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Vážení spoluobčané,
 
končí volební období 2014 - 2018. Dovolte mi krátké 

zamyšlení a ohlédnutí.
Po celé volební období bylo naše město zatížené sta-

vebními pracemi, a tak děkuji všem za trpělivost a vstříc-
nost a také děkuji všem, kteří nám pomáhali. Každý sta-
vebník ví, že stavba přináší určité nepohodlí, které je však 
dočasné a vyváží je poté hotové dílo. Změníme o kousek 
podmínky našeho života – přibude více hezkých ploch, 
cest, hřišť, fasád atd. To vše děláme pro Vás, pro lepší 
život v našich Štítech.  Určitě je třeba napsat, že ekono-
micky se našemu městu dařilo, a tím byl zaručen rozvoj 
města, a v tomto volebním období se zrealizovalo hodně 
oprav i  investic. Nebudu je zde vyjmenovávat, ale zcela 
určitě každý vnímáte proměnu našeho města k lepšímu. 
Předpokládám, že ve  stejném trendu budeme pokračo-
vat, aby město Štíty bylo tím pravým místem pro život. 

Mým přáním je, aby všichni měli práci. Především 
mladý člověk bez zaměstnání nemá pracovní návyky, 
ztrácí kontakt se společností. Je důležité, aby mladá ge-
nerace byla schopná, pracovitá, disciplinovaná. Tato ge-
nerace vyrůstá v době, která se rychle mění, a je složité 
v  ní uspět. O  to víc se mi nelíbí zneužívání sociálních 
dávek nepřizpůsobivými občany. Ale také občany, kteří 
vytvářejí s nesmyslnou podporou státu ubytování, kde se 
znásobují sociální problémy. Tento problém se již dotkl 
i našeho města a budou mu muset čelit noví zastupitelé. 
Doufám, že vedení města se zastupiteli dá jasně najevo, 
že podporuje pracovité, slušné a poctivé občany našeho 
města a pokud někdo porušuje zákony a vyhlášky, nemů-
že čekat shovívavost a podporu města.

Určitě spoustu z  Vás potěšila nová kniha o  našem 
městě vydaná při příležitosti výročí 740 let města Ští-
ty. Pevně věřím, že další díl knihy, který vznikne někdy 
v  budoucnu, bude o  úspěšném městě na  pomezí Čech 
a Moravy. Práce ve vedení města je velmi náročná a já dě-

kuji za pomoc a podporu spolupracovníkům a občanům, 
kteří hledají cesty, jak to jde a ne naopak. Také chci velmi 
poděkovat všem spolkům i aktivním spoluobčanům, kte-
ří svůj volný čas naplňují činností ve prospěch náš všech 
a dělají to s radostí.

Přeji našemu městu, aby do voleb šli lidé, kteří mají 
zájem pracovat, chtějí městu věnovat svůj čas a mohou 
tak opravdu přispět k rozvoji dobrými nápady a konkrét-
ními činy. Moc bych si přál, aby nové zastupitelstvo fun-
govalo jako to současné v tomto volebním období, kdy se 
neřešily pseudoproblémy, které neexistují, ale plně jsme 
se zabývali rozvojem našeho města. Za  sebe chci kole-
gům ze zastupitelstva velmi poděkovat a popřát jim, aby 
uspěli znovu v komunálních volbách.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, pozvat Vás ke  komunálním a  senátním 

volbám ve dnech 5. října a 6. října 2018. Máte možnost si 
vybrat z 62 kandidátů. Pevně doufám, že Vaše hlasy zvolí 
zastupitele, kteří budou naše město dále plynule rozvíjet 
a budovat pro další generace.

Děkuji Vám všem, kteří svojí prací a přístupem pomá-
háte našemu městu.

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

Výpis z usnesení z 80. – 84. jednání 
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o bezúplatném převodu majetku uzavře-
ná s Českou republikou – hasičským záchranným 
sborem – převod lanového elektrického navijáku 
na hasičské vozidlo Scania.

• Pojistná smlouva – Kooperativa pojišťovna a.s. 
s účinností od 1. 6. 2018.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost infor-
mační sítě MEIS uzavřená se Statutárním městem 
Olomouc.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouc-
kým krajem – dotace na vybavení jednotky SDH 
Štíty.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouc-
kým krajem – dotace v rámci programu na podporu 
kultury.

• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem ROADME-
DIC s.r.o. Šumperk -  zhotovení povrchu na ploše 
a příjezdové komunikaci ke KD Heroltice.

• Smlouva o poskytnutí fi nančního daru na činnost – 
obdarovaný pěvecký sbor Bendl Česká Třebová.

• Darovací smlouva uzavření s fi rmou RPSnet s.r.o. 
Olšany – poskytnutí fi nančního daru na akci „Se-
tkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Nájemní smlouva č. 1/2018N uzavřená s p. Lucií 
Kreuzigerovou – pronájem pozemku v místní části 
Heroltice.

• Smlouva o bezúplatném převodu majetku uzavře-
ná s Městem Úsov – převod požárního vozidla.

• Darovací smlouva uzavřená s Olomouckým krajem 
(obdarovaný) – předmětem daru je část pozemku 
p. č. 2788 z důvodu rozšíření vchodu do budovy 
domova důchodců.

• Veřejnoprávní smlouva uzavření se Sdružením 
obcí Orlicko – dotace na technické zajištění a pro-
voz lyžařských běžeckých stop.

• Smlouva o zajištění uměleckého výkonu uzavřená 
se Spolkem múzických umění Jedlí – předmětem 
smlouvy je koncert v kostele ve Štítech – Václav 
Hudeček, Martin Hroch.

• Smlouva na divadelní představení „Jak vyloupit 
banku“ – KD Štíty 21. 9. 2018.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města se-
známena s přehledem stavu majetku města, stavem 

závazků a pohledávek města a stavem účtů a po-
kladny. Dále rada na každém jednání vzala na vě-
domí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty a provedla 
kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: ocenění 
s gravírováním (740 let města), párty stany, sety 
stůl s lavicemi, pokládka recyklovaného asfaltu 
na místní komunikace, okno na budovu sokolovny, 
externí zálohový disk, licence a udržovací poplatky 
výpočetní techniky. 

• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 
2/2018 – 5/2018.

• Rada města pověřila p. Luboše Skácela, p. Jaro-
slava Hudouska a Ing. Pavla Meixnera k přípravě 
podkladů ke schvalování účetní závěrky Města Ští-
ty a ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada města schválila vyhlášení záměru obce – vý-
půjčka nemovitého majetku – hasičská zbrojnice 
v místní části Březná.

• Rada města schválila následující nákupy: trak-
torová sekačka, program Verbis pro městskou 
knihovnu, tlakový reproduktor pro veřejný rozhlas, 
bezpečnostní kamera, navigace pro služební vozi-
dlo, dárkové balíčky (hasičská soutěž Štíty, Břez-
ná, Heroltice, nohejbalový turnaj, tenisový turnaj), 
střídačky pro 6 osob pro TJ Sokol Štíty, fotbalové 
dresy s logem města pro nejlepší mládežnický tým, 
dětské hřiště pro místní část Březná. 

• Rada vzala na vědomí žádost praktické lékařky 
MUDr. Hájkové o opravu čekárny ve zdravotním 
středisku.

• Rada schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty za rok 
2017.

• Rada vzala na vědomí informace o počtu a sídlech 
volebních okrsků, jmenování zapisovatelů, stano-
vení minimálního počtu členů volebních komisí pro 
komunální a senátní volby.

• Rada města schválila termíny jednání rady do 30. 
9. 2018.

• Rada města schválila nový knihovní řád.
• Rada vzala na vědomí informace o přípravách 

oslav 740 let města.
• Rada města schválila nákup knih „Štíty – historie 

a proměny města“.
• Rada města schválila rozměry hrobů pro pohřebiště 

ve Štítech, Herolticích a Crhově: jednohrob 250 cm 
x 100 cm, dvojhrob 250 cm x 220 cm, urnový hrob 
150 cm x 90 cm.

