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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 50. – 53. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
– nájemce p. Zdeněk Minář.

• Smlouva o dílo – fi rma Gilbert Interiéry s.r.o., Praha 
– vybavení knihovny.

• Smlouva o provedení zájezdového divadelního 
představení – Divadlo Šumperk s.r.o.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená s Agrospolem 
Výprachtice s.r.o. – pozemek – akce Setkání na 
pomezí Čech a Moravy.

• Dodatky ke smlouvě o poskytnutí knihovnických, 
informačních a metodických služeb uzavření 
s obcemi Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov 
a Jakubovice.

• Smlouva uzavřená s MěK Šumperk – zajištění služeb 
veřejným knihovnám. 

• Smlouva o uměleckém výkonu – Davide Mattioli. 

• Smlouva o pronájmu sanitární techniky – JOHNNY 
WC.

• Dodatek ke smlouvě o závodním stravování – fi rma 
ZEAS Březná a.s.

• Smlouva k ozvučení akce Setkání na pomezí Čech 
a Moravy – Jiří Diviš, Hanušovice.

• Smlouva o zajištění moderování akce Setkání 
na pomezí Čech a Moravy – Vanda Rajnochová, 
Olomouc.

• Smlouva o dílo – fi rma VELT OKNA s.r.o., Zábřeh 
– výroba a montáž plastových oken pro MŠ Štíty 
a čp. 50 ve Štítech.

• Smlouva o dílo – fi rma Pavel Knápek Valknap Štíty 
– výroba a montáž EURO oken pro objekt čp. 50 ve 
Štítech. 

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 vzala na vědomí výpověď z pronájmu 
nebytových prostor – p. Vlasta Koutná.

• Rada vzala na vědomí podání žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci 
dotačního programu na podporu cestovního ruchu 
a zahraničních vztahů a z programu na podporu 
kultury.

• Rada města schválila nákup: pevný disk HDD 
500GB, prodloužení licence AVG, multifunkce 
Brother, náhradní díly pro DCHT Auer pro SDH 
Štíty, krovinořez, sklapovací pojízdné lešení, optický 
válec do tiskárny Brother, lednička pro MH, vánoční 
řetězy LED, svítidla LED, paměť RAM pro server HP, 
plastová okna včetně montáže pro objekt čp. 239 
a čp. 5.

• Rada města schválila výrobu letáku o Štítecku 
v počtu tisíc kusů.

• Rada města vzala na vědomí, že dne 6.6.2017 pojede 
přes Štíty veřejná cyklotour projet Josefa Zimovčáka 
„Na kole dětem“ a schválila fi nanční podporu této 
akci, v tento den bude připraven také sportovní den 
pro děti.

• Rada města vzala na vědomí výroční zprávu 
o poskytování informací.

• Rada města schválila přílohu směrnice č. 26/2007 
– pracovní cesty a náhrady.

• Rada města schválila návrh pozvání na 14. a 15. 
zasedání ZMě.

• Rada města vzala na vědomí žádost o pronájem 
nebytových prostor – objekt čp. 239 – žadatelka 
p. Silvie Kovářová.

• Rada města schválila archivaci dat IS GINIS dle 
požadavků kybernetické bezpečnosti u fi rmy ASI 
informační technologie s.r.o. Mohelnice.

• Rada vzala na vědomí žádost SDH Březná o zajištění 
smrkových desek na opravu laviček v areálu Řáholec 
a zhotovení zámkové dlažby pod přístřeškem.

• Rada vzala na vědomí přehled hospodaření ZŠ a MŠ 
Štíty za rok 2016 z prostředků zřizovatele a schválila 
převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 
a odpisový plán na rok 2017.

• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem nebytových 
prostor – čp. 100 v místní části Crhov – žadatel 
MVDr. Monika Švédová.

• Rada města schválila cenovou nabídku – fi rma 
Jaroslav Hrabě, Zábřeh – pokládka a lepení PVC 
v knihovně.

• Rada města schválila cenovou nabídku – fi rma 
Unikov, Dolní Morava – výroba a montáž zábradlí na 
balkon na objekt čp. 12.

• Rada vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH na rok 
2017 pro jednotku Štíty. 

• Rada města vzala na vědomí žádost Českého svazu 
chovatelů ZO Bušín o poskytnutí daru na 57. ročník 
výstavy drobného zvířectva – schvaluje dar ve výši 
1 500,- Kč.
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USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 22. 2. 2017

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 14. zasedání ZMě Štíty

2. Rozpočtové opatření vlastní č. 10/2016 + dotační 
prostředky

3. Akční plán strategického rozvoje Města Štíty na rok 
2017

4. Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise

5. Zpráva z jednání rady města usnesení č. 47– 51

6. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva 
města Štíty

7. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města

8. Různé

9. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Zpráva o činnosti města

b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 7., 12. a 
13.zasedání zastupitelstva

c) Statistiku pohyb obyvatel k 31. 12. 2016

d) Souhrnný přehled o stavu rozpočtu Města Štíty

e) Rozpočtové opatření vlastní č. 10/2016 + dotační 
prostředky

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:

a) Návrhovou komisi:p. Směšný, p. Světlík, p. Beneš

b) Ověřovatele zápisu: p. Čermák, p. Wonke st.

c) Program 14. zasedání zastupitelstva

d) Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze 
dne 14. 12.2016

e) Závěrečnou inventarizační zprávu Hlavní 
inventarizační komise

f) Akční plán strategického rozvoje Města Štíty na rok 
2017

g) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 47–51

h) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona 
o obcích a podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. 
odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve 
výši599 Kč měsíčně od 1. 3. 2017

i) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona 
o obcích a podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
8 869 Kč měsíčně od 1. 3. 2017

j) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o 
obcích a podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. odměnu 
za výkon funkce radního jako neuvolněného člena 
zastupitelstva obce (vyjma starosty a místostarosty) 
ve výši 1 441 Kč měsíčně od 1. 3. 2017

k) V souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona 
o obcích a podle nařízení vlády č. 414/2016 Sb. 
odměnu za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva ve výši 1 242 Kč a člena výboru ve výši 
976 Kč neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 3. 
2017

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

m) Předsedům a členům komisí rady města se odměna 
nemění

n) Následující prodej nemovitostí: 

1. Prodej pozemku p. č. 264/1 v k.ú. Heroltice u Štítů 
za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, 
směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování 
věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města 
Štíty p. Františku Haltmarovi, Heroltice

2. Prodej pozemku p. č. 193 v k.ú.Heroltice u Štítů za 
podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, 
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných 
břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Iloně 
Vackové, Velká Skrovnice

o) Zrušení úkolu č. 19/2 Zřízení věcného břemene 
s jednotlivými vlastníky pozemků (splašková 
kanalizace)

5. Ukládá:

a) Starostovi města v termínu do 9. 3. 2017 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z14. ZMě ze dne 
22.2.2017 a dále ukládá Radě města provádět 
průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě

6.  Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny:

a) Záměr prodeje části p.č.2313/5 v k.ú. Štíty-město

b) Záměr prodeje p.č.67 v k.ú. Heroltice u Štítů

c) Záměr prodeje p.č. 320/4 a p. č. 739/5 v k.ú. Crhov

d) Záměr prodeje části p. č. 154/2 a p. č. 162/11 v k. ú. 
Březenský Dvůr

e) Záměr prodeje p.č. 1540/2 a p. č. st. 234/3 v k.ú. 
Heroltice u Štítů

f) Záměr prodeje p. č. 2045/1 v k.ú. Štíty-město

g) Záměr prodeje části p. č. 1987/7 v k. ú. Štíty-město

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta   starosta
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INFORMACE PRO OBČANY

