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Vážení spoluobčané,
chladný a deštivý měsíc květen byl velkým přínosem 

pro naše město, co se týká zásobování občanů pitnou vodou. 
Vodní zdroje na Bukové hoře a v Rýdrovicích se letos po-
sílily a pitná voda z těchto pramenů plně zásobovala město 
až do 20. července, což je o měsíc a půl více než v loňském 
roce. To ovšem neznamená, že budeme s pitnou vodou plýt-
vat. V současné době MěÚ Zábřeh - oddělení životního 
prostředí zakázalo nakládání s povrchovými vodami ze 
všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch 
na území ORP Zábřeh. Vyzývám tímto občany, aby k zalé-
vání záhonků a trávníků kolem svého obydlí v rámci svých 
možností a závislosti na dešťových srážkách více využívali 
vody dešťové, případně zdrojů z vlastních studní. To, že je 
stále nutné přemýšlet, jak zajistit dostatek kvalitní pitné vody, 
je jedním z hlavních úkolů současného zastupitelstva. Proto 
již v  současné době připravujeme projekt na úpravnu pitné 
vody z vrtu Štíty. Projekt by měl být připravený na začátku 
roku 2020, kdy také chceme investici úpravy vody na vodoje-
mu Štíty zrealizovat. Měli bychom vybudovat novou úpravnu 
vody s kapacitou cca 500 m3/den. Jejím vybudováním zajistí-
me dostatek kvalitní pitné vody v období letních měsíců, kdy 
klesá nátok z našich pramenišť.

Studený květen a déšť přibrzdil šíření kůrovcové kalamity 
oproti loňskému roku, kdy byla situace podstatně horší. I tak 
jsme museli řešit v dubnu kalamitu, kdy silný 
vítr poškodil cca 3 ha lesa (cca 1200 m3 ) v čás-
ti nad kempem. Kalamitu se nám již podařilo 
zpracovat a většinu dřevní hmoty prodat. V le-
tošním roce už v městských lesích hospodaříme 
sami, neboť k 31. 12. 2018 skončila desetiletá 
spolupráce s městem Lanškroun. Rozhodnutí 
ukončit spolupráci bylo naprosto správné, ne-
boť by byla v současnosti pro naše město velmi 
nevýhodná z důvodu špatně prosazované strate-
gie řízení městských lesů Městem Lanškroun. 
Vždy platí, že to, co funguje, se nemá měnit, 
což současné vedení Lanškrouna neakceptova-
lo. Když porovnám hospodářské výsledky měs-

ta Štíty a Lanškroun za první pololetí 2019, tak čísla jasně 
dokazují správné rozhodnutí zastupitelstva Štítů pokračovat 
v ověřeném systému hospodaření. Od 1. 3. 2019 je lesním 
správcem městských lesů ing. Bureš. Lesy nemohou řídit di-
letanti, kteří lesnímu hospodaření nerozumí, ale hajný, kte-
rý má odbornost a dlouholetou zkušenost, zvláště v dnešní 
době, kdy je dřeva nadbytek a jeho hodnota neustále klesá.

Že nám občas zaprší, je velice příjemné a potřebné, ale 
na druhé straně zápasíme s nárůstem trávy na obecních po-
zemcích v intravilánu města, které zaměstnanci města nestačí 
kosit. Sečení trávy proto probíhá v rámci možností. Tímto se 
obracím s prosbou na vás spoluobčany o pomoc při údržbě 
zelených ploch před vaším obydlím. Řada občanů tuto chvá-
lyhodnou činnost již provádí, neboť jim není lhostejné, jak 
to před jejich domem vypadá. Za to jim patří upřímné podě-
kování.