• Rada města schválila návrh programu 22. zasedá-
ní ZMě Štíty.

• Rada města vzala na vědomí počet subjektů, které 
budou kandidovat v komunálních volbách a schvá-
lila bezplatný výlep plakátů – Štíty u hasičské zbroj-
nice, Březná u obchodu COOP, Crhov u autobuso-
vé zastávky.

• Rada města schválila zpracování virtuální letecké 
prohlídky města fi rmou Panoramas s.r.o. Kroměříž.

• Rada města schválila poskytnutí fi nančního pří-
spěvku na akci „Štítecký sparťánek“.
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USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 20. 6. 2018
Zastupitelstvo projednalo:
1) Schválení programu 21. zasedání ZMě Štíty
2) Zpráva o činnosti města Štíty
3) Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2018
4) Závěrečný účet Města Štíty za rok 2017
5) Účetní závěrka Města Štíty za rok 2017
6) Rozpočtové opatření č. 3/2018
7) Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
8) Zpráva z jednání Rady města Štíty, usnesení č. 76 - 

81
9) Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva měs-

ta Štíty
10) Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben – červen 

2018
11) Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben – červen   

2018
12) Zpráva o hospodářské činnosti v lesích 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) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 18. a 20. 

zasedání zastupitelstva
c) Plnění akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2018
d) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské 

školy Štíty za rok 2017 Radou města Štíty
e) Bezpečnostní zprávu o nápadu trestné činnosti a sta-

vu veřejného pořádku ve služebním obvodě OOP ČR 
Zábřeh za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

f) Protokol o kontrole Krajského úřadu Olomouckého 
kraje, předmět kontroly dodržování z. č. 565/1990 
Sb., z. č. 280/2009, z. č. 202/1990 Sb., z. č. 500/2004 
Sb., z. č. 634/2004 Sb., z. č. 106/1999 Sb.

g) Protokol o výsledku kontroly hospodaření Města Štíty 
k 31. 3. 2018 fi nančním výborem

h) Protokol o výsledku jednání kontrolního výboru č. 3 – 4.
i) Zprávu o činnosti v lesích 
j) Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
a)  Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer, Petr 
Haltmar
b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Otto Wonke
c) Program 21. zasedání zastupitelstva
d)  Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 21. 3. 2018   
e) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěrečný 

účet Města Štíty za rok 2017“ a „Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2017“ 
a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) 
písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, 
a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hos-
podaření Města Štíty za rok 2017 je nedílnou součás-
tí Závěrečného účtu Města Štíty za rok 2017

f) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní závěrku 
Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2017 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., 
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona

g) Rozpočtové opatření č. 3 – ZMě/2018
h) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 76–81
i) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období du-

ben – červen 2018
j) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období duben 

– červen 2018
k) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se zru-

šuje obecně závazná vyhláška města Štíty č. 4/2002 
ze dne 28. 3. 2002

l) Počet zastupitelů do zastupitelstva po volbách v po-
čtu 15

m) Následující nabytí nemovitostí
1. Převod p. č. 1766/2 o výměře 324 m² z majetku Čes-

ké republiky do majetku Města Štíty
2. Nákup p. č. 78/3 v k. ú. Štíty-město od Ing. Františka 

Tempíra, Štíty za cenu 30.200 Kč a správní poplatek 
katastru nemovitostí 

3. Nákup p. č. 1650/2 v k. ú. Štíty-město za cenu pod-
le znaleckého posudku ve výši 24.330 Kč + znalecký 
posudek a správní poplatek za vklad od Zemědělské-
ho podniku Razová, s. p. v likvidaci

4. Revokuje:  
a) Usnesení č. 2) s) 1.) 19. zasedání ZMě z 26. 3. 2014 

o směně parcel se společností Zeas Březná
b) Usnesení č. 2) i) 1.) 9. zasedání ZMě z 22. 2. 2012 

o nabytí pozemku p. č. 76/12 od více spoluvlastníků

5. Ukládá:
a) Starostovi města v termínu do 4. 7. 2018 zpracovat 

protokol úkolů vyplývajících z 21. ZMě ze dne 20. 6. 
2018 a dále ukládá radě města provádět průběžnou 
kontrolu plnění usnesení ZMě.

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

a) Záměr prodeje části pozemku p. č. 2226 a části po-
zemku p. č. 2078/1 v k. ú. Štíty-město. Žadatel p. Al-
brechtová, Bludov

b) Záměr prodeje části p. č. 2189/1 v k. ú. Štíty-město. 
Žadatel p. Albrechtová, Bludov

c) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1031 v k. ú. Břez-
ná. Žadatel.: p. Šafářová, Mohelnice

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

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

Upozorňujeme naše spoluobčany na změnu voleb-
ních okrsků ve Štítech a změnu volebních místností 
v místních částech Březná a Heroltice.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1   
ŠTÍTY, BUDOVA RADNICE, ZASEDACÍ MÍST-
NOST,
 číslo popisné 55
pro občany s trvalým pobytem v ulici Nákladní, nám. 
Míru, Okružní

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5  
ŠTÍTY, BUDOVA SOKOLOVNY, číslo popisné 5
pro občany s trvalým pobytem v ulici Cotkytelská, 
Hranice,  Krátká, Lomená, Na Pile, Na Pilníku, Na 
Travech, Pod Lesem, Pod Petrovem, Přímá, Říční, 
Sportovní, Široká, Školní, U Parku, U Vodojemu, Za 
Vodou, Zahradní, Nádražní

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2   
HEROLTICE, volby se konají v budově Heroltické 
s.r.o., salónek, číslo popisné 83

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3   
BŘEZNÁ, volby se konají v budově nově postavené 
hasičské  zbrojnice, číslo popisné 69

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4  
CRHOV, volby se konají na stejném místě v budově 
bývalé  školy, číslo popisné 100
              Bc. Jiří Vogel, starosta města

KŘEST KNIHY „ŠTÍTY 
– HISTORIE A PROMĚNY MĚSTA“

V pátek 10. srpna proběhl v obřadní síni městského úřa-
du slavnostní křest knihy Mgr. Ivany  Valentové a Pavla 
Ševčíka „Štíty - historie a proměny města“.  Křtu se kromě 
autorů zúčastnil starosta města Bc. Jiří Vogel a významní 
hosté - náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Mi-
lan Klimeš, egyptolog Prof. Dr. Miroslav Verner, JUDr. 
Iva Brožová s manželem, politolog PhDr. Petr Sokol, od-
borný pracovník šumperského muzea, geolog a historik 
RNDr. Zdeněk Gába, dlouholetá ředitelka šumperské 
knihovny Mgr. Zdeňka Daňková, přátelé z partnerského 
města Belvedere Ostrense a také mnoho občanů Štítů a 
blízkého okolí. Kniha vydaná při příležitosti 740. výročí 
od první písemné zmínky o Štítech je plná informací o 
minulosti a současnosti města. Tuto unikátní publikaci 
doplňuje velké množství krásných pohlednic a fotografi í, 
na kterých čtenář mimo jiné uvidí, jakými proměnami 
město v minulých časech procházelo.

