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Vážení spoluobčané, 
předvánoční čas je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím 
roku a já věřím, že i tímto vydáním Štíteckého listu přispěje-
me k jeho zpříjemnění. Dovolte mi, abych úvodem využil této 
příležitosti a poděkoval za důvěru, kterou jste mně dali v kraj-
ských volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Vaše 
důvěra je pro mě velkým závazkem a pevně věřím, že všichni 
zvolení zastupitelé Olomouckého kraje uděláme vše,  abychom  
Vás v nadcházejícím volebním období nezklamali  a velmi vý-
znamně jsme  se podíleli na rozvoji Olomouckého kraje. 

Závěr roku patří k období, kdy se máme možnost ohléd-
nout a zhodnotit to, co se nám letos podařilo a zároveň upo-
zornit na aktivity a plány roku následujícího. Přestože letošní 
rok byl hodně ekonomicky i administrativně náročný, po-
dařila se uskutečnit řada dobrých věcí, za jejichž realizací se 
skrývá úsilí a práce řady lidí. Mezi nejvýznamnějšími mohu 
uvést probíhající opravu domu čp. 12, opravu střechy kultur-
ního domu ve Štítech, opravy fasád v památkové zóně, kdy 
vracíme domům v památkové zóně historický ráz a podle re-
akcí Vás, občanů nebo návštěvníků, kteří se ve Štítech zasta-
vují, tak je to velmi pozitivně vnímáno. Opravou a vydláždě-
ním ulice z náměstí směrem ke komunikaci 1/43 jsme získali 
nová velmi potřebná parkovací místa a z tohoto důvodu zde 
dojde v této ulici v nejbližší době ke změně dopravního zna-
čení. Zrestaurováním a odhalením památníku padlým v prv-
ní světové válce v Crhově jsme napravili náš stoletý dluh vůči 
těm, kteří padli v boji za naši samostatnost v různých kou-
tech světa a nikdy se již nevrátili domů. Také oprava kulturní 
památky Nejsvětější Trojice na Březné se už blíží ke konci 
a jsem moc rád, že každý rok věnujeme nemalé peníze na 
obnovu kulturního dědictví. V oblasti společenského života 
se díky činnosti města, komise školské a kulturní a spolků 
uskutečnila řada kulturních i sportovních akcí.  Všem, kteří 
se podílejí na oživení společenského a  kulturního života ve 
Štítech, děkuji a přeji nám, aby se nám i v příštím roce všech-
ny akce vydařily. Určitě už mohu dnes uvést, že příští rok se 
můžeme těšit na koncerty známých interpretů, např. Marka 
Ztraceného,  Davide  Mattioli  s kapelou, hudební skupinu O5 
a Radeček nebo dechovou hudbu Mistříňanka. Jsem rád, že 
se mohu na dalším rozvoji Štítů osobně podílet a spolupra-

covat se všemi, kteří chtějí přispět k dalšímu zlepšení života 
v našem městě. Všem, kteří se na životě ve Štítech podílejí, 
chci poděkovat. Přál bych si, aby nás dobrá spolupráce pro-
vázela i v nadcházejícím období, protože i sebelepší snaha 
a úsilí bez zájmu lidí ztrácí svůj význam. Určitě vám mohu 
slíbit, že v roce 2017 budeme pokračovat v dalším dynamic-
kém rozvoji našeho města, aniž bychom zadlužovali město, 
aby město Štíty bylo pro Vás to pravé místo pro život.

Vánoce určitě patří mezi nejkrásnější svátky. Jsou vy-
vrcholením našeho kalendářního cyklu a jsou pro mnohé 
z nás nejen oázou klidu po celoročním shonu a spěchu, ale 
i významným náboženským svátkem. Přál bych proto Vám 
všem, abyste v tuto dobu našli pro sebe, Vaše nejbližší a nej-
dražší alespoň chvíli, kdy prožijete skutečnou pohodu, radost 
i štěstí. Kdy si, byť často možná jen krátce, vychutnáte tu 
překrásnou a neopakovatelnou atmosféru, která je určitě tím 
nejlepším pohlazením na duši. Proto Vám nyní z celého srdce 
přeji, abyste celé svátky prožili co nejlépe a Vánoce Vám byly 
rovněž posilou do dnů příštích.

Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku mnoho 
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.
Krásný nový rok 2017

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta Města Štíty
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 41. – 45. 
jednání  RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

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

• Dohoda o spolufi nancování uzavřená s fi rmou 
Jednota spotřební družstvo Zábřeh – rekonstrukce 
interiéru prodejny potravin v objektu čp. 42 ve Štítech 
ve výši 100 tis. Kč.

• Smlouva o službách uzavřená s Bc. Janem Švédou 
– zimní údržba komunikací v místní části Crhov. 

• Smlouva o výpůjčce nebytových prostor uzavřená 
s Ing. Helenou Gálovou – bezplatná výpůjčka čp. 5 
– sokolovna.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – dotace na hospodaření v lesích města. 

• Smlouva uzavřená s agenturou Moravská produkční 
s.r.o. – vystoupení skupiny O5 a Radeček na 
Štíteckém jarmarku. 

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 města schválila nákup: asfaltového recyklátu 
v množství 500 tun, sekacího traktoru W 3676 Bulldog  
pro MH Štíty, čerpadla pro vrt Štíty, vzduchotechniky 
pro objekt čp. 12 ve Štítech, 100 m3 pitné vody 
k doplnění rezervoáru ve Štítech, monitoru včetně 
příslušenství pro TIC Štíty, 2 kusy vysokotlakových 
čističů Kärcher. 

• Rada města schválila úhradu stravování cca 40 osob 
a květinové výzdoby kostela při příležitosti svěcení 
zvonu v Herolticích, nákup odměn za cca 15 tis. Kč 
na mezinárodní soutěž „Svátek kapra“ v Niemodlině, 
nákup programu OPAC pro MěK ve Štítech, modulu 
skladového hospodářství pro TIC Štíty, fi nanční 
částku 7 tis. Kč na nákup cukrovinek na Mikulášskou 
nadílku,  nákup věnce za cenu tisíc Kč při příležitosti  
oslav 98. výročí vzniku Československa, částku 1 
tis. Kč na občerstvení na kulturní akci pořádanou 
Domovem Štíty – Jedlí dne 11.11.2016.

• Rada města schválila bezplatný převod 5 kusů 
dýchacích přístrojů a 6 kusů tlakových lahví od HZS 
Šumperk.

• Rada města vzala na vědomí protokol o kontrole 

České inspekce životního prostředí – nebylo zjištěno 
ohrožení nebo poškození životního prostředí ani 
omezení plnění funkce lesa.

• Rada vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy 
a ukončení nájemního vztahu nebytového prostoru 
ve zdravotním středisku podanou MUDr. Peterem 
Braunem. 

• Rada vzala na vědomí cenové nabídky na 
vypracování nového územního plánu města a 
uložila starostovi připravit smlouvu o dílo s fi rmou 
Stavoprojekt Šumperk.

• Rada města schválila ceník nájemného za hrobové 
místo.

• Rada města schválila nákup časových razítek pro 
město Štíty. 

• Rada města schválila realizaci rekonstrukce 
městského parku ve Štítech.

• Rada města schválila příkaz starosty k provedení 
fyzické a dokladové inventury majetku Města Štíty a 
majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada města schválila ukončení činnosti pobočky 
MěK Štíty v místní části Březná k 30.9.2016 z důvodu 
nezájmu čtenářů. 