Zcela určitě všichni vnímáte, jak se proměňuje památko-
vá zóna, jak se zvyšuje životní úroveň v našem městě. Spous-
ta turistů si fotí naše památky a zajímavosti.    K tomu, že se 
hodně mluví a píše o našem městě, přispívají sociální sítě, 
kde prezentujeme činnost města. V loňském roce jsem nato-
čil krátké video s místopředsedou Parlamentu ČR profesorem 
Petrem Fialou, které na Youtube  vidělo již 580 000 občanů. 
K tomuto vznikla ještě dvě krátká videa, která zhlédlo cca 
80 000 občanů. Také dostáváme pravidelně možnost pre-
zentovat činnost našeho města v Českém rozhlasu Olomouc 
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a v neposlední řadě na začátku roku televize Prima odvysílala 
reportáž o naší nové zubní ordinaci. To vše nám pomáhá pre-
zentovat naše město, ale i dobrou práci našich občanů. Ovšem 
pak je tu skupina občanů, kteří nám neustále dělají nepořádek 
nebo poškozují majetek města. Chci vás požádat, aby vám to 
nebylo lhostejné, je třeba společně tyto občany přimět chovat 
se slušně. V loňském roce se k nám přistěhovali nepřizpůso-
biví občané, kteří do dnešního dne nepochopili, že se musejí 
chovat jako většina občanů. Zatím se prezentují tím, že pro-
vádí krádeže a svým chováním nás často obtěžují. Část viny 
nese i stát, který místo toho, aby je donutil pracovat, jim vy-
plácí nepřiměřené dávky a tím parazitují na našem sociálním 
systému. Ale nejen nepřizpůsobiví dělají nepořádek v našem 
městě. Spousta z vás zahodí krabičku od cigaret, vajgly, pa-
píry na veřejných místech, kde se nacházejí koše. Myslím, že 
žijeme v civilizované době a máme nejlepší životní podmín-
ky, za dobu existence našeho města a mělo by být samozřej-

ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 15. – 17. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavření s fi rmou Břinčil&Mika s.r.o. 
Brno, kdy předmětem smlouvy je zpracování kalamitního 
dřeva harvestorovou technikou. 

• Smlouva uzavřená s fi rmou Lesy Beskydy a.s., kdy před-
mětem smlouvy je prodej dřevní hmoty.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost informační sítě 
MEIS uzavřená s poskytovatelem příspěvku Statutárním 
městem Olomouc.

• Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti ze strany Pardu-
bického kraje na části území Olomouckého kraje.

• Smlouva o dílo uzavřená s p. Bohuslavem Sedláčkem, 
Česká Třebová – předmětem smlouvy je dláždění chodní-
ku u mateřské školky.

• Smlouva o nájmu uzavřená s pí. Danou Sedláčkovou – pro-
nájem nebytových prostor v objektu čp. 47 ve Štítech.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená se ZUŠ Zábřeh – výpůjčka 
nebytových prostor v objektu čp. 38 ve Štítech.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Ekogroup Czech s.r.o., 
Dolany – zpracování vyhodnocení vlivu územního plánu 
Štíty na životní prostředí.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – dotace pro JSDH Štíty.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – dotace na kulturní akce pořádané městem.

• Smlouva o nájmu uzavřená s ZUŠ Zábřeh – pronájem ne-
bytových prostor v objektu čp. 38 ve Štítech.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou GASTRO komplet UO 
s.r.o. Ústí nad Orlicí – dodávka a montáž konvektomatu 
v jídelně ZŠ.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena 
s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a po-
hledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na ka-
ždém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání 
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: nápis na objektu 
zdravotního střediska od fi rmy Raffael Info Art s.r.o. Opa-
tov, vypracování projektové dokumentace na přístupovou 
komunikaci - výstavba hasičské zbrojnice ve Štítech fi r-
mou Projekce s.r.o. Šumperk, oprava výtluků v rámci měs-
ta fi rmou ROADMEDIC s.r.o. Šumperk, cenovou nabídku 
na výrobu a montáž plastových oken a dveří na akci ško-
la Březná a márnice Heroltice fi rmy VELT OKNA s.r.o. 
Zábřeh, oprava hřbitovní zdi v části Heroltice – p. Miloš 
Nechanický.

• Rada města schválila nákup: plastové dveře pro objekt čp. 
47 ve Štítech, 6 ks dárkových balíčků na akci Velká cena 
okresu Šumperk – hasičská soutěž Štíty, 2 ks dárkových 
balíčků na tenisový turnaj Štíty Open 2019, 3 ks dárkových 
balíčků na tenisový turnaj Tennis Masters Cup Štíty 2019.

• Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí dotace 
z projektu Česká knihovna na nákup knižního fondu pro 
Městskou knihovnu ve Štítech.