Starosta 
přivítal nové 

prvňáčky
Po letních prázdninách děti 
usedly v pondělí 3. září opět 
do školních lavic. Tento den 
rodiče doprovodili do školy 
ve Štítech 15 prvňáčků. Při-
vítal je starosta města Bc. Jiří 
Vogel, ředitel školy PaedDr. 
Miloš Harnych a třídní uči-
telka Mgr. Markéta Drlíko-
vá. Předali dětem slabikáře 
a popřáli jim, aby se jim ve 
škole líbilo.
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OHLÉDNUTÍ 
ZA ŠTÍTECKOU POUTÍ

Letošní Štítecká pouť byla spojena s oslavami 740. výro-
čí od první písemné zmínky o Štítech. Po pátečním křtu 
knihy „Štíty - historie a  proměny města“ pokračovaly 
oslavy v  sobotu 11. srpna předáváním čestných uznání 
významným osobnostem a  fi rmám, spojeným se Štíty. 
Od  starosty Štítů  Jiřího Vogela, poslankyně Parlamen-
tu ČR Zuzany Majerové, hejtmana Olomouckého kraje 
Ladislava Okleštěka, náměstka hejtmana Olomoucké-
ho kraje Dalibora Horáka a  místostarosty Štítů Luboše 
Skácela převzali ČESTNÉ UZNÁNÍ MĚSTA ŠTÍTY Petr 
Haltmar, Antonín Knápek, Dorota Koncewitz, MgA. Ale-
na Kupčíková, Ph.D., Jaroslav Lakomý, Fiorella Magini, 
Pavel Ševčík, Mgr. Ivana Valentová, Josef Žerníček, Au-
toservis Hudousek, Klein automotive s. r. o. 

V  kostele Nanebevzetí Panny Marie poté zazněly písně 
v podání Pěveckého sboru Křížkovský z Opavy. Večerní 
program ve  sportovním areálu odstartoval David Deyl 
a po slavnostním ohňostroji se o zábavu postaral Davi-
de Mattioli. K  dobré pohodě také přispěly místní spol-
ky, které zajistily občerstvení. Štíteckou pouť zakončila 
nedělní Mše svatá celebrovaná olomouckým biskupem 
Mons. Antonínem Baslerem.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Štítecko za 1. světové války 
a po vzniku Československa

 
V letošním roce si naše země připomíná několik význam-

ných výročí. Mezi ně patří i  sto let od  ukončení 1. světové 
války a vzniku Československa. Lidé po celé republice si tyto 
události připomínají různými způsoby a  často při nich také 
vzpomínají na své předky. Jak asi v té době žili, jak se v těchto 
pohnutých okamžicích cítili, co prožívali? Nahlédněme proto 
do starých kronik, které jsou pro nás neocenitelným zdrojem 
informací, začtěme se do  vyprávění pamětníků a  vraťme se 
nejdříve na začátek, do oněch dnů, které se nesmazatelně za-
psaly do dějin celých národů.

Stoletá kronika obce Heroltice

Smrt u člověka stane hned
a jemu nedopřeje času, 
jej srazí tam, kde cesty střed, 
jej vyrve z žití hodokvasu. 
Ať hotov či ne, musí jíti, 
před soudce svého předstoupiti.
  Schiller 

V časech míru a pokoje vpadlo mezi lidi slovo válka jako 
blesk z čistého nebe. Lidé prý tušili, že vztahy mezi Rakouskem 
-Uherskem a Srbskem jsou napjaté, ale nikdo nepředpokládal, 
že dojde k události, jejíž důsledky spustí světovou válku.

Kronikář Hans Iternitschka zaznamenal vyprávění Johan-
na Kreuzigera, č. p. 10:

,,28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na násled-
níka trůnu Ferdinanda a  jeho ženu. 30. července v  šest hodin 
večer překvapil obyvatelstvo rychlý posel se zprávou: Všeobecná 
mobilizace - válka!“

Hrůza ovládla obyvatelstvo Heroltic, a když 31. července 
odpoledne přijel na zastávku vlak pro rezervisty do 42 let, aby 

je odvezl od jejich milých, začali se na nádraží odehrávat srd-
cervoucí scény. Rodiče se poté ani nestihli vzpamatovat z bo-
lestného rozloučení se svými syny a  starosti, jaká je situace 
na válečném poli, jim nedávaly spát, ještě neuběhly ani čtyři 
týdny a už obyvatele Heroltic dostihla první smutná zpráva. 
Jeden z  nich se už domů nevrátí. Johann Vogel, pěšák z  93. 
pěchotního pluku, syn Stefana a Emilie (za svobodna Harbi-
chové), zemřel hrdinnou smrtí dne 23. srpna 1914 u  Lubli-
nu. Bohužel další zpráva o  smrti na  sebe nenechala dlouho 
čekat. Druhou obětí byl Wilhelm Rotter (č. p. 9), který padl 
28. srpna 1914 u Krasniku Niedrzwica (dnešní východní část 
Polska). Třetí obětí světové války byl Johann Schwarzer (č.p. 
104). Zemřel 26. října 1914 nedaleko Policzna u Ivangorodu  
(dnešní Deblin v Polsku) ve věku 24 let. Smrt způsobil často 
průstřel hlavy nebo břicha. Ne všichni měli to štěstí a vrátili 
se domů. Někteří padli do zajetí a zemřeli za pohnutých okol-
ností. Například Emil Schwarzer (č.p. 104) zemřel v Itálii v Ba-
gnoli u Neapole na zápal plic dne 15. prosince 1918, tedy až 
po skončení války. Některým trvala cesta zpět velmi dlouho. 
Vraceli se z  Ruska, například z  Krasnojarsku, Simbirsku, ze 
Samary nebo z Čity na Sibiři (viz mapka).

Během války se situace ve vesnici rychle zhoršovala. Že-
nám a dětem nezbývalo než zastávat mužské práce, například 
na poli. 1. května 1916 byl zaveden letní čas, aby se lépe využilo 
denní světlo, píše se v kronice. V několika domech byli ubyto-
váni uprchlíci z Istrie, dohromady šest rodin o dvaceti lidech. 
Vrátit domů se mohli v únoru roku 1916. Potravin v průběhu 
války ubývalo, zejména chléb a cukr se stávaly nedostatkovým 
zbožím, proto byl zaveden přídělový systém. Fungovala komi-
se, která na příděly dohlížela. Lidé se snažili získávat potraviny 
také výměnou za šaty a prádlo. Bylo zakázáno používat svíč-
ky. Každé nově narozené tele se pod přísnými tresty muselo 
do  24h od  narození nahlásit. Lidem byl rekvírován dobytek 
a koně. Byly zabaveny dva kostelní zvony i vybavení sloužící 
k náboženským obřadům.

„Ten pocit, když v Herolticích naposledy zazněly hlasy obou 
zvonů a zvláštní svištivý zvuk, který se ozval, když poté padaly z  
výšky kostelní věže dolů, byl pro očité svědky nezapomenutelný, 
neboť zvon, který má upomínat na existenci vyšší spravedlnosti, 
se měl stát nástrojem smrti a zhouby,“ píše se v Kronice obce 

Heroltice. Koncem jara roku 
1918 už ve vesnici vládl hlad, 
nouze a všeobecná nespoko-
jenost, ale přesto se obča-
nům Heroltic podařilo dne 
24.10. 1918 vybrat částku 
devadesát korun na  vdovy 
a válečné sirotky. 

 Konec války přinesl 
převratné změny ve  společ-
nosti, které vyústily v  roz-
pad Rakousko – Uherska 
a ve vyhlášení samostatného 
Československa dne 28. říj-
na 1918. A i když rozpad Ra-
kousko – Uherska nesdíleli 
podle kronikáře všichni se 
stejnou radostí, jedno bylo 
jisté, válka skončila.
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Kronika obce Šilperka
Válka se všemi jejími důsledky se nevyhnula ani tehdejší-

mu Šilperku. Na poli cti a slávy zahynulo během 1. světové vál-
ky 31 mužů. Z 219 mužů se jich domů vrátilo 188. Ale vraťme 
se na začátek.

