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BŘEZEN - DUBEN 2019

Rozpočet města Štíty na rok 2019
Vážení spoluobčané,
dne 27.3.2019 byl na 4. zasedání zastupitelstva města schválen rozpočet města na rok 2019. Naše výchozí
pozice pro sestavování rozpočtu byla velmi dobrá, protože v loňském roce jsme navýšili rezervu na cca 7 mil.
Letošní rozpočet byl tedy sestaven tak, abychom zajistili všechny běžné výdaje a zvládli připravené investiční
akce a opravy majetku města.
Schváleny byly příjmy ve výši 60,3 mil. a výdaje ve výši
60,3 mil., jedná se tedy o vyrovnaný rozpočet, kdy
do rozpočtu zapojíme i část rezervy z minulého roku.
Je to poprvé, kdy překročíme rozpočet ve výši 60 mil.
Skladba rozpočtu je složena z daňových příjmů cca 32
mil., dále nedaňových příjmů cca 26 mil. a kapitálových
a dotačních příjmů cca 2 mil.
Celkově jsou příjmy a výdaje rozpočtu 2019 stanoveny tak, aby jich bylo možno dosáhnout a při jeho sestavování jsme vycházeli z rozpočtu roku 2018. V letošním
roce nepočítáme s tím, že bychom si vzali úvěr, takže
zadluženost našeho města by měla i nadále klesat.
V běžných výdajích rozpočtu byly zohledněny nárůsty mzdových prostředků z rozhodnutí vlády, zvýšení
ostatních výdajů o inflaci a maximální úspora nákladů
na energie. Součástí rozpočtu města nejsou žádná omezení nebo změny financování. Vše zůstává stabilní tak,
jak jste byli zvyklí.
Z mého pohledu je velmi důležitý rozpočet investičních akcí a oprav majetku města, se kterým bych vás
rád seznámil. Z pohledu velikosti a také významnosti
do budoucna je nejzásadnější oprava zdravotního střediska ve Štítech, která začala již v loňském roce opravou zubní ordinace. Součástí rekonstrukce zdravotního
střediska je i rekonstrukce bytového fondu na středisku,
kdy zde budeme mít tři nové byty a opravenou ordinaci
pediatra. Nová fasáda a výměna krytiny vtiskne zdravot-

nímu středisku historický ráz v trendu památkové zóny.
Druhou významnou akcí města bude rekonstrukce budovy bývalé zvláštní školy na Březné. Tuto budovu přestavíme na nový bytový dům o 4 bytových jednotkách.
Akce by měla být zahájena na začátku července a dokončena bude do konce roku 2020. Ještě zmíním jednu
významnou akci, a to je příprava stavebních míst včetně
projektové dokumentace na výstavbu rodinných domů.
V současné době řešíme několik lokalit v rámci města.
V první etapě se jedná o lokalitu Pod Petrovem a souběžně budeme řešit také lokalitu v části na ulici Okružní
naproti zahrádkám. Toto je samozřejmě jen výčet těch
nejdůležitějších investic a oprav města v tomto roce. Vedle toho je ještě v plánu velké množství drobných akcí
např. výstavba dětských hřišť ve Štítech, Crhově, Březné, opravy chodníků, historického majetku, oprava bývalé pekárny atd. Samozřejmě, že součástí rozpočtu je
také projektová příprava, která zajišťuje investiční akce
na další roky. Ta je velmi důležitá, protože v současné
době každá větší investice (nad 20 mil. Kč) představuje
přípravu minimálně tři až pět let.
V rámci projektování je největší
položkou projekt ke stavebnímu
povolení na stavbu nové hasičské
zbrojnice ve Štítech a příprava
studie na sportovní halu.
Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že byl rozpočet na letošní rok schválen zastupitelstvem
„jednohlasně“. Jsem také rád, že
je velmi ambiciózní a doufám, že
jeho naplňování vám udělá třeba trochu radost a zlepší životní
podmínky v našem městě.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

ZPRÁVY Z
RADNICE
Výpis z usnesení z 7. – 10. jednání RMě
ve Štítech

pro město, traktorový nosič kontejnerů, prodloužení licence AVG, ovládání elektrohydraulickým rozvaděčem s rádiovým ovládáním.
Rada města vzala na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci dotačních programů – cestovní ruch a zahraniční vztahy
2019, podpora kultury v Olomouckém kraji 2019, podpora
JSDH 2019.
Rada města schválila nákup: tiskárna Brother pro ekonomické oddělení, vysavač pro úklid Sokolovny, rezervního čerpadla pro vrt pitné vody, nákup drobných odměn
v hodnotě 1 000,- Kč pro dětský karneval na Březné, nákup
kapesních nožů pro TIC Štíty jako reklamního předmětu,
dodání a montáž plastových dveří do nebytového prostoru
ve sportovním areálu, nerezových trubek pro vrt pitné vody,
2 ks pevných disků pro správu MěÚ, instalaci a zaškolení
modulu RAK – registr autorizovaných konverzí pro správu
MěÚ, nákup drobných odměn v hodnotě 1 500,- Kč pro ZO
ČSCH Olšany, 3 ks dárkových balíčků v hodnotě 2 000,Kč a putovního poháru na mezinárodní turnaj ve stolním
tenise, materiál na akci „Jarní tvoření“ ve výši 1 500,- Kč,
plastová okna a dveře dle cenové nabídky pro objekt zdravotního střediska a pekárny, magnetické tabule pro TIC.
Rada schválila výroční zprávu o poskytování informací dle
zákona 109/1999 Sb.
Rada města schválila návrh na udělení Ceny Olomouckého
kraje za přínos kultury za rok 2018 za výjimečný počin
roku 2018 Mgr. Ivaně Valentové a p. Pavlu Ševčíkovi.
Rada schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty
za účetní rok 2018 a plán účetních odpisů na rok 2019.
Rada města schválila návrh pozvání na 3. a 4. zasedání
ZMě.
Rada města schválila k volbám do Evropského parlamentu vymezení volebních okrsků, vzala na vědomí informaci
o počtu a sídlech volebních okrsků, stanovila minimální
počet členů komisí a jmenovala zapisovatelky komisí.
Rada města schválila objednání programu Pirátská dětská
show na akci „Den pro rodinu“.
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Schválené smlouvy:
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Smlouva o pronájmu nebytových prostor na pozemku p. č.
24/6 v k.ú. Štíty – město uzavřená s p. Marií Gronychovou,
Štíty.
Smlouva o pronájmu části pozemku 709/1 v k.ú. Štíty –
město uzavřená s p. Janem Veselým, Štíty.
Smlouva o výpůjčce vybavení stomatologické ordinace
uzavřená s p. Iurii Simanem.
Smlouva o hudební produkci uzavřená s: p. Olgou Baričičovou, skupinou Maxim Turbulenc, Divadlo Ve středu Lanškroun, Sdružení hudební skupiny Pangea – The
Beatles Revival Band, skupina Laura a její tygři, Méďa
Band Horní Studénky.
Smlouva o zajištění služeb veřejným knihovnám uzavřená
s Městskou knihovnou T. G. Masaryka Šumperk.
Smlouva o ozvučení akce „Setkání na pomezí Čech a Moravy uzavřená s firmou Jiří Diviš, Hanušovice.
Dodatek č. 8 ke smlouvě o poskytnutí knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně uzavřený s obcemi Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov
a Jakubovice.
Příkazní smlouva uzavřená s Ing. Romanem Burešem, Albrechtice, kdy předmětem smlouvy je řádné hospodaření
na lesních pozemcích v majetku města.
Nájemní smlouva uzavřená s firmou VTM koncept s.r.o. –
pronájem nebytového prostoru v čp. 46 ve Štítech.
Smlouva o zajištění moderování akce „Setkání na pomezí
Čech a Moravy“ uzavřená s p. Vandou Rajnochovou.
Účastnická smlouva pro právnické osoby uzavřená s firmou T-Mobile Czech Republic a.s.
Příkazní smlouva uzavřená s firmou Pospíšil&Švejnoha
spol. s.r.o. Rousínov ve věci výkonu funkce stavebně technického dozoru investora na akci „Přestavba objektu bytového domu Březná.