• Rada města schválila záměr nákupu panoramatického rent-
genu, kupní smlouvu s fi rmou FILIDENTAL – Mars s.r.o. 
na nákup rentgenu a schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na dovybavení zub-
ní ordinace.

• Rada vzala na vědomí zprávu o činnosti v městských le-
sích.

• Rada města schválila vnitřní směrnici č. 2/2019, 3/2019 
a 4/2019

• Rada schválila zapojení ZŠ a MŠ Štíty do projektu krajem 
fi nancovaného z operačního programu potravinové a mate-
riální pomoci „Obědy do škol v Olomouckém kraji“.

• Rada schválila podání žádosti na KÚ Olomouckého kra-
je o poskytnutí fi nančního příspěvku na obnovu, zajištění 
a výchovu lesních porostů a na vyhotovení lesních hospo-
dářských plánů. 

mostí chovat se civilizovaně a ne jako hlupáci. Když každý 
den uklízíme nepořádek u kontejnerů na recyklovaný odpad 
nechápu, proč leží papír na zemi, když je prázdný kontejner. 
Tak bych mohl pokračovat…Je škoda, že musíme investovat 
peníze do úklidu místo toho, abychom mohli dát tyto pro-
středky do sportu nebo kultury. Je třeba začít si vážit práce 
druhých. Město dokáže spoustu věcí zrealizovat, změnit, ale 
„lidskou hloupost a idioty“ asi nedokáže napravit. Ještě jedno 
upozornění, které stále platí, co jsem starostou - kdo bude mít 
dluh vůči městu, musí počítat s tím, že město podá na dotyč-
ného návrh na exekuci. Každý jste plně zodpovědný za svo-
je chování a jednání a město vždy bude vymáhat své dluhy. 
Slušný občan našeho města musí vědět, že v našem městě 
se dodržují a budou vždy dodržovat zákony a vyhlášky 
a s těmi, co je porušují, město udělá pořádek.

S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta
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USNESENÍ
z 5. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 26. 6. 2019

Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 5. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty
3. Kontrola plnění akčního plánu strategického rozvoje města 

Štíty na rok 2019
4. Závěrečný účet Města Štíty za rok 2018
5. Účetní závěrka Města Štíty za rok 2018
6. Rozpočtové opatření č. 3/2019
7. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
8. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 11 – 16
9. Kontrola plnění úkolů ze zasedání Zastupitelstva města Štíty
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben – červen 2019
11. Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben – červen 2019
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) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy 

Štíty za rok 2018 Radou města Štíty
b) Zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2018 – 2019
c) Schválení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodář-

ský celek Lesy města Štíty na období 1. 1. 2019 – 31. 12. 
2018 Krajským úřadem Olomouckého kraje, odbor životní-
ho prostředí a zemědělství

d) Žádost o směnu části pozemku pí. Věry Krejčí
e) Žádost o provedení nezbytných opatření k opravě komuni-

kací II. a III. třídy v obcích Štíty, Rovensko, Jedlí, Svébo-
hov, Horní Studénky, Zborov, zaslanou Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje

f) Vítězství města Štíty v soutěži O Elektrooskara 2019 v kate-
gorii obcí do 2500 obyvatel

g) Plnění akčního plánu strategického rozvoje města Štíty 
na rok 2019

2. Projednalo a schvaluje
ZM4/2019/1 Návrhovou komisi: p. Langr, p. Meixner, p. Hu-

dousek
ZM4/2019/2 Ověřovatele zápisu: p. Bartoň, p. Haltmar P.
ZM5/2019/3 Program 5. zasedání zastupitelstva
ZM5/2019/4 Zápis ze 4. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 27. 3. 2019 
ZM5/2019/5 Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěreč-

ný účet Města Štíty za rok 2018“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2018“ a vy-
slovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) písm. a) 
souhlas s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad. 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty 
za rok 2018 je nedílnou součástí Závěrečného účtu Města 
Štíty za rok 2018.

ZM5/2019/6 Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní závěr-
ku Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahovému dni 
31. 12. 2018 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 zá-
kona.

ZM5/2019/7 Rozpočtové opatření č. 3/2019
ZM5/2019/8 Usnesení z jednání Rady města Štíty č. 11-16
ZM5/2