Zděšení, hrůzu, paniku a pocit bezmoci, které následovaly 
poté, co se do našeho města dostala zpráva o vypuknutí války 
a všeobecné mobilizaci popisuje kronikář Břetislav Janů těmito 
slovy: 

„Vypuknutí prvé světové války vzrušilo mysl a  srdce všech. 
Obyvatelstvo se vyrojilo na náměstí, kde bylo slyšet hlasitý pláč 
paní a dítek, které 1. srpna, v nástupní termín mužů – vojáků, 
vyprovázely své milé odpoledne na nádraží…. Scény loučení, kte-
ré se zde odehrály, se nezapomínají. Pro ty, kteří zůstali, nastaly 
tesklivé časy.“

Už během krátké doby začaly docházet první zprávy o pad-
lých a zraněných. S prodlužující se válkou přicházely další pro-
blémy. Práce na polích i mnohé další těžké práce byly nuceny 
vykonávat ženy. Tenčily se zásoby potravin, vydávaly se lístky 
na  potraviny, časté byly případy lichvy. Válečné 
mašinerii docházel materiál na  výrobu zbraní, 
a tak začalo zabavování kovových předmětů denní 
potřeby, např. obyčejných žehliček. V krátké době 
došlo i k zabavení tří kostelních zvonů a jednoho 
dílu varhan s největšími cínovými píšťalami. Ušet-
řeny nebyly ani okolní obce. Koncem války se šíři-
la španělská chřipka. Přelidněné zákopy a tábořiš-
tě byly pro nákazu ideálními hostiteli. 

Se vznikem Československa, jehož sté výročí si 
28. října připomeneme, přišla i naděje na lepší ži-
vot a odhodlání obyvatel nového státu vybudovat 
si vlastní svobodnou zemi. Všude byla pořádána 
slavnostní shromáždění s  projevy významných 
osobností. Jak se píše v kronice, obyvatelé Šilperka 
se o  tomto dějinném kroku dozvěděli teprve 31. 
října 1918. Toho dne přijela do našeho města de-
legace okresního národního výboru ze Zábřeha. 
V zastoupení vlády Československé republiky při-
jala delegace od  úředníků soudu, berního úřadu 
a četnictva přísahu věrnosti novému státu a záro-
veň došlo ke změnám ve vedení na radnici. Všem 
úřadům bylo rovněž nařízeno, aby odstranily říš-
ské orly z úředních budov, a tak byl znak s rakous-
kým dvojitým orlem také v Šilperku (4. listopadu 
1918) slavnostně sňat. Při této příležitosti přišlo 
do Šilperku v průvodech spolu se svými starosty 
velké množství lidí z okolních obcí. Před českým 
hostincem, který byl ozdoben věnci a  prapory, 
byla předčtena vojenská přísaha a  každý vojín 
prý pak rukou dáním přísahal poslušnost nové-
mu Československému státu. Následovala přísaha 
českého četnictva a  několik proslovů, ve  kterých 
vesměs zazněla víra v  lepší budoucnost, v klidné 
soužití s Němci a také naděje a odhodlání vybu-
dovat prosperující a suverénní stát. Na závěr byly 
zazpívány obě státní hymny.

„Tak proveden státní převrat v naší milé domo-
vině, bez jakýchkoliv násilností a rušení veřejného 
klidu a pořádku,“ píše se v Kronice obce Šilperka. 

„Ve skutečnosti čas nezná hranic, nezná začá-
tek ani konec. Jen člověk, jehož život se podobá 

jepičímu, ten dělí toto kratičké období svého pozemského bytí 
na jednotlivé části, které označuje slovem roky.“

Hans Iternitschka, kronikář obce Heroltice

Je důležité připomínat si významná výročí a nezapomínat 
ani na ty, kteří tu žili v dobrém i ve zlém před námi. Žili podob-
ně jako my - pracovali, radovali se ze všedních věcí, ale v po-
hnutých dobách přinášeli i  oběti. Prvním československým 
prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho životní fi -
lozofi e se opírala o čtyři základní hodnoty a těmi byla pravda, 
víra, svoboda a důstojnost. Je na nás, jak budeme důslední při 
předávání těchto hodnot následujícím generacím a zda si tyto 
hodnoty dokážeme uchovat a uhájit v dnešním tak kompliko-
vaném světě.                                        

 Přeložila a upravila Mgr. Hana Tempírová

Zdroje: Friedrich Schiller, Vilém Tell, překlad Jaroslav Vrchlický
Kronika obce Šilperka podle  knihy I. Valentové, P. Ševčíka „Štíty – 
historie a proměny města“
Kronika obce Heroltice, Hans Iternitschka

Replika desky z původního pomníku, dnes je ve vstupu na hřbitov
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SDH Březná
Po  loňském roce, kdy hasiči na  Březné oslavili 130 let 

od vzniku svého sboru, se 12. květen 2018 zapíše do historie 
SDH Březná jako významný den, kdy došlo ke slavnostnímu 
převzetí nové zbrojnice. Za  přítomnosti starostů z  okolních 
hasičských sborů, případně jejich zástupců a pozvaných hos-
tů, byla starostou města Štíty p. Bc. Jiřím Vogelem a starostou 
SDH Březná p.  Radimem Havlíčkem přestřižena slavnostní 
páska. Po přípitku následovala prohlídka zbrojnice, klubovny 
a všichni hosté usedli k slavnostnímu obědu. 

Odpoledne program pokračoval okrskovou soutěží ha-
sičských družstev. Soutěže se celkem zúčastnilo 6 družstev, 
a nejlépe si jak ve štafetách, tak i v útoku vedlo družstvo ze 
Štítů, na  druhém místě skončilo družstvo z  Heroltic a  třetí 
místo obsadil Svébohov.

I přesto, že jsme soutěžili na domácí půdě, v takto sváteč-
ný den a i přes velké investice do koupě nové požární stříkač-
ky a hadic, naše družstvo skončilo na posledním místě.

Od  letošního roku náš okrsek (skládající se z  10 hasič-
ských sborů) zavedl ještě jednu novinku, a  to soutěž o  Pu-
tovní pohár 8. okrsku. Smyslem této soutěže je, abychom se 
navzájem podporovali a navštěvovali, protože body se přidě-
lují pouze družstvům z našeho okrsku a pouze na námi po-
řádaných soutěžích. Družstvo s největším počtem bodů pak 
na  konci sezóny získá tento putovní pohár a  do  budoucna 
možná i něco navíc.

V  polovině července jsme uspořádali výlet pro děti (ale 
i  pro dospělé) do  zábavného parku Mirakulum u  Milovic. 
Děti se zde dostatečně vyřádily na  obřích trampolínách, 
houpačkách, lanových prolézačkách, podzemních chodbách 
a mnoha dalších atrakcích.

Konec prázdnin patřil opět soutěžím a to nejprve poháro-
vé soutěži na Březné a závěrečné v Herolticích.

Soutěže na  Březné se zúčastnilo celkem 11 družstev + 
nově i 3 družstva žen. Vzhledem k minimálnímu bodovému 
rozdílu v soutěži o putovní pohár 8. okrsku byla situace do-
cela vypjatá.  Naše družstvo nenechalo nic náhodě, pilně tré-
novalo a výsledek se dostavil obhájením vítězství z loňského 
roku. Na druhém místě skončilo družstvo z Horních Studé-
nek a  třetí místo obsadilo družstvo ze Zborova. I přesto, že 

soutěže žen se zúčastnila pouze tři družstva, o  jejich pořadí 
se málem rozhodovalo až u soudu. Díky několika kontraverz-
ním situacím nakonec bylo rozhodnuto o vítězství družstva 
z Kosova, na druhém místě skončil Zborov a na třetím místě 
se umístily Heroltice. Tímto se jim omlouvám, a  pro příště 
doplním chybějící kličky do pravidel.  Velké poděkování patří 
městu Štíty, Klein automotive s.r.o. a ZEAS Březná za poskyt-
nuté dary.