Sběr velkoobjemového 
odpadu

Upozorňujeme naše spoluobčany, že likvidace 
velkoobjemového dopadu bude provedena 
v měsíci dubnu a to:

Štíty
U hřiště TJ Sokol Štíty do velkoobjemového 
kontejneru v úterý 18. 4. od 12:00 do 19:00 
hodin a ve středu  19. 4. do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Beran Milan

Březná
Před prodejnou potravin do velkoobjemového 
kontejneru v úterý 18. 4. od 12:00 do 19:00 
hodin a ve středu 19. 4. do 15:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Čada Jan

Heroltice
Před bývalým obchodem (u Jelínků) do 
velkoobjemového kontejneru v úterý 18. 4. od 
12:00 do 19:00 hodin a ve středu 19. 4. do 14:
30 hod.
Zodpovědná osoba: p. Haltmar František

Důležité upozornění!
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří 
stavební odpad, železný šrot, zbytky potravin 
a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, 
listí, větve). Pneumatiky budou přijaty pouze od 
občanů, ne od podnikatelů.

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Ahoj Štěpáne, vidím, že dopisuješ knihu ...
Štěpán: Ano, titul se bude jmenovat: Příjemně o nepříjem-
ném, vyjde v edici LITPOLIT, v kapesním vydání ...
Redaktorka: Proč v kapesním?
Štěpán: Musí to být nenápadné, skladné a vždy po ruce ...
Redaktorka: A obsah?
Štěpán: Ten je dán již nadpisem. Radím, jak „z toho ven“. Např. 
politik nemůže říct: „lhal jsem “, moje nabídka: „ poskytl jsem 
vám alternativní informace“ a krádež překlápím jako odkláně-
ní nebo optimalizaci prostředků ...
Redaktorka: Líbí se mi to, jeden výtisk si koupím ...
Štěpán: Bohužel, vyprodáno ... 
Štěpán a já se těšíme na druhé (doplněné) vydání …. 

Dokonalá svatba zaplnila 
sál kulturního domu

Ve čtvrtek 2. března  2017  zavítalo do Štítů  Divadlo Šumperk 
se situační komedií Dokonalá svatba, která od své premiéry 
v roce 1994  rozesmívá diváky po celém světě. Toto úspěšné 
divadelní představení přilákalo do štíteckého kulturního 
domu mnoho diváků. Akce se konala ve spolupráci Města 
Štíty s Domovem  pro seniory Štíty – Jedlí.

Ve čtvrtek 30. března byla slavnostně otevřena nová 
knihovna ve Štítech a do užívání byly nájemcům předány 
čtyři nové byty, které se nacházejí v prvním patře kompletně 
zrekonstruované budovy č. 12. Nejprve starosta Štítů Bc. Jiří 
Vogel poděkoval těm, kteří se na celkové rekonstrukci podí-
leli. Poté byly nové prostory otevřeny pro veřejnost. Dospělé 
i děti přivítal příjemný interiér s moderním nábytkem ve 
veselých barvách a k dobré pohodě jistě přispěly výborné 
koláčky s kávou či čajem. K prohlídce a příjemnému poseze-
ní knihovna přilákala kolem 150 návštěvníků. Jestli jste zde 
ještě nebyli, přijďte se podívat. Pokud navíc rozšíříte řady stá-
vajících čtenářů, tak budete určitě spokojeni. Jistě bude vět-
šina z vás souhlasit s názorem, že klasickou papírovou knihu 
žádná moderní technika nenahradí. A nejen to. Knihovna je 
vhodným místem pro setkávání lidí a je významnou součástí 
obce. A Štíty zrovna na tu svoji mohou být právem pyšné.

Radka Jánešová, TIC Štíty

Otevření nové knihovny

Poděkování
Děkujeme všem, kdo sbírají víčka pro naši vnučku 
Míšu. Peníze za víčka poslouží na zaplacení rehabili-
tací, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.

babička Krmelová

Autorem obrázku na úvodní stránce Štíteckého listu 
1/2017 je Hana Kristková. Redakce děkuje čtenářům za 
tuto hodnotnou doplňující informaci.
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Pastorační plán farnosti Štíty 
na Velikonoce 2017

13. 4.   čtvrtek   Obřady Zeleného čtvrtku  18:00 

14. 4.   pátek      Křížová cesta    15:00

              Obřady na Velký pátek   18:00

             U Božího hrobu bude pokladnička na sbírku 

                           na Svatou zemi

             Před obřady začíná Korunka k Božímu milosrdenství 

15. 4.  sobota  Na Bílou sobotu návštěva Božího hrobu  10:00 -14:00

           Vigilie Vzkříšení      20:00

16. 4.  neděle     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše sv.     9:00

17. 4.  pondělí   Pondělí velikonoční - mše sv.      9:00

Velikonoce jsou tady
Jaro nás začíná oblažovat svou krásou a svými 
dary. Člověk díky tomu cítí, že se do něho jakoby 
vlévá síla jarní přírody, která ho uschopňuje k větší 
tvořivosti, jejímž ovocem je radost. O Velikonocích 
se děje něco podobného v duchovním světě člově-
ka. Pokání, které člověka očistí jako zima přírodu, 
nás disponuje ke slavení duchovní radosti a krásy 
při velikonoční liturgii. Radost těchto svátků člo-
věk nemá vnímat jen v probouzející se přírodě, ný-
brž v daru duchovní radosti, kterým je obdarován 
od Ježíše, který přemohl nejen naše zlo, tj. hřích, 
ale to, čeho se nejvíc každý z nás bojí, smrt. Když 
to člověk, který uvěřil, domyslí, tak tato radost 
nemá žádnou konkurenci, a proto se může stát 
tou nejsilnější životní silou. Člověk, který dospěl 
k takové víře, pak začíná rovněž vnímat svůj život 
neobyčejně krásným, poněvadž stín jeho smrti je 
stále slabší a jeho víra se tím stává silnější. Smrt 
přestane být strašákem a stane se mostem, motiva-
ci dobrého pozemského života na věčnost.

P. Jacek Brończyk, váš duchovni správce

Velikonoce očima 
křesťanského kalendáře

Všichni víme, že se v zimě slaví Vánoce, ale doba adventní 
nám již nic neříká. Podobně je to na jaře s Velikonocemi. To, 
že jim předchází důležité období postní doby, které správně 
prožité se může stát velmi prospěšným pro člověka, se nějak 
z vnímání lidí vytratilo. Snad kromě masopustu, který také 
velmi souvisí s postní dobou, od níž se odvozuje tato lidová 
veselice. Dovolíme si tedy stručně připomenout schéma Veli-
konoc pohledem křesťanského kalendáře.