• Rada města schválila termíny konání významných 
kulturních akcí pořádaných městem na rok 2017.

• Rada vzala na vědomí výsledky voleb do 
Zastupitelstva Olomouckého kraje.

• Rada schválila odměnit nejlepší mládežnický tým TJ 
Sokol Štíty a zakoupit nové sady dresů. 

• Rada schválila účast městské delegace a soutěžících 
na akci „Karpik 2016“ v Niemodlinu.

• Rada města jmenovala za zřizovatele do školské 
rady ZŠ a MŠ Štíty pana Luboše Skácela a pana 
Zdeňka Drlíka.

• Rada města schválila elektronickou verzi kroniky 
města za rok 2015.

USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 21. 9. 2016

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 12. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění návrhu oprav a investic za rok 2016
3. Rozpočtové opatření vlastní č. 6/2016 + dotační 

prostředky
4. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
5. Zpráva o hospodaření v lesích města Štíty červenec 

až září 2016
6. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 36 - 40
7. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec až 

září 2016
9. Zpráva o činnosti fi nančního výboru červenec až září 

2016
10. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
11. Různé
12. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek
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1. Bere na vědomí:

a) Harmonogram plnění investic a oprav Města Štíty na 
rok 2016

b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 10. a 
11. zasedání zastupitelstva

c) Zpráva o činnosti v lesích města Štíty za období 
červenec – září 2016

d) Zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy 
Štíty za období únor 2016 – srpen 2016

e) Protokol o výsledku kontroly kontrolním výborem ze 
dne 18. 7. 2016 a 19. 9. 2016

f) Protokol fi nančního výboru o výsledku kontroly 
hospodaření Města Štíty ze dne 14. 9. 2016

g) Přehled hospodaření

h) Návrh investic a oprav na rok 2017

i) Výsledek nabídkového řízení na pořízení zpracování 
územně plánovací dokumentace „Územní plán města 
Štíty“

j) Výsledek nabídkového řízení na pořízení nového 
služebního vozidla 5E33M5 OCTAVIA AMB TS 110/
1.4 M6F

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

3. Projednalo a schvaluje:
 

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

b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Otto Wonke

c) Program 12. zasedání zastupitelstva.

d)  Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze 
dne 31. 8. 2016   

e) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 36–40

f) Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 
červenec – září 2016

g) Zpráva o činnosti fi nančního 
výboru v období červenec – září 
2016

h) Rozpočtové opatření vlastní č. 
6/2016 + dotační prostředky

i) Odpis pohledávek - místní popla-
tek za komunální odpad ve výši 
12.283 Kč a místní poplatek ze
psů ve výši 1.850 Kč dle přílohy

j) Bc. Jiřího Vogela jako určeného 
zastupitele pro pořizování územ-
ního plánu města Štíty

k) Společnost Stavoprojekt Šum-
perk spol. s r.o. jako zpracovate-
le územního plánu města Štíty

l) Text výzvy podnikatelským sub-
jektům a občanům města Štíty a
obcí Březná, Crhov a Heroltice

m) Plán společných zařízení – podání žádosti o realizaci 
Pozemkovému úřadu podle projektu dle priorit

n) Podání žádosti SPÚ k souhlasu se stavbou komuni-
kace na pozemku p.č. 1766/2 v k. ú. Heroltice u Štítů

o) Nabytí pozemku p. č. 2814 v k. ú. Štíty-město za 
77.100 Kč, prodávající - Česká republika – Státní 
pozemkový úřad. Město Štíty je poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí.

p) Smlouvu o dílo zakázka č. 01-1150 zpracování územ-
ně plánovací dokumentace „Územní plán Štíty“ mezi 
Městem Štíty a zhotovitelem Stavoprojekt Šumperk 
spol. s r. o. v ceně 650 000 Kč bez DPH

q) Nákup nového služebního vozidla 5E 33M5 OCTAVIA 
AMB TS 110/1.4  M6F za celkovou částku 467 338,99 
Kč a spotřebitelský úvěr na nákup služebního vozidla 
s akontací 30% ve výši 140 201,70 Kč, doba splácení 
úvěru 48 měsíců, měsíční platba úvěru včetně pojiš-
tění, povinného ručení a havarijního pojištění skla je 
stanovena na 9.021,93 Kč.

5. Ukládá:

a) Starostovi města v termínu do 5. 10. 2016 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z 12. ZMě ze dne 21. 9. 
2016 a dále ukládá Radě města provádět průběžnou 
kontrolu plnění usnesení ZMě.

7.  Pověřuje:

a) Starostu města k objednání služebního vozidla 5E 
33M5 OCTAVIA AMB TS 110/1.4  M6F u fi rmy Auto 
Hlaváček a. s., Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc 
Holice a podpisu spotřebitelského úvěru

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

1 1 0 0 0

373 307 20 37 9

12 10 1 1 0

0 0 0 0 0

32 30 0 2 0

2 2 0 0 0

1 1 0 0 0

ANO 2011 76 55 6 11 4

TOP 09 3 2 1 0 0

72 52 5 13 2

0 0 0 0 0

34 28 0 4 2

3 1 2 0 0

1 0 0 0 1

12 10 2 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

62 49 6 2 5

2 2 0 0 0

29 24 2 3 0

2 1 1 0 0

717 575 46 73 23

Heroltice Crhov

1660 1305 89 197 69

730 586 46 73 25

43,98% 44,90% 51,69% 37,06% 36,23%

730 586 46 73 25

717 575 46 73 23

98,22 98,12% 100,00% 100,00% 92,00%

Celkem

Celkem

Starosta Města Štíty Bc. Jiří Vogel 
byl zvolen do zastupitelstva Olo-
mouckého kraje. Blahopřejeme
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Odpadová abeceda
6. díl

Třídění a recyklace papíru

Historie papíru jako materiálu sloužícího k uchovávání písemných 
záznamů, materiálu pro platidla či obalu je dlouhá několik tisíc let. 
Papír je v mnoha ohledech jen velmi těžko nahraditelný a jeho 
spotřeba v posledních neustále roste. Existuje dokonce měřítko, 
které hodnotí vyspělost země právě podle spotřeby papíru. Papír je 
v principu síť z celulózových vláken a mezery mezi nimi jsou vypl-
něny pojidly tak, aby jeho povrch byl hladký. Základním zdrojem 
celulózových vláken je dřevo. Získávání celulózového vlákna ze 
dřeva je energeticky velmi náročné a proto se dlouhé roky bádalo 
nad tím, jak získat vlákna levněji. Paradoxně nejlevnějším zdrojem 
papírenského vlákna je opět papír. Velmi jednoduchým způsobem 
je možné ze starého papíru získat původní vlákna a ta použít pro 
výrobu papíru nového. 

Sběr 
Základním předpokladem výroby recyklovaného papíru je sběr 
toho starého.
Se sběrem starého papíru se začalo již po druhé světové válce, kdy 
hlavními místy, kde se papír shromažďoval, byly výkupny sběr-
ných surovin a školy. Stále můžete potkávat občany, kteří odnášejí 
úhledně svázané balíčky starého papíru do sběren, v celé řadě škol 
probíhají sběrové soutěže papíru. Avšak ne v každé obci je škola, 
nebo výkupna papíru. Proto se do obcí instalují kontejnery na sběr 
papíru. Kontejnery na papír jsou v převážné většině modré barvy, 
nebo mají alespoň modrou samolepku. Typ kontejneru záleží na 
technice, kterou pro výsyp kontejneru používá příslušná svozová 
fi rma. V menších obcích, nebo rekreačních oblastech si též můžete 
na obecních úřadech vyzvednout pytle, do kterých se starý pytel 
sbírá a pak v daný termín odkládá na určená místa.

