod. doba: Út, Čt, Pá,
9:00 – 11:00, 14:00 – 17:30
Jiný den i hodinu možno domluvit
na výše uvedeném čísle.
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TURISTIKA
K Nýznerovským
vodopádům
Tropickou teplotu a pak příchod fronty nám hlásí na neděli
čtvrtého září, kdy chci uskutečnit déle plánovaný výlet do
Rychlebských hor. Předpověď beru s rezervou - z teploty
uberu nejméně pět stupňů, pršet už letos nebude. Budík zavrzá o půl páté, to je na neděli vstávání poněkud vražedné,
ale těšení na příští hodiny překonává příznaky počínajícího
šoku. Nastává kosmetická chvilka starce - kostivalový krém
pokrývá pravé zápěstí, levé rameno a levé lýtko, místa momentálně nejbolestivější. V dohodnutou dobu, to je dobře, od
Štítů přikvačí bílé auto. Už mi, dávno po svaté Anně, nebylo

nadvakrát teplo, ale přece nepotáhnu do toho slibovaného
hicu ještě bundu! Náš poslední pasažér čeká v Bušíně. Jsme
tedy dnes jen čtyři, víc nás už nebude, ostatní „něco mají.“
V Rudě bych nejraději nastoupil do vlaku, vlaky zbožňuji,
ale není přáno, nesmíme pohrdnout náhradní autobusovou
dopravou. Vystupujeme, přirozeně, nikoliv na nádraží, ale na
návsi v Horní Lipové. Turistické tabulky odtud míří do několika směrů, vybíráme tu naši. Modrá nás bude provázet celý
dnešní den. Na konci obce je nově postavená, stále přístupná,
pravoslavná kaple. Uvnitř najdete šest set jmen zajatců z druhé světové války několika národností, kteří nepřežili německou internaci na Jesenicku. Myslím, že toto je mnohem zralejší řešení, než hledat, jestli na místě některého zajateckého
tábora dnes nestojí vepřín. Šlápneme do pomyslných pedálů,
neboť teplo si zatím musíme udělat sami. A není to problém,
první kilometry rychle navyšují naši nadmořskou výšku.
Dlouhou dolinou, tak se jmenuje, funíme bohu blíž, za občasného nesmělého pronikání slunečních paprsků hustými větvemi zdravého církevního lesa. Krátce zastavíme u jednoho
z nejstarších smrků kraje olomouckého, kmeta prý věku sto
a šedesáti let! Na Třech studánkách se potkáváme se žlutou,
dáváme sváču, odtud přestáváme funět a začínáme brzdit,
protože tady pramení Bučínský (nikoliv Bušínský) potok
a zvuk tekoucí vody příjemně osvěžuje náš výlet. Pokud voda
zrovna nezabloudí na naši stezku. Po obou stranách strmí
prudké stráně, když přicházíme k soutoku Bučínského potoka s potokem Stříbrným. Festovní kamenný most, ještě zajímavě podepřený výdřevou, turistická útulna - druhá svačina.
Soutok se koná v rozeklaném a hlubokém skalním kaňonu,
Stříbrný potok padá po kamenných lavicích - jsme na místě
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přírodní památky Vodopády Stříbrného potoka, známěji jako
Nýznerovské vodopády. Velmi krásné a romantické místo cíl našeho snažení. A připomínka dávného zájezdu štíteckých
turistů. Tenkrát jsme ještě zaplnili celý autobus pana Pavelky
a tahle parta vystoupala z Petříkova až na hraniční Smrk, aby
se pak ponořila do krásného údolí, obdivovala vodopády,
nakonec jsme povečeřeli v pěkném žulovském hotelu Vesmír. Ještě pokračujeme po břehu balvanitého koryta, pak po
silničce, u níž tabule oznamuje, že jsme v Nýznerově. Hned
na začátku upoutá stavba nového muzea, nemohli jsme ho
vynechat.
Exponáty jsou pěkné, ale není jich příliš a očekával jsem místní zdroje, nejen zápůjčky z okresního muzea. Tušené krásné
věci ze starých stavení tohoto kouta nejspíše už skončily ve
šrotu, v ohni a na skládkách. V obci překvapuje mnoho pěkných novostaveb. V pohodě jsme došli do Žulové a hledali
místo k zasednutí. Nikoliv v hotelu Vesmír, ten dávno podlehl transformaci, před třemi léty jsme se tu však ještě dobře
a levně ve vývařovně najedli. Ani ta už není. Jinde, v zánovní
pivnici,bylo pivo za 22 a turek za 12(!) korun. Beru jako rozumný krok k získání klientely, pokud jim to vydrží. Uvidíme
příště! Naposledy odtud jedeme do Lázní Lipová vlakem, od
zítřka bude i tady výluka. Budou se i tady, po modernizaci,
řítit vlaky japonskou rychlostí? Tak to už nebude ta „moje“
oblíbená lokálka poskytující čas k rozjímání a čtení krajiny.
Doma jsem se podíval do starého alba a ten vodopád nad
Nýznerovem je, neuvěřitelně, stále stejný. Bohudík! A díky
i vám, poslední turističtí mohykáni(?). Nezapršelo, teplota
byla akorát - já to věděl.
Alex Krobot

STOLNÍ TENIS
Přípravné utkání Štíty “A” - TJ Lanškroun
Ve středu 7. 9. 2016 odehrálo družstvo Štíty „A“ v rámci
přípravy na novou sezónu 2016-2017 přátelské utkání s družstvem TJ Lanškroun. Po vzácně vyrovnaném průběhu utkání
skončilo remízou 9:9 (sady 35:35). O body domácích se postarali Jiří Vogel ml. (2), Štěpán Kobza (2), Pavel Hrdina (3)
a Zdeněk Drlík (2).