Závěr sezóny byl zakončen v Herolticích. Pro naše druž-
stvo to byla sladká třešnička na dortu, protože jsme zde vy-
hráli, co se dalo: V  soutěži na  dvě kola jsme vyhráli před 
družstvy z  Bušína a  Zborova. Pořadateli zařazenou soutěž 
o nejlepší špicaře vyhrál J. Čada a L. Pavlů, tzv. soutěž rivalů 
mezi SDH Březná a Herolticemi jsme po dvou letech vyhráli 
6:4, a to nejcennější – stali jsme se vítězi 1. ročníku soutěže 
o Putovní pohár 8. okrsku s celkovým počtem 81 bodů, před 
Zborovem 72 a Herolticemi 67 bodů. Nesmím zapomenout 
pochválit i  náš dorost, který na několika soutěžích předvedl 
svoji připravenost nás jednou nahradit.

Na závěr ještě jedna dobrá zpráva pro naše děti. Na pod-
zim by měla být započata výstavba nového hřiště vedle zbroj-
nice, které tak nahradí staré nevyhovující zábavné prvky. 

Ještě jednou bych tak chtěl jménem celého sboru dobro-
volných hasičů na Březné poděkovat za realizaci celého pro-
jektu výstavby nové zbrojnice a okolí p. starostovi města Štíty 
Bc.  Jiřímu Vogelovi, místostarostovi a  zástupci obce Březná 
p. Lubošovi Skácelovi a mnoha dalším, ať již z řad našich ha-
sičů nebo zastupitelů města Štítů.                                                                      

                                                                      Petr Malý 
                                                               Místostarosta SDH Březná
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ZELENÍ
KAMARÁDI

RC modely a hasičská 
soutěž v Herolticích

V sobotu 8. 9. 2018 proběhl již 17. ročník pohárové ha-
sičské soutěže v Herolticích spolu s  již tradičním dnem 
s RC modely. Letos nepřekvapivě krásné počasí přilákalo 
stovky diváků a fanoušků.
Hasičské soutěže se zúčastnilo 14 týmů, z nichž nejúspěš-
nější mezi muži byli 1. Březná, 2. Bušín, 3. Zborov. V žen-
ské soutěži vyhrál Zborov před Herolticemi. 
 Díky krásným povětrnostním podmínkám si letošní 
ročník modeláři mohli plně užít. Ve vzduchu byli k vi-
dění motorové i bezmotorové modely letadel, vrtulníky 
a drony. Prostor měly také pozemní modely, např. tank, 
vojenská auta i modely terénních aut. Letošní ročník pro-
běhl bez nehod.

Zelení už žloutnou a žlutí schnou. Necelé dvě hodiny 
na jih od Brna už natrefíme na zvláštní „krasavce“. Nevím, 
zda vzhled upravilo sucho, stáří nebo choroba. Dobře mi 
však slouží k dokreslení nabídnuté fotografi e. Není voda, 
ale ještě stále je, už neteče proudem. Někteří chtějí stavět 
přehrady, ale musí napršet, aby se naplnily. A jak přilákat 
déšť? Systematicky přehříváme krajinu i své okolí. Beto-
nové plochy, průmyslové aglomerace i velké zemědělské 
pozemky, vystavené horkému slunci akumulují tepelnou 
energii. Ta navečer a v noci ohřívá své okolí, atmosféru 
a vysušuje další oblasti, které ještě mají „co nabídnout“. Je 
třeba krajinu ochladit a k tomu, s podivem, nejsou třeba 
velké investice. S napětím jsem sledoval, jak letos obstojí 
s vodou Štíty. Velmi dobře v porovnání s místy, kam už 
musí jezdit cisterny. Co bude příště a jak se postaráme?  
Až naprší?

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Ahoj Štěpáne, jak to jde?

Štěpán: Jsem duševně přesycen, přemýšlím nad re-
klamou a nápisy…

Redaktorka: Můžu nahlédnout?...

Štěpán: Např: „dáváme vzduchu správný směr“, ne-
vím proč, ale vždycky mě to napadne, když sedím 
na WC...

Redaktorka: A něco méně živočišného?

Štěpán: Občas chodím kolem apatyky s  nápisem: 
„chytrá lékárna“, tak to mě potěší, kdo by chodil 
do „blbé lékárny“?….že áno..

je doba sloganů…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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K tématu dnešního reportu z Crhova mne inspirovaly dva 
zdroje: setkání s bývalou paní starostkou Štítů a účast v odbor-
né komisi jedné mezinárodní nadace. A  také skutečnost, že 
u příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky si 
budeme připomínat, co pro nás vlastně znamená vztah k mís-
tu, ve kterém žijeme. Doprovodné fotky jsou z nenápadné, ale 
moc hezké letní aktivity spolku Crhovská chasa – osazení vy-
hlídkových a setkávacích míst v Crhově svépomocí vyrobený-
mi lavičkami.

O Crhovu je slyšet
V  létě jsme spolu se Štíteckými, Heroltickými a  Březenskými 

slavili i my, Crhovští, 740. výročí města Štíty. Přestože nejde o nijak 
významně kulaté výročí, podařilo se vydat reprezentativní městskou 
publikaci, proběhly důstojné městské slavnosti, Štíty se zase o  něco 
vyspravily. Zanedlouho budeme v Crhově slavit výročí podobné (660. 
narozeniny), nepochybně skromněji. Při té příležitosti jsme mluvili 
i s bývalou paní starostkou Štítů Marií Hansmannovou. „To je fajn, že 
je o Crhovu slyšet,“ říkala nám. Věděla o Crhovské chase a podobně 
jako mnoho jiných lidí znala i detaily o našich akcích, i  když třeba 
nechodí na náš facebook a nedostane se tím pádem ke spoustě fotek 
a videí, které na naší stránce visí.

Crhovská chasa ale nevznikla jako spásná myšlenka na záchranu 
společenského života v Crhově. Spolková činnost byla a  je výrazem 
toho, že je v Crhově hodně lidí, kterým na obci záleží a jsou ochotní 
pro ni něco dělat. Podobných spolků existuje na hranicích s Orlický-
mi horami několik a i v Jeseníkách přibývají. Mají několik společných 
jmenovatelů: péči o krajinný ráz daného místa, důraz na paměť místa 
a tradice, snahu o posílení komunitního charakteru života na vesni-
cích a v malých městech, společné zlepšování prostředí pro všechny 
věkové a sociální skupiny. Bývá jim společná i úcta k danému místu 
a k sousedům, stejně jako k obecnímu majetku a hodnotám dané lo-
kality.

V tomto smyslu jsem myslela i na Crhov a Crhovskou chasu, když 
jsem seděla s  několika kolegy v  komisi nadace Agosto Foundation 
a vybírali jsme ze sedmdesáti projektů desítku těch, které doporučíme 
jako vhodné k  fi nanční podpoře. Tahle nadace podporuje projekty, 
které pomáhají rozvinout potenciál konkrétního místa a které zároveň 
přinášejí radost, krásu a zážitky místním lidem. Podpůrné prostředky 
putují do spolků, které často už dlouhodobě vykonávají dobrovolnou 
práci, organizují festivaly, zvou sousedy ke společnému zážitku. Pro-
jekty z Moravy byly zastoupeny minimálně, vybírám ale schválně jako 
příklad několik aktivit, které by vlastně dobře šly realizovat v  okolí 
Štítů, v našem kraji „Mezihoří“. 

Příklady dobré praxe
V Blatné v jižních Čechách se lidé snaží zachránit vilu Fialku, his-

toricky cennou dřevěno-zděnou stavbu, která léta sloužila jako výletní 
restaurace s přilehlým parkem a následnou lesní stezkou. Město zva-
žuje, že vilu zbourá a lukrativní pozemky rozprodá. Co vede skupinu 
lidí, aby tam pořádala kulturní akce, svépomocí udržovala pozemek 
a postupně obnovovala dřevěné i zděné části vily, aby tam zvala vý-
tvarníky a muzikanty, aby se snažila vilu zachránit pro obecný pro-
spěch? Jistě jsou to zcela jiné zájmy, než zájmy soukromých investorů 
a developerů.

