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Vážení spoluobčané,
listopad se schýlil ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět
usedneme ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům
naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček se rozzáří stejně jako oči našich
dětí, které budou s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Blíží se Vánoce. Nastává čas bilancování a pro mnohé
také čas přemýšlení o budoucnosti, že i v roce 2018
s plným nasazením, s vervou a pevným zdravím uskutečníme naše společné i osobní cíle
Předvánoční a sváteční čas, to je pro mne doba, kdy
se uzavře pomyslná kapitola starého roku a připravuji
se na rok nový. Zřejmě proto je toto období, kdy se
zkracuje den a přibývá noc, také obdobím nejsmutnějším. Možná i proto, že k nám více přicházejí vzpomínky na ty, kteří tu s námi letos u štědrovečerní večeře
nebudou. V někom Vánoce vzbuzují krásné emoce,
barevné vzpomínky a radost. Jiným lidem vyvstanou v mysli smíšené pocity, protože Vánoce jsou sice
hlavně o rodině, dětech, pohodě, klidu, ale než tohle
všechno nastane, je potřeba překonat maratón předvánočního stresu se sháněním dárků, úklidem, pečením
a přípravou všeho na tyto velké
svátky. Dnešní doba je příliš rychlá
na to, než abychom si všímali maličkostí, a přitom ony maličkosti
dělají ta největší kouzla. Vánoce
nejsou jen o spoustě dárků, nejsou
pouze o jídle, cukroví a televizi.
Vánoční svátky jsou o rodině, dětech, fantazii, přáních a pradávných
tradicích. Měli bychom mít k sobě
blíž, měli bychom si najít čas se na
okamžik zastavit. Vánoční tradice,
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zvyky a pověry jsou jen některými z mnoha kouzel,
které tento čas ozvláštní a dovolí nám ohlédnout se
okolo sebe, za sebe, ale také pohlédnout do budoucnosti, která nás teprve čeká. Vánočních obyčejů a pověr je mnoho, každý kraj, obec i rodina má své zažité,
které se snaží více či méně udržovat. Je jen na nás, jak
vánoční svátky oslavíme, jak je prožijeme a jaké vzpomínky v nás zůstanou. Přál bych si, aby Vánoce byly
tím pravým časem pro chvíle pohody a klidu v rodinném kruhu. Přispět k tomu ale musí každý z nás, neboť
jde hlavně o náš vnitřní pocit, pocit radosti. Žijeme ve
svobodné době, musíme si však stále uvědomovat, že
svoboda každého z nás končí tam, kde začínají práva
druhého. Nezapomínejme na to zejména v tomto svátečním čase, ale mějme to na paměti i ve dnech všedních. Vykročme spolu do nového roku tou správnou
nohou a vraťme se k tradičním hodnotám, které dělají
naše město tím pravým místem pro život.
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové,
přeji Vám a Vašim blízkým jménem svým i jménem
Zastupitelstva města Štíty z celého srdce krásné prožití
Vánoc, splnění Vašich přání a vše dobré v roce 2018.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

ZPRÁVY Z
RADNICE
Výpis z usnesení z 64. – 66. jednání
RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
• Smlouvy o uměleckém vystoupení: Moravia Big
Band Zábřeh (Štítecký jarmark 2018), „Divadlo
Ve středu“ z.s. Lanškroun (divadelní představení
listopad 2017), Pěvecký sbor Křížkovského
v Opavě (740 let výročí města), David Deyl (740
let výročí města).
• Smlouva o dílo – VELT OKNA s.r.o. Zábřeh
– výroba a montáž plastových oken a dveří ve
dvou bytových jednotkách v čp. 235 ve Štítech.
• Smlouva o provedení ohňostroje – dodavatel
Ing. Jiří Havran, Polička – 740 let výročí města.
• Smlouva o dílo – ﬁrma LAsound Production s.r.o.
Svitavy – ozvučení a nasvícení koncertu Davida
Deyla.
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
připravenosti města k parlamentním volbám
ČR.
• Rada vzala na vědomí plnění harmonogramu
akčního plánu strategického rozvoje města
Štíty.
• Rada města schválila návrh rozpočtu předložený
ZŠ a MŠ Štíty na rok 2018 a návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2020.
• Rada města schválila opravu dřevěné stolice pro
zvon ve věži kostela v Herolticích.
• Rada města schválila ﬁnanční částku 8 tisíc Kč
na nákup cukrovinek na akci „Štíty – Mikuláš
2017“.
• Rada města schválila ﬁnanční částku 10 tis. Kč
na nákup ryb a darů na kulturně společenskou
akci „Karpik 2017“ v polském městě Niemodlin.
• Rada města schválila nákup materiálu v hodnotě
2 tisíce Kč na akci „Vánoční tvoření pro děti i
dospělé“.
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• Rada města schválila text kroniky města za rok
2016 v elektronické verzi.
• Rada města vzala na vědomí výsledky voleb do
Parlamentu ČR 2017.
• Rada města vzala na vědomí přehled daňových
příjmů a přehled DPH za období leden – říjen
2017.
• Rada města schválila písemnosti k volbě
prezidenta republiky v roce 2018 – vymezení
volebních okrsků, stanovení minimálního
počtu členů OKV, informace o počtu a sídlech
volebních okrsků, jmenování zapisovatelek
OVK.
• Rada města schválila nákup pískovcového
státního znaku.

USNESENÍ
17. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 20. 9. 2017
Zastupitelstvo projednalo:
1) Schválení programu 17. zasedání ZMě Štíty
2) Zpráva o činnosti města Štíty
3) Kontrola plnění akčního plánu strategického
rozvoje Města Štíty na rok 2017
4) Rozpočtové opatření č. 6/2017
5) OZV č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her
6) 740 let města Štíty (1278- 2018)
7) Čestné uznání Města Štíty k 740. výročí města
Štíty
8) Zpráva z jednání rady města. Usnesení č. 60
– č. 62
9) Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
10) Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec
až září 2017
11) Zpráva o činnosti ﬁnančního výboru červenec
až září 2017
12) Zpráva o hospodářské činnosti lesů Města
Štíty
13) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku
města
14) Různé
15) Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek
1. Bere na vědomí:
a) Zpráva o činnosti města
b) Plnění akčního plánu strategického rozvoje
města Štíty
c) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 15.
a 16. zasedání zastupitelstva

d) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru
ze dne 21. 8. 2017
e) Protokol o kontrole České inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství
f) Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
ze dne 16. 6. 2008 na nebytový prostor v objektu
na nám. Míru čp. 3 ve Štítech.
g) Zprávu o činnosti v lesích Města Štíty za období
leden – září 2017
h) Přípravu oslav 740 let založení města Štíty
i) Návrh ﬁnančního výboru na vyřešení ukončení
činnosti Nové provozní Štíty, s.r.o.
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
2. Projednalo a schvaluje:
a) Návrhovou komisi: Petr Haltmar, Vojtěch Langer,
Ivar Směšný
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk Drlík
c) Program 17. zasedání zastupitelstva.
d) Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Štíty
ze dne 21. 6. 2017
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci
provozování hazardních her
f) Návrh postupu výběru občanů na ocenění čestným uznáním
g) Rozpočtové opatření č. 6 – ZMě/2017
h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku
na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje
i) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 60–62
j) Zprávu o činnosti ﬁnančního výboru za období
červenec – září 2017 včetně protokolů o výsledku kontroly ze dne 13. 9. 2017.
k) Následující prodej nemovitostí:
1. Prodej pozemku p. č. 931/9 o výměře 248
m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či
pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty p. Jiřímu
Valentovi, Štíty.
2. Prodej pozemku p. č. 2409/9 o výměře 29
m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či
pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům
Okřinovým, Štíty.
3. Prodej pozemku p. č. 2189/13 o výměře 38
m² v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či
pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Iloně Skřivánkové, Štíty.