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 schválila cenové nabídky: plastová okna –
čekárna na zdravotním středisku, projektová dokumentace včetně stavebního povolení na akci „Štíty – doplnění
kanalizace“, koncový provoz telekomunikačního zařízení
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USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 27. 2. 2019
Zastupitelstvo projednalo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu 3. zasedání ZMě Štíty
Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2018
Akční plán strategického rozvoje města Štíty na rok 2019
Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise
Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 4 – 8
Kontrola plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva města
Štíty
7. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
8. Různé
9. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a) Rozpočtové opatření vlastní č. 10/2018 + dotační prostředky
2. Projednalo a schvaluje:
ZM3/2019/1 Návrhovou komisi: P. Beneš, V. Langer, I. Směšný
ZM3/2019/2 Ověřovatele zápisu: Z. Drlík, P. Haltmar
ZM3/2019/3 Zapisovatelky: I. Horvátová, P. Machová
ZM3/2019/4 Program 3. zasedání zastupitelstva
ZM3/2019/5 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Štíty ze
dne 19. 12. 2018
ZM3/2019/6 Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty na rok 2019
ZM3/2019/7 Kontrolu plnění úkolů
ZM3/2019/8 Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2018
ZM3/2019/9 Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise
ZM3/2019/10 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 4 – 8
ZM3/2019/11 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města se spolkem Crhovská chasa na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč
ZM3/2019/12 Výši odměn za společenské obřady ve výši
800 Kč pro oddávajícího za obřad
ZM3/2019/13 Prodloužení doby se zákazem rušení nočního
klidu ve dnech kulturních, sportovních a soukromých akcích
v roce 2019 dle přílohy od 22:00 do 02:00.
ZM3/2019/14 Prodej pozemku p. č. 351/2 a p. č. 356/3 v k. ú.
Crhov za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu,
pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen
u pozemků ve vlastnictví Města Štíty paní Martině Bublové,
Beroun.
ZM3/2019/15 Bezúplatný převod do vlastnictví Olomouckého
kraje parcely p. č. 2075/4 v k. ú. Štíty-město o výměře 456 m².
Geometrický plán a správní poplatek uhradí nabyvatel.
ZM3/2019/16 Prodej pozemku p. č. st. 205 o výměře 107 m²
v k. ú. Štíty-město za cenu 1.000 Kč + náklady spojené s prodejem.
ZM3/2019/17 Infrastruktura Rybník – v dané věci se bude pokračovat
ZM3/2019/18 Nákup vozidla dle usnesení ZM1/2018/18 z 31.
10. 2018 bude proveden na základě úvěrové smlouvy uzavřené
s Autoleasing, a.s., Praha ve výši 295.400 Kč
3. Pověřuje:

INFORMACE PRO OBČANY
Bohoslužby a obřady od Květné
neděle do velikonočních svátků:
14.4. Květná neděle - žehnání ratolestí, mše sv. v 9 hod.
18.4. Zelený čtvrtek - obřady v 18 hod.
19.4. Velký pátek - křížová cesta v 15 hod., obřady v 18 hod.
20.4. Bílá sobota - návštěva Božího hrobu od 10 - 15 hod.
Vigílie vzkříšení ve 20 hod.
21.4. Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše sv.
v 9 hod., při ní žehnání pokrmů.
22.4. Pondělí - Velikonoční mše sv. v 9 hod.

OTEVÍRACÍ DOBA
ČESKÉ POŠTY VE ŠTÍTECH
Po – Čt
8:00 – 11:30 13:00- 16:00
Pá
8:00 – 12:00
Tel. č. : 954 278 991

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ŠTÍTY
U hřiště TJ Sokol Štíty do velkoobjemového kontejneru
v pondělí 15. 4. od 12:00 do 19:00 hodin a v úterý 16. 4.
do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Beran Milan
BŘEZNÁ
Před prodejnou potravin do velkoobjemového
kontejneru v pondělí 15. 4. od 12:00 do 19:00 hodin a v
úterý 16. 4. do 15:00 hod.
Zodpovědná osoba: p. Čada Jan
HEROLTICE

a) Zastupitelstvo pověřuje Radu města Štíty o projednání
možné směny pozemků s Věrou Krejčí a informování zastupitelů o výsledku jednání
4. Ukládá:
a) Starostovi zaslat dopis na KÚ ve věci havarijního stavu komunikace v Herolticích
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Před
bývalým
obchodem
(u
Jelínků)
do
velkoobjemového kontejneru v pondělí 15. 4. od 12:00
do 19:00 hodin a v úterý 16. 4. do 14:30 hod.
Zodpovědná osoba: p. Haltmar František
CRHOV
Na hřišti od úterý 23. 4. do čtvrtka 25. 4.
Důležité upozornění!

Ing. Oto Wonke v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel v. r.
starosta

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří stavební odpad, železný šrot,
zbytky potravin a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, větve).
Pneumatiky budou přijaty pouze od občanů, ne od podnikatelů.
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TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE
SKLA
Sklo je materiálem známým několik tisíciletí a od počátku bylo jeho použití spojeno s potravinami, nápoji
a s okny. V současné době má sklo nesmírně širokou
škálu použití, od skleněných obalů a okenních tabulí až
po speciální optická vlákna sloužící k přenosu informací. Výroba skla je relativně jednoduchá, spočívá v tavení sklářských písků a dalších přísad. Pro výrobu skla
se používají sklářské písky, které se těží povrchovým
způsobem, podobně jako hnědé uhlí. Bohužel i jizvy
na krajině jsou po těžbě písků velmi podobné. Alternativním materiálem pro výrobu skla je staré, již jednou
použité sklo. Používá se jednak odpadní sklo z výroby, ale nejčastější surovinou je staré sklo pocházející
z domácností. Starým sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého je ohromná úspora energie,
která může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských
písků. Obojí je základním krédem recyklace. Recyklujeme hlavně proto, že uspoříme přírodní zdroje surovin,
ale zejména energie potřebné pro výrobu výrobků.
Sběr skla
Kontejnery na sklo jsou k dispozici již ve většině obcí.
Někde je možné používat starší typy - kovové kontejnery, které vlastně nemají žádné víko, někde jsou k dispozici zelené kontejnery na kolečkách a v ostatních
částech země to jsou kontejnery připomínající svým
tvarem zvony. Ty jsou pro konečné zpracování skla
nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že z barevného skla
se čiré nedá vyrobit, objevily se v posledních letech