Základní pravidla pro sběr papíru jsou následující: papír nesmí být 
mastný, mokrý, plesnivý, od chemikálií, nebo zbytků potravin. 
Velké lepenkové krabice je třeba rozkládat, tak aby se do kontej-
neru vešlo co možná nejvíce. Kancelářské sponky, nebo nitě ze 
sešívaček není nutné odstraňovat. 

Dotřídění
Sebraný papír se na dotřiďovacích linkách zbavuje nečistot, třídí 
se podle druhů, lisuje do balíků a odváží do papíren. Papírny si 
samozřejmě vybírají sběrový papír, podle toho, jaký papír se z něj 
následně vyrábí. Podle provozovatelů třídících linek je možné sbě-
rový papír vytřídit až na 23 různých druhů.

Recyklace
Vytříděný sběrový papír se zpracovává převážně v papírnách, i když 
možností zpracování papíru je víc.  Dá se říci, že drtivá většina pa-
píru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl sběrového-re-
cyklovaného papíru. 
Sběrový papír z kontejnerů se ve většině případů používá na výrobu 
lepenky. Princip recyklace papíru je velmi jednoduchý. V papírnách 
se sběrový papír tzv. rozvlákňuje. Nasype se do velké nádrže s vo-
dou, která funguje jako mixér a několik desítek minut se „mixuje.“ 
Starý papír se při tomto procesu rozpadne až na jednotlivá vlákna, 
která plavou ve vodě. Takto vzniklá směs se pak na speciálních stro-
jích zbavuje drobných nečistot, jako jsou kancelářské sponky, prach 
apod. Vyčištěná směs je již základní surovinou pro výrobu papíru, 
která se skladuje ve velkých zásobnících za stálého promíchávání. 
Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské síto, 
kde se již tvoří tenká vrstvička papíru. Nejdůležitějším procesem je 
pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina 
99% vody a vyrobený papír může obsahovat vody jen 7%. Proto je 

papírenský stroj dlouhý několik desítek metrů a je plný různých lisů 
a dalších zařízení, které papír suší. Pro zvýšení kvality papíru se do 
směsi přidávají různá plnidla nebo bělidla jako kaolín, nebo klih 
apod. 
A smysl?  Tímto způsobem je možné ušetřit několik stromů, vody 
a hlavně velké množství energie. 

Nápojové kartony
Tyto obaly, které na náš trh dorazily na počátku devadesátých let, 
se vyznačují charakteristickými hranatými tvary a slouží především 
k uchovávání nápojů, se správně nazývají nápojové kartony. Jejich 
nespornými výhodami je pevnost, nepropustnost, skladnost a nízká 
hmotnost. Toho je dosaženo speciálním složením obalu, označova-
ným jako „kompozitní obal.“ Hlavní složkou nápojového kartonu 
je vysoce kvalitní papír. Papír je charakteristický velmi dlouhými 
a pevnými vlákny a dodává obalu potřebnou pevnost. Papír je 
posléze doplněn několika polyetylénovými vrstvami, aby bylo 
dosaženo potřebné nepropustnosti. Takovýto obal slouží zejména 
k uchovávání nápojů s kratší dobou trvanlivosti. V případě, že vý-
robce chce v obalu uchovávat trvanlivý nápoj, je základní struktura 
nápojového kartonu doplněna o tenkou hliníkovou fólii, která po-
může uchránit výrobek i před ultrafi alovým zářením, a tak je možné 
nápoj skladovat i několik měsíců.

Tříděný sběr nápojových kartonů
Nápojové kartony již může třídit polovina obyvatelstva v České 
republice. Se sběrem a tříděním nápojových kartonů se začalo sys-
tematicky v roce 2003. Do té doby byly nápojové kartony chápány 
jako víceméně nežádoucí příměs a jejich využití bylo sporadické. 
V současné době jsou nápojové kartony již plnohodnotnou sou-
částí tříděného sběru v celé řadě měst a obcí. Symbolem třídění 
nápojových kartonů je oranžová samolepka. Oranžová samolepka 
označuje nádoby nebo pytle, do kterých je možné nápojové kar-
tony odkládat. S oranžovou samolepkou se můžete setkat i na 
nádobách na papír, nebo na plasty. To proto, že nápojové karto-
ny se následně na třídící lince z papíru nebo plastu vytřídí a obec 
nemusí přistavovat žádné speciální kontejnery. S těmi se naopak 
můžete setkat v některých velkých městech, jako například v Pra-
ze nebo Olomouci. Tak, jako je žlutá barva symbolem pro třídění 
plastů, symbolem pro třídění nápojových kartonů se stává barva 
oranžová, nebo červená. Na jiných místech je možné třídit nápojové 
kartony do oranžových pytlů a ty pak odkládat na příslušná místa. 
Ať se již nápojové kartony sbírají do jakýchkoliv nádob nebo pytlů 
označených oranžovou samolepkou, stejně jako papír nebo plasty 
musí ještě projít dotřiďovací linkou a teprve poté se mohou předat 
k recyklaci. 
A jak s nápojovými kartony nakládat doma? Snadno. Nápojový kar-
ton vypláchněte malým množstvím vody (může to být i ta špinavá 
po nádobí) a nechte okapat. Takto vymytou krabici můžete doma 
skladovat, jak dlouho budete chtít a rozhodně vás nebude obtěžovat 
žádný zápach. Pak už jen odložíte stlačený nápojový karton (může 
být i s uzávěrem) do nádoby s oranžovou samolepkou.

Recyklace nápojových kartonů
Přestože jsou nápojové kartony složeny z různých materiálů, jsou 
konstruovány tak, aby byly i recyklovatelné. Pro recyklaci nápo-
jových kartonů je podstatná papírová část. Na celém světě totiž 
nápojové kartony recyklují převážně papírny. Papírny zpracovávají 
nápojové kartony stejně jako sběrový papír, tedy rozmixují jej ve 
vodní lázni. Vysoce kvalitní papírová vlákna se pak použijí na 
výrobu jiných papírových obalů. Zbylý polyetylén a hliník se pak 
použije např. jako palivo do cementáren nebo se zpracovává na další 
výrobky. V České republice se recyklací nápojových kartonů zabývá 
několik papíren. Druhou možností recyklace nápojových kartonů 
je výroba stavebních desek. V tomto případě se nápojové kartony 
rozdrtí, vyperou, usuší a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do 
desek. Tyto desky mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu 
a mají i podobné využití. Výroba desek z nápojových kartonů je 
populární v celé Evropě. 
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Revize
kotlů