Začneme masopustem či karnevalem, který má svá další 
místní pojmenování. Ten si lidé pamatují společně s Veli-
konočním pondělím asi nejvíce. Tato lidová veselice neboli 
masopust, karneval či ostatky, lidem předznamenávala, že 
doba půstu, odříkání, pokání, usměrnění se, doba přípravy 
na Velikonoce je už velmi blízko. Že už do postu ostává jen 
několik dní, proto ostatky. Označení masopust je český překlad 
původně latinského slova karneval. Zmíněné ostatky se mají 
správně slavit v sobotu před Popeleční středou anebo jiný 
den (neděle, pondělí a úterý před Popeleční středou), ale ni-
kdy ne po Popeleční středě. Tou začíná právě období přípravy 
na Velikonoce, období čtyřicetidenního úsilí práce na sobě. 
Snahy o proměnu vlastního srdce, očištění mysli a posvěcení 
duše. Jak už vyplývá z výše uvedeného, Popeleční středou se 
zahajuje období, kdy se snažíme o obrácení od zla k dobru, 
od dobrého k lepšímu, od hříchu ke ctnosti, od sebe sama 
k Ježíši Kristu a k bližnímu svému. Postní doba má šest neděl, 
přičemž ta šestá se nazývá Květnou nedělí, kdy si křesťané 
připomínají Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Tato neděle 
se někde rovněž nazývá Palmová neděle (Krista totiž vítali při 
jeho vstupu do Jeruzaléma olivovými ratolestmi), ale jinde se 
používají palmy, proto toto pojmenování. U nás jsme si zvykli 
používat kočičky. Tímto se otvírá pro křesťana ten nejdůleži-
tější týden v roce, to je Svatý týden. Pro přehlednost uvedu 
ty nejdůležitější dny tohoto nejposvátnějšího týdne křesťanů 
z hlediska bohoslužebného slavení. Květná neděle, Zelený 

čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle Zmrtvýchvstání. 
Z hlediska lidového vnímání tohoto týdne tak můžeme dopl-
nit tzv. Škaredou středu, kterou si lidé často pletou s Popeleční 
středou, prvním dnem půstu. Škaredá středa v lidovém podání 
označuje den, kdy se stalo vskutku něco škaredého, Jidáš zradil 
Ježíše. Ale i to má svůj duchovní význam pro věřícího člověka. 
Tato událost se ovšem do velikonoční liturgie nijak výrazně 
nepromítla, protože Škaredá středa není vlastním názvem 
zvláštního liturgického dne jako například Popeleční středa. 
Dalším takovým lidově velmi oceňovaným dnem, který už 
nepatří do Svatého týdne a nemá zvláštní liturgický význam, 
je Velikonoční pondělí. V rámci Svatého týdne křesťané pro-
žívají tzv. Velikonoční Třídenní, které začíná už připomínkou 
Poslední večeře Páně s apoštoly na Zelený čtvrtek večer, po-
kračuje Velkým pátkem, kdy si připomínáme umučení Krista, 
pak je to Bílá sobota, kdy Ježíš odpočívá v hrobě, a večer Veli-
konoční vigilie oslavující Kristovo z mrtvých vstání, která patří 
už k Neděli Zmrtvýchvstání Páně. Události Svatého týdne nejde 
teologicky od sebe oddělit, a proto se je máme snažit vnímat 
jako jediný vykupitelský čin našeho Pána Ježíše Krista. A právě 
k takovému chápání a prožívání nám má pomoci ono Veliko-
noční Třídenní. Doba velikonoční pak trvá 8 neděl a poslední 
z nich, která uzavírá dobu velikonoční radosti, je Slavnost 
Seslání Ducha svatého neboli Letnice. O této neděli, která se 
také nazývá Božím hodem svatodušním, si křesťané připomína-
jí, že Bůh je ten, který podporuje lidský život tím, že člověka 
obdarovává svými rozmanitými duchovními dary.

Velikonoce se určují podle prvního jarního úplňku. Podle 
toho se odvozuje rovněž datum Popeleční středy, které je 
dobré znát pro určení soboty pro správné slavení ostatků či 
masopustního karnevalu. Pro užitečnost nyní uvedeme data 
Popeleční středy v následujících letech: 14. 2. 2018, 6. 3. 2019,   
26. 2. 2020, 17. 2. 2021, 2. 3. 2022, 22. 2. 2023, 14. 2. 2024,5. 3. 
2025, 18. 2. 2026, 10. 2. 2027, 1. 3. 2028 a 14. 2. 2029.

Věřím, že tímto příspěvkem jsem vám pomohl znovuobjevit 
smysl postní doby a slavení křesťanských Velikonoc.

P. Jacek Brończyk, váš duchovni správce
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Historie a současnost knihovny 
ve Štítech

Březen bývá tradičně spojován s knihami a čtenář-
stvím. V letošním roce je toto spojení zvlášť vystihující. 
Městská knihovna se po více než čtyřech desetiletích 
přemístila do nových prostor v přízemí budovy č. p. 12. 
Pojďme se společně vrátit do minulého století, zalistovat 
ve starých kronikách a zavzpomínat, jaké byly osudy české 
knihovny v našem městě.  

Co se dělo v době před 1. světovou válkou, není známo. 
Alespoň kroniky se o tomto tématu nezmiňují a pamětní-
ků se již také nezeptáme. Něco málo o knihovnickém dění 
v našem městě v období 1. republiky můžeme najít v publi-
kaci V. Rýznara:  

„Kulturnímu životu ve Štítech v období let 1918 – 1938 
sloužilo české oddělení obecní knihovny, které v roce 1935 
z 1180 vlastních svazků a 55 svazků z putovní knihovny 56 
čtenářům půjčilo 1204 knih a mělo příjem 1419 Kč dosažený 
jednak obecním příspěvkem, jednak od čtenářů…“1

O tom, že kniha měla v této době velký význam, můžeme 
číst ve studii téhož autora: „Hlavním vzdělávacím a zábavním 
prostředkem (českých hraničářských rodin na Šilpersku, pozn. 
aut.) jest však kniha a rozhlas. Jen v Šilperku bylo napočítáno 
v českých rodinách 37 přijímačů. Vedle rozhlasu je na prvním 
místě kniha. Není ani 5 rodin, kde by se neobjevila…Knihovny, 
jichž užívají hraničářské rodiny ve smíšené části Šilperka, mají 
dohromady 3500 knih (kromě Šilperka je řeč o Bílé Vodě, 
Červené Vodě, Karlově, Mlýnici, Šumvaldu a Bukovici, pozn. 
aut.).2

Nikde však není psáno, kde, v jakých prostorách se kni-
hovní fond v období 1. republiky nacházel. 

V roce 1938 čekal českou knihovnu smutný úděl. V kro-
nice města, kterou sepsal poválečný ředitel školy a kronikář 
Břetislav Janů, je psáno: „Česká knihovna z 1. republiky, čítající 
přes 1000 svazků, byla ponechána v říjnu 1938 svému osudu. 
Byl sice učiněn pokus zachránit knihy do domu poštmistra Jose-
fa Valenty, čp. 89, ale na příkaz Němců musely být knihy zave-
zeny na radnici a odtud byly odvezeny ke šrotování do papírny 
fy Jeschek a Faber (dnešní pila, pozn. aut.). Při zachraňování 
knih byli nápomocni: Josef Bartoň, Štíty čp. 9, Jiřina a Vladimí-
ra Bartáškovi, Marie a Miloslava Valentovy, Josefa Valentová, 
Štíty 89, Josef Prior, Štíty 36. V papírně fy Jeschek a Faber, kde 
do té doby pracovalo několik desítek dělníků z Crhova a Jedlí, 
zmizelo sice několik desítek knih, ale většina, a to knihy vědecké, 
historické, naučné a zábavné byly sešrotovány. Byla sešrotována 
i knihovna sokolská…“ 3

Nová etapa české knihovny 
přichází s osvobozením, kdy se 
začíná zakládat nová knihov-
na. Darem bylo získáno i 61 
nových svazků a již 2. května 
roku 1946 se začalo půjčovat. 
Zatímco r. 1946 bylo ve fondu 
211 svazků, roku 1950 již počet 
knih vzrostl na 599. Knihovna 
byla nejdříve umístěna na čísle 
28 (dům pod dnešním baza-

rem, zbourán r. 1952, pozn. aut.), od roku 1951 v přízemí 
na radnici. Knihovnicí byla učitelka Miloslava Valentová, 
které pomáhal její otec Josef Valenta. Půjčovalo se v neděli 
odpoledne, také v týdnu. V této době čítal knihovní fond 
965 svazků.