nové kontejnery na bílé sklo. Tímto způsobem se výrazně zvyšuje možnost dalšího zpracování skla. Podle
posledních zjištění, jsou obyvatelé velmi disciplinovaní
a opravdu třídí sklo podle barev do příslušných kontejnerů. Základní pravidla pro sběr skla jsou následující: do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové
a tabulové sklo. Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze
zpracovat a POZOR! Porcelán a keramika nemají
se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá
vyrobit. Na to by se nemělo zapomínat.
Dotřídění skla
Proto, aby sklo mohlo plnit jednu ze svých základních
funkcí, musí být vstupní surovina velice čistá a nemůže
obsahovat žádné nečistoty, které by se spolu se sklovinou neroztavily. Jen si představte, ve 100 kg skleněného
střepu pro sklárny, může být maximálně jeden gram nečistot. Takovou kvalitu lze docílit pouze na velice složitých třídících zařízeních, která jsou schopna splnit požadavky skláren na vstupní kvalitu skla. Proto se rozdíl
od papíru a plastů nedotřiďuje v areálech svozových firem, ale jen na několika málo specializovaných linkách.
Sklo sebrané v obcích se pouze skladuje na volných
prostranstvích v areálech svozových firem, odkud se
kamiony odváží na zmiňované třídící linky. Zde se nejprve ze skla vyberou velké nečistoty, jako je keramika,
a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje až nakonec
se čistí pomocí laserových čidel. Ta každý kousek skla
prosvítí. V okamžiku, kdy se nepodaří střep prosvítit,
znamená to, že se nejedná o sklo a tahle částečka se
odfoukne pomocí vzduchové trysky. Tímto způsobem
vzniká surovina – skleněný střep pro sklárny.
Recyklace skla
Z vytříděného skla se vyrábí nejčastěji obalové
sklo - lahve na minerálky,
alkohol a pivo a jiné skleněné výrobky. Sklo se dále
používá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty
a pěnového skla i jako přísada do speciálních druhů
betonů a brusných hmot.
Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské
úspory energií a také náhradu primárních surovin.
Do vsádky může přijít podle technologie 60 – 85 %
tříděného skla.
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Domov pro seniory - Střípky z domova
Štíty - dne 18. 1. 2019 proběhla na zahradě v Domově
pro seniory Štíty zabijačka – Den zabijačkových pochutin. Přání nám bylo splněno v rámci Ježíškových vnoučat. Obávali jsme se, jaké počasí nám tento den přinese,
ale obavy byly zcela zbytečné, ačkoliv jsme i na takové
podmínky byli řádně připraveni. Nefoukalo, nesněžilo
a dokonce vylezlo i sluníčko. Zahřát jsme se mohli svařeným vínem nebo domácí slivovičkou z Jižní Moravy,
kterou nikdo nepohrdl. Na stole nechyběly ani domácí
uzeniny v podobě tlačenky, klobásky nebo ze sladkého
třeba tvarohové koláčky či makový závin. Každý si dal
to, na co měl chuť. Řezník Rosťa nám umožnil zapojit se
do přípravy zabijačkových specialit a každý mohl přiložit ruku k dílu. Uživatelé mohli tyto speciality v průběhu
celého dne ochutnávat – v nabídce byla polévka bouřka,
jitrnice, škvarky, ovar, prejt nebo červené kroupy. Všem
nám moc chutnalo. Atmosféra byla velice příjemná, kolektiv veselý, k poslechu nechyběla ani muzika. Zkrátka
nic lepšího jsme si nemohli přát. Děkujeme paní Jordánové a řezníku Rosťovi za krásně zpříjemněný den.
Pavla Rýznarová, aktivizační pracovník, Domov pro seniory Štíty

BABA BAVILA I MRAZILA
Divadelní soubor lanškrounského gymnázia Škeble se po roce
opět představil na jevišti štíteckého kulturního domu. Představení „BABA“ je prezentováno jako pohádka pro malé i velké
(ale raději velké). Jenže obsah už moc pohádkový není. Autor hry a zároveň režisér souboru se po loňské kritice českého
školství ve hře „KLOBOUKY“ tentokrát pustil do politické
satiry a to trefně a nemilosrdně. Kromě politiků si dělá legraci také z věčných stěžovatelů čekajících na pomoc zvenčí.
Hlavní role se chopil talentovaný Martin Bureš, který předvedl
perfektní výkon a dokázal, že mu právem náleží ocenění, které

získal na přehlídce ve Václavově. Studenti dali najevo, že je
téma opravdu zajímá a hráli s velkou chutí. Humor se prolínal s místy až mrazivou atmosférou a diváci měli po skončení
představení rozhodně o čem přemýšlet.
R. J.

Já … a Štěpán
Vám odpovíme
Redaktorka: Štěpáne, tuším, že píšeš zamyšlení…
Štěpán: Tušíš správně, ale téma je choulostivé a nechtěj, abych tě do toho zatahoval…
Redaktorka: Dobře…??
Štěpán: Asi začnu…v jednom městě na velké křižovatce jezdím a chodím kolem monstrózní reklamy (znalci říkají Bigboard) a tam je psáno: „Děkuji
za nová prsa“, fakt jo, taky jsem tomu zprvu nevěřil,
náležité foto a jméno firmy - nechci jmenovat, právníky máš na krku hned.
Štěpán: Když jsem jel podruhé, tak jsem si říkal, děkovat nemusíš, ty to (zatím) nepotřebuješ…
Štěpán: Potřetí jsem sklopil hlavu a začal přemýšlet.
Pokrok nezastavíš…
Já a Štěpán ….
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Březenský dětský karneval
Jak se již stalo na Březné tradicí, další sobota po Ostatkové
merendě je ve znamení tradičního dětského karnevalu, který
je pod záštitou SDH Březná. Ačkoliv v sobotní odpoledne
bylo nádherné slunečné počasí, které lákalo spíše k výletům
do přírody, dětí – místních i přespolních se sešlo dost. Nechyběly princezničky, ledové královny Elzy, čarodějnice,
víly, myšky či maličké Karkulky, pozornost poutaly i méně
obvyklé masky jako oblíbená Máša s medvědem (tentokrát
plyšovým), Japonská gejša, Královna Zloba či Srdcová královna. Mezi chlapci vévodili Spidermani, kostlivci a pirá-

ti, mezi kterými vyčnívaly ojedinělé masky kuchaře, taťky
Šmouly či potápěče. Pro děti i rodiče a prarodiče bylo připraveno občerstvení. K dobré náladě přispěl i hudební doprovod
oblíbeného březenského DJ Jirky Nováka. Děti roztančily
parket a porota měla velice těžký úkol vybrat z každé věkové
kategorie tři nejlepší masky. Nakonec ocenila hlavně originalitu a kreativitu a všechny vítězné masky byly po zásluze
odměněny. Za absolutně nejlepší, nejoriginálnější a nejpracnější masku byla vyhlášena Saša Doubínková alias Srdcová
královna, která si odnesla sladkou odměnu v podobě dortu
plného čokoládek. Ale ani ostatním dětem to nemuselo být
líto, na Březné je totiž připraven krásný dárek pro každou
masku. Pak už se zase tančilo, veselilo a soutěžilo. Za každou
splněnou soutěž následovala sladká odměna. Nechyběla ani
tradiční židličkovaná či oblíbené Kolo štěstí, kde si za symbolickou cenu mohli zájemci vytočit dárkový balíček, bonboniéru či dospěláci lahev vína.
Na všechny malé čaroděje a čarodějnice se opět těšíme
na tradičním Březenském pálení čarodějnic u nové hasičské
zbrojnice, odpoledne 27.dubna 2019.
A. Wonkeová