Studený kamna                           

Nevlídný zimní den, špinavý sníh, šeří se. V hospodě Na dvo-
rečku přibývají štamgasté. Na stole pivo, přistávají rundy, ve-
dou se řeči. Mlhavo od startek, teploučko od kamen. Ale čas 
letí, počítání čárek, placení, zavírá se. S naraženým klobou-
kem na hlavě zavrtané do zvednutého límce mysliveckého 
kabátu odchází i pan Josef Matějka. V oknech březenských 
stavení zhasínají obrazovky, denní dávka normalizačního 
programu se chýlí ke konci, když zarachotí klíč ve dveřích 
„mlíkárny.“ Tedy bývalé mlíkárny, teď jsou tu kanceláře Stát-
ního statku, hospodářství Březná. Nahoře je cimra. Zase štěr-
chá klíč, ale žádné teplo, jen syrovina neizolované ratejny. Tak 
vítá momentální domov nedávno rozvedeného obyvatele.
I já mám límec nahoru a naraženého kulicha (to ještě byly 
jiné zimy!), když ráno vystupuji z autobusu a snažím se 
rychle překonat tu nevelkou vzdálenost ke kanceláři. Křepce 
vyběhnu těch pár schodů a ... Smrad, zakouřeno, na zemi se 
válí minimax. Co se to tu děje? Z dýmu vystupuje pan Ma-
tějka, dost zvláštního zevnějšku, upraveného sazemi. Jeho 
výpověď, nikoliv policejní, si pamatuji docela přesně: „Byl 
jsem v hospodě, ani se mi domů nechtělo. Tady mě čekala 
samota a zima jak v Rusku. Zatopil jsem v klubkách, narval je 
uhlím až pod plotnu a šup pod peřinu. V noci, nad ránem, se 
probudím. Neklepu kosu, je mi horko, jsem celý zpocený. To 
je nějaký divný! Vstanu a chytnu na kamna .., kamna stude-
ný. To je moc divný! Chytnu na zeď, zeď je horká!! Vlítnu na 
půdu .. a tam hoří!!! Uhasil jsem to minimaxem.“

Zjištěno po rozednění: Při přestavbě nějaký dobrák zazdil 
trám do komína. Ten chytnul a hořel v cihlové stěně - efekt 
dobrých kachlových kamen, hořet začalo už i deskování pod 
střešním eternitem. Nechybělo moc a ...
Tolik vzpomínka na fajnového kolegu, který, když se dařilo, 
říkal „je to světový“ a když byl pravdou opak - „je to v kyt-
kách.“ A také vzpomínka na barák, na jehož komínu se, jako 
známka globálního oteplování, usadili první čápi na Štítecku 
a který brzy zmizí z povrchu katastru březenského.
                                                                              Alex Krobot
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INFORMACE PRO OBČANY

Bohoslužby o Vánocích
24. 12. 2016 22:00 Půlnoční mše svatá
25. 12. 2016 9:00 Narození Páně, mše svatá
26. 12. 2016  9:00 mše svatá na sv. Štěpána
1. 1. 2017 9:00 mše svatá na Nový rok,
   Slavnost Matky Boží

Kostel sv. Jana Křtitele Heroltice
10.12.2016  v 17.oo hod

Adventní koncert
 Jan Telecký - František Černý 

sólisté Brněnského rozhlasového orchestru 
lidových nástrojů

výtěžek koncertu je věnován na instalaci 
nového zvonu do věže kostela sv. Jana Křtitele

 na nevšední kulturní zážitek Vás zvou

„Živé Heroltice“         Farní úřad Štíty 
Infomační centrum Štíty
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Kulinářská soutěž 
„Svátek kapra“ 
v Niemodlinu

V sobotu 19. 11. se v našem partnerském městě Nie-
modlinu konal další ročník polsko-české gastronomic-
ké soutěže „Svátek kapra“.  Naše město prezentovaly tři 
soutěžní pokrmy – medailonky z candáta v majonéze 
Jany Tejklové, pikantní lososový tataráček Hedviky 
Hubáčkové a rybí dortíčky Edy Poláška, které se umís-
tily na krásné třetí pozici. První a druhé místo této ku-
linářské soutěže obsadili soutěžící z Polska. Město Štíty 
soutěžícím děkuje za výbornou reprezentaci našeho 
města a velké poděkování také patří organizátorům 
soutěže – městu Niemodlin. O tom, že jde o význam-
nou soutěž, svědčí velký zájem médií, která průběh 
soutěže dokumentovala.

V sobotu 24. 9. 2016 se v kostele 
sv. Jana Křtitele v Herolticích ko-
nala významná událost – žehnání 
nového zvonu sv. Václava – zvonu 
smíření. Slavnostní Mši svatou 
sloužil olomoucký generální vikář 
Mons. Josef Nuzik za asistence 
kněžích P. Mgr. Jacka Bronczyka 
ze Štítů, P. Mgr. Iosifa Altmana 
z Kroměříže, P. Mgr. Stanislava 
Suchánka z Lipníka nad Bečvou 
a P. Th Lic. Ireneusze Szocinskeho 
z farnosti Bystřec, za vynikajícího 
hudebního doprovodu a zpěvu 
štítecké scholy.

Zvon o hmotnosti více než 300 kg 
vyrobila dílna akademického 
sochaře a mistra zvonaře  Josefa 
Tkadlece z Halenkova u Vsetína. 
Byl odlit v r. 2015 tradiční, dnes 
již málo používanou, zvonařskou 
technologií a je skutečným umě-
leckým dílem. Organizátoři plánu-
jí, po opravě zvonové stolice, jeho 
zavěšení v r. 2017.

Velký dík patří městu Štíty v za-
stoupení starosty Bc. Jiřího Vogela 
za technickou a fi nanční pomoc 
a  lidem z iniciativy „ Živé Herol-
tice“ za přípravu i organizaci celé 
slavnosti. Všem dárcům děkujeme 
za fi nanční příspěvky a těm, kteří 
slavnost navštívili, za opravdovou 
sváteční atmosféru.

Radka Jánešová – IC Štíty         
Petr Beneš – „Živé Herotlice“

Žehnání zvonu v Herolticích
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Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

STOLETÍ Vody…56...

Letošní  sbírka „Vánoční hvězda“ bude 
věnována na boj s dětskou podvýživou 
v Nigerii.
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc 
dětem, které právě nyní zápasí s nej-
větším nepřítelem současného světa 
– s podvýživou. V oblasti Čadského 
jezera se právě odehrává jedna z nej-
větších afrických humanitárních krizí 
současnosti. Mnoho z dětí postižených 
válečným konfl iktem zažilo nepředsta-
vitelnou krutost a zneužívání. Přišly 
o své rodiny, domovy a na celé roky 
o možnost chodit do školy. Jen ve státě 
Borno v severovýchodní Nigérii téměř 
každé páté z 244 tisíc podvyživených 
dětí zemře, pokud v nejbližší době ne-
podstoupí nezbytnou léčbu. Průměrné 
měsíční výdaje za jídlo činí v České 
republice 2 100 Kč na osobu. Přitom 
1 balení terapeutické výživy pro těžce 
podvyživené dítě stojí pouhých 11,60 
Kč. Stačí jen šest až osm týdnů, aby 
se podvyživené dítě zcela uzdravilo 
a mohlo opět přijímat normální stravu. 
Soucit a lítost jsou na místě, to 

Sbírka Vánoční hvězda – rok devátý
ale nestačí. Přispějte, prosím, na 
sbírku a pomozte těm nejmen-
ším a nejzranitelnějším, dětem.
Darovaná částka bude odeslána 
na účet UNICEF k tomu zřízený. 
Sbírka bude probíhat během Adventu 

a vánočních svátků v kostele ve Štítech. 
Zde budou také po celou dobu sbírky 
umístěny fotografi e a letáčky UNICEF.   
Za vaše příspěvky jsou pro Vás připra-
veny malé dárečky.   
           Děkuji. Eva Pecháčková

Redaktorka: Štěpáne, bilancujeme, co tě v letošním 
roce nejvíc pobavilo?