Roku 1961 dochází k reorganizaci knihovny, přečíslování, 
zařazení knih podle nového tematického třídění. Zastaralé 
knihy jsou vyřazeny, začíná se pravidelně zakupovat z kniž-
ního fondu 1000 Kč ročně asi 100 svazků, takže v roce 1961 
je v knihovně 2472 knih. Knihovna je v tomto roce přestě-
hována do druhého patra na radnici, což ovšem nevyhovuje 
zejména starším občanům.4 

Roku 1965 končí po 20 letech obětavé práce pro místní 
knihovnu Miloslava Valentová, která tuto činnost vykonávala 
ve svém volném čase.  Na místo knihovnice nastupuje Dag-
mar Šatánková, která působí v této funkci do r. 1973. Další, 
zatím nejdéle působící knihovnicí byla Božena Klimešová, 
a to od roku 1973 až do roku 2010. Roku 1974 byla knihovna 
přestěhována z radnice do opravených prostor na č. 38, kde 
setrvala v naprosto nevyhovujících prostorách a podmín-
kách až do dnešní doby, tj. 43 let.  

Střípky ze Šilperska a Štítecka

Dům č. 12 před a po rekonstrukci
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 A současnost …

Od roku 2010 je knihovnicí Květa Lakomá. Knihovna v sou-
časné době registruje 195 čtenářů z řad dospělých a mládeže. 
V roce 2016 dosáhla návštěvnost MěK 3 477 uživatelů a bylo 
vypůjčeno celkem 11 453 knih a časopisů. 
Knižní fond štítecké knihovny (včetně pobočky v Crhově) 
činil ke konci loňského roku celkem 11 474 svazků. 
Městská knihovna ve Štítech poskytuje tyto služby:
– absenční půjčování knih a časopisů čtenářům
– prezenční půjčování z fondů příruční knihovny
– pomoc při výběru naučné literatury a beletrie
– besedy, knihovnické lekce pro MŠ a ZŠ
– zajištění regionálních funkcí pro 7 místních knihoven
– MVS (meziknihovní výpůjční služba)
– přístup na internet 

Zveme všechny do nových prostor knihovny v domě 
čp. 12. Rádi přivítáme nové čtenáře. Půjčovní doba 
zůstává stejná jako doposud:

PONDĚLÍ - STŘEDA - PÁTEK
10:00-11:30 a 12:00-17:00 hod.

1 Rýznar, V.: Štíty 1278 – 1978, Štíty 1978.
2 Rýznar, V.: Z výzkumu prostředí hraničářského dítěte na Šilpersku, 
Olomouc 1929.
3 Kronika obce Šilperka.
4 KRONIKA ŠTÍTY 3 (1951 -1964)

IvanaValentová

POCTA KNIHÁM
Kniha provází člověka od počátku vynálezu písma, tj. téměř 6000 let. 
O knize a lásce k ní bylo napsáno mnoho krásných slov. Různými 
významnými osobnostmi, různými jazyky, napříč staletími. Pojďme 
si některá vyznání slavných osobností (počínaje římským fi lozofem 
Senecou a naším současným spisovatelem Michalem Vieweghem 
konče) přečíst a nad jejich obsahem se zamyslet:

Seneca:
„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království du-
cha.“
Jan Amos Komenský: 
 „Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s ná-
mi upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám 
návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci 
našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vznešenost 
a přímo jakási božskost knih.“

Maxim Gorkij:
„Za vše, co je ve mně dobrého, vděčím knize.“
Karel Čapek:
 „Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží 
si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou 
literaturu.“
Michael Jackson:
„Nemám slov, abych vyjádřil, co cítím při čtení knih. Trávím spoustu 
času čtením, protože to velmi miluji. Dokážu se v té knížce úplně ztra-
tit a zapomenout, kde jsem. Filozofi e je můj oblíbený předmět. To, co 
je skvělé na čtení, je, že na jednom řádku můžete narazit na něco, co 
jste se snažili vyjádřit celý život, nebo něco, na co jste se snažili přijít 
celý život.“
Michal Viewegh: 
„Kvůli tomuhle čteme: protože skoro každá (aspoň trochu dobrá) kniha 
se nějak dotýká našeho skutečného života, protože téměř pokaždé na-
razíme na něco, co jsme prožili nebo prožíváme.“                        (-iv-)

Zákony a etika v myslivosti
V polovině měsíce ledna se mi dostal do pošty dopis, obsa-
hující několik dotazů od pana Alexe Krobota, na který jsem 
již nestačila reagovat v prvním čísle Štíteckého listu. Proto 
odepisuji dnes a na otázku: „Můžete říct čtenářům, jak by 
to mělo být?“ jemu i čtenářům odpovídám.
A. K.: Na svých vycházkách kolem Vánoc a Nového roku 
jsem viděl řadu krmelců, žádný nebyl zaplněný senem. 
E. D.: Zakládáni sena do krmelců je závislé na stavu nouze, na 
počtech zvěře, která krmelce navštěvuje, na druhu zvěře, kte-
rý z nich bere … Souvislá vrstva sněhu o výšce cca 15 - 30 cm 
a dlouhodobě trvající mrazivé dny jsou tím ukazatelem, kdy 
se má zvěři seno založit. Hlavně objemovým krmivem (se-
nem). Jádrem jako takovým se přikrmuje už od konce žní. 
Proč? Proto, aby srnčí zvěř měla dostatek času nabrat tukové 
zásoby pro období strádání v lednu až březnu, protože v tuto 
dobu už se musí krmné dávky omezovat. Zažívací trakt spár-
katé zvěře je již v období „odpočinku“ a fyziologicky dochází 
ke zpomalení metabolizmu.

A. K.: Na kolik je etické obklopení krmelců pro spárkatou 
zvěř posedy? 
E. D.: Nedá se hovořit o etice v souvislosti krmelce s posedy. 
Krmelce jsou v provozu v době strádání, a to kdy je převážná 
většina zvěře spárkaté hájena, tudíž se neloví. V tuto dobu se 
posedy k lovu nevyužívají a naopak. V době, kdy jsou pose-
dy využívány k regulaci zvěře, krmelce prošly asanací a jsou 
prázdné. Nedá se proto tady hledat souvislost.

A. K.: Hromadná „pastva” vyhublé srnčí zvěře na zmrzlých 
kolících hořčice napovídá, že ani u myslivců není, jak bý-
valo. 
E. D.: K tomuto bodu jsem se už ve většině vyjádřila u bodu 
prvního. Ubezpečuji Vás, že to, že se zvěř zdržuje v polích, kde 
si mají co ukousnout, není vina myslivců. Příroda to prostě 
tak zařídila, že dokud je dostatek na poli a v přírodě samotné, 
zvěř prostě krmelce nenavštěvuje. Mnohokrát na to i doplácí.  
Jsou to různé střevní katary a otravy z hospodářských plodin 
a následné oslabení organismu nebo i úhyny.
 