OSTATKOVÁ MERENDA neboli
POCHOVÁVÁNÍ BASY NA BŘEZNÉ
Jako každý rok proběhla i letos na Březné tradiční kulturní
akce Ostatková merenda neboli „pochovávání basy“. Jak již
název napovídá, jedná se o akci spojenou s masopustem, lidově zvaným také fašank, končiny či ostatky.
Masopust bylo dříve slavnostní období, které probíhalo ve znamení bujarého veselí a hodování. Začínalo den
po svátku Tří králů a končilo v úterý před Popeleční středou. Nejvýznamnějšími dny byla taneční neděle, kdy se pekly
tradiční koblížky a koláče a v hospodách probíhaly taneční
zábavy (takzvané muziky) až do masopustního pondělí, které bylo také ve znamení zábavy, zpěvu a tance. VyvrcholeŠtítecký list strana 6

ním radovánek bylo masopustní úterý. V tento den probíhal
po vesnici či městečku průvod maškar, který byl ve znamení
veselí a rozpustilosti. Mezi tradiční masky patřil medvěd,
kobyla, šašek či bába s nůší. Pestrobarevný rej postav v převlecích procházel i s muzikou vsí a obcházel domy, přičemž
se zpívalo, tancovalo a žertovalo na adresu jejich obyvatel.
Odměnou pak maškary dostaly masopustní koblihy, koláče,
jitrnice a kořalku nebo pivo, a když obešly všechna stavení,
zamířily do hostince na zábavu, kde bylo masopustní veselí
ukončeno „pochováním basy“. Basa se pohřbila na znamení,
že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje. Při pochovávání se četly litanie, které vtipně reagovaly na aktuální
dění v obci. Tím skončil čas masopustního veselí a nastalo
období půstu, které trvalo dlouhých 40 dnů.
V Březné se z těchto lidových tradic dochovala do dneška již
jen taneční zábava spojená s půlnočním pochováním basy,
která z praktického hlediska probíhá místo masopustního
úterý pravidelně v sobotu kolem svátku svatého Josefa.
K tanci i poslechu hraje kapela a kdo má odvahu či smysl pro recesi, může na Ostatkovou merendu vyrazit v masce. Všechny maškary mají vstup zdarma a nejoriginálnější
z nich je před půlnocí odměněna lahvinkou něčeho ostřejšího. Nechybí samozřejmě ani velmi oblíbená tombola o krásné ceny. Kromě mnoha přímých výher probíhá po půlnoci
i slosování o ceny hlavní. Ani letos mezi nimi nechyběla ta
nejoblíbenější – a to fůra chlévské mrvy od ZEAS Březná
a.s. O půlnoci přichází to nejdůležitější. V sále se setmí, svítí
pouze svíčky, které všem „pozůstalým“ rozdají pořadatelé.
Za zvuku smutečního pochodu přichází smuteční průvod
tvořený členy hasičského sboru ve slavnostních i pracovních uniformách, nechybí farář, který všechny přítomné
řádně zkropí záchodovou štětkou „voňavou“ svěcenou vodou z nočníku, ani tradiční masky jako trestanec, šašek či
bába. Nejstarší a nejváženější hasiči nesou zakrytou basu,
za ně se řadí průvod pozůstalých s hořícími svíčkami v ruce.
Poté, co průvod obkrouží několikrát sál, uloží se basa k pomyslnému pochování a přichází ke slovu farář. Ve vtipném
zveršovaném proslovu zhodnotí celý předešlý rok na Březné, nezapomene vyzdvihnout hasičské úspěchy i neúspěchy
a ke konci vyzve jmenovitě všechny loňské hříšníky, kteří se
musí vykoupit „čtvrtkou“. Když je basa náležitě oplakána,
pochována a zapita, nastává několikatýdenní období klidu,
u některých půstu a všichni se už těší na další tradiční akce
na Březné jako Pálení čarodějnic či Kácení máje.
Tuto oblíbenou tradiční akci pořádá SDH Březná pod vedením velitele pana Radima Havlíčka a všem, co se na akci
podílí, patří velké díky!
A. Wonkeová

ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC

Lyžařský výcvik 5. a 7. ročníku
Již tradičně naše škola nabízí žákům pátých a sedmých ročníků základní lyžařský výcvik na sjezdových lyžích nebo na
snowboardu a nebylo tomu jinak ani letos. Zájemců bylo dost,
tudíž poslední lednový týden zahájili sedmáci v počtu 21 na
„Bukovce“ a hned poté další únorový týden páťáci v počtu 18
ve Zborově. Sněhové podmínky byly více než ideální a počasí,
až na pár dní, kdy nás všechny potrápil silný mráz, také.
Se sedmým ročníkem nám s výcvikem na lyžích a na snowboardu pomáhali zkušení instruktoři z Bukové hory, tudíž bylo
možné rozdělit 21 dětí do 5 družstev a nabídnout výcvik jak
začátečníkům, tak mírně pokročilým i těm již zkušeným. Během čtyř dnů na Bukovce jsme si prožili ledacos zajímavého,
třeba že -16°C je možné zkusit přežít bez rukavic (protože zůstaly doma), anebo jaká je ozvěna v lese (protože na lanovce
je nuda a proč tedy nezkusit řvát jako na lesy). Každopádně,
každý si odnesl zajímavé zážitky a hlavně se něco přiučil, o
čemž svědčí následující úryvky od žáků:
Lyžařský výcvik se mi moc líbil, bavilo mě sjíždět padák a
skokánky. Něco málo jsem se naučil, třeba jak správně držet
hůlky. Jezdili jsme na Bukovce i v Čenkovicích. Vyzkoušeli
jsme si všechny typy sjezdovek, co se na Bukovce a v Čenkovicích vyskytují. Lyžařský výcvik jsem si moc užil.
Vojta Langhammer, 7. tř.
Letošní lyžařský výcvik byl na Bukové hoře. Rozhodl jsem se
zkusit snowboard. Bál jsem se, že se to nenaučím. Ale naučil,
dokonce jsem postoupil do pokročilých. A jsem rád, že jsem si
neublížil. To bude asi všechno, nashledanou.
Adam Měrka, 7. tř.
V pondělí 28.1. jsme začali lyžařský výcvik. První jízdu jsem
několikrát spadl a druhou jsem už jel s panem instruktorem.
Náš pan instruktor byl strašně v pohodě a naučil nás spoustu
věcí, třeba jako jak se zatáčí bez pluhu. Další den už jsme si
sjeli padák a ve středu jsme jeli do Čenkovic, kde se mi tedy
mnohem lépe lyžovalo. V Čenkovicích jsem se naučil jezdit na
kotvě a taky jsme jeli dvousedačkovou lanovku. To bych nebyl
já, kdybych si něco nezapomněl a to něco byly moje rukavice.
S pozdravem Matěj Tichý, 7. tř.
Na lyžáku jsem si to moc užila. Měla jsem paní učitelku Hřebíčkovou, hrozně moc mě toho naučila. Jeli jsme asi 100 jízd.
Ve skupině jsem byla s Oldou, Denisou, Tomášem a s Adamem. Moc jsem si to užila, příště zase.
Natálie Malinová, 7. tř.
První den na lyžáku jsme přijeli, každá skupinka dostala svého
instruktora - paní učitelku Hřebíčkovou, Leoše, paní učitelku
Kissovou. My na snowboardu začátečníci jsme měli Leoše,
který nás za čtyři dny naučil pořádně jezdit. Jsem ráda, že jsem
se na snowboardu naučila jezdit.
Natália Fiedlerová, 7. tř.
Lyžařský výcvik se mi moc líbil. Na začátku jsme byli v dětském areálu, kde jsme se učili první jízdy na snowboardu. Ten