Jinde v Čechách, v Horním Maršově, vesnici, v níž po vysídlení 
původního německého obyvatelstva zbyla jen čtyři procenta starou-
sedlíků, zase pořádají pravidelně akci „otevřené muzeum“. Síly spojí 
místní knihovna, pivovar, obecní úřad, fara, vinotéka, uzavřou hlavní 
silnici pro auta a lidé spolu žijí a baví se ve svém místním prostředí.  
Kromě této spíše festivalové aktivity však provozují i mnohem jedno-
dušší komunitní aktivity. Názvy akcí na jejich webu zní jednoznačně: 
Židle ven!, Blešák!, Vyzdob ulici!, Upeč chleba! Zcela jednoduchými 
prostředky a zadarmo se místnímu spolku daří lidi vytáhnout z jejich 
domů a zahrad a sdílet třeba večerní posezení společně.

Výsostně inspirativní je třeba spolek Ferenc Futurista z  Černo-
šic, kde skupina přátel provozuje soukromý spolkový klub, kam zve 
umělce, výtvarníky a kapely. Všichni hrají a pracují zadarmo, odmě-
nou je jim jedinečná atmosféra klubu, kam si ve všedních dnech chodí 
hrát děti deskové hry nebo skládat lego, maminky tady společně žehlí 
(protože to doma samotnou ženskou nebaví), tatínkové se tu a  tam 
dívají na  sport, senioři sem třeba chodí na  přednášky o  cestování. 
Podobně „levná“ je aktivita spolku Pilgrim. Tito čeští Poutníci chodí 
každoročně několik dlouhých poutí po stopách Karla Hynka Máchy 
nebo Josefa Váchala, ale pořádají i krátké procházky zaměřené tema-
ticky, literárně nebo architektonicky, čtou si v krajině z díla místních 
básníků, literátů nebo historiků. 

Možná nejblíž našim reáliím je projekt Staré školy z Vraného nad 
Vltavou. Když tam před pěti lety skončila výuka v bývalé měšťance, 
připadalo místním občanům škoda prodat budovu z roku 1819 a udě-
lat z ní obecní byty, nebo nic. Školy se tedy ujalo společenství dobro-
volníků a postupně upravili zahradu a krok za krokem školu opravili, 
vymalovali a vybavili pro spolkové potřeby. Dnes je tam komunitní 
zahrada, malá kavárna, klubovna pro skauty, tělocvična – taneční sá-
lek, místo většinou bezplatných setkání pro všechny věkové skupiny. 
Jedna z účastnic těchto aktivit vyjádřila svůj vztah ke Staré škole takto: 
„Věřím, že člověk potřebuje být součástí místní komunity, která mu 
pomůže mnoho věcí vyřešit a udělat život lepším. Měla jsem štěstí, 
že v naší obci existuje spolek Stará škola, který tyto mé představy na-
plňuje.“

Jak se „dělá“ spolek
Z práce naší komise, která vybírala nejzajímavější projekty a po-

slala jim několik desítek tisíc korun, jsem pochopila několik důleži-
tých zásad: rozhodně nefungují takové projekty, které si vymyslí lidé 
z měst a chtějí k nim „pozvat“ místní lidi. Podobně divně působí pro-
jekty, které vznikly od stolu. Mají třeba profesionální rozpočet a dobře 
napsaný grant, ale jsou vykořeněné z  daného místa, jakoby se daly 
uplatnit tak nějak všude. Nestačí mít dobrý úmysl a  plán. Nejtěžší 
a nejcennější byly ty projekty, které zjevně přežily krizi prvních dvou 
až tří let dobrovolné práce „za nic“ a rozvinuly se především díky vy-
trvalosti konkrétních lidí. A ještě jedna věc – špatně se přemýšlí o pro-
jektech, za kterými není žádný příběh. Jak ho vytvořit? Inspirovat se 
lze ve výše uvedených místech, kde se zjevně příběhům komunitního 
života dobře daří.

Na začátku je vždycky pozorování: rozhlížet se kolem sebe a sle-
dovat, co z daného místa vyrůstá, co se v daném místě nabízí. Na co 
se lze navázat, k jakému odkazu se může místní společenství přihlásit? 
Kdo se v  daném místě narodil, kdo tady zapustil kořeny, kdo něco 
zajímavého pro místo udělal, čí rodina nebo rod pozitivně ovlivnily 
život městečka nebo vesnice i na generace dopředu? Kdo měl pozoru-
hodnou dovednost, něco zajímavého objevil nebo zkusil poprvé, kdo 
přišel na dobrý nápad, kdo postavil důležitou místní stavbu? Jaká tra-

Crhov jako Blatná, Maršov nebo Vrané nad Vltavou
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dice v místě kdysi byla nebo jaká se osvědčila ve vedlejší vesnici? Co 
umí místní lidé, v čem vynikají, co nám nabízí okolní krajina, míst-
ní klima, místní voda? Co dělali místní senioři, když byli malí kluci 
a holky, kudy vedly jejich dětské stezky, kde byly prameny, kde křížky 
u cesty? A když se pak najde i malá skupina lidí, která má chuť a po-
třebu tyto věci zkoumat a jakýmkoli způsobem na ně navázat nebo je 
rozvíjet, je zaděláno na místní spolek a na rozvoj dané lokality. Peníze 
na aktivity jsou příjemné, ale ne nutné.

Moc si vážím všeho, co spolu s místními a jejich dětmi v Crhovské 
chase podnikáme. Nedokážu říci, co je cennější – zda brigády na čiš-
tění obecních pozemků, společné divadlo nebo drakiáda, pamětnické 
večery a pouťové táboráky, Masopusty nebo veselé večery ve Spolkov-
ně. Možná nejcennější je nakonec to, že když se jdeme večer projít 
po vesnici, sedí sousedé spolu před barákem a povídají si. Že se schá-
zejí lidi z vedlejších chalup na společné kafe i grilování, že se u kostela 
vždycky s někým potkám u „spolkové“ lavičky. Jistě by se to dělo i bez 
našeho spolku. Takhle je ale víc o čem mluvit a co plánovat.

A jak to bylo s lavičkami? Nějakou dobu jsme o nich mluvili, až 
jednoho dne soused Švéda přivezl z lesa dřevo, sousedé Bílý a Haná-
ček lavičky vyrobili a se sousedy Pavlíkem a Jurečkem je osadili na ob-
líbená crhovská místa: k Borku, nad Zimovo, ke kostelu a na hřiště. 
Přijďte posedět!

Andrea Hanáčková

Skautský oddíl  
Hledači Štíty

Ukliďme Česko 
V pátek 20. 4. 2018 jsme se zapojili do celorepublikové akce a naši 
skauti uklízeli jak ve Štítech, tak v Herolticích, Crhově a Březné.
Ve Štítech skauti pod vedením Marcely procházeli příkopy od auto-
servisu až ke „Trojičce“. Ten, kdo jel o víkendu tímto směrem, viděl, 
kolik pytlů odpadků stálo u cesty připravených na pondělní odvoz. 
Dokonce jsme byli i  pochváleni, že máme refl exní vesty a  jsme 
z  dálky vidět. V  ten samý den se uklízelo i  na  Březné, kde jsme 
ve spolupráci s mladými hasiči prošli skoro celou Březnou. Přidali 
se k nám i někteří rodiče. Tady už nebylo tolik odpadků (nejvíce se 
našlo u hlavní silnice).