 Vše je obsáhle zakotvené v Zákoně č. 449/2001 Sb. v Zákoně 
o myslivosti.

S pozdravem Myslivosti zdar
Eva Dušková
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ZELENÍ
KAMARÁDI

Skauti vyrazili do boje proti 
rasismu a xenofobii

Únor/březen 2017, Kaprálův mlýn 

Na přelomu února a března se na Kaprálův mlýn v Ochozu 
u Brna sjelo na čtyřicet mladých lidí z Rumunska a České 
republiky, kteří se věnovali týdennímu neformálně vzdělá-
vacímu programu na podporu multikulturalismu a potírání 
rasismu a xenofobie. Jednalo se o druhou část výměny mlá-
deže, která byla zaměřena více na reálné prožitky než její 
spíše teoretičtější a na znalosti zaměřenou první část, usku-
tečněnou v říjnu 2016 v Rumunsku. Takže si účastníci napří-
klad mohli zažít simulaci války nebo velkou strategickou hru 
o odlesňování pralesa či   L. A. R. P. ze situace na hranicích 
za tzv. uprchlické krize. Ústředním tématem bylo setkávání 
se s jinými národy a kulturami, zprostředkovaným zejména 
díky programům vedeným externími lektory (beInterna-
tional, SyreCzech, NESEHNUTÍ), s nimiž probírali témata 
uprchlické krize, islámu, hatespech a (ne)násilné komunikace 
nebo dokonce i osobní zážitky z prchání z Afgánistánu do 
Čech za dob války. Hledáčku zájmu neušly ani významné 
brněnské pamětihodnosti, jako hrad Špilberk, Petrov, Vila 
Tugendhat, Židovský hřbitov, Muzeum romské kultury nebo 
dokonce i brněnská mešita. A protože to byl projekt od mla-

dých pro mladé, zbyl čas i na zábavu, a to v podobě laser 
game, aqua parku nebo ochutnávky pravé indické kuchyně. 
To vše smíchané v rumunsko-českém koktejlu mladých lidí 
sdílejících své názory jak na tematiku projektu, tak i mimo 
ni a zjišťujících, v čem jsou si naše kultury podobné a v čem 
zase naopak nikoli. Projekt proběhl pod záštitou programu 
Erasmus+.                             Lada Matyášová a Luboš Skácel

Stromy nenesou jenom sladké ovoce, i kyselé. Do takového 
plodu musím nyní kousnout. V předchozím článku jsem 
psal o lípách bojovnicích, přestože to jsou kaštany. Byl jsem 
na to upozorněn pozornou čtenářkou a později i dalšími. 
Těžko vysvětlovat celý příběh, jak k tomu omylu došlo, asi 

byste nevěřili. Omlouvám se proto všem lípám, kaštanům 
i čtenářům. 
I proto dnes znovu píši o kaštanu (jírovci). Škoda, že je to 
chlap. Mně spíše připomíná dámu ve větru stojící a to již 
drahně let. Kdo se vydá na procházku z Heroltic do Vý-
prachtic, uvidí ji (ho) 
u valteřického kostela. 
Přijďte zavčas, neboť listy 
tu kštici brzy zakryjí.
Kaštany, tak jak se mů-
žete dočíst v odborné 
i populární literatuře, 
jsou dnes velmi ohro-
ženy. Klíněnka, nekrózy 
i cizopasníci jsou jejich 
nepřáteli a odborníci 
mají obavu, že to brzy 
„odnese“ celá generace. 
Je to druh, který vymírá 
a zaslouží si zvláštní péči. 
Exotický druh, původně 
pocházející z Balkánu, 
potěší jak zvěř v lesích, 
tak děti na podzim.               

Petr Beneš

Fotbalové soustředění 2016 
– AFK Libčice

Ve druhém srpnovém týdnu jsme už potřetí zavítali do Heroltic 
u Štítů na letní fotbalové soustředění. Dvacet osm žáků AFK Lib-
čice za doprovodu sedmi dospělých. Během jednoho týdne jsme 
sehráli celkem šest přátelských zápasů ve třech věkových katego-
riích, vyběhli si na čas sjezdovku (75 výškových metrů!!), nabě-
hali spoustu kilometrů s míčem i bez, ale stihli se i vyslunit a vy-
koupat. A také prozkoumat podzemí vojenské pevnosti Hůrka, 
absolvovat noční bojovku, cvičení Pilates a několik zábavných 
pohybových her a kvízů. Však se na to můžete podívat na webu: 
http://afk libcice.rajce.idnes.cz/. Počasí nám letos náramně přálo. 
V areálu staré školy máme v Herolticích ideální podmín-
ky pro sportovní vyžití, včetně dostatečně velkého hřiště. 
A nepřestává nás překvapovat a těšit, jak si po čtyřech ho-
dinách intenzivního dvoufázového tréninku jdou sed-
mileté děti i skoro patnáctiletí kluci zahrát fotbálek ještě 
navečer, nebo si zajdou na nohejbal, tenis či ping pong. 
Velký dík patří paní Renatě Nyklové a celému osazenstvu na He-
roltické za skvělý servis a péči. Ubytování i kuchyně jsou super. 
Dále patří velký dík trenérům fotbalových týmů Štíty, s jejichž 
pomocí se nám podařilo v době prázdnin odehrát nejedno 
přátelské utkání. Právě díky tomuto zázemí a možnostem se na 
Heroltickou rádi vracíme zpět a i v roce 2017 to máme v plánu. 
Prostředí a příroda je pro naše malé fotbalisty ideální a dá se 
využít jak ke sportování, tak ke hrám, kterými jim soustředění 
zpestřujeme.                      Dušan Krystek  trenér mladších žáků 

http://www.afk libcice.cz

Kresba: Ivana Valentová
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Vstupné 200 Kč

Noc kostelů 9. 6. 2017
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před jede-

nácti lety ve Vídni. V roce 2009 překročila Noc kostelů 
hranice a otevřely se také kostely a modlitebny  v České 
republice. Také letos budou moci návštěvníci ve stov-
kách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchov-
ní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze 
výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. Noc kostelů 
je pozváním především pro ty, kdo křesťanské chrámy 
dosud znali převážně jen zvenčí.

Také štítecká farnost se připojila do akce Noc kos-
telů, a nabídne Vám bohatý večerní program v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Těšit se můžete na prezen-
taci o historii a současnosti kostela. Komentované pro-
hlídky v podání p. Ivany Valentové, která naše město 
představila také v pořadu České televize - Toulavá ka-
mera. Ve večerní atmosféře si pak poslechnete koncert 
skvělé folk country skupiny Madalen, která zde hostuje 
poprvé. Na své si přijdou i děti, pro které je připraveno 
putování kostelem za pokladem. Během celé akce bude 
možnost občerstvení s posezením vedle kostela, které 
zajišťuje Kavárna u Hamarek.

Příjměte naše srdečné  pozvání na naši Noc kostelů, 
ať již na celý večer, nebo jen část, která Vás v našem 
programu zaujala. 

Pecháčková Eva

16.45 ZAHÁJENÍ ZVONĚNÍM KOSTELNÍCH ZVONŮ
17.00 MŠE SVATÁ S HUDEBNÍM DOPROVODEM 

SCHOLY
18.00 PREZENTACE HISTORIE A SOUČASNOST 

KOSTELA
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
19.00 PROGRAM PRO DĚTI – 
PUTOVÁNÍ ZA POKLADEM

20.00 KONCERT FOLK&COUNTRY 
SKUPINY MADALEN

21.30 ZÁVĚR PROHLÍDKA KOSTELA 
ZA SVITU SVÍČEK

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJE KAVÁRNA 
U HAMAREK

BĚHEM PROGRAMU BUDE KOSTEL VOLNĚ 
PŘÍSTUPNÝ VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM.

SRDEČNĚ ZVE FARNOST ŠTÍTY
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Úspěchy v předmětových 
olympiádách

Vědomostní soutěže a předmětové olympiády považujeme 
za důležitou formu podpory rozvoje žáků s různým dru-
hem nadání. Účast jim umožní srovnání s jinými, získat 
zkušeností a zvýšit sebedůvěru. Školních kol vyhlášených 
soutěží se účastní pravidelně desítky žáků. V lednu a únoru 
proběhla okresní kola DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY, OLYMPI-
ÁDY V ČESKÉM JAZYCE, OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM 
I NĚMECKÉM JAZYCE. Všude jsme měli své reprezentanty, 
kteří se nejen zúčastnili, ale letos se ve všech případech i vý-
borně umístili.
V dějepisné olympiádě se do okresního kola dostali hned tři 
zástupci naší školy a to na základě počtu bodů získaných ve 
školním kole. Všichni se umístili v horní části výsledkové lis-
tiny a Anežce Poláchové jen těsně unikl postup do krajského 
kola. Další výborné umístění bylo na olympiádě v českém ja-
zyce, které se zúčastnilo 43 soutěžících z 23 škol. Zde Anežka 
Poláchová z 9. ročníku dosáhla 3. místa a postupu do kraj-
ského kola. Olympiáda v německém jazyce byla pro nás též 
úspěšná. Na 3. místě se umístila Tereza Jurečková z 8. ročníku 
a také postupuje do krajského kola. Vítězství jsme zásluhou 
Elišky Volfové ze 7. A dosáhli v olympiádě  v anglickém ja-
zyce v kategorii I.A. Ve starší kategorii II.A se Jakub Rouča 
z 8. ročníku umístil na výborném 3. místě. Krajská kola jsou 
naplánována na duben, držíme zástupcům naší školy palce!. 
Blahopřeji všem účastníkům okresních soutěží k úspěšnému 
výsledku a děkuji vyučujícím, kteří je přípravou provázeli 
a v jejich úsilí podporovali. Miloš Harnych, ředitel

Dětský karnevalový rej 2017
Třetí březnovou sobotu pořádala naše škola a sdružení ro-
dičů tradiční karneval pro děti ze Štítů a okolí. Děti a jejich 
doprovod čekal nabitý program plný her a soutěží, nechyběla 
tombola ani soutěžní přehlídka masek. V krásně vyzdobe-
ném sále kulturního domu se cítili všichni dobře. Letos jsme 
se dočkali rekordního počtu masek a také množství návštěv-
níků, kteří sál zcela zaplnili, se blížilo počtu 300. Celé odpo-
ledne se o dětský program staralo pět neúnavných, pilných 
včelek. Vnímavý pozorovatel by identifi koval členky sdružení 
rodičů, které zvolily tento jarní kostým.
Děkujeme městu Štíty a všem sponzorům za podporu, která 
přispěla ke zdárné organizaci akce.  Strávili jsme společně 
hezké odpoledne a věříme, že příští rok se zase sejdeme. 
  Za všechny organizátory Miloš Harnych

Interview with 
Mgr. Cameron Michael Ramsey

Máme velkou radost, že právě naše škola byla vybrána a mohla se od 
února 2017 zapojit do projektu: „Rodilý mluvčí do škol – podpora 
aktivní výuky cizích jazyků“ v rámci místního akčního plánu vzdělá-
vání na území ORP Zábřeh zrealizovaného společností MAS HORNÍ 
POMORAVÍ o.p.s.
V naší škole bude Mgr. Cameron Michael Ramsey působit vždy 1x týd-
ně a dané dny se budou po měsíci střídat, aby měl možnost pracovat s co 
největším počtem žáků všech ročníků a tříd.
Žákům devátého ročníku, v rámci přípravy projektu: „Interview 
with Mr Ramsey“, náš milý rodilý mluvčí poskytl rozhovor. Mr 
Ramsey odpovídal žákům na otázky, ze kterých jsme vybrali pár 
odpovědí.
Mr Cameron Michael Ramsey was born on 29 August in 1970 in 
Venezuela. He´s worked as a school assistant in the Czech Re-
public since September 2016.
Narodil se 29. srpna 1970 ve Venezuele. Pracuje jako asistent peda-
goga v České republice od září 2016.
1 How many foreign languages can you speak? Kolika cizími 
jazyky mluvíte?

I can speak English, German fl uently and I can also speak Italian 
and French but my mother tongue is Spanish.
Plynně mluvím anglicky a německy. Také umím mluvit italsky 
a francouzsky, ale můj rodný jazyk je španělština.
2 How many countries have you visited and which one you liked 
the most?
Kolik zemí jste navštívil a kterou máte nejraději?
I´ve visited many countries. I´ve travelled through South Ame-
rica. I´ve also been to Europe – France, Switzerland, Ireland, 
Sotland, England, Finland, Italy, Greece, Hungary, Austria, Slo-
vakia, Polland, Germany and the Czech Republic. Undoubtedly, 
I forgot to name some country but my favourite one is Austria.
Navštívil jsem mnoho zemí. Cestoval jsem skrz Jižní Ameriku. Také 
jsem byl v Evropě – Francie, Švýcarsko, Irsko, Skotsko, Anglie, Finsko, 
Itálie, Řecko, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo a Čes-
ká republika. Nepochybně jsem některou zemi zapomněl jmenovat, ale 
moje oblíbená země je Rakousko.
3 What do you think about Czech people? Co si myslíte o Češích?
In my opinion, they are intelligent, smart but they are also shy to 
communicate in English.
Dle mého názoru jsou Češi inteligentní, elegantní, ale také ostýchaví 
komunikovat anglicky.
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4 What´s you favourite Czech food? Jaké je Vaše oblíbení české 
jídlo?
It´s Czech Roast Pork with Dumplings and Sauerkraut. Je to 
vepřo, knedlo, zelo.
5 What´s your bad habit? Jaký je Váš zlozvyk?
I´m not sure if it is a bad habit but I love chocolate. Nejsem si 
jistý, jestli je to zlozvyk, ale mám rád čokoládu.
6 If you could go back in history, who would you like to 
meet? Kdybyste se mohl vrátit zpět do minulosti, koho byste chtěl 
potkat?
If I had a chance to go back in history, I would like to meet Si-
món Bolívar. He was a Venezuelan military and political leader 
who played a leading role in the establishment of Venezuela as 
sovereign states, independent of Spanish rule.
Kdybych měl možnost vrátit se do minulosti, chtěl bych potkat Si-
móna Bolívara. Byl venezuelský generál a politik, jeden z hlavních 
představitelů jihoamerického boje za nezávislost ve Španělsku.
7 Can you play any musical instrument? Hrajete na nějaký hu-
dební nástroj?
No, I can´t. I tried to play the drums but I wasn´t good at it. So 
I quitted playing the musical instruments.
Ne, nehraji. Zkoušel jsem hrát na bicí, ale nešlo to, tak jsem přestal 
s hraním na hudební nástroje.
8 What do you like in women? Co se Vám líbí na ženách?