samý den jsme jeli i na Čenkovickou stranu, kde jsme se učili
sjet první velký kopec. Pak jsme sjeli i padák. Další den jsme
jeli na Svitavskou sjezdovku, kde jsme zdokonalovali backside a frontside. Ve středu jsme byli spojeni se skupinou paní
učitelky Hřebíčkové s druhou skupinou a byl to nejlepší den.
Ve čtvrtek jsme jezdili opět na Svitavské sjezdovce. Lyžák byl
super.
S pozdravem Dominik Haltmar, 7. tř.
Na lyžařském výcviku se mně moc líbilo. Jsem ráda, že jste
mě učila právě vy. Už se moc těším, až pojedu příští rok zase
lyžovat. Nejvíc mě bavily hry, které jsme hráli.
Veronika Habasová, 5. tř.
Dobrý den paní učitelko, chci vám poděkovat, jak jste mě
skvěle naučila lyžovat. Za to vám moc děkuji a hodně jste mi
pomohla. Děkuji za to, že se můžu teď tomu věnovat a dělat
to, co mě baví.
Simča Tatarková, 5. tř.
Za pátou a sedmou třídu a za ostatní vyučující lyžařského výcviku (Marcela Hřebíčková, Kateřina Krňávková, Cecilie Kissová).

Skvělé výsledky našich žáků
na soutěžích v cizích jazycích
Každoročně v předjarním období probíhají okresní a následně pak krajská kola olympiád v cizích jazycích, kterých
se vždy a často úspěšně s našimi žáky účastníme. Letošní
výsledky v těchto soutěžích vyznívají pro nás obzvlášť příznivě. V okresním kole olympiády v německém jazyce účastníci
od nás vybojovali 2. místo zásluhou Jany Urbanové a také 3.
místo, které pro sebe získala Kristýna Vaníčková. Olympiáda
v anglickém jazyce pro nás dopadla ještě lépe. Naše žákyně
Eliška Volfová v okresním kole v konkurenci téměř 30 účastníků zvítězila. Je tak pro nás velice lichotivou skutečností, že ze
čtyř postupujících do krajských kol cizojazyčných olympiád
ze šumperského okresu jsou hned dva z nich z naší školy.
Jazykovému vzdělávání věnujeme již řadu let velkou pozornost a jsme velmi rádi, že se žákům v této oblasti daří. Také si
velmi ceníme toho, že jsme byli požádáni o ukázkové hodiny
jazykové výuky s využitím metody CLIL pro učitele škol ze
Zábřežska a Šumperska. Tato akce se u nás koná 23. dubna.
Blahopřeji našim žákům k dosaženým výsledkům a děkuji
jim za výbornou reprezentaci školy. Děkuji také všem, kteří se
na těchto úspěších podílejí.
Miloš Harnych, ředitel
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Loučení...
V minulých dnech jsme se rozloučili s panem Jaromírem Šatánkem,
který opustil svou rodinu, příbuzné a přátele dne 14.března tohoto
roku.
Pan Šatánek byl po celý profesní
život kantorem. Učil na druhém
stupni základní školy, poté byl
zástupcem ředitele a posléze ředitelem školy. Začínal na základní
škole v Postřelmově a jeho tamější
žáci dodnes vzpomínají na jeho usměvavou tvář, přátelské vystupování a milou povahu. Přišel z Valašska a své
první žáčky učil po vyučování valašské písničky a sám
s nimi zpíval. Často jim vyprávěl příhody ze svého dětství
na vesnici a s nimi se smál.
Potom jej potřeba obsadit místo zástupce ředitele školy
zavála do Štítů. Zde jako zástupce i jako pozdější ředitel
vedl svůj učitelský sbor vždy v dobré spolupráci a pohodě, tak aby práce školy byla na dobré úrovni. Zasloužil
se o stavební úpravy a změny školní budovy a prostorů
v okolí, o provedení dvoupatrové přístavby a šaten školy.
Byl dobrým hospodářem celého školního komplexu.
Děti jej měly rády, protože se jim věnoval nejen ve výuce a výchově, ale také v zábavě a zejména ve sportu.
Vedl fotbalové tréninky, zajišťoval lyžařské a lehkoatletické závody. Dbal také o náplně kroužků s kulturním
programem i tělesnými cvičeními. Obohacoval i život
ve městě – vedl jako režisér nácvik ochotnických divadel
a estrád, se kterými štítecký divadelnický soubor vystupoval v místě a okolí. Mnozí dospělí dodnes vzpomínají
na nácviky, zkoušky i na různé humorné příhody při vystupování na jevištích.
Téměř 25 let byl předsedou tělovýchovné jednoty SOKOL Štíty a také funkcionářem oddílu kopané. Kopaná
byla sportem, který nejvíce miloval a věnoval mu často
mnoho úsilí. Dlouhá léta se účastnil jednání a činnosti
městského zastupitelstva. Byl rovněž iniciátorem stavby prvního tenisového kurtu, na což potom navázal svou
další činnost vznikající tenisový oddíl. Nezapomínal ani
na stolní tenis a pod jeho vedením vyrůstali noví talentovaní hráči pingpongu.
Velmi rád se účastnil setkávání bývalých žáků, starších
i mladších, a vždycky potěšil přítomné svými živými
vzpomínkami na jejich školní léta.
Šíře jeho činností byla opravdu veliká. Zasloužil se nejen o vzdělávání dětí, ale také o dobrou úroveň štíteckého školství jako celku. Ve vedení základní školy působil
od roku 1959 až do června 1990. I potom podporoval
sportovní vyžití mládeže i dospělých a v neposlední řadě
organizoval řadu nevšedních kulturních zážitků pro naše
město.
Vzpomeneme-li na pana Šatánka, uvědomujeme si, že
jsme snad nikdy neviděli jeho obličej zamračený, jeho
pohled neupřímný, ale naopak - vždycky jen příjemnou
a usměvavou tvář.
Tak si jej budeme pamatovat.
Všichni zaměstnanci Základní školy Štíty
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Zkazky šilperské
Z žákovských lavic
Na televizních obrazovkách běží divácky úspěšný pořad NEJLEPŠÍ TRAPASY. Následující příběh, který se skutečně stal
v osmdesátých letech minulého století, by byl možná vděčným námětem i pro televizní tvůrce. Studentská slohová práce
na téma TO BYL TEDA TRAPAS!!! se vztahuje k březnovým
oslavám nejoblíbenějšího svátku socialismu – MDŽ.
Moje první veřejné vystoupení
V životě jsou chvíle veselé i smutné. Na některé člověk brzy
zapomene, ale na jiné vzpomíná třeba celý život. Každý z nás
se už určitě dostal do situace, která se dá nazvat jediným slovem - „trapas“. Jeden takový trapas jsem zažila před lety i já.
Bylo to mé první a zároveň poslední veřejné vystoupení.
Chodila jsem tenkrát do druhé a moje sestra do třetí třídy.
Blížil se Mezinárodní den žen a s ním i výroční schůze ČSŽ.
Moje maminka byla požádána, aby pro tuto akci se mnou a se
sestrou nacvičila pěveckou kulturní vložku (zpívaly jsme totiž
rády, dobře a ne falešně).
Termín vystoupení se neúprosně blížil a u nás přípravy
vrcholily. Celým bytem se v dvojhlasu rozléhaly líbezné tóny
písně „Letí, letí písnička“. Maminka nám pro tuto příležitost
ušila stejné modré sukně s kšandami a bílé halenky, abychom
„vypadaly“. Sestra byla v pohodě, protože byla na veřejná vystoupení zvyklá, já měla srdce až v silonkách. Měla jsem hrozný strach z toho, co mne čeká, ale stále jsem se utěšovala tím,
že nám to se ségrou dobře ladí a že se tedy nemůže nic zlého
stát.
Den „D“ nadešel. Poslední úpravy a hurá na radnici.
Na místo jsme dorazily s předstihem. Přivítala nás předsedkyně Svazu žen se slovy: „Tak to jsou ty naše zpěvačky?“ Maminka na nás byla patřičně hrdá, vypadaly jsme jak z cukru.
„Až přijdete na řadu, kývnu na vás,“ pošeptala funkcionářka
a odešla zahájit schůzku.
Začalo mi být nějak divně. Jako ve snách jsem se ocitla
na stupínku. Při pohledu na tolik usmívajících se a chápajících tváří jsem měla pocit, že v nejbližší době omdlím. Ségra
do mne rýpla: „Až řeknu tři, začneme!“ „Raz, dva, tři…!“
Nádech. „Letí, letí…“ Hrůza! Z mých úst vyšla čistá melodie,
patřící ale zcela jiné písničce. „Znovu,“ ozývalo se z míst, kde
stála mamka. Spustily jsme ještě jednou. Zatímco sestra pěla
jako slavík, mně se podařilo začít opět špatně. První slabika
nám zněla stejně. Bohužel jen ta první. Když se stejná situace
opakovala i potřetí, psychicky jsem nevydržela. Odešla jsem
z pódia se slzami v očích. Sestra ještě chvíli bezradně stála
a asi přemýšlela, jestli má situaci zachránit sama. Nakonec
však nevydržela a vzdala to také. Zazněl chabý potlesk, ale
v zárodku skončil.
Co se dělo potom, o tom už nemusím mnoho psát. Maminka
nás utěšovala, že se to může stát každému, ségra mi nadávala.
Hrozně jsem se styděla a byla nešťastná. A to jsme ještě dostaly občerstvení! To byl teda trapas.
Tenkrát jsem se zařekla, že mě už nikdo, nikdy, nikam
na podobnou veřejnou akci nedostane. Poprvé jsem na vlastní
kůži poznala, co dokáže tréma i v případě, že je člověk dobře
připraven. Této příhodě, která se skutečně stala, se dnes už
jenom směju. Doufám jen, že si něco podobného nezopakuji
třeba u maturity. (-im-)