4. Prodej pozemku p. č. 652/2 o výměře 905 m²
v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht,
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty manželům Janě
a Slávkovi Benešovým, Lanškroun.
l) Následující směnu nemovitostí:
1. Parcely p. č. 2860 o výměře 12 m² za p. č.
2189/14 o výměře 35 m² a p. č. 2189/15 o výměře 4 m² podle geometrického plánu vše v k.
ú. Štíty-město, za doplatek 2.700 Kč + náklady
spojené s prodejem za podmínek uvedených v
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht,
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty Lence Hájkové,
Štíty.
m) Zařazení p. č. 1449/1 a p. č. 1476 v k.ú. Štíty
– město do ploch určených pro výstavbu staveb
pro bydlení a rekreaci.
n) Text a znění kupní smlouvy na budovu čp. 47
na pozemku p.č.st. 35 a pozemek p.č. 200 v k.ú.
Březná mezi Městem Štíty a společností Help &
Help, z. s. IČ 265 49 131, se sídlem Sušilova
1912/40, Zábřeh za cenu 900.000 Kč a za podmínek ve smlouvě uvedených.
5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 4. 10. 2017 zpracovat protokol úkolů vyplývajících ze 17. ZMě ze
dne 20. 9. 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 p. č. 66/2 a části p. č. st. 78
v k.ú. Štíty-město. Žadatel Mgr. Jana Špačková.
b) Záměr prodeje p. č. 1917/4; p. č. 2239 a p. č.
2240/2 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Jitka Marková.
c) Záměr prodeje části p. č. 2788 v k.ú. Štíty-město. Žadatel Domov Štíty Jedlí, p. o.
d) Záměr prodeje p. č. st. 416 v k.ú. Štíty-město.
Žadatel Kateřina Valentová, Vlastimil Doležel.
e) Záměr vypořádání podílového spoluvlastnictví
pozemku p. č. 388/17 a p. č. 373/101 v k. ú.
Štíty – město.
Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová
Luboš Skácel, v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel, v. r.
starosta
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KARPIK 2017
Město Štíty se v sobotu
18. listopadu opět zúčastnilo již 8. ročníku soutěže
o nejlepší pokrm z ryb
v polském partnerském
městě Niemodlin. Štíty
reprezentoval Eda Polášek,
který byl oceněn prvním
místem za vynikající kapří
polévku a rybí kanapky.
Tuto gastronomickou událost doprovázelo slavnostní
vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže satirických
kreseb, která se zde koná
již od roku 2003 a je jí
věnována velká mediální
pozornost.

Divadlo z Lanškrouna
poprvé ve Štítech
Ve středu 15. listopadu zavítal do Štítů amatérský divadelní spolek z Lanškrouna Divadlo Ve středu s komedií
Nejkrásnější válka. Soubor založený v roce 2004 má pod
vedením zkušené režisérky Růženy Šteﬂové na kontě již
deset velmi úspěšných premiér. Významnou měrou se
také podílí na dalších kulturních akcích ve svém městě.
Děj zpěvohry Nejkrásnější válka diváky zavedl do období peloponéských válek, kdy spolu opakovaně válčily
Athény se Spartou. Athénské ženy se rozhodly neustálé
odloučení od svých mužů netolerovat a odmítly mužům erotickou náklonnost, dokud se bude válčit. Na
motivy Aristofanovy protiválečné hry Lysistrata z roku
411 př. n. l. hru zpracoval český malíř a karikaturista
Vladimír Renčín ve spolupráci s hudebním skladatelem
Jindřichem Brabcem a textařkou Hanou Čihákovou.
Herci Divadla Ve středu svým skvělým výkonem diváky
velice pobavili a na závěr si zasloužili bouřlivý potlesk.
Ačkoliv vzdálenost mezi Štíty a Lanškrounem není
veliká, soubor hrál v našem městě poprvé a moc nás
potěšilo, že k nám s radostí někdy příště opět zavítá.
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Já … a Štěpán
Vám odpovíme
Redaktorka: Jak to bylo s tím případem v Bukvicích?
Štěpán: Ale, procházím se po dědině a… na střeše lešení, na něm Alojz a u chalupy klestí a pletivo….
Redaktorka: Co tam ten Lojza dělal?
Štěpán: Bylo mně to divný, tak volám: „Stavíš čapí hnízdo?“
Redaktorka: Co on?
Štěpán: Že každej blbec ví, že čápi si nestaví hnízdo na
zemi, a taky, že je tam lepší rozhled, tak vyhlíží dotace
Redaktorka: A co ty na to?
Štěpán: No nenapadlo mě nic chytřejšího, než mu říct,
že dotace se vyhlížejí úplně z jiného místa, a když to
praskne, nesedí se na střeše….
Redaktorka: A kde se teda sedí?
Štěpán: Jak máš štěstí…
Já a Štěpán Vás jsme se šťastně vrátili z Bukvic
a dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

Pořad vánočních bohoslužeb
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
ve Štítech:
24.12.2017 nedělní adventní mše sv. v 9 hod.
půlnoční mše sv. ve 20 hod.
25.12.2017 v pondělí na Slavnost Narození Páně
bude mše sv. v 9 hod.
26.12.2017 v úterý na Svátek sv. Štěpána
bude mše sv. v 9 hod.
31.12.2017 v neděli na svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa bude mše sv. v 9 hod.
na poděkování za rok 2017
1. 1. 2018 v pondělí na Nový rok-slavnost Matky Boží,
Panny Marie, prosba o Boží pomoc
do nového roku 2018, mše sv. v 9 hod.
Za farnost Štíty P. Jacek Brończyk

O narození Ježíše ve Štítech
Přátelé,
všechny vás zdravím prostřednictvím městského časopisu. Vánoce klepou na dveře a my teď prožíváme advent
– ten nádherný čas čekání na příchod Spasitele. K adventu
neodmyslitelně patří adventní věnec se svými čtyřmi svícemi, symbolizujícími čtyři neděle, dělící nás od Vánoc.
Asi není na místě odvracet pohled od lesku vánočního
stromku, štědrovečerní večeře, dárků, společnosti svých
nejbližších…
Ale přesto mě cosi nutí vrátit se k těm čtyřem slabě
blikotajícím svícím. Jejich světlo na kuchyňském stole či
v obýváku vyvolává zvláštní atmosféru. Myslím, že jsme
ji zažili všichni, ať už se pokládáme za více či méně věřící.
Kdybych ji chtěl vyjádřit jedním slovem, řekl bych TAJEMSTVÍ.
Tak málo máme ve svém srdci, my lidé postmoderní
doby, vypěstovaný cit pro tajemství. Mám dojem, že se tím
nesmírně okrádáme. Heslem dneška je: Chceš? – Můžeš!
Řekneme si, že jen blázen by řekl nechci, ať už se to týká čehokoli. Přesto v sobě čekání skrývá něco nádherného. Připadá mi, že nás rozvíjí. Nechává vyrůst touze našeho srdce,
formuje ho, obohacuje o nové pohledy. Snad mávnete rukou a řeknete: „Nemám čas na takové řečičky.“ Ano, v tom
je jádro nesmírného množství problémů, které si s sebou
taháme životem. Neděláme si čas. A tak nám naše srdce
nestíhá. Běží udýchaně za námi se sobě vlastní touhou po
naplnění, ale není to možné. Není možné dohnat rozum,
vůli, plné nasazení zbytku našeho těla. Srdce každého člověka žije svým životem, má svůj vlastní rytmus, a my jen
překotným spěchem prohlubujeme propast, která nás od
vlastního srdce dělí. Co kdyby to bylo na pár dnů jinak?
Kolik věcí by se stalo, kdyby srdce doběhlo zbytek lidské
osoby… Jak se okamžitě otevřou nové obzory našeho vnímání. I obyčejné věci zazáří nebývalým leskem. A co lidé?

Až teprve srdce nás uschopní vidět druhého v jeho plnosti
– s těmi zajímavými a originálními stránkami.
Přátelé, myslím, že Vánoce nám nabízejí právě tento
pohled – tolik podobný pohledu oněch pastýřů, kterým
anděl zjevuje narození Ježíše. Jen člověk, který dovolí,
aby jej jeho vlastní srdce doběhlo a srovnalo vše na pravé
místo, bude schopný vidět krásu života v maličkostech.
V Bibli se na jednom místě Ježíš nadšeně modlí:
„Velebím, Tě, Pane nebe i země, že když jsi tyto věci skryl
před moudrými, odhalil jsi je maličkým. Tak se ti zalíbilo.“
Zkusme být o těchto svátcích na chvíli malými. Uvidíte, jak velké věci najednou objevíme.
Radost z tohoto dobrodružství přeje
P. Jacek Brończyk, duchovní správce
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Události a zajímavosti
Blíží se konec roku 2017. Letopočet končící sedmičkou. Příští rok bude sice pro naše město daleko zajímavější a bohatší na historické události, ale to nám
nebrání nahlédnout do kronik a připomenout si, co
se stalo v minulém století, děje důležité i ty méně
známé.
1927
• česká menšina otevírá na náměstí český obchod se
střižním zbožím
• (12. června) koná se menšinové sněmování českého
lidu na Šilpersku
• postavena navazující silnice přes Jedlí na Zábřeh (ze
Šilperka k jedelskému mlýnu- u dnešního Renostavu byla postavena už r. 1898)
• v Šilperku se začíná provozovat soukromá autobusová doprava

1937
• do Šilperka přišla státní policie
1947
• vybudováno první hřiště pro kopanou na Travech
(sokolské u nádraží r. 1930)
• bývalý Německý dům (hostinec Deutsches Haus)
převzal do své správy Sokol, zřízena sokolovna
1957
• začaly přípravné práce na č. 6 – 7, kde bude pobočka
kovozávodů z Prostějova
• ve Štítech zrušeno „Selpo“, prodejny přecházejí pod
Jednotu Zábřeh
• byl dostavěn nový dům se 6 ti bytovými jednotkami
• zrušena prodejna mléka
• plánované hospodářství MNV rozšířeno o dámské
krejčovství
1967
• začíná se stavět nová čerpací stanice „Benziny“
• do sběrny oděvů (v domě pod kostelem) je zakoupen mandl
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• Kovo - dřevo pod vedením A. Kleina rozšiřuje provoz (č. 6 – 7) až k sokolovně, zaměstnává již 62 osob,
začínají přípravy pro stavbu nového závodu pro 200
lidí na sokolském hřišti u nádraží
• dokončena oprava kostela pod vedením. P. Šuránka
(včetně oken)
• je opraveno 25 domů a staví se nové
• na kempu se postavilo 5 chat, kiosek na prodej táborových potřeb a veranda před společenskou místností na parkovišti
• v sokolovně se pořádají „čaje o páté“
• na náměstí je zřízena prodejna nábytku na č. 40

1977
• Státní statek začal stavbu velkokapacitního teletníku
na Březné a ve Štítech stavbu obilního velkoskladu
u nádraží, staví se spojnice zvaná „CÉ desítka“
• začíná se stavět víceúčelové zařízení
• je dostavěn a předán občanům k užívání AUTOSERVIS
• zrušena prodejna nábytku na č. 11
• opravuje se interiér radnice a obřadní síně
• dostavěno 6 nových domů

1987
• byla vybudována a předána do užívání nová modernizovaná silnice přes obec Štíty (tzv. protanková)
1997
• byla dokončena celoplošná plynoﬁkace Štítů
• hasičský sbor oslavil 120 let od svého založení
• v červenci byly Štíty postiženy velkými záplavami

• byla ukončena rekonstrukce kostela Nanebevzetí
Panny Marie
• byl ustanoven přírodní park BŘEZNÁ
(podle údajů uvedených v kronikách Šilperka a Štítů)

IvanaValentová

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
… ještě jedno zajímavé datum, rok 1887 v Crhově

Crhovská škola - výřez z tablové pohlednice z konce 19. století
Týká se Crhova a založení školy v této obci. Kronika
Crhova popisuje, jak těžce nesli obzvláště starší občané Crhova uzavření školy v září roku 1975. Dále
uvádím doslovnou citaci z pera kronikáře Františka
Korgera:
„Vztah ke škole a k učitelům opřádají vzpomínky každého, kdo ji po celých 8 let navštěvoval a také proto, že
zde vyvstává určité národní sebevědomí za předpokla-

du, za jakých okolností a podmínek byla škola za Rakouska vybudována; že tomu tak bylo, nasvědčuje následný dokument, popisující kolébku naší školy, kterým
uzavírám tento kronikářský zápis o škole v Crhově.
Jak je zmínka v začátku kroniky o školním vyučování,
které se odbývalo v soukromých bytech – samozřejmě
nevyhovujících - na čp. 12 a 44, obec Crhov tvořila zamapovanou šíji českého území. To je: Jedlí, Crhov, Cotkytle, Heřmanice. Tento český pruh zřetelně odděloval
Moravskotřebovský ostrov Němců, a to nasvědčovalo
o jejich nastěhování do českých zemí…Toho všeho si
bylo vědomo tehdejší představenstvo Crhova a rozhodlo se postavit školu. Prostředků peněžních nebylo,
a tak obecní vedení volilo prosebný způsob na tehdejší
poměry jedině možný.
Tiskárna a kamenotiskárna v Přerově natiskla větší
počet prosebných žádostí a představenstvo tyto rozesílalo do českých obcí. Kolik jich bylo, není možno
zjistit. V obci se žádný předtisk nezachoval, ale (máme
ji, pozn.) díky archiváři města Holice v Čechách, kam
došla také jedna z mnoha těchto petic, a který uznal za
dobré tuto petici vrátit zpět jako historický dokument
pro kroniku naší obce dne 10. XI. 1955.
Na rubu žádosti je: Č. 2563 Na základě rozhodnutí rady
městské ze dne 12. prosince 1887 č. 290 byla obci Crhovu poštovní poukázkou částka povolena per 1 zl n/ě
(neprodleně, pozn.) zaslána.
Holice 14. prosince 1887
Purkmistr
Prosebná listina má tento doslovný citát:

Slavné představenstvo!
V Crhově u Šilperka na Moravě musíme
stavěti školu. Lid je prabídný v kraji prabídném
a hornatém, nemá do čeho kousnout. Jsme
v kraji zcela ohroženém a na milost vydáni
spolku nám nepřátelskému, nebude-li nám
odjinud spomoženo. I nedejte nám zahynouti
a poskytněte nám jaký taký dar.
Přicházívají k Vám různí žadatelé o podpory
a Vy jim – jakž to zvykem u představenstva
bývá, dáváte po jednom zlatém aneb po 50 kr.
z obecního; i prosíme Vás, neodkládejte tuto
prosbu a poskytněte i nám obvyklou podporu.
Všemohoucí Bůh budiž Vám odplatitelem!
V Crhově dne 15. listopadu 1887.
Obecní představenstvo Crhovské
Z kroniky Crhova vypsala Ivana Valentová
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Už známe jeho hlas
Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dáli tiše zaniká…..
Jaroslav Vrchlický
No, závěje tady ještě nemáme, ale naděje, že letos budou bílé
Vánoce, ta tady je - těšíme se, že ve sváteční vánoční dny budou pláně a kopce kolem nás bílé a třpytivé. A že hlas zvonů
opravdu potáhne nad závějemi.
Hlas zvonů…
28. října letošního roku v pravé poledne se poprvé rozlehl
nad krajem hlas zvonu nového - hlas zvonu sv. Václava v heroltickém kostele sv. Jana Křtitele.
Poprvé mohli lidé zaslechnout tóny jeho čistého hlasu, poprvé znělo krajem jeho vyzvánění, které bude provázet člověka
– doufejme - už napořád. Poprvé zněl radostně širokou krajinou kolem Heroltic a Štítů.
Zkusme si zopakovat, co předcházelo tomu, než se rozezněl.
Myšlenka na obnovu repatriovaného zvonu z heroltického
kostela vznikla již roku 2012, poté se dala do nových aktivit sbírka Živé Heroltice, která již od roku 2008 schraňuje
prostředky na opravu kostela a jeho skulptur. Tentokrát byla
hybným motorem touha osadit kostelní věž novým zvonem.
Proběhl výběr možných zvonařů, byly rozeslány cenové
nabídky. Po řadě konzultací (včetně osobních jednání) byla
pro zhotovení zvonu vybrána dílna pana Josefa Tkadlece
z Halenkova. Celému procesu předcházelo akustické měření a příprava projektu rekonstrukce zvonové stolice. Velké
diskuse probíhaly nad texty pro zvon, odborné i jazykové,
posléze byla zvolena latina díky své nadčasovosti a nekonﬂiktnosti. Překlad textu byl korigován a následně schválen
odborným znalcem latiny.
Na podzim roku 2015 vyvrcholila éra příprav odlitím zvonu
v dílně akademického sochaře Josefa Tkadlece v Halenkově
tradiční zvonařskou metodou. Tomuto aktu dne 27. listopadu
2015 byli přítomni také občané Heroltic i Štítů a zažili tak
nezapomenutelné chvíle zrodu zvonu, životní zážitek málokdy opakovatelný.
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Zvon je litím zhotoven ze zvonoviny – směsi 78% mědi
a 22% cínu, je laděn do tóniny H1, váží 330 kg. 3. 12. 2015 byl
zkolaudován Mgr. Petrem Jandou.
Do Heroltic jej přivezli v rekordním termínu 5. prosince 2015
pracovníci halenkovské dílny a sám Mistr Tkadlec navštívil
Heroltice na adventním koncertě. Občané uvítali tvůrce i jeho
dílo v prostorách kostela a nový třpytící se zvon a jeho znělý
tón byl velkým překvapením v slavnostním adventním čase.
Další rok byl rokem žehnání a vlastně křtu nového zvonu
– 24. 9. 2016 byl vysvěcen Monsignorem Josefem Nuzíkem,
generálním vikářem a nynějším pomocným biskupem olomoucké arcidiecéze za asistence kněží P. Mgr. Jacka Bronczyka, P. Mgr. Josifa Altmana, P. Stanislava Suchánka a P. ThLic.
Ireneusze Szocinskeho. Zpěvem a hudbou doprovodila slavnost štítecká schola.
Zavěšení zvonu předcházela celková rekonstrukce zvonové
stolice. Dne 9. 10. 2017 byl spuštěn původní starý železný
zvon z r. 1920, který bude po odborném restaurování umístěn v interiéru kostela. Rekonstrukci prováděla dílna Mistra
tesaře Josefa Slánského tak, aby v budoucnu mohly být v kostele zavěšeny zvony tři podle původního stavu. Následně byla
provedena instalace mechaniky a automatického zvonění
včetně regulace času radiovým signálem (z dílny montéra
Zdeňka Šuláka). Zvon bude rozezníván pomocí elektromagnetických impulzů.
Podzimní den 18. října byl slavnostním uvedením zvonu
do života – za přítomnosti četné veřejnosti, pana starosty
a redaktorů olomouckého rozhlasu byl nový zvon vytažen
do výšky kostelní věže a umístěn do její vnitřní prostory, aby
odtud mohl oznamovat okolí svou novou existenci.
Před vytažením zvonu do výšky byl ozdoben pentlemi a květinami a přítomní mohli sami svou rukou rozeznít jeho hlas.
Na jasném slunečním svitu také mohli zblízka obdivovat jeho
zdobení, reliéfy a nápisy.
Reliéfy po obvodu znázorňují obrazy ze života sv. Václava dle
dochovaných legend. Jeho název – Svatý Václav – byl zvolen
jako symbol panovníka, který spojil a stále spojuje národ
v těžkých situacích, nerozděluje společnost a dokáže udržet
mír mezi národy i za cenu určitých obětí.

KOMENTÁŘ
Povodňový příběh

Horní nápis na zvonu:
KRISTOVÝM JMÉNEM VÁS VYZÝVÁME: SMIŘTE SE
S BOHEM!
OBSECRAMUS PRO CHRISTO, RECONCILIAMINI DEO!
Dolní nápis:
SVATÝ VÁCLAVE, RAČIŽ POMOCI NÁM UBOHÝM; MUČEDNÍKU BOŽÍ, PŘISPĚJ NÁM, SLUŽEBNÍKŮM SVÝM
SANCTE VENCESLAE DIGNANTER SUCCURE MISERIS.
EXIMIE TONANTIS MARTYR NOBIS ADESTO FAMULIS.
Tělo zvonu – text:
ZVON JAKO SYMBOL SMÍŘENÍ MEZI ČESKÝM A NĚMECKÝM NÁRODEM A JAKO PODĚKOVÁNÍ BOHU
ZA KLIDNÝ ŽIVOT V MÍRU VĚNOVALI OBYVATELÉ
HEROLTIC A ŠTÍTŮ, JEJICH PŘÍBUZNÍ I PŘÁTELÉ
HANC CAMPANAM VT SIGNVM RECONCILIATIONIS
INTER NATIONEM BOHEMICAM GERMANICAMQVE
ET SICVT GRATIARVM ACTIONEM PRO VITA TRANQVILLA IN PACE CIVES VICORVM HEROLTICE ET
ŚTÍTY
EORVMQE PROXIMI ATQVE AMICI DEO DEDICAVERVNT

Ke dvacetiletí od katastrofálních moravských povodní
přidávám svůj zážitek z té velmi hektické a mnoho lidí postihující doby.
Že není vždy právě výhrou potok či řeka tekoucí poblíž
našeho obydlí, jsem pochopil v červenci 1997, když mi švagr
v Olšanech podával do trabanta králíky, kteří pak v Bukovici
přestáli tu nejhorší dobu. Při speciální povodňové znělce večerních zpráv mi pravidelně naskakovala husí kůže. Nějakou
dobu rozvodněná Morava přerušila dopravu i na „jedenáctce“ u Chromče a protože mobil (debil) nebyl, neměl jsem
zprávy ani o příbuzných v Šumperku. Až konečně šla voda
trochu níž, trabant vyrazil na průzkum. U Chromče žádný
zázrak, ale voda těsně pod asfaltem. V Šumperku řádila
Desná, zaplavila i bráchovo auto, ale jinak všichni v pořádku.
Vraceli jsme se pozdě, dávno po hodině dvaadvacáté a u železničního přejezdu, právě u Chromče, nějaký problém. Na
silnici stojí auta, všude tma - veřejné osvětlení mimo provoz,
vlaky nejezdí – zkroucené koleje často končí ve vodě, která je
cítit všude kolem. Vpředu bliká spousta modrých a oranžových majáčků. Když to trvá déle, jdu se podívat. Do silničního mostu u bývalého mlýna se opírá vodou vyvrácená velká
jíva a ohrožuje jeho bytí. A naši jedinou cestu domů. Hasiči
se snaží kmen odstranit, ale jde tu o život. Po dlouhém marném boji nastává najednou „frkot“ - prchají hasiči i policisté.
Vysvětlení žádné. Znovu vystupuji a získávám informaci, že
most se silně zatřásl a není vyloučeno, že uplave. Jsem ve
frontě, vozidla stojí i na druhé straně mostu. Po nějaké době
to už nevydržím a jdu, jak se dnes říká, provést monitoring.
Tma jak v pr..., kolem to příšerně hučí, na mostě toho moc
vidět není, ale ještě stojí. Jdu pro trabanta, vyjíždím z kolony,
pomalu dojíždím před most – stále stojí... Není tu nikoho,
kdo by pomáhal a chránil, možná anděl strážný. Činím věc,
možná ne docela rozumnou: Plyn až k podlaze a jedu! Zakrátko opisují ostatní. Tento most voda nevzala, ale několik
měsíců čekal na opravu poškození.
Když tudy jedu, vždycky se podívám dolů na řeku... Co, na
řeku - na ten potůček! Nechce se věřit!
Alex Krobot

ZA PŮSOBENÍ P. STANISLAVA SUCHÁNKA A P. JOSIFA
ALTMANA
TEMPORE R. D. STANISLAI SUCHÁNEK ET R. D. IOSEPHI ALTMAN
HEROLTICE LÉTA PÁNĚ 2015
HEROLTICE ANNO DOMINI MMXV
ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV
FUSA EST A JOSEF TKADLEC – HALENKOV
Vyčkejme si denní doby, kdy se nový zvon rozezní, vnímejme
krásu jeho hlasu a poděkujme všem, kteří se o jeho zrození
zasloužili.
Marie Lauermannová, kronikářka

Cesta z Olšan do Bartoňova. Že tam není? Přece je pod vodou.
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Nejlíp je mi na střeše
Na podzim tohoto roku obdržel občan našeho
města pan Jaroslav Lakomý ocenění ministerstva
kultury za svou práci. Lakomí vždycky znamenali
v Šilperku i Štítech práci ve výškách, práci na střeše.
Rod Lakomých pochází z Vilémova u Olomouce,
kde sídlil již v 18. a 19. století. Jeho mužští příslušníci se tenkrát zabývali pokrýváním střech přírodními
materiály. Dědeček pana Lakomého, Josef (narozený
1893), ve své dospělosti hájil zájmy Rakouska-Uherska
v I. světové válce na ruské frontě, byl zajat a umístěn
do zajateckého tábora. Jeho štěstím byla Ukrajinka
Marie Bezsmertná, která nosila do tábora chléb a která
se panu Josefovi líbila. Protože přízeň byla vzájemná,
podařilo se |Marii sehnat listinu, na jejímž základě byl
Josef ze zajateckého tábora propuštěn. Po skončení
války přijeli oba zpět na Moravu. Ve Vilémově byla
svatba a manželé poté odešli do Výprachtic a po dvou
letech do tehdejšího Šilperka. Postupně se jim narodilo
pět synů. Otec Josef se podle rodinné tradice zabýval
pokrývačstvím, ale pouze nejmladší syn Jaroslav toto
řemeslo po něm zdědil. Pokrýval střechy novostaveb
a živil rodinu se čtyřmi dětmi. Jeho nejstarší synek rovněž jménem Jaroslav, který se narodil již ve Štítech
12. 8. 1951, se vyučil pokrývačem na učilišti v Ostravě.
Pak se společně se svým dědou pustil na střechy. A byl
velmi dobrým pomocníkem svého dědečka a přejal od
něj všechny jeho zkušenosti i fortel. Nejstarší pan Lakomý vedl svého vnuka po šikmých střechách budov až
do své smrti v 96 letech. Je nutno říct, že žák se opravdu
dobře naučil těžkému řemeslu od svého učitele a mohl
potom v dalších letech zvládat skutečně obtížné úkoly.
Od roku 1966 až do dnešního dne se pan Jaroslav
Lakomý věnuje jako pátý v generaci Lakomých převážně rekonstrukcím střech historických budov. Pokryl
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tradičním materiálem střechy dvou stovek takových
vzácných budov v naší zemi. Pracoval i na střeše katedrály sv. Víta v Praze a na mnoha stavbách v Německu
a Rakousku. Nejčastěji dostává zakázky od Národního
památkového ústavu a Olomouckého arcibiskupství.
Práce na historických objektech vyžaduje znalost
původních tesařských konstrukcí a technik. Pan Lakomý opravuje střechy komplexně, což zahrnuje opravy
trámových krovů a výměnu trámů i pokryv střech
materiálem známým z minulosti při důsledném dodržování tradičních postupů. Ovládá práci širočinou
při zhotovení původních doplňků střechy. Po přípravě
krovů pokrývá střechy šindelem nebo břidlicí. Šindele používá ze smrkového či jedlového dřeva a sám je
upravuje na potřebný tvar a velikost. Užívá metodu tzv.
dvojitého krytí, kdy klade šindele ve dvou až třech vrstvách. Taková střecha vydrží potom 30 let.
K pokrývání břidlicových střech užívá španělskou
štípanou břidlici, kterou si sám upravuje. Ovládá krytí
střech, úžlabí i úbočí střechy, pokládku komínů, štítů
i dalších potřebných detailů. Střechy některých historických budov - zejména církevních- umí pokládat
i měděným plechem.
I přes své zdravotní problémy (prožil operaci na
klinice v Olomouci u MUDr. Škvařilové, která jej od
té doby „hlídá“) se neustále věnuje své práci, která je
i jeho koníčkem. Sám říká, že nejšťastnější je na střeše.

Pro naši současnost a hlavně pro budoucnost je zásadní
skutečnost, že pan Jaroslav má již svého následovníka
a žáka – svého syna, rovněž Jaroslava. Tak pokračuje
rod Lakomých již šestou generací pokrývačů.
Za svůj um a fortel v oblasti rekonstrukcí střech byl
pan Jaroslav Lakomý oceněn dne 20. 8. 2016 titulem
Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého
kraje v oboru pokrývačství tradičními krytinami –
šindelem a břidlicí
Ocenění získal z rukou hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila.
Na Setkání na pomezí Čech a Moravy v červnu 2017
byla panu Lakomému vyjádřena gratulace a poděkování města Štíty ústy jeho starosty.
Největšího uznání se Jaroslavu Lakomému dostalo
9. září 2017 v Chrudimi.
Podle rozhodnutí ministerstva kultury obdržel
prestižní celostátní titul, jenž je českou verzí projektu
UNESCO s názvem Žijící lidské poklady, které jsou
udělovány řemeslníkům dokonale ovládajícím technologie rukodělné lidové výroby ohrožené zánikem.
Ministr kultury Mgr. Daniel Herman udělil
Jaroslavu Lakomému titul
NOSITEL TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL
V OBORU POKRÝVAČSTVÍ TRADIČNÍMI METODAMI

Za vysokou úroveň znalostí a dovedností v tomto oboru
a za jejich předávání následovníkům

Sbírka Kontejner pro Haiti
Vyučit se švadlenou, ušít školní uniformu, mít vybavenou
třídu či školní knihovnu, mít čím se ošetřit… Takto a mnohem víc pomůže chudým Haiťanům kontejner s materiální
sbírkou, kterou Arcidiecézní charita Olomouc vyšle do Karibiku. Stěžejní záležitostí je vybavit šicí dílnu, kterou otevřeli
naši spolupracovníci v Gonaïves. Haiťané se mohou na šicích
strojích naučit řemeslu, získat tak práci. Do sbírky bylo možno také darovat školní pomůcky, aktovky, sportovní potřeby,
zdravotnické potřeby, nářadí. 15. listopadu začalo paletování
věcí z materiální sbírky Kontejner pro Haiti, který vypluje
směr Karibik, na Haiti by měl dorazit během ledna 2018.
Do sbírky se zapojila i naše farnost Štíty. Všem, kteří darovali
potřebné věci, patří velké poděkování. Zvláště pak chci poděkovat p. Daně Sedláčkové, která sbírku propagovala ve své
prodejně Papírnictví a darovala aktovky a školní pomůcky.
Eva Pecháčková

Poděkování
Od narození jsem tělesně handicapovaný v důsledku dětské
mozkové obrny. Letos v červnu jsem podstoupil operaci Ulzibat, při které mi bylo uvolněno svalstvo stažené v důsledku
nemoci. Měsíc po operaci jsem byl v rakouském Semmerimgu na následném rehabilitačním pobytu, který přímo
doporučuje společnost ZiNa clinic s. r. o., zajišťující operaci
Ulzibat v České republice. Po této zdravotní péči se můj zdravotní stav o mnoho zlepšil.
Tuto operaci ani rehabilitaci bohužel nehradí žádná ze zdravotních pojišťoven a je tedy pro mnoho lidí ﬁnančně nedostupná. Proto bych rád touto cestou velmi poděkoval svěřeneckému fondu rodiny Kleinů, který zaﬁnancoval celou operaci. A velký dík patří i některým místním farníkům, z jejichž
různých ﬁnančních darů se mi podařilo zaplatit i navazující
rehabilitaci.
Mgr. Pavel Walter

PRODÁM

S oceněním je spojena ﬁnanční odměna ve výši
50 000 Kč, kterou se pan Lakomý rozhodl věnovat darovací smlouvou Dětské klinice Fakultní nemocnice
Olomouc na léčbu onkologicky nemocných dětí. Když
průvodkyně pořadem předávání titulů v Chrudimi Marie Tomsová oznámila přítomným tuto skutečnost,
sklidil dárce neutuchající potlesk. Poděkování za tento
lidský dar obdržel také od olomoucké fakultní nemocnice, jejích lékařů a malých pacientů.
A je pěkným a nanejvýš vhodným závěrem tohoto
článku také poděkování všech štíteckých občanů za to,
že vedle nich žije takový skromný, pracovitý a ušlechtilý
člověk – pan Jaroslav Lakomý.
Marie Lauermannová, kronikářka města

Zahradní chatu se zastřešenou pergolou,
přístřeškem na dřevo a ostatním zařízením a zároveň přenechám užívací práva
k této zahradě v lokalitě Štíty u bývalé
Tírny.
Informace na telefonu 776 348 426
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ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC
Jak jsme slavili Dušičky
s našimi prvňáčky a druháčky
„Paní učitelko, my je máme učit počítat s kaštany, vyprávět jim, jak se slaví Památka zesnulých a psát s nimi
písmena a slova?“ Takový byl častý dotazy nejednoho
osmáka pár dnů před 2. listopadem, na který jsme
naplánovali projektový den Dušičky. Probíhal ve spolupráci s našimi nejmenšími, tedy prvňáčky a druháky.
Počáteční obavy ale v samotný den záhy vystřídala radost, jak dobře umí děti naslouchat zadaným úkolům,
že se s vervou pouští do náročného bludiště, bez problémů doplňují slova a písmena do básniček, nebojí se
zpívat a mají radost z nádherných lampionů, které jsme
společně odnesli na hřbitov. Neméně důležitý přínos
celé akce byl také v tom, že si osmáci vyzkoušeli, jaké to
je být v roli učitele. Společně strávený den okomentovaly Lenča Lalíková a Natka Geršlová následovně:
,,Třetí hodinu jsme si taky moc užili, s druháčky jsme
si vyrobili lampionek. Měli si donést skleničku a svíčku,
lampionek jsme udělali takhle: na barevný papír jsme si
nakreslili nebo vytiskli obrázky, papír jsme potom přilepili
ke sklenici a nahoru na skleničku jsme nalepili provázek,
nakonec jsme na skleničku přilepili drátek, aby jsme ji
mohli držet. Čtvrtou hodinu jsme se oblékli a prvňáčci
s druháky šli s námi s 8. A a 8. B na hřbitov. Na hřbitově
jsme si přečetli krátký příběh, který se jmenoval Dušičky.
P. uč. Kristková zapalovala prvňáčkům a druháčkům
svíčky a potom si tu svíčku dali do lampionku. Prošli jsme

se po hřbitově a šli jsme společně do školy. Dušičky jsme si
užili, protože jsme se nemuseli učit a bylo to super.“ L. L.
„Minulý týden ve čtvrtek dostala třída 8. A na starosti
prvňáčky. My osmáci jsme měli za úkol vymyslet program
na čtyři vyučovací hodiny pro nejmenší žáčky naší školy. První vyučovací hodinu jsme vymysleli „postřehovou
hru“ Cesta z bludiště. Poté jsme vyzkoušeli, jak umí žáčci
počítat a při počítání kaštanů si vedli velmi dobře. Druhou vyučovací hodinu jsme doplňovali chybějící slova do
básniček, kroužkovali jsme písmenka, která již prvňáčci
znají, společně jsme hledali písmenka, která utekla ze slov.
Na konci vyučovací hodiny nám prvňáčci zazpívali pro
radost. Ve třetí vyučovací hodině jsme společně vyráběli
„DUŠIČKOVÉ LAMPIONKY“, které jsme čtvrtou vyučovací hodinu odnesli na hřbitov ve Štítech. Den s prvňáčky
se nám vydařil a velice líbil. Určitě budeme rádi, když si
tuto akci budeme moci zopakovat.“ N. G.

Halloween v MŠ
Duchové, dýně, netopýři, strašidla s čáry a zaříkadly, to vše je typické pro
tajemné podzimní chvíle. V úterý 31. 10. 2017 se i naše mateřská školička
proměnila ve školku čar a kouzel.
Děti plnily nejrůznější halloweenské zadání a úkoly, nechyběla ani malá
strašidelná diskotéka a v závěru veselého dopoledne děti mlsaly i cukroví v podobě netopýrů a dýní, které připravily šikovné maminky.
Halloween oslavily i děti v základní škole a bylo veselo.

VÁNOČNÍ SBÍRKA
ONKOLÁČKŮM – BRNO
Sběrné místo ZŠ a MŠ Štíty (Školní 98)
Můžete přispět novou dezinﬁkovatelnou
darovanou věcí (ne plyšáci)
Věci odevzdávejte do sběrného místa do
13. 12. 2017 do 15:00.
Bližší informace:
ZŠ a MŠ Štíty, www.zsstity.cz
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY
Beseda „Střípky ze Šilperska a Štítecka
aneb toulky minulostí našeho města“
Příjemné a poučné pozdní odpoledne zažili návštěvníci
městské knihovny, kteří se dne 18. 10. 2017 zúčastnili
besedy nazvané Střípky ze Šilperska a Štítecka s p. Ivanou
Valentovou. Neformální povídání o zajímavostech z historie
našeho města bylo doplněno počítačovou prezentací, takže
se nikdo nenudil a beseda se protáhla na více než dvě
hodiny. Témata byla rozličná – o založení města, místních
kašnách, o stavebním vývoji města a stavebních památkách,
o památném barokním kříži, jeho zmizení i objevení apod.
Zajímavé bylo povídání o tvrzích, které stály v dávné
minulosti v blízkosti města – tady nechyběly i fotograﬁe
nálezů z těchto míst. Některé drobnější artefakty si mohli
návštěvníci nejen prohlédnout, ale i ohmatat. Je potěšitelné,
že mezi návštěvníky byli i zástupci mladších ročníků, kteří se
o historii našeho města aktivně zajímají. Beseda měla úspěch,
takže se určitě můžeme těšit na pokračování nebo - v případě
zájmu – i opakování.

ZELENÍ
KAMARÁDI

Knihomloci v knihovně
Školní čtenářský klub, pod vedením učitelek Mgr. Petry
Kristkové, Mgr. Kateřiny Krňávkové a Mgr. Jitky Klimešové,
organizuje pravidelná setkání dětí nad knihami. V letošním
roce jsme společně se čtenáři klubu připravili a uspořádali
čtyři besedy.
V pěkném prostředí městské knihovny a s malým občerstvením jsme diskutovali nad různými čtenářskými tématy,
vyzkoušeli si práci knihovnice, seznámili se s knižními novinkami a především si četli z vybraných knih. Všichni členové klubu využili možnost ročního bezplatného přihlášení
do knihovny a pravidelně si také knihy půjčují.
Děkuji všem zúčastněným, především učitelkám, za přínosnou spolupráci školy s knihovnou, která oboustranně
pomáhá vytvářet čtenářské společenství a zvyšuje tak zájem
o četbu. Na další příjemně strávené odpoledne s Knihomloky
se těší
Květa Lakomá, MěK Štíty

líbí, nám to prospívá. Monokultura škodí všem a kůrovec má rej.
A o cestách si můžeme zanotovat třeba s Pavlem Bobkem: „Někde
v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá nebo tisíc mil“
Tak ať je ta vaše v roce 2018 lemovaná svěží zelení, bez suchých větví
a popadaných stromů.
Petr Beneš

Provázíme vás na cestách. Snažíme se skrýt civilizační
neduhy a neforemné stavby, těžko stravitelné zásahy
do krajiny léty zaretušujeme. Umíme utlumit váš
hluk, prach, přinést trochu stínu a dovést vás k cíli
v mlze nebo sněhu. Není naše chyba, že vám občas
zkřížíme cestu. Čekáme tu roky i staletí a celkem
přesně víme, jestli je ten váš spoj opožděný. Nejsme
hluční, agresivní a pokud nás budete chtít, porosteme
tu s vámi. Naše nároky jsou malé. Vy nás potřebujete,
i když často konáte jinak. Vedle sebe chceme mít
kamarády různých druhů, barev a vzrůstu. Nám se to
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Skautský oddíl
Hledači Štíty
Naší největší podzimní akcí byl pondělní výlet 13. 11. 2017
autobusem do Pekla u Hlinska. S ředitelem školy jsme byli
domluveni o uvolnění našich skautů z vyučování a přibrali
jsme i děti ze školy z Horních Studének. Cestou do Hlinska
jsme se zastavili ve městě Polička. Prohlédli jsme si náměstí,
jen nás zklamalo, že nábřeží s naučnou stezkou bylo v rekonstrukci. O Peklu vám nebudu povídat, to by vydalo za dvě
stránky. Doporučuji jej navštívit. Odjížděli jsme odtud spokojení. Na dotaz, zda se výlet líbil, jsme dostali jednoznačné
„ano“.
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme měli u Jöklovy skály již šestnáctý
„Poslední oheň“. Kvůli vlhkému počasí trvalo, než se oheň
rozhořel. Už jsem měl strach, že se nám ho poprvé za tu dobu
nepodaří zapálit. To by byla ostuda. Letos jsme přivítali několik nováčků. Ze Štítů pět a z Horních Studének dva. Slavnostním slibem byly přijaty mezi světlušky Aneta Enterová
a Míša Mervartová. Ze světlušek mezi skautky postoupily
Elis Pecháčková a Natálie Skácelová. I přes nepřízeň počasí
se tato akce vydařila a náš oddíl tak formálně ukončil svou
„venkovní“ činnost.
Náš oddíl vyhlásil už II. ročník sbírky hraček, tentokráte pro
dětské oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Sbírka se
nám rozjela v takovém množství, že jsme byli požádat ředitele ﬁrmy Klein automotive s.r.o. Ing. Hansmanna o zapůjčení
dodávky. V osobních autech bychom to množství hraček
neodvezli.
Poslední velkou skautskou akcí našeho oddílu bude tradiční
roznášení Betlémského světla. Na Štědrý den ho v 8:30 přivezeme do Štítů do kostela a odtud jej budeme roznášet po
Štítech, Herolticích, Březné a Horních Studénkách. Jsem rád,
že se naši skauti místo vysedávání u televize zapojují do této
mezinárodní akce a přinášejí lidem (pro skauty posvátný)
oheň.
Přeji všem lidem dobré vůle krásné a požehnané Vánoce.
Zapsal: Skácel Luboš
Zápis ze skautského deníku Martina Matyáše, který na
táboře plnil odborku ,,TŘI ORLÍ PERA“.

Tři orlí pera – den mimo tábor
Den mimo tábor začíná vyhoštěním daného skauta, který
plní zkoušku zvanou Tři orlí pera. Skaut musí být maximálně pár kilometrů od tábora a musí také vědět o aktuálním dění v táboře…
19:00 večer: „Po večerním nástupu opouštím tábor, beru
si s sebou igelitovou tašku s jídlem na celý nadcházející den
(zapomněl jsem si nabrat více lahví s pitím). Těším se, až si
napnu houpací síť a přečkám noc někde na kraji lesa u louky.“
Někdy pozdě večer: „S houpací sítí mi to moc nevyšlo, nenašel jsem stromy, mezi které bych síť mohl zavěsit. Začalo
se stmívat, tak jsem si pouze rychle rozdělal spacák a plachtu
proti ranní rose. Ale nemohl jsem za žádnou cenu usnout.
Zabalen ve spacáku a plachtě jsem se chtěl převalit na bok,
ale nedalo se v něm hýbat. Jediným výsledkem byla křeč
v noze. Nakonec jsem zázrakem usnul okolo půl noci.“
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Druhý den ráno asi kolem 6. hodiny: „Probouzím se. Bohužel jsem si nevzal pod sebe karimatku, takže mně bolí celé
tělo. Ke snídani jsem si dal jídlo, které mi vedoucí dali před
odchodem. Jako nejlepší nabídka byl chleba s paštikou. Po
snídani jsem se rozhodl, že navštívím tábor. Z blízkých keřů
jsem pozoroval dění v táboře. Bylo všude ticho, tak jsem
usoudil, že asi ještě všichni spí. Po pár minutách jsem zahlédl
vedoucího Jendu, jak šel do střelnice (budova, kde byla kuchyně). Chvilku po něm jsem zahlédl vedoucího Pepu, jak
volá budíček a povzbuzuje Pepu Šimka, ať rychle vyleze ze
stanu. Od toho okamžiku jsem usoudil, že bylo 7:00, protože
v tolik hodin začíná rozcvička.“
Okolo 9:00 nebo 10:00 hodin: „Šel jsem na průzkum, abych
našel nějaké nové strategické místo pro svůj úkryt. Šel jsem
tak o dvě louky dál a byl jsem přímo nad táborem. Chvíli
jsem si tam pobyl, abych získal informace. Maximálně jsem
se dozvěděl, že je svačina. Super. Po čtvrt hodině ničeho jsem
odešel, protože jsem dostal alergii a kýcháním bych se jen
prozradil. Asi přesunu věci a půjdu na to místo nad táborem. Ještě než jsem odešel, slyšel jsem vedoucí Elis, jak říká:
„Vezměte si všichni ručníky a mýdlo.“ Pomyslel jsem si, že se
chystají na bazén v Javorníku (nakonec jsem měl pravdu).“
11:00 hodin: „Odpočívám, ležím, kreslím si.“
Okolo 12:00: „Přestěhoval jsem se konečně nad tábor. Po
cestě jsem zahlédl myslivecký posed, půjdu to tam pak prozkoumat. Jak jsem došel a vybalil si, řekl jsem si, že půjdu
opět zjistit, co dělají v táboře. Najednou jsem uslyšel, jak
někdo jde mým směrem. Doufám, že si mě nikdo nevšiml,
nebo mě nikdo nepůjde o dopoledním klidu hledat. Taky mi
pomalu, ale jistě, dochází pití. Budu si muset opět zajít nabrat
vodu do nedaleké říčky. Snad z toho nedostanu nějakou vyrážku (naštěstí jsem žádnou nedostal). K obědu si dám opět
chleba s paštikou.“
13:00 – 14:00: „Z tábora jsem slyšel hlasy některých dětí. Je
tu vcelku nuda. Navíc si budu muset zase dojít pro vodu do
říčky. Připadám si jak v nějaké hře o přežití …“
Píši po 15. hodině: „Jak jsem psal, šel jsem pro vodu k říčce,
naplnil jsem tak třetinku. Dostal jsem fakt blbý nápad, že se
podívám na tábor z jiného úhlu. Šel jsem směrem od kravína
k táboru, když vtom zaslechnu dívčí hlasy. Schovám se do
křoví a vidím Míšu Mervartovou a ještě jednu skautku, jak
jdou směrem k mému bývalému útočišti (jak jsem později
zjistil, ony měly plnit podobný úkol jak já). Už jsem chtěl vylézt, jenže šli okolo nějací dva farmáři a mířili směrem ke kravínu. Jak si to tak kráčím jinou cestou k mému útočišti, tak se

mi před cestou objeví houštiny plné kopřiv a trní. Trvalo mi
tak půl hodiny, než jsem to všechno vymlátil klackem. Jo, a tu
vodu, pro kterou jsem si původně šel, jsem nakonec použil na
spáleniny od kopřiv …“
16:00: „Slyšel jsem děcka z tábora, jak hulákají. Nevěděl jsem,
o co jde, tak jsem šel na výzvědy. Moc jsem toho neviděl, ale
kdybych šel jen o trochu dál, už by si mě všiml vedoucí Luboš. Ten si však, aniž by tušil, že je sledován, nastoupil do auta
a odjel směr Javorník centrum. Když jsem se ho zbavil, šel
jsem blíže ke střelnici. Zaslechl jsem slova jako: banka a počítat. Slyšel jsem radostné výkřiky a v jednom jsem poznal
i Kubu Šanovce. Usoudil jsem, že hráli hru zvanou Blokáda.
Po valnou většinu dne smrkám a slzí mi oči. Nemám s sebou
prášek proti alergii. Budu to holt muset vydržet. Vodu taky
nemám.“
Přibližně okolo 17:00: „Psal jsem do deníku, když v tom
uslyším holčičí hlasy. Za jednou loukou byla nějaká děvčata
a hrála si. Okamžitě jsem skočil do houštin a tam jsem se pár
minut schovával. Doufám, že si mě nevšimla. Musím si dávat
větší pozor.“
18:00, hodina do návratu do tábora: „Jak na potvoru začalo pršet. Rychle jsem sbalil všechny věci a schoval se do již
zmíněného mysliveckého posedu. Tam jsem ze sebe shodil
minimálně 4 klíšťata.“
Pár minut do 19:00: „Čekám v nehezkém posedu, až se budu
moct vrátit do tábora. Za tento den jsem viděl více srnek než
za celý život. Pomalu se sunu do tábora. Za chvíli by měl začít
večerní nástup. Čekám v lese, než uslyším znít večerní nástup
…“

Dďkujeme za projevenou dĪvďru
v uplynulém roce
a do nového roku 2018
pĢejeme zdraví, åtďstí a spokojenost.
Heroltická s.r.o.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
JUBILANTI
V průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto roku
slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Valentová Jiřina
Hreha Pavel
Prokopová Emilie
Valenta Petr
Bílý Jan
Bednářová Drahomíra
Harbichová Vlastimila
Haltmarová Bohuslava
Odstrčilová Anna
Krčková Bronislava
Jordová Hermína

76 let
76 let
76 let
77 let
78 let
80 let
80 let
82 let
86 let
92 let
92 let

MNOHO ZDRAVÍ!
Dne 16. listopadu 2017 uplynulo 25 roků od úmrtí

Mimořádně radostné události probíhaly v měsíci listopadu v obřadní síni MěÚ ve Štítech, kam se na pozvání
dostavili rodiče se svými dětmi k jejich slavnostnímu
zápisu do Pamětní knihy narozených. Hezkými písničkami a tanečkem všechny přítomné potěšili žáci
a žákyně ZŠ ve Štítech pod vedením paní učitelky Jany
Špačkové. Místostarostou města panem Lubošem Skácelem a předsedkyní SPOZ Ivetou Horvátovou byly
přivítány tyto děti:
Mia Fingrová
nar. 16.04.2017
Anna Lachoutová
nar. 17.04.2017
Jan Drobný
nar. 03.05.2017
Jonáš Langhammer
nar. 04.05.2017
Martin Švéda
nar. 22.05.2017
Jakub Klein
nar. 19.06.2017
Matyáš Rýznar
nar. 18.07.2017
Magdaléna Veselá
nar. 25.07.2017
Sebastian Šula
nar. 10.08.2017
Vít Kunrt
nar. 26.08.2017
Filip Hudousek
nar. 02.09.2017
Jan Scholz
nar. 03.09.2017
Eliška Hudousková
nar. 04.09.2017
Mia Koutná
nar. 12.09.2017

pana Josefa Novotného
a 6. ledna 2018 uplyne 10 let od úmrtí

paní Vlasty Novotné.

S láskou a úctou stále vzpomínají dcera a syn rodinami.

Dne 8. prosince 2017 uplyne 29 let od úmrtí

pana Františka Kubíčka
a 29. prosince uplyne 46 let od úmrtí

paní Zdenky Kubíčkové.

Stále vzpomíná dcera Jana a Aadem a syn Mirek s rodinou.
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Gratulujeme šťastným rodičům a jejich dětem přejeme
mnoho zdraví, štěstí a radosti.

V měsíci říjnu oslavili významné životní výročí

– zlatou svatbu
manželé Jan a Marie Ondráčkovi
a manželé Josef a Jaroslava Havlenovi.
Srdečně jim k tomuto krásnému výročí
blahopřejeme a přejeme především zdraví,
spokojenost a životní pohodu.

držení řidítek a pro tento nový sport, který se jistě stane masovým, hledá název. Anglický, samozřejmě.
Máme už první ohlasy spoluobčanů, například policista
L. B. nápad chválí: „Takový cyklista určitě nepožil, ušetříme
na testech. A mobilovat při jízdě také nebude.“ Nebo slečna
J. S., která miluje opalování „bez,“ konstatuje: „Super nápad,
tento cykloturista alespoň nečučí kolem a hledí si svého.“
I další reakce jsou vesměs pozitivní a svědčí o životaschopnosti zajímavé myšlenky, která v dnešní době vysoké poptávky po adrenalinu jistě nezapadne. Nebude-li náledí, těšíme se
na silvestrovskou předváděčku! J. B., jen tak dále!
Alex Krobot

Počasí před 30 ti léty
Výše uvedené poroučení
se nesetkalo s úspěchem,
a pokud nějak počasí ovlivňujeme, jsou to činy téměř
veskrze nemoudré, nesvědčící o tom, že bychom dbali dobra
generací příštích ...

Rok 1987:

TURISTIKA
Dobrý nápad
Do našich turistických řad letos vstoupil J. B. Je spíše cykloturista, většinou s sebou bere kolo.
Je, pochopitelně, všude dřív než pěšáci, a má tak víc času
na přemýšlení. Pouze my, exkluzivně jako první, přinášíme
zprávu o jeho neotřelém nápadu a náš pohotový fotoreportér
ho zachytil přímo při porodu (toho nápadu). Ne, nebudeme
říkat kde, neboť tady se jedná o trať dosud provozovanou.
Má to, posuďte sami, dobře promyšlené – sám vynálezce
říká: „Nové cyklostezky zabírají zemědělskou půdu, zatímco
rušené železniční tratě už nikdo nezorá. Kolej pro nové využití prakticky nepotřebuje údržbu, čím je rezatější, tím lépe,
alespoň neklouže. Nehrozí střet s protijedoucím cyklistou.
Chce to jen trochu cviku a my Češi jsme přece šikovní!“
Na snímku je úplně první fáze tréninku (červen), teď už prý
je vynálezce mnohem dál. Poslední fáze prý bude jízda bez

Už třetí zimu v řadě se leden neobešel bez mrazů kolem
třiceti stupňů, což dále poškozovalo ovocné stromy a v závěru měsíce napadlo při vichřici, mimo závěje, až 70 cm sněhu.
V únoru nejdříve slibné tání, pak návrat zimy až hluboko do
března. První konipas přiletěl na špionáž 23. 3. a ojedinělou
vlaštovku 5. 4. doprovodila povodeň na řece Březné. Několik
horkých dnů na přechodu dubna a května zase vystřídalo
silné ochlazení a 22. 5. tu v dešti poletoval i sníh, který až do
Heroltic dokonce zůstal ležet! 30. 5. ještě mrazík, 11. a 18.
června ráno nula. Vegetace byla zpožděná o 2 až 3 týdny, nedalo se sušit seno, pršelo skoro do závěru června. V červenci
panovala vedra a sucho. Srpen znovu přinesl po dvě dekády
počasí podobné červnu – deštivo, rána k nule. V obilnářských
oblastech hnilo na poli obilí, tady žně začaly sice pozdě, ale
poprvé bylo dosaženo výnosu 40 q/ha, ale muselo se hodně
spěchat. Co na zahradách nenarostlo v létě, rostlo až v září
– to bylo pěkné, také říjen. První vločky jsou tu 16. listopadu
a trvají slabé ranní mrazíky. V prvé polovině prosince byly
holomrazy a 16. až 18. uhodilo katastrofální, nepamatované
náledí. Vrstva ledu silná 2,5 cm lámala větve zejména topolů
a jasanů, pruty lísek ležely až na zemi. 22. prosinec byl nejteplejší za 40 let (!) a teplé počasí bez sněhu a ledu pak trvalo až
do desátého ledna. Prostě „rok blázinec“!
Alex Krobot
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Redakční komise Štíteckého listu vám přeje
veselé Vánoce a šťastný a úspěšný nový rok.

ƐƌĚĞēŶĢǌǀŽƵͣŝǀĠ,ĞƌŽůƚŝĐĞ͞

Přispěvatelům děkujeme za spolupráci
a čtenářům za přízeň.
Za redakční komisi Mgr. Jana Knápková
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