Sezóna 2016/2017
V nadcházející sezóně 2016/2017 se soutěží mužů zúčastní tři
družstva našich stolních tenistů. Družstvo Štíty „A“ se účastní Krajské soutěže 2B Olomouckého kraje, družstvo Štíty „B“
hraje v Regionálním přeboru I okresu Šumperk a družstvo
Štíty „C“ odehraje Regionální přebor II okresu Šumperk.
První domácí zápas se v naší sokolovně hraje v sobotu
24.9.2016, družstvo „A“ přivítá ve Štítech od 10:00 TJ Sokol
Vrbno pod Pradědem a od 15:00 družstvo TJ Sport Mikulovice. Družstvo „B“ odjíždí k prvnímu utkání v sobotu
1.10.2016 do Postřelmova, kde se utká s TJ Postřelmov B.
Družstvo „C“ zahájí sezónu 24.9.2016 v Dlouhomilově proti
domácímu TJ Sokol Dlouhomilov A.

Na štíteckých kurtech
se konal třetí ročník
tenisového Masters Cupu

ředitel turnaje Ivan Špringer: „Jsem rád, že se nám tímto
turnajem opět podařilo oživit štítecké kurty, že o něj mají štítečtí
i přespolní kamarádi zájem a že si na turnaj našli cestu i diváci,
často celé rodiny s dětmi. Tímto všechny zvu na 4. ročník!“
Autor: Richard Koubek

Štítečtí vyznavači tenisové čtyřhry si přesně v polovině
prázdnin – ve dnech 29. – 31. 7. 2016 – dali dostaveníčko
na místních kurtech, aby změřili síly v tomto sportu
gentlemanů. Hrálo se ve dvou skupinách po sedmi týmech,
přičemž hráčská dvojice včetně jejího rozmístění do skupin
byla určena losem. Turnaje, jehož prestiž a kvalita díky
nasazení organizátorů rok od roku stoupá, se zúčastnilo 28
hráčů a přihlížely mu desítky diváků.

Poděkování
TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek, chce touto
cestou poděkovat všem sportovcům
a příznivcům sportovního dění v našem
městě, kteří se podíleli na úpravách našeho sportovního areálu. Ten dostal v poslední době zcela nový kabát. Ve starých
kabinách byly natřeny okenice a lavice,
nový nátěr dostaly i lavičky – aby se
divákům dobře a pohodlně sedělo při
sledování zápasů. Také byla vymalována
klubovna na hřišti, zhotoveno zábradlí na
schodech (to na sebe nechalo čekat již
nějaké roky!). Zvláštní poděkování patří
rovněž Městu Štity, které se svými pracovníky provedlo vybudování veřejné posilovny ve sportovním areálu. Posilovna
je denně navštěvována nejen sportovci
všech věkových skupin, ale i dalšími občany města.

Vítězem turnaje se stala favorizovaná dvojice „pánů“ tenistů
Ivan Špringer - Jiří Jelínek ml., kteří ve ﬁnálovém boji
porazili dvojici Lukáš Břinčil - Štěpán Kobza. Zvláště prvně
jmenovaný potvrdil, že není jen skvělým borcem v běhu na
lyžích a vysloužil si obdiv za podporu, díky které se svým
technicky vyspělým souputníkem nakonec uzmuli cenné
stříbro.
Jako třetí v pořadí se umístila dvojice Petr Klein ml.
– Pavel Kudláček, která v emotivním, avšak divácky velmi
atraktivním utkání nakonec zvítězila nad dvojicí Libor
Hranička – František Pospíšil.
O hráče a diváky bylo kompletně postaráno jak po sportovní,
tak i po společenské stránce. Připraveno bylo také bohaté
občerstvení a vítězům byly předány hodnotné ceny, za což
patří dík rovněž místním sponzorům Klein Automotive,
Břinčil, Kovo Haken, Lahodnesyry.cz, Míka a Elektro Minář.
Průběh turnaje a jeho hlavní myšlenku na závěr vyjádřil

„Ve zdravém těle zdravý duch!“
V úctě Ivar Směšný,
předseda TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek

Rozpis podzim 2016
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Město Štíty
zve na koncert

Grande Moravia
Ladislava Pavluše
Vašek Řihák
a Veronika Řiháková

Kulturní dům Štíty
v pátek 30. 9. 2016 v 19.00
Vstupné dobrovolné
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