ZELENÍ
KAMARÁDI

Stačí, když odložené větve našich poctivě sloužících, trpělivě odklízejí projíždějící motoristé a jednotce nezištně pomáhají. Bohužel, rota nám řídne, je už letitá a občas toho
některý strážný má dost. Padne a já se mu příliš nedivím.
Heroltická „Hlídka“ má neobvyklé kouzlo, zvláště když
zasvítí to správné slunko. Stavte se a posuďte.
Petr Beneš

„Strážní jednotka“, která
drží svoji službu už několik
desetiletí v kopci nad Herolticemi, vpravo ve směru
od Valteřic, si náležitou poctu zaslouží. Stojí v řadě,
nekymácí se a na počasí
nedbá. Řadoví vojíni, bez
nároků na povýšení, si jistojistě metál zaslouží.
Nepředpokládám, že by
se výše jmenovaná strážní
jednotka dostavila k vyznamenání do „matky
měst“ a seriózně vyslechla
Janáčkovu Sinfoniettu.
Hrozí, že při ceremoniálu,
jež se koná v podzimním
čase, by listy a větve vojínů
padaly i do trumpet muzikantů a celkový dojem by
byl nadobro ztracen.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka
Tkalcovna a hotel HÝBL – z historie objektů
Přicházející jaro láká k vycházkám a výletům. Jedním
z cílů turistů i cyklistů je odedávna Drozdovská Pila,
kdysi známé a oblíbené letovisko v romantickém údolí
říčky Březné. Na křižovatce silnice do Jedlí a lesní lichtenštejnské cesty na Drozdovskou Pilu a poté do Hoštejna stával již v 18. století mlýn s pilou. Říkalo se mu
též Pavlínin (dle majitelky) nebo také jedelský mlýn. Ten
však na počátku 20. století vyhořel. Na jeho místě byla
později postavena textilní továrna. Dnes je zde závod
na výrobu plastů – RENOSTAV.
Roku 1907 se zde začíná odvíjet příběh drozdovského občana Antonína Hýbla, jednoho z prvních českých podnikatelů v tomto kraji. Antonín Hýbl vozíval
denně klády z lichtenštejnských lesů na Jeschkovu pilu
do Šilperka. Často svezl dělníky z Drozdova, kteří chodili pěšky za prací do vzdálené textilky na Bílé Vodě.
Viděl chudobu místních obyvatel, nedostatek pracovních
příležitostí i každodenní boj o skývu chleba. A tak se rozhodl k riskantnímu kroku. Prodal statek v Drozdově, zakoupil pozemek v místě vyhořelého mlýna a vybudoval
tady textilní továrnu. Ne hned jeho aktivity našly kladnou odezvu u místních. Prvními zaměstnanci tkalcovny

Bazén u Hýblů, 30. léta

Vtipná reklama v 2. čísle časopisu ŠÍP (1930)

Továrna u Hýblů v 30.letech

Pracovníci Hýblovy tkalcovny.
Štítecký list strana 10

Hotel Hýbl v předválečných letech

Hotel Hýbl s koupalištěm na pohlednici z 30. let 20. st.