Štěpán: Občas kouknu na internet a tam stálo …

Redaktorka: To jsem zvědavá?

Štěpán: No „chtít po hradu aby se omluvil, to je asi 
tak stejné, jako bych chtěl po svém psu, aby mi za-
hrál na saxofon ….“

Redaktorka: Ovšem, máme různé rasy …

Štěpán: Máš pravdu, jezevčík by mohl hrát akorát 
tak na soprán saxofon …

Redaktorka: A měl by mít hudební vzdělání? 

Štěpán: Nebylo by to na škodu a pokud by měl 
zájem, tedy ten jezevčík, naučil bych ho melodii 
klidně zpaměti ….

Redaktorka: A co s tím hradem?

Štěpán: To je rod mužský, neživotný, s tím se nedo-
mluvíš, ten ti do saxofonu určitě nefoukne …

               Štěpán a já milujeme jazz (pardon džez)

„přetekl džbán“ 
„Již není, co říci“ pravil klasik, ale je „džbán přetekl“. Otřepané 
klišé s nekonečným významem. Jak a kdy džbán přetekl? 
Jistě, kdykoliv, mnohokrát. V rodině, ve společnosti, v politice 
a někdy taky mezi sousedy a taktéž mezi národy. Přetekl 
džbán …, jak velký? No ten náš přetekl. Obsah byl naplněn 
a vůbec není podstatné, pro koho a jak byl velký. Na vině je 
poslední kapka. Jestli tou kapkou myslíme pramenitou vodu, 
pak je to pevná konstanta. Dotyční asi věděli, proč si ji berou 
za příměr … a proč právě kapka způsobila to, že přetekla již 
vícekrát zmíněná nádoba? Proč nepřetekly investiční fondy? 
Ano, životodárná tekutina nepodléhá lobbistům, nepodléhá 
komerčním vlivům, politikové se jí vyhýbají, (snad naprší) 
a opravdu nebude problém. A máte ještě jiný příměr, kdy 
bariéru trpělivosti překoná něco menšího, než kapka?
Vzduch a vodu potřebujeme, snad to bylo v předchozích dí-
lech zdůrazněno. Zásadní věci již byly řečeny a stačí …,
končí seriál, který Vám chtěl sdělit důležité, ale už by se v pod-
statných věcech opakoval …
Mistra Skácela si ovšem zopakovat můžeme:

Jan Skácel

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd …..                      

       
  Hezký rok 2017 přeje Petr Beneš   
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Morový sloup se sochou Panny Marie - 300 let
Jsou všude kolem nás, jsou součástí života v našem 

městě. Chodíme kolem nich, ale nevnímáme je.  Sedává-
me v jejich stínu, občas zavadíme pohledem. Sem tam se 
nějaký návštěvník Štítů na okamžik zastaví a spočine na 
nich svým zrakem. A potom jde zas dál, jako my všichni. 
Jako čas, který neúprosně odpočítává každému z nás…A 
němí svědkové historie dál stojí na svých místech a čekají 
na generace příští…. 

Ano, mluvíme o sakrálních památkách, které vznikly 
v dávných dobách, před mnoha generacemi. Sloupy se (po-
dobně jako kříže a kapličky) stavěly k oslavě církve a víry. 
Jejich budování bylo rozšířeno v katolických zemích hlav-
ně v 17. a 18. století a staly se jedním z nejviditelnějších 
znaků barokní architektury. Sloupy se stavěly zejména 
jako díkůvzdání za odvrácení nebo skončení moru. Jejich 
součástí bývá Panna Marie, proto se jim říká mariánské 
nebo morové sloupy (odborná terminologie pojmy více rozli-
šuje, pozn. aut.).

Na morovém (neboli mariánském) sloupu, který je do-
minantou horního náměstí ve Štítech, je vyryto datum 1716.  
Blíží se konec roku 2016, sloup tedy stojí na svém místě 
rovných tři sta let! Byl postaven dokonce 40 let před první 
radniční budovou a 16 let před sochou Jana Nepomuckého! 
Prokazatelně jde o nejstarší kamenosochařské dílo ve Štítech, 
a proto si zaslouží, abychom se o něm dověděli něco více.

Barokní sloup stojí v horní části náměstí mezi radnicí 
a kašnou. Patří mezi státem chráněné památky a je veden 
pod číslem 1152.  Dílo bylo postaveno na památku ukonče-
ní morové epidemie, která tehdejší Šilperk postihla v letech 
1713- 1715. Jde patrně o dílo místního tvůrce, nese znaky 
lidové tvorby. Sloup nechala postavit roku 1716 patrně An-
tonia Schultzová.

Tato kamenosochařská práce měří na výšku téměř 4,5 
m. Je postavena na třech kamenných stupních. Na vrcholu 
sloupu z maletínského pískovce stojí socha Panny Marie 
s Ježíškem. Madona má dítě na pravé ruce, v levé drží žezlo. 
Matka i dítě mají na hlavě korunu, dítě drží jablko. Královské 
atributy jsou pozlaceny. Skulptura stojí na vrcholu sloupu 
s bohatě zdobenou čtyřbokou hlavicí s pozlacenými okřídle-
nými hlavičkami puttů (putto - mn. č. putti = děťátko, andílek, 
amoret) a volutami. Hladký sloup je umístěn na čtyřhranném 
soklu s profi lovanou odstupňovanou patkou. Všechny plo-

chy soklu jsou vyzdobeny reliéfy. Směrem ke kostelu vidíme 
planoucí srdce, propíchnuté ruce a chodidla – symbol pěti 
Kristových ran; z pohledu od radnice spatříme poprsí sv. Jana 
Nepomuckého z pravého profi lu.  Další dvě plochy jsou vy-
plněny monogramy. Na severozápadní straně je monogram 
Ježíšův - IHS, kříž a hřeby ve slunečním kotouči (IHS = Iesus 
hominis salvator = Ježíš spasitel lidstva), na jihozápadní straně 
monogram Panny Marie (písmena slova MARIA) ve sluneč-
ním kotouči. Kromě data 1716 nalezneme na soklu i další 
data, kdy byl sloup renovován (1852, 1868), i jména donátorů 
(dnes bychom řekli sponzorů, pozn. aut.). Některé části soklu 
byly v minulosti barevné (což potvrdil poslední restaurátor-
ský zásah), ale polychromie byla zřejmě v období oprav v 19. 
století odstraněna (zůstaly jen zbytky v záhybech, pozn. aut.). 

Novodobé rekonstrukce proběhly v roce 1996, kdy skulptura 
byla opravována na místě a dostala také nové zlacení, a v letech 
2012 -2013, kdy od podzimu do podzimu probíhalo kompletní 
restaurování památky mimo Štíty – v ateliéru v Řevnicích. Na 
restaurování spolupracovali Ak. soch. Petr Váňa a kameníci 
a restaurátoři Tomáš Váňa a Martin Tamchyna. 