První oheň Horní Studénky
V pátek 27. 4. 2018 jsme byli pozváni naší družinou z Horních Stu-
dének na „První oheň“. Jeli jsme autobusem a zbytek cesty pěkně 
pěšky. Počasí nám přálo a  jen vítr trochu honil kouř z  ohně ko-
lem. U ohně proběhly tři sliby. Vítek a Turbo postoupili z vlčat mezi 
skauty a mezi vlčata byl přijat Malta ze Štítů.
Měli jsme i hosty. Studýňáci vzpomínali na paní Macháčkovou, kte-
rá byla takovým „maskotem“ družiny. Již dlouhá léta ráda chodila 
mezi ně, podporovala je. Není to dlouho, co odešla k „Poslednímu 
ohni“. Elis s Lenou na ni zavzpomínali (neobešlo se to bez emocí) 
a  příbuzní od  paní Macháčkové poděkovali nejen za  vzpomínku 
na ni, ale i za to, jak ji v družině přijali.
Jelikož čas nám nedával šanci zdržet se déle (nestihli bychom zpá-
teční autobus), museli jsme se ze Studýňáky rozloučit a spěchat zpět 
k domovům. Nebyl nikdo, komu by se tato akce nelíbila. 

Jarní pochod 2018 
V  úterý 8. 5. 2018 jsme organizovali pro fi rmu Klein automotive 
již třetí jarní pochod. Letos jsme jej nazvali „Na indiánské stezce“.
Hned na startu si děti vyráběly čelenky… a na každém stanovišti 
za splnění úkolu dostali pírko, které si mohli na čelenku připevnit. 
Několikakilometrový pochod se všem líbil a některé děti se v cíli 
rodičů ptali, zda půjdou i příští rok. To bylo největší uznání, jaké 
jsme mohli dostat.

Kapka 2018 
Letos jsme si prohodili dny na pumpě se Studýňáky a už ve čtvrtek 
jsme zahájili na štítecké benzínce sbírku pro nadaci Kapka. Letos 
se podařilo vybrat na registr dárců kostní dřeně rekordní částku - 
6.535 Kč.

Setkání seniorů se skauty 
Na 8. 6. 2018 jsme si ve spolupráci s informačním centrem ve Ští-
tech připravili v  KD setkání se seniory. Do  programu se zapojili 
všichni naši skauti. Akci zahájilo vystoupení dětí ze školky a školy. 
Potom řekl pár slov pan starosta. Naši skauti se zapojili a se seniory 
vymalovávali srdce na naši perníkovou chaloupku, skládali znaky 
okolních městeček a vesnic, nosili jim kávu, čaj a zákusky. K tomu 
nám hrál a zpíval pan Štěrba. Na závěr jsme si zazpívali „Ta naše 
písnička Česká“ a vše jsme ukončili skautskou večerkou.

Valteřice 2018 
Už v pátek 29. 6. 2018 jsme začali ve Valteřicích budovat naši před-
táborovou stanovou vesničku. Večer jsme si opekli buřty, rozdělili 
hlídky a šlo se spát. Druhý den jsme připravili místo na soutěže pro 
děti v rámci Setkání na pomezí Čech a Moravy. Do našich her se 
zapojili i dospělí a letos byl takový zájem, že jsme končili až po 17 
hodině.

Tábor 2018 
Na tábořiště jsme se přesunuli v sobotu večer 30. 6. 2018 z Valteřic. 
Postavili jsme jídelnu (vojenský stan) a tři naše stany. Byla už dost 
tma, a tak jsme šli hned po večeři spát. Druhý den dorazili Studý-
ňáci a začal tábor. Postavil se zbytek stanového městečka, kuchyně, 
latrýny, umývárka. Při prvním nástupu jsme zasekli sekeru práce 
a tím ofi ciálně zahájili náš tábor. Oddíl se rozdělil do družinek a za-
čala celotáborová hra. Jelikož jsme byli u bunkrů (mezi Lichkovem 
a Mladkovem), letošní téma bylo „Mobilizace 1938“. Každá družin-
ka si zhotovila svou vlajku a začala plnit stanovené úkoly. Ale tábor 
nebyl jen o hrách. Dozvěděli jsme se spoustu informací o roce 1938 
a také o opevnění a výzbroji naší tehdejší armády.  Díky velké pod-
poře správců bunkrů jsme si zastříleli z dobových zbraní i  z  těch 
trochu modernějších. Nebyli jsme však jen na táboře. Jelikož sluníč-
ko intenzivně svítilo a hřálo, zajeli jsme si i na bazén do Jablonného 
nad Orlicí a  na  oběd jsme si zašli na  výbornou pizzu. Měli jsme 
i dvě návštěvy. Jednu z radnice města Štítů. Hned jsme s nimi uspo-
řádali soutěž v opičí dráze a střelbě ze vzduchovky - vyhráli jsme ;-). 
Druhou byli Šawani ze skautského střediska Zábřeh.     Skoro každý 
večer jsme se sešli u ohně a konečně se začalo v našem oddíle více 
zpívat. Na obědech se většinou podíleli všichni, například si každý 
očistil tolik brambor, kolik pak dostal. Po jídle si každý sám umyl 
svoje nádobí - to je samozřejmé, jsme skauti, ne nějaké bábovky. 
Vydrželi jsme noční chlad, kdy se teplota držela kolem 0°C i denní 
vedra (+35°C). Tábor jsme si užili a poslední noc většina z nás spala 
buď pod širákem, nebo ve vybudovaných opevněních. Myslím si, že 
kdo jel na tábor - neprohloupil.                                                               
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Děkujeme těm, kteří si vzpomněli s námi.

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíců července, srpna, září a října tohoto roku sla-
ví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Čechová Ludmila  70 let
Wisterová Jana   75 let
Dubovan Josef   75 let
Pospíšilová Jarmila  75 let
Kotrašová Irena   75 let
Bartoš Vlastimil   75 let
Lauermannová Marie  76 let
Havlena Jaroslav   76 let
Hranička Otakar  76 let
Nýdecký Josef   77 let
Illková Jiřina   77 let
Zahradník Jindřich  77 let
Verner Vojtěch   77 let
Cibulová Anna   77 let
Pecháček Antonín  77 let
Valentová Erika   78 let
Sadecký Alois   78 let
Marešová Anna   79 let
Illek Jan    79 let
Koutníková Anna  79 let
Delovská Para   80 let
Gronychová Marie  81 let
Pecháček František  82 let
Světlíková Marie  82 let
Valenta Vladislav  84 let
Pospíšil Zdeněk   85 let
Jurečková Marie   85 let
Macková Anna   85 let
Verner Jaromír   86 let
Bednář Václav   88 let
Šanovec Zdeněk   90 let
Valenta Josef   93 let
Šulová Františka   99 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Žije dál v srdcích těch, kteří ho 
měli rádi.

Dne 21. července 2008 nás na-
vždy opustil náš bratr,

pan Stanislav Pavelka 
z Březné.

Vzpomínají sourozenci Zdeněk, 
Jiřina, Věra a Jarmila s rodinami.

Dne 9. srpna uplynulo 8 roků 
od úmrtí 

pana Karla Směšného.

Vzpomíná manželka Miluše 
s rodinou.

Dne 11.10.2018 by se dožila 77 let naše drahá přítelkyně 

paní Marie Martincová. 
S láskou a úctou stále vzpomínáme. 

Rodina Kádnerova

VZPOMÍNKA
Těžko se nám s tebou loučilo,

těžší je bez Tebe žít,
láska se smrtí nekončí,

v srdci Tě stále budeme mít.

11. srpna 2018 tomu bylo 40 let,
co nás opustila naše milovaná 

maminka, babička
paní Anna Směšná ze Štítů

Městská knihovna Štíty 
          22. ročník celostátní akce 

 Týden knihoven 
      1. – 5. října 2018 

   Registrace pro nové čtenáře zdarma! 

S láskou vzpomínají děti Ivar 
a Dagmar s rodinami
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TURISTIKA
Srdeční krajina

V hluboké červencové noci postávám nad svým báglem na ost-
ravském parkovišti a... Je tady! Autobus. Po  počátečním kličkování 
najedeme na dálnici a ukrajujeme z mnoha kilometrů vedoucích k se-
veru. Nezdržují nás žádná města, naši polohu zhruba určuji jen podle 
směrovek k nim. Slunce už dávno vyšlo a praží do lebky, srovnává to 
perfektní klimatizace. 