Knížecí lichtenštejnská hájovna na přelomu 19. a 20. st.

nebyli Jedelácí či Drozdováci, ale Istriáni, jak jim místní
říkali, což byli přistěhovalci z Istrie1. Právě kvůli těmto
zahraničním dělníkům nechal pan Hýbl postavit ubytovnu „ISTRIA“ (i to bylo jedelským sedlákům trnem v oku,
nechtěli původně stavbu povolit).

„bazén“. Bylo to dlouho jediné přírodní koupaliště daleko široko.
Tkalcovna prosperovala, značnou měrou přispívala
k zaměstnanosti v regionu, do podnikání se zapojili i další členové rodiny. V„Pamětech obce Jedlí“3 se na str.
13 píše: „Továrna Hýblova na výrobu plátna rovněž některým občanům poskytuje výdělek. Jest v ní zaměstnáno
přes 100 dělníků z Jedlí i z obcí okolních.“
Kolem roku 1933 pak převzal vedení továrny Hýblův zeť Josef Bartoň ze Šilperka a Antonín Hýbl se staral
o hotel a koupaliště. Naproti továrně, nad silnicí, stávala
lichtenštejnská knížecí hájovna. Potřeba zapojit členy
rodiny do podnikání a nutnost bydlení v blízkosti továrny i hotelu vedla k tomu, že Antonín Hýbl nechal postavit dle původních plánů novou hájovnu u Königovy pily4
(jakési dvojče na výměnu) a na lichtenštejnskou hájovnu
se odstěhoval na výměnek. Členové rodiny pak zde také
žili (přečkali zde i válečná léta) až do roku 1955.

Ve dvacátých letech již ubytovna pro cizince nebyla potřebná, v textilce pracovali lidé z okolních vesnic.
V roce 1923 získal Antonín Hýbl koncesi na provozování hostinské činnosti v hotelu. Odůvodnil to tím, že chce
podporovat turistiku v údolí říčky Březné a provozovat
zde „sluneční lázně“2. Objekt bývalé ubytovny poblíž
továrny byl přestavěna na hotel HÝBL. Pro hosty bylo
vybudováno pod hotelem koupaliště, místními zvané

Hýblova tkalcovna, za ní v pozadí hotel, vlevo hájovna

Ve válečných letech byla výroba přerušena. Majitelé
z vlasteneckých důvodů nepřistoupili na podmínky Němců, objekty byly zabrány. Hotel sloužil jako zotavovna,
továrna jako skladiště německé firmy Telefunken. Po válce byl sice provoz tkalcovny i hotelu nakrátko obnoven,
ale rok 1948 znamenal konec soukromého podnikání. Ze
znárodněné textilky se stal nejprve státní bavlnářský podnik, poté na několik desetiletí pobočka MEZu Postřelmov.
Po roce 1989 byl objekt zprivatizován, zmodernizován
a přestavěn na RENOSTAV, závod na výrobu plastů. Objekt bývalého hotelu Hýbl sloužil po roce 1948 jako rekreační středisko Královopolských strojíren Brno, součástí
byla i vyhlášená restaurace. V 80. letech zde bylo školicí
středisko pro vietnamské studenty a po roce 1989, v době
nově nabyté svobody, dokonce dům s nechvalnou pověstí.
V současnosti patří objekt k RENOSTAVU, je nevyužitý
a pomalu, ale jistě, chátrá.
Za vzpomínky a poskytnuté informace děkuji paní Otýlii
Kuttichové, vnučce Antonína Hýbla.

Ivana Valentová
(poloostrov na severozápadě Chorvatska)
2
jedelská kronika
3
Václav Milder:Paměti obce Jedlí, 1925
4
zastávka Crhov, hájenka, rozcestí u Kynychů
1

Letecký snímek od p. Kabeláče, bojového letce a stálého letního hosta hotelu Hýbl v letech 1935 -37
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

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

Dne 14. března 2019 jsme si
připomněli 27. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná manželka,
maminka a babička

JUBILANTI
V průběhu měsíců března a dubna tohoto roku slaví
významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Horáková Jaroslava
Zahradníková Marie
Vogel Alfred
Altmanová Lidmila
Kukulová Božena
Kotraš Josef
Faitová Miroslava
Odstrčilová Emilie
Kubíček Heinz
Valentová Vlasta
Valentová Anna
Valentová Gertruda
Odstrčil Josef
Pospíšil Jan
Havránek Bohumil
Hlušička Vratislav
Hrehová Anna
Hílková Pavla
Dvořáková Anežka
Pavelka Jaroslav
Beranová Hildegarda
MNOHO ZDRAVÍ!
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70 let
75 let
76 let
77 let
77 let
77 let
78 let
79 let
79 let
79 let
80 let
81 let
82 let
83 let
83 let
83 let
84 let
84 let
86 let
86 let
89 let

paní Vlasta Valentová
z Březné.
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn s rodinou
a vnoučata s rodinami.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRODÁM POZEMKOVÉ PARCELY V K.Ú. BŘEZENSKÝ DVŮR Č. 430/2, 425/1 A 425/2, CELKOVÁ
VÝMĚRA 4 482 M², DOSTUPNOST 1A, MOŽNÉ KOMERČNÍ VYUŽITÍ, I JEDNOTLIVĚ. RK NEVOLAT.
CENA 500 000 KČ ZA VŠECHNY PARCELY.
TEL: 604870769, E-MAIL mostransky@seznam.cz.
Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace, Na Pilníku
222 Štíty nabízí volné místo na pozici kuchařky.
Hlásit se můžete osobně u p. Odstrčilové nebo na telefonu 722939312.

TURISTIKA
První pokus
Naše schůze turistická se konala v předvečer eMDéŽet,
tedy na samém prahu nové sezóny. Jako obvykle proběhlo
vzpomínání, pak návrhy pro blízké týdny. I těch bylo docela
dost. Měl jsem pocit, že řada souvěrců už má zařazeno a chtějí
pustit spojku. Pozoroval jsem rozkvétající bledule na zahradě
a odhadoval o kolik jsou pozadu ty v údolíčkách pod Hranicemi. Počasí nevyzpytatelné – chvilku jarní vánek, pak zase
„kosa“ bránící se zimy. Takový byl i týden letos jedenáctý sobota ještě krušná, bude v neděli ta krátká příjemná změna
k lepšímu? Rozhoduji se až navečer. To už se nedá nic vyvěsit,
i na „mejla“ je pozdě. Začínám obvolávat. Moc úspěchu nemám, každý už něco má. Nechávám toho. Tím jsem samozřejmě dal prostor někomu, kdo pak bude tvrdit, že by šel kdyby
se to dozvěděl. Návrh zněl: Půjdeme až v jednu hodinu, počasí
bude mít čas na konsolidaci, start od servisu, lesem k rybníku Sychrov, přes Studénky a po modré lesem nad Kasou zpět
do Štítů. Opravdu nic náročného. I já si potřebuji vyzkoušet,
co dokážou mé nohy po nedávných těžkých problémech. Trabant, v něm stále stejný řidič, k tomu Hanička a Míša, přistává
u Johnů. Tonička už čeká. Jindra v papučích se rozhodl až teď,
tak ještě počkáme na něj. Mrknu k servisu. Ne, nikdo tam,
nikdo si to nerozmyslel. Ale co je důležité – celé dopoledne
ještě trvající vlezlá mlha se konečně rozpouští a slunce zalévá