A zajímavost na závěr: Překvapením bylo pro restau-
rátory nalezení mlýnského kamene ve středu základu pod 
původními schody.     
     IvanaValentová
Prameny a literatura:
Státní seznam nemovitých kulturních památek okresu Šumperk
John, F., Pátek, A.: Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí
Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek
Filipová, M., Polách, D. : Městská památková zóna 
Váňa, P., Váňa, T., Tamchyna, M.: Restaurování barokního sloupu 
s Madonou na náměstí ve Štítech (restaurátorská dokumentace)
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Obnovený pomník 
padlým v Crhově

Letošní oslava státního svátku 28. října byla v Crhově spo-
jena s vysvěcením nově restaurovaného pomníku obětem vá-
lek. Ten se podařilo po sedmdesáti letech od slavnostního od-
halení opravit a současně přemístit na lepší a důstojnější místo 
v obci. Finančně opravu zajistilo město Štíty. Pomník nyní stojí 
v blízkosti crhovské kaple na místě, které by se po plánovaných 
úpravách mělo stát přirozeným centrem Crhova.

Připomenutí vzniku Československa i padlých v obou 
světových válkách je pro crhovské živou tradicí. Historicky 
je totiž Crhov českou vesnicí na území obývaném po mnoho 
generací smíšeným nebo německým obyvatelstvem. Pomník 
padlým je vyjádřením úcty těm crhovským spoluobčanům, 
kteří padli v první světové válce, na jejímž konci vzniklo svo-
bodné Československo, a také těm, kdo položili svůj život za 
svobodu ve válce druhé. Jména na pomníku jsou povědomá 
všem, kdo v Crhově žijí. I když si už většina z nás nemůže 
pamatovat konkrétní osoby, jména Bartoš, Bílý, Havlena, Pe-
cháček, Prokop, Šula a další jsou jména rodů, které v Crhově 
stále žijí nebo jsou přítomny skrze společné vzpomínky.

Rok postavení prvního pomníku v Crhově neznáme. Pou-
ze víme, že pozemek na stavbu věnoval Rudolf Knápek. Pů-
vodní podobu pomníku představovala pravděpodobně menší 
kamenná mohyla, do níž byla v roce 1938 vsazena litá mosazná 
deska se jmény obětí. V této podobě je již pomník zachycen na 
fotografi i. Vzápětí ovšem začala druhá světová válka a deska 
musela být z pomníku opět sejmuta. Ukryta údajně na zahra-
dě u Bartošů se dočkala osvobození naší vlasti.

Desku obci Crhov věnoval místní rodák, pan František 
Bartoš, který sám první světovou válkou prošel a vrátil se 
z ní jako legionář. Je osudovou ironií, že jeho jméno je na 
pomníku též uvedeno, jako člověka popraveného za odbojo-
vou činnost ve válce následující. Ostatně popis této historie 
byl zaznamenán na listinu uloženou v pomníku a nalezenou 
v době rekonstrukce:

„Levý bok pomníku je věnován popravenému Františku 
Bartošovi, našemu rodáku, klempíři z Hodolan. Tento vlas-
tenecký pracovník byl v prvé světové válce a jako zajatec 
v Rusku vstoupil do české legie a dosáhl hodnosti rotmistra. 
Padlým obětem naší vesnice věnoval mosaznou pamětní 
desku, která byla vsazena do původního malého pomníčku 
na tomtéž místě v roce 1938, tedy před okupací naší Severní 
Moravy. Přáním tohoto legionáře bylo pomník co do výstav-
nosti znovu vytvořiti, poněvadž často k nám dojížděl a ves-
nici rodnou miloval. Netušil, že s uskutečněním jeho přání 
splyne jeho jméno na mramoru s ostatními obětmi II. světo-

vé války. Jeho činnost  - schůzky, udání, věznění a popravení 
v Brně – to vše dolehlo soucitně k nám.“

Dnešní podobu získal pomník v roce 1946 po skončení 
druhé světové války. Byl rozšířen o dvě boční pole se jmény 
nových obětí a současně upraven tak, že vznikl podstavec 
s mramorovým sousoším dvou postav vojáků, z nichž jeden 
je právě zasažen v boji. O výstavbu se zasloužili především 
crhovští partyzáni a další občané. Nový pomník byl slavnost-
ně odhalen 6. července 1946 „za účasti posádky z Bílé Vody 
a velké účasti lidu“, jak uvádí crhovská kronika.

Ačkoliv pomník samotný byl vždy udržován a v čase výro-
čí ozdobený květinami a světlem svíček, jeho okolí se postup-
ně měnilo a v posledních letech již nepůsobilo příliš důstojně. 
Proto bylo rozhodnuto o přemístění. Do hledání nového místa 
pro pomník se zapojili crhovští občané, kteří přizvali ke kon-
zultaci i architekta. Díky němu jsme si položili otázky, jaký 
bychom chtěli dát prostoru umístění pomníku smysl, co nám 
chybí, co očekáváme? Postupně tak vznikl plán nejen na nové 
umístění pomníku, ale na úpravu celého prostoru mezi kaplí 
a bývalou školou tak, abychom získali přirozené centrum obce, 
místo pro zastavení, odpočinutí, vzájemné setkání.

Slavnostní vysvěcení restaurovaného pomníku na novém 
místě panem farářem Jacekem Brończykem za účasti starosty 
města Štíty Bc. Jiřího Vogela a crhovských občanů je tak nejen 
uctěním památky padlých spoluobčanů, ale i prvním krokem 
k proměně této části Crhova. Rádi bychom v tradici oslavy 28. 
října pokračovali i v dalších letech. Pevně věříme, že již v příštím 
roce se na stejném místě, ale už v nové podobě, znovu setkáme.
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Valentová Jiřina  75 let
Hreha Pavel   75 let
Prokopová Emilie  75 let
Valenta Petr   76 let
Bílý Jan   77 let
Pospíšilová Zdenka  78 let
Bednářová Drahomíra 79 let
Harbichová Vlastimila 79 let
Matyášová Hildegarda 79 let
Haltmarová Bohuslava 81 let
Odstrčilová Anna  85 let
Němcová Drahoslava 85 let
Argay Juraj   92 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

Pro Vás milé děti, život jsem dožila.
Do chvíle poslední na Vás myslela.

Dík za to, čím jsem pro Vás v životě byla.
Za každý den jsem pro Vás žila, 

odešla jsem, jak si osud přál.

Dne 23. října 2016 jsme si 
připomněli 

3. smutné výročí úmrtí
paní Vlasty Žejdlíkové 
z Mlýnického Dvora.

S láskou a úctou vzpomínají tatínek, bratr s rodinou,
dcera Marcela s rodinou a synové Ladislav a Roman 

s rodinami.

PF 2017
CHTĚLA BYCH VÁM TOUTO CESTOU 

PODĚKOVAT ZA VAŠI PŘÍZEŇ A ZÁROVEŇ 
POPŘÁT DO NOVÉHO ROKU 2017 
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A LÁSKY. 

ZA KOLEKTIV VEČERKY L.K.
LEONA KULHÁNKOVÁ

  

16. 12. 2016 pod kostelem 

16:00  

16:15  17:15  

  

  

  

   - p  

- uzeniny 

-  
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KOMENTÁŘ
Mít vanu plnou fi alek

Vždycky v té době blížících se svátků - prý „klidu a po-
hody“, když se na haluzích chvějí poslední listy a na Bukové 
hoře se po ránu objeví první sníh, nikoliv ten umělý, když 
se blíží uzávěrka zas posledního čísla Štíteckého listu, mám 
touhu napsat něco básnicky krásného, něco co hladí duši, 
svátek navozujícího, naprosto oproštěného od marastu 
a hnoje, jehož je příliš a všude kolem nás. Dlouhou větu kon-
čím krátkou: Nejde to! Naše krajina je příliš hustě obydlená. 
Na kopcích ubylo hradišť, hradů a kostelíčků i lesů a všude 
tam ční hnusné ocelové věže dštící vůkol jedovaté vlny (dříve 
jedovaté sliny).

Jsou dva dny po amerických volbách a svět žije trampem 
a období následující by se mohlo stát novou zlatou érou 
trampingu. Tak by mohlo probíhat myšlení předsedy turistů, 
jemuž už z toho hráblo. Ne, prosím, neposílejte za mnou ty 
silné muže se svěrací kazajkou, nechtěl bych zatížit naše ne-
konečně chudé zdravotnictví. Náhodou já to naprosto chápu, 
tam za oceánem vyhrálo velké zlo nad menším.., nebo menší 
nad větším..? Tak přece jen to tak úplně nechápu. Vždycky 
jsem si naivně myslel, že jde o vrcholný souboj toho nejlepší-
ho. Poněkud mě z toho mrazí - protože i nám se, dost viditel-
ně, blíží volby prezidenta a my můžeme vybírat jen z počtu 
obyvatel většího města. Náš současný prezident vyslovil nad 
výsledkem uspokojení a zkritizoval ty neschopné americké 
„prodavače teplé vody“, co neuměli lépe předvídat výsledky. 
Ví, o čem mluví, vždyť praktikoval v prognostickém ústavu.

Ministr kultury se sešel z Jeho svatostí dalajlámou. Ná-
vštěva ho zřejmě překvapila - doma nestihl uklidit, měl tam 
jen sešlapané bačkory a prázdnou ledničku, a tak ho přijal na 
ministerstvu. No, to tedy neměl! O strejčkovi pana ministra 
jsem do té doby nikdy neslyšel (vy ano?), přicestoval  docela 
tiše, ale když odlétal, znala ho už celá republika, neboť za tu 
chvilku dokázal velmi výrazně posílit vývoz další naší komo-
dity - metálů. Přes velká, a zřejmě jalová, slova se nám naopak 
třeba vývoz do Číny tak nějak nedaří. Dovoz naopak přímo 
kvete, nejspíš to bude tím, že ho nikdo neřídí, stačí na to naše 
nezvedená smečka čilých kšeft ařů a v tomto případě ochotná 
čínská podpora. Lepší to být nemůže, protože prosákla (ne-
zaručená) zpráva, že se ten asijský odbojář ještě před odletem 
vymočil před čínským velvyslanectvím. A přituhuje: Bystré 
oči už zase sledují, kdo přišel na oslavu a kdo ne. Neomluví 
ani střevní chřipka. To mi připomíná poměrně nedávnou 
dobu „černého puntíku“ za neúčast v májovém průvodu.

Zatímco markety se plní vánočními cetkami a nadcháze-
jící dobu už předčasně (a jistě dočasně) svátečně pocukroval 
svatý Martin, v Praze probíhá, historicky známá, „noc dlou-
hých nožů“. Ten se nezavděčil tomu, ten zas nasr… jiného a za 
mnohou, navenek kamenně klidnou tváří přece jen hoří pla-
men pomsty za třeba nevydařené nedávné volby. Tedy důvod 
je to dobrý, ale není těžké se dohadovat, proč se nikdy nemíří 
na desítku. Jedno je jisté, že budeme zase slyšet nová jména 
a dívat se na nové tváře (opět plné sebevědomí), na pantáty, 
kteří se budou opět zapracovávat a moc už toho nestihnou 
(ani nevím, jestli alespoň to není dobře) a pro ty chudáky vy-
hozené se budou vršit nové výnosné posty. Teď něco dodám, 
třeba to nemá souvislost: Na pražském rádiu- vždy po zprá-
vách- následuje Zelená vlna - informace pro řidiče. Proběhla 

tu inovace a oznámení teď vypadá takto: „Jsme Nová zelená 
vlna a známe lepší cestu.“ To ráno, kdy jsem to zaregistroval, 
byla právě v jednom tunelu nehoda, kvůli tomu se ucpal další 
a pak další a další ulice ... Říkal jsem si „tady nepomůže ani 
list senny.“ A rada toho zdokonaleného pořadu zněla: „Do 
Prahy ani nejezděte!“

Pořád se zabýváme počítáním tzv. vyloučených lokalit. 
Co to vlastně je? Je to soustředění nepřizpůsobivého etnika, 
kartonové chatrče bezdomovců? Nebo snad naopak čtvrtě 
milionářských haciend, chráněných imitacemi hradeb, kame-
rami a bojovými psy?

Prosím, snažme se být jakkoliv nevyloučenými, a nejen 
přes několik svátečních dnů, snažme se být lidmi ve formě 
pojmu donedávna jasného, která – nedejbože - může být brzy 
známá jen pamětníkům. K tomu si představujte či broukejte 
text z nadpisu - jinak písničky pohodové Hany Hegerové.

                                                                         Alex Krobot

Počasí před 30 ti léty
Rok 1986: Na Nový rok byl jen sněhový poprašek, leden stří-
dal mrazy s oblevami (nejvíc bylo 40 cm sněhu). Únor velmi 
mrazivý (do -27st.) a naprosto bezsrážkový. Následovalo vel-
mi pomalé tání s nadějným teplem počátkem dubna. První 
průzkum vlaštovek se konal osmnáctého, vyhnalo je prudké 
ochlazení a sníh. V závěru dubna a v květnu dost horkých 
dnů a dvě silné bouřky.  5. 6. ještě napadl v Jeseníkách sníh. 
Pokračuje velmi střídavý čas celkem slušného léta se znač-
ným vláhovým defi citem. Pátého srpna, po vedru, postihla 
bouře se silnou povodní Šumperk a Bludov a dvanáctého byl 
zaplaven MEZ pod Jedlím (vlivem přívalem ucpané propusti 
na potoku od Jedlí). Žně propršely a sklizeň byla hodně ztrá-
tová.  Na sklizeň brambor se zas udělalo pěkně - až do19.10. 
Mimo pár vloček napadl první sníh až 12. prosince, stále 
přibýval - konečně bílé Vánoce! Nejvíce, 50 až 60 cm, ho bylo 
28.12. Na Silvestra lilo jako z konve. 

NABÍDKA PRODEJE 
PALIVOVÉHO DŘEVA V K.Ú. ŠTÍTY 

Nabízíme prodej palivového dřeva v celých délkách 
(tz. surové kmeny) na odvozním místě (dopravu 
hradí kupující). 
CENY DŘEVA:   
jehličnaté – 850,- Kč/m³ (plnometr) + 15 % DPH 
listnaté měkké – 850,- Kč/m³ (plnometr) + 15 % 
DPH 
listnaté tvrdé – 1 150 ,- Kč/m³ (plnometr) + 15 % 
DPH 
KONTAKT:   
Ing. Roman Bureš 
tel: 739 042 440 
e-mail: roman.bures@lanskroun.cz
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TURISTIKA
Naposled

STOLNÍ TENIS

Letošní babí léto bylo milostivé a turistům příznivě na-
kloněno. Obláčky v televizi byly sice většinou podmalované 
čárečkami očekávaných srážek, ale pochopitelně rozervané 
nitro turisty - zahrádkáře to nakonec skoro vždy vyhodnoti-
lo (nebudeme sprostí) jako - skutek utek. Ne jinak jsem toto 
strašení odhadnul na neděli druhého října s tušením, že jed-
nou to přijít musí, takže nejspíš výletíme naposledy. 

Kombinovaná doprava auto lomeno autobus nás vyklápí 
na Skřítku. Ač máme před sebou docela atraktivní plán, jsem 
rád, že nebudu muset říkat já, nýbrž ještě my. Jsme totiž tři 
(a já jen doufám, že to je jen účastí nevyvedený konec sezóny 
a ne konec turistů ve Štítech). Motorest na Skřítku je ještě bez 
života, my si to dovolit nemůžeme, prckem posílíme imunitu 
a začínáme těch dnešních „dvacet“.  Obloha odesílá někde 
k východu poslední stopy ultramarinu a pomalu přichází 
taková ta holubí šeď, co někdy vydrží až do dubna. Když 
potlačím tu zahrádkářskou půlku srdce, která celou dobu ve-
getační trpěla tím bezútěšným pohledem do suchého srážko-
měru, pak ta turistická půle se letos, a dnes opět, přímo tetelí 
nad krásně suchou neblátivou a neklouzavou cestou slibující 
celodenní blaho pěšácké. Na tomto místě teď vždycky zalitu-
jeme jedné autobusové zastávky, která nám dříve ušetřila celé 
dva kilometry. Je teď zrušená (jako mnohé), neboť dnes není 
tak důležité mít ve veřejném dopravním prostředku plno, ale 
být co nejdříve v cíli - v tomto případě v Ostravě. Ale my se 
stejně už kocháme - v prostředí nám nejmilejším - v lese, pod 
korunami stromů, dýcháme vzduch, v němž chybí oktany 
a ještě nechybí kyslík. Náš směr je většinou takřka jižní a je 
nutno absolvovat několik kilometrů než staneme na pěkné 
louce, kterou tentokrát nepokrývá „šedivec,“ jako před třemi 
léty. Ale tady je opět poměrně živo, nějaké stany - z jedno-
ho vykukuje zívající tvář, u jiného už chlápek ladí zvlhlou 
kytaru. Slovy horolezců je to základní tábor, těch dalších 
- útočných táborů není třeba, protože pouhý kilometr dale-
ko a jen desítky metrů výše se už nachází rozeklaná skála se 
zbytky hradu Rabštejna, jenž tu byl stavěn ve 13. století, bý-
val střediskem panství, za tureckého ohrožení byl útočištěm 
šlechtických rodin. Zatímco poddaní, jak už to bývá, „čelili“ 
nebezpečí za svými roztrhanými ploty v okolí. Lezeme naho-
ru, samozřejmě. Pak i po žebříku na nejvyšší skálu, kde je vý-
hled na Hanou i Hrubý Jeseník - zatím docela slušný. Skoby 
horolezců budí naši pozornost, nikoliv však touhu po sebe-
realizaci. Když se vracíme, pozorujeme hocha, jak přístrojem 
hledá stopy dávnověku. Pípá mu to, čekáme …, tentokrát 
zklamání - vršek od piva. Zamíříme k bývalé hájovně, pak 
byla výcvikovým střediskem SSM - také už historie, teď je 
to stále ještě ubytovna a restaurace z dost úzkým, o to draž-
ším, výběrem. Svou svačinu konzumujeme venku u hrubého 
stolu, přidáme, zase vlastního, prcka. Pěknou vrstevnicovou 
cestou pokračujeme až pod Kamenný vrch. Má na ní být ne-
dávno postavená rozhledna a tak teď lezeme jako do střechy, 
protože to musíme vidět. Je tam. Stojí na skále a podobá se 
festovnímu mysliveckému posedu. Žádné schody, pěkně po 
žebříku, lezeme jak pro hrušky a ještě se necháme vyfotit. Už 

ve značném oparu je vidět Šumperk. Obloha tmavne, avizo-
vaná změna přichází. Když sejdeme znovu na trasu, ucítíme 
občas kapku. Ale nic víc. Do Malínské rokle jsme před těmi 
třemi roky ani nešli, bylo tenkrát značně rozbahněno. Dnes? 
Paráda! Z pěkné stezky můžeme obdivovat přikré svahy a bi-
zarní skály, pod nimi teče Malínský potok. Vstupujeme na 
silničku od Mladoňova, zanedlouho pak do Nového Malína 
- velmi pěkné obce.  Zbývá nám ten potřebný čas pro hos-
půdku, nohy říkají „už bylo načase“. K vlaku je to pár kroků. 
Oči se ani nestačí zavírat, příští stanicí je Šumperk.

                                                                        Alex Krobot

Mistrovské utkání Štíty – Jedlí
V sobotu 29. 10. 2016 odehrálo družstvo Štíty A v rámci mi-
strovského utkání Krajské soutěže B 2016-2017 s družstvem 
TJ Sokol Jedlí. Po vyrovnaném průběhu, kdy nám hráči z Jed-
lí odskočili na náskok 6:8, naše mužstvo zabralo a drtivým 
koncem obrátilo stav utkání na svoji stranu a zvítězilo v nej-
těsnějším poměru 10:8. Díky tomuto vítězství se Tj Sokol 
Štíty posunul na průběžně druhé místo v Krajské soutěži B.

Statistiky hráčů domácího družstva (vítězství/počet odehra-
ných zápasů):

Jiří Vogel ml.      – 2/4
Štěpán Kobza     – 3/4
Pavel Hrdina      – 2/4
Zdeněk Drlík     – 2/4
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OP-dorost

body body body

1. Sokol Lesnice 31 1. Mikulovice 31 1. 30

2. 29 2. Bludov 30 2. 29

3. 28 3. Zvole 26 3. Bludov 28

4. TJ Vidnava 28 4. 23 4. 22

5. 26 5. Sudkov 23 5. Sudkov 22

6. 22 6. 19 6. 19

7. 20 7. 18 7. Lesnice 15

8. 20 8. FC Dubicko 18 8. FC Dubicko 9

9. 18 9. 17 9. 9

10. Sokol Sudkov 17 10. 13 10. 9

11. SK Bludov 17 11. Oskava 12 11. SK Zvole 3

12. 16 12. 3 12. 0

13. 12 13. Lesnice 3

14. 10

body body body

1. MOHELNICE 24 1. 33 1. Sudkov 27

2. 18 2. MOHELNICE 30 2. 24

3. 16 3. Bludov 24 3. 21

4. 16 4. 19 4. Mohelnice 18

5. 13 5. Dubicko 18 5. 11

6. Sudkov 1 6. 17 6. 10

7. Sudkov 16 7. Lesnice 7

8. Lesnice 12 8. 6

9. Rovensko 10 9. ROVENSKO "B" 4

10. Zvole 9 10. 4

11. 6

12. 0

Tabulky kopané po podzimu, sezona 2016/17
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 12. 2016 

 

16.30 hodin 
 

V 

skladby a koledy  

 

 

zveme! 

  HEROLTICE    

v sobotu  4. 2. 2017  od   20:00  hod. do KD  na 

  

         

             
    Hudba: NOA 

    