KOMENTÁŘ
Mlčení

Strmou čárou grafu by se dal vyjádřit rozkvět našeho hospodářství, 
jak se blíží  parlamentní volby. Opozice (nejvíc Kalousek) stále opakuje, 
že se nynější vláda o to nezasloužila, zatímco vladaři se mohutně bijí 
v prsa svá - byť tak nějak divně, hodně nejednotně, každá strana za 
sebe... Když se dva perou, třetí (lidovci tradičně) se směje. Bůh sociál-
ních demokratů, ten politik z povolání, se ze dne na den rozhodl stát 
vizionářem. Čpí to nevěrohodností. Já si myslím, že vizionářem se člo-
věk musí narodit. Je polovina března a nervozita kolem předvolebních 
průzkumů zjišťujících přibývající „ano“ pro ANO graduje. Projevuje se 
to, už naprosto nezakrytě, snahou o zašlapání Babiše do hnoje. Nebo 
budou posledního dubna v Praze pálit čarodějnici?

Náš stát, Evropa i svět mají spousty problémů, snadněji kočírovat se 
však dají lidé v dobré náladě, a tak sdělovací prostředky důsledně plní 
přání svých majitelů, sponzorů, stran. Nelze to přehlédnout. Musí zůstat 
pod kontrolou, co se pustí. Třeba to, že platíme mobilním operátorům 
o 60% víc, než je evropský průměr - to se pralo dost dlouho a stálo to 
dokonce místo jednoho ministra (který až poté přišel na to, že to není 
v jeho kompetenci).  Nebo třeba to, že v Česku jezdí 125 až 130 tisíc vo-
zidel bez povinného ručení způsobujících nehodami škody ve stovkách 
milionů. Jistě my, poctivě platící, proto musíme zaplatit víc. Neřešitelné? 
Jen velmi krátká, a ještě nějakou záhadou nedokončená, byla zprávička, 
že jsme v hodnocení korupčního prostředí za rok 2016 spadli o deset 
míst, na místo čtyřicáté sedmé.  A tak bude nutno zase, alespoň na bil-
bordech, pozvednout meč.

Slavný režisér Ingmar Bergman svým fi lmem, s tímto jinak nesou-
visejícím, trochu stojí za nadpisem těchto vět, ale jen kvůli tomu ještě 
nemusím vyloučit slovo mlčení. Mám tedy, a tady, na mysli mlčení tisku 
a vln k problémům daleko palčivějším, které jsou vytěsňovány uměle 
a záměrně, aby občan zůstal klidný, spokojený, usmívající se - alespoň 
do nejbližšího sčítání hlasů. Nemluvím o tom poprvé. Ano, vůbec to 
neřeší budoucnost, ale u většiny zainteresovaných má „teď“ absolutní 
přednost před „potom.“ A tak, bohužel, problém utečenců trvá - kaše, 
kterou si Evropa navařila, nesoucí stále rostoucí riziko neodvratných 
demografi ckých změn a terorismu až do možnosti širokého konfl iktu. 
Mlčení nahradilo nedávné denní zprávy o počtech migrantů, kteří vy-
stoupili na břehy jižní Evropy. U zlatých evropských koryt se to důležité, 
problémy nejvíc postižených států, od kterých nejsme odděleni bezpeč-
nou hranicí, tají.

I like her intelligence. Líbí se mi jejich inteligence.
9 How many siblings have you got? Kolik máte sourozenců?
I´ve got 4 sisters and 1 brother. Th ey live in the USA and Ger-
many.
Mám 4 sestry a 1 bratra. Žijí v USA a v Německu.
10 Do you like working at our school? Líbí se Vám pracovat na 
naší škole?
Yes, it´s fantastic here. You´re great kids. Ano, je to tady fantastic-
ké. Vy jste skvělí.
Mr Ramsey, thank you for interview and we´re looking forward 
to you. Good bye.
Pane Ramsey, děkujeme za rozhovor a těšíme se na Vás. Nashledanou.

Mlčí se o příčinách a účelu už dlouhodobého zasahování banky 
do české měny a oddalujeme jeho ukončení. Proč? Doba skončení 
intervencí se stále posunuje…, nejspíš i na to má vliv termín blížících 
se voleb. Naši tzv. experti prý nevědí, jestli nám pak bude líp nebo hůř, 
není vyloučený chaos. Proboha, co je to za „experty?“ Po volbách to už 
můžeme risknout?

Lidstvo dodnes nemá, a nejspíš nikdy nebude mít, vyřešenou bez-
pečnou likvidaci jaderného odpadu, ale odhodlaně dál tahá tygra za 
ocas. Žádnou atomovou elektrárnu nelze jen tak zastavit a zbourat. Ně-
kde se odhodlali už to dál zkusit zase bez jádra. My? Ne! 9. února krátká 
zprávička oznámila „malý nevýznamný požár na nejaderné části elekt-
rárny“ ve francouzkém Flamanville. To bylo dopoledne. V podvečer se 
měla paní Dana Drábová zúčastnit nějaké rozhlasové besedy. Nepřišla, 
byla omluvena, že musela narychlo odcestovat kvůli té nehodě do Fran-
cie. To už mi bylo divné. Kvůli takové „nehodičce…“ Mlčení.

21. února byla zjištěna nad Evropou nepatrně zvýšená radioaktivita, 
prý radioaktivní jód - ten se prý za pár dní vytratí. Bylo jmenováno pár 
postižených zemí, i my, ale také Polsko a Pobaltí - s jasnou nápovědou, 
že to jde někde od východu (no od Putina přece). Následuje zase mlče-
ní. Ale mě dojde ta nehodička ve Francii, a tak zabrouzdám na internetu 
a vida: Celá přibývající změť protichůdných informací, ale s jedním jas-
ně identifi kovatelným směrem - zatloukání. Např.: Nikdo nebyl zraněn, 
jen několik lidí lehce přiotráveno… Našlo se zcela zuhelnatělé tělo… 
Neexistuje žádné riziko úniku radioaktivních látek… K výbuchu (po-
žáru) došlo za a) v rozestavěné části, za b) při zpracování (tavení) slabě 
radioaktivního kovu (zkrat větráku), za c)  ve strojovně.... Je tu i video, 
musím říci přímo apokalyptické, které svědčí o menším ohni, jenž se ale 
rychle šíří a následují obrovské výbuchy a ničivý požár (jinde tvrzeno, 
že se jedná o vpašovný dokument z výbuchu čínské chemičky).  Jiný zá-
běr a popis tvrdí, že došlo k explozi primárního tlakového okruhu silně 
radioaktivní páry na reaktoru v plném provozu (mají tu být dva staré 32 
let, třetí se staví).  Až černým humorem je vyjádření prefekta: „Požár ne-
byl, pouze dým, jelikož když hoří izolace trubek, vzniká mnoho dýmu.“ 
Zajímavé je také několikeré naznačení, že k nehodě došlo už koncem 
ledna. Nějaké ofi ciální a zodpovědné vyjádření? Nic! Možná to nejsou 
lži, jen nepravda, možná jsou ty zprávy nešťastné - slovy politiků. Vždyť 
skoro všude se schyluje k volbám, i v té Francii. Ale zřejmě je v tom 
čerstvém západním větru, co i dnes fouká, hodně zdravého - zase cituji 
z těch internetových zašitin: „ ….může v něm být prakticky celá Mendě-
lejevova tabulka“ (a tiše nám opět padá za límce a do zahrádek). A ještě 
toto: „Není vyloučen teroristický útok, mezi zaměstnanci elektrárny 
je hodně muslimů.“ Tož šířím tuto „poplašnou zprávu“ z břehu La-
manšského průlivu, za což můžu být popotahován. Mlčení zodpověd-
ných mi totiž připadá krajně nezodpovědné.                   Alex Krobot
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané

Havlena Josef   70 let
Saszová Agnesa  70 let
Tempírová Emilie  70 let
Faitová Miroslava  76 let
Odstrčilová Emilie  77 let
Kubíček Heinz   77 let
Valentová Vlasta  77 let
Valentová Anna  78 let
Valentová Gertruda  79 let
Odstrčil Josef   80 let
Valenta Jaroslav  80 let
Pospíšil Jan   81 let
Havránek Bohumil  81 let
Hlušička Vratislav  81 let
Hrehová Anna   82 let
Dvořáková Anežka   84 let
Pavelka Jaroslav  84 let
Beranová Hildegarda  87 let

MNOHO ZDRAVÍ!

     

Stopy v písku na břehu moře smyje příliv. 
To ale neznamená, že jsme tudy nikdy neprošli.

Stopy v srdci navždy zůstanou.

Dne 2. března 2017 uplynulo 20 let 
od úmrtí našeho tatínka a dědečka 

pana Františka Pospíšila 
z Březné.

S láskou vzpomínají děti 
s rodinami.

Utichly Tvé kroky, utichl Tvůj hlas, 
vzpomínky na Tebe zůstávají v nás.

Dne 14. března 2017 jsme si 
připomněli 25. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše  
milovaná manželka, maminka 

a babička
paní Vlasta Valentová 

z Březné.
S láskou a úctou stále vzpomínají 
manžel, syn s rodinou a vnoučata 

s rodinami.

Dne 30. března jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí naší drahé manželky,

maminky a babičky, 
paní Boženy Čadové.

Kdo jste ji měli rádi, věnujte jí 
vzpomínku s námi.

Manžel a dcery, vnoučata 
a sourozenci.

Jen svíci hořící a kytičku na hrob Vám můžeme dát.
Chvíli postát a tiše vzpomínat.

Dne 3.  května 2017 to bude jeden rok,
co nás opustila naše maminka a babička

paní Marie Martincová ze Štítů.
Dne 30. ledna 2017 tomu bylo 20 let,
co nás opustil náš tatínek a dědeček
pan Jindřich Martinec ze Štítů.

S láskou vzpomínají děti s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo, 
těžké je bez Tebe žít.

Láska však smrtí nekončí, v srdci 
Tě stále budeme mít.

To, že se rána zahojí, je jen zdání,
stále v srdci velká bolest a tiché 

vzpomínání.

Dne 5.5.2017 tomu bude rok, 
co utichlo srdce naší milované 

Renatky Podlesné.
Vzpomínáme s láskou.



Štítecký list strana 13

 

 

22. 
DUBEN 

Sraz v 9:00 hodin u obchodu 
 
 

  

SOBOTA 

 

 

 

22. 
DUBEN 

Sraz ve 14:00 hodin na 
 

 

  

SOBOTA 

HEROLTICE 

 

 

22. 
DUBEN 

Sraz v 9:30 hodin u kostela 
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TURISTIKA

datum OP- dorost

SO - 15.4. 9:30

NE - 16.4. 16:00 14:30 12:15 10:00 14:00

16:30

SO - 22.4. 16:00 13:30 11:00 10:15 9:00

NE - 23.4. 10:30

SO - 29.4 14:00 10:00 10:00

NE - 30.4. 16:00 16:00 9:00

PO - 01.5. 10:00

SO - 06.5. 16:30 14:00 10:15 9:00

NE - 07.5. 10:30 14:30

PO - 08.5. 11:00 10:00 10:00

SO - 13.5. 16:30 14:00 11:30 12:45 10:00

NE - 14.5. 9:00

SO - 20.5. 17:00 14:30

NE - 21.5. 10:30 9:00 10:00 15:30

SO - 27.5. 17:00 10:15 9:00

NE - 28.5. 15:00 9:00

SO - 03.6. 17:00 14:30

NE - 04.6. 10:30

SO - 10.6. 17:00

NE - 11.6. 10:00 10:30

1962 - 2017

V jednom štíteckém panelákovém bytě, tedy nevelkých skladova-
cích prostor (každý nemá stodolu jako já), odpočívají už tři velká foto-
alba. Překážejí. Přesněji - zabírají místo jinak vyhrazené věcem denní 
potřeby, často třeba svrškům právě hlídaných vnoučat. Je to taková 
daň výtvarnému nadání, z něhož časem vyplynula i „čestná povinnost“ 
vedení kroniky turistického odvětví Sokolu.  První fotografi e začaly být 
shromažďovány někdy od roku 1971, ještě bez nějaké systematičnosti, 
ale byl to počin určitě chválihodný. Od roku 1983 přibývá materiálů 
už pravidelněji, takže album první je v roce 2003 plné. Problém nikoliv 
neřešitelný, činnost turistů zaznamenává boom, přibývají momentky, už 
v pestrých barvách, do alba dalšího. Kdo má k tomu geny, zjistí brzy, 
že nežijeme v nudném místě, pěkná příroda nám začíná už na samém 
prahu. Stačí vystřídat okna a lze vidět Jeseníky, Orlické hory i kopečky 
zavánějící Vysočinou. Jejich přímé poznání, dotek, je něco úplně jiného 
než informace z televizní obrazovky či internetu nebo jenom z těch 
oken. V těch létech minulých byli turisté schopni postavit i každoroč-
ní samostatné zájezdy, dokonce do zahraničí.  O něco později ještě ve 
spolupráci s odbory fi rmy Klein a Blažek. Průměrný počet  výletů od 
jara do podzimu se pohybuje kolem dvacítky. S dostupností kvalitních 
fotoaparátů - automatů vzrůstá počet fotoreportérů a zvyšuje se laťka 
jejich umění. Už není problém fotky sehnat, je problém je vytřídit na 
rozumný počet.  Za zimního pošmourna dostává se tento výběr do 
rukou paní Marie Lauermannové s obvyklou prosbou o zušlechtění. 
Na kvalitu přímo damascénskou to Marie udělat umí, a tak chápu její 
nejeden povzdech nad tím, že její a naše výsledky vidí jen pár aktivních 
turistů jednou za rok na výroční schůzi. V roce 2010 bylo uzavřeno dru-
hé album a brzy skončí třetí, čtvrté je přichystáno.

Přistupujeme k takovému pokusu - naše turistické kroniky budou 
k dispozici v místnosti turistického informačního centra v přízemí 
štítecké radnice. Může si je tam prohlédnout každý. Někdo tam najde 
inspiraci k vlastnímu výletu nebo dostane chuť se k nám přidat - při-
jmeme ho s radostí. Někdo tam najde sebe, členy rodiny nebo někoho, 
koho už není možné potkat. Budeme rádi za váš zájem, naší jedinou 
podmínkou a prosbou je šetrné zacházení. Dle vašeho ohlasu (neohla-
su) a případného zájmu lze do budoucna uvažovat i o umístění v nové 
knihovně. Uvidíme.

Máme po prvním letošním výletu a bylo krásně. Do rána nasněžilo, 
teď leje jako z konve. Za velmi potřebnou vodu ale rádi ubereme z našeho 
komfortu a těšíme se, že vyjde další akce. Ta je v den uzávěrky tohoto čísla 
- budeme se toulat ve tmě po podvečerním startu na zábřežském gymnáziu. 
Máte šanci se letos připojit nebo prošvihnout další naši sezónu.                                       

Alex Krobot 

Kila vzpomínek
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