krajinu! Pět postaviček se po úhoru blíží k lesu – naše testování začalo. Děcka bez problému. Mé končetiny trpí jak na posledních schodech rozhledny, Tonča nemá dych. „Co paty?“ptám se Jindřicha. „Dobrý.“ Původní záměr byl na nějaké to
„bledulování“ na těch, už zmíněných, Hranicích, ale tam ještě
bude bláto. Příjemně mě překvapují objevující se kopečky bledulí u potůčku, jehož vody pak dole těsně míjí servis a vlévají
se do Březné. A je jich tu dost, kvetoucí paloučky pokračují až
k Sychrovu. Objevujeme i první vyhlášené léčivky – devětsil
a podběl. Lze konstatovat, že přece jen plníme původní záměr
výletu k těmto poslům jara. Jenom nemůžu tuto naši vycházku označit za letošní první turistický výlet, neboť nebyl včas
oficiálně ohlášen. Tak je to akce pouze rodinná. Vzduch určitě
nedosáhl těch devatenácti stupňů předpovězených někde pro
Mikulov, ale my, zvyklí obyvatelé mrazivé kotliny štítecké,
přesto cítíme a chválíme to nenadálé pohlazení teplým větérkem (který byl opět rychle utnut v následující noci). Na Sychrově je tedy nikoliv už sychravo, ale moc krásně. Vcházíme
do Studének, s nadějí zaznamenávám pohyb na Masné hoře
– to je dobře! Jdeme tam! Dáme pokec, pivo, kafe či kofolu.
Ani se nám nechce zvedat. Po červené a žluté, ani si je tady
nemusíme hlídat, pokračujeme po modré. Po té, co před nedávnem musela změnit svou trasu pro nyní dobytkem zničený
rozlévající se pramen. Ještě si vody neumíme vážit. Než se
znovu ponoříme do lesa, kocháme se zasněženou kulisou Jeseníků. Les je..., no jako teď všechny – pelichá, trápí ho brouci,
je tu spousta nových vývratů a lesáci – musí se jim to odpustit
– ničí mechanizací cesty. I ta naše je tady teď nepříjemně neschůdná, prodíráme se místy mimo ni. Vycházíme na pastviny,
vítá nás jez hučící teď množstvím kalné vody ze sněhu tajícího
na svazích Bukové hory a Jeřábu.
Nedávno mi volal pan Kobza, chystal reportáž k minulé
tradici provozu lyžařských skokanských můstků v Písařově
a ve Štítech, hledal pamětníky. To se ještě dá, ale zasloužilí
strůjci už nepromluví, v šáší mizí zbytky konstrukcí. Nikomu
nechybí. Bude tady turistika odolnější? Máme ty naše kroniky, koukám, bývalo nás! Zdá se, že jsme na JIPce...
Alex Krobot

a to v bývalém táboře v Březníku. Po dnu vyplněném turisticky
využitým přibližováním jsem tam dorazil až v podvečer. Noc
za stovku, dostal jsem dvě deky a vybral si obytnou buňku.
Po odemčení mě ovanul jeskynní chlad, tři týdny už tu nikdo
nevětral a v této chvíli už to nemělo cenu, venku se ochladilo
na stejnou teplotu. Přidal jsem si své „zadní kolečko“ – vlastní spacák. Chtělo to pak alespoň přes další den otevřít okno,
ale otevřete ho pod nepřevislou střechou, může zapršet! Zase
jsem se nenudil - v lesích jsem našel hrad templářů i zbytky
sídla našeho zástupce v bitvě u Grunwaldu, v říčce Rokytné
useklou lebku obránce tisíc let starého hradiště, na dohled pářily věže atomové elektrárny, nad hlavou nacvičovala společný
let poněkud nepochopitelná kombinace vrtulníků a grippenů
českého letectva (první málem uštvaly motory, stíhačky padaly do vývrtky). Dalešice. To je přehrada, jejíž voda chladí
reaktory elektrárny, také je to obec a hlavně pivovar, co se tu
z největší části natáčely ikonické Postřižiny, to nelze nevidět.
Pivo se tu vaří, je tu i muzeum. Stojí tu vana v níž se koupala
paní Vašáryová. Koukám na komín...a ptám se: „Ale na tom se
nefilmovalo, že ne?“ „Né, to se fintilo na dva metry vysoké replice.“ Uvnitř je i restaurace, tedy pivnice, mám zájem o vzorek. Venku stojí trabant, musí stačit pito, ne jejich. Lahvové
nemají, ale mají řešení, můžou mi to načepovat do PET láhve
1,5 litru. Vyberu si třináctku, jmenuje se Fledermaus. Nevím,
proč se uprostřed Moravy nejmenuje Netopýr, ale konečně
když i slavnost je tu dnes fest..., a ani to nenařídila UNIE...
Když přijedu k té své buňce, slunce jde za obzor. Nezapršelo,
kdo to měl ale vědět? Zima v mém brlohu, je to nepříjemné, tedy přestála. Jdu si něco hodit na kastrol, ošpláchnu se,
pak přichází upřesnění zítřejšího programu. A konečně dojde
i na to ochutnávání moku. Běžně, když vůbec chuť je, tak jedno mi stačí. Já mám ale ty půllitry tři! Brzy se nad mapou
u stolu třesu zimou a vzpomínám na tu sudetskou chřipkovou
variantu, kdy se dá do piva žloutek s cukrem a skoro se povaří. Na vypocení moc dobrý, ale na degustaci? Nedopít, to
můžu vylít, jsem škrob. A tak už ležím, zabalen do přikrývek,
občas se nahnu pro láhev. Jako bezdomovec. A často vybíhám
do nejbližšího šáší, k záchodům bych to nestihl, je to přes celý
dvůr. Zářijový měsíc je v úplňku, teplota...? Netopýra by už
nevyhnal, mě vyháněl Netopýr.
Alex Krobot

Netopýr
Jen abych nepotkal Koženého, necestoval jsem nikdy
na Seychely. Tato moje anabáze měla cíl skromnější - Jihovýchodní Moravu a začala až v polovině září nejmenovaného
roku – už není takový hic a slušný výběr i jedlého ubytování,
golfového hřiště mi netřeba. Větší díl pobytu jsem se pohyboval i v tak dost širokém okruhu od jihu Čech až do jihomoravského Šatova, od Vysočiny až hluboko do rakouského Waldviertlu. Základnu jsem měl v Dačicích – ideální, ale plánovaný
program dnů posledních byl už odtud kilometrově zbytečně
náročný. Od devatenáctého jsem si vytelefonoval už jiné lože,
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Rozpis jaro,
sezona 2018/19
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