Nidzica je naší vstupní bránou do krajiny Mazurských jezer, kte-
rá byla po léta mým nenaplněným snem, „oblasti považované za pří-
rodní skvost Polska“ - jak píše internet. Dva tisíce ledovcových jezer 
o  celkové ploše 39 tisíc hektarů. Nidzica je město, kterému vévodí 
mohutný gotický křižácký hrad - jeho prohlídka je našim prvním zá-
žitkem. Následuje Olsztynek se svým velmi pěkným skanzenem a také 
tu navštívíme sklárnu, kde přímo před našima očima dovedou během 
vteřin vytvořit krásný předmět, třeba labuť. Další - Pasym má ohrom-
ný středověký evangelicko-augsburský obranný kostel. Neustále mí-
jíme stříbřité vodní hladiny a poprvé projíždíme i  letoviskem, jehož 
jméno neobsahuje to časté dvojité vé, líbí se mi jeho italský nádech 
– Ruciane-Nida.  V podvečer jsme přijeli do města Pysz, ve velmi pěk-
ném hotelu, na břehu řeky  Pisy (z okna jsem krmil kačeny), je naše 
ubytování. 

Po snídani se vydáváme ještě severněji. V lesích pod svahy Wolis-
ka je rezervace zubrů. Žádní mazílci. Přivezl jsem si odtud trávu, kte-
rou nesežrali, jmenuje se turówka wonna a chystám se s její pomocí, 
pro štítecké turisty (abych zvýšil účast na výletech), vyrobit zubrovku. 
Gižycko je okresní město na březích sedmi jezer. Mají tu ručně otáčivý 
most umožňující ve stanovené době proplouvání lodím. Zdejší pruská 
pevnost Boyen byla postavena v 19. století, má tvar šesticípé hvězdy 
o délce obvodové cihlové zdi 2 303 metry, plochu má sto hektarů. Pří-
jemný byl výlet lodí po jezeru Kisajno.

Miliony cihel tvoří i středověké stavby ve měste Reszel, třeba dva 
mosty. Biskupský hrad má v suterénu expozici mučírny – nikoliv ne-
vinné, ještě v roce 1811 tu bylo mučeno a upáleno děvče za údajné 
čarodějnictví. Z věže je kruhová vyhlídka i na - opět gotický - chrám 
Petra a Pavla. Nedaleká Swiata Lipka je jedním z největších poutních 
míst v Polsku. V chrámu jsme tu absolvovali i koncert na varhany, kde 
jsou při tom v pohybu i některé součásti jejich fi gurální výzdoby. Pár 
kilometrů dál pak jedeme na památku historicky mladší, tentokrát ale 
husí kůži nahánějící, Hitlerovo Vlčí doupě. Tisíce tun roztrhaného 
betonu a čnějících ocelových armatur připomínají dobu panství třetí 
říše. Jsme asi třicet kilometrů od hranic ruské kaliningradské enklávy. 
Krátká zastávka u větrného mlýna v Rožance. Pak Ketrzyn. Na Svato-
jakubské cestě do španělské Compostely tu stojí kostel sv. Jiří i hrad. 
U městečka Ukta pak sjíždíme do údolí meandrů řeky Krutynia, ráje 
vodáků. Na  ohních na  navršeném kamení uprostřed řeky tu přímo 
z  pramic opékají buřty. Podvečer jsem si zpestřil prohlídkou města 
Pysz i koupáním v jezeře Ros.

Mikolajky jsou velmi pěkným a hlavním letoviskem, je zase dost 
času na pokoukání i posezení, pak se naloďujeme a přes jezero Miko-
lajské vyplouváme na jezero největší – Šniardwy.

Má plochu 114 čtverečných kilometrů, hloubku až přes 23 metrů. 
Nemá to chybu! Poblíž města ještě autobus zajíždí na šíji mezi jezery 
Šniardwy a Luknajno. Vyhlížíme z rozhledny na to prvé a pak se ještě 

vykoupeme v tom druhém. Do nákupu něčeho „těm doma“ nemůžu 
nezařadit pověstně dobré polské bombóny, uzeninu, ale i vodku s ne-
odolatelným názvem – Soplica. A v podvečer znovu koupání poblíž 
hotelu. Kdo chce.

Nikoliv lehce opouštím tuto málo známou pohádkovou krajinu, 
zaslouženě zařazenou do rezervací UNESCO. Do (poměrně strohého) 
výčtu bych byl rád zařadil ještě leckteré další detaily, které by vás po-
mohli přesvědčit, že krásné věci lze spatřit a prožít nejen na klasickém 
dovolenkovém jihu, ale také na méně poznaném severu, ale prostor 
je omezený. Na cestě domů byla ještě návštěva památníku středověké 
bitvy u Grunwaldu ... a pak opět kilometry. Ty poslední už zase tra-
bantem.                                                                                   Alex Krobot

Datum muži A  -  I.B,sk C dorost - OP starší  žáci - OP mladší žáci žáci - OP
so,6.10. Štíty - Žulová 15:00 Lesnice - Štíty 11:15 Štíty - Rovensko 9:00
ne,7.10. Štíty - Lesnice 13.30 Štíty - Lesnice 10:30 Štíty - Lesnice 09:00

so,13.10. 15:00 Rapotín - Štíty 10:00 Petrov-Sobotín - Štíty 15:00 Libina - Štíty 12:00 Loštice - Štíty 10:30
ne,14.10. Mohelnice - Štíty 09:30
so,20.10. Štíty - Libina 14:30 Štíty - Maletín 10:15 Štíty - Sudkov 9:00
ne,21.10. Štíty - Petrov-Sobotín 13:30 10:30 Štíty - Dubicko 09:00
ne,28.10. Dubicko - Štíty 14:00 Dubicko - Štíty 11:00

so,3.11. Sudkov - Štíty 14:00

Rozpis kopané podzim sezona 2018/19
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Autoservis Hudousek s.r.o.,  
Na Pilníku 307, 789 91 Štíty 

 
Hudousek Martin  tel.: 583 440 283 - 4 / mobil: 703 488 880 

e-mail: servis@autoservis-hudousek.cz 
 

Hudousek Jaroslav tel.: 583 440 283 - 4 / mobil: 737 332 756 
 

                                                                                 

Zimní servisní prohlídka 
 

Dovolujeme si Vám nabídnout zimní servisní prohlídku Vašeho vozu za 
akční cenu 99,- Kč. 

 
Akce probíhá ve dnech 1. října  – 30. listopadu 2018. 

 
Připravte své auto na zimní sezonu. Zkontrolujeme funkčnost Vašeho vozu. 

 
Prohlídka zahrnuje:   

• Kontrola stavu akumulátoru  
• Kontrola brzdového systému a podvozku 
• Kontrola a nastavení světel 
• Výpis paměti závad – protokol k nahlédnutí 
• Kontrola ostřikovačů a stěračů 
• Kontrola stavu všech pneumatik včetně rezervy 
• Kontrola, případně doplnění provozních kapalin  
• Kontrola platnosti lékárničky 
• Kontrola úplnosti náhradních žárovek  

 
Poznámka: Případně použitý materiál není zahrnut v ceně zimní prohlídky. 
 
Dále Vám nabízíme za akční ceny: 

• Přehození a vyvážení kol   400,- Kč  
• Přezutí a vyvážení pneumatik    600,- Kč 
• Kontrola a seřízení geometrie  600,- Kč 
• Umytí kol                      200,- Kč 
•  

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
 
V případě dotazů, popř. objednání na konkrétní hodinu nás neváhejte kontaktovat.   
 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

                       Zimní pneu za akční ceny !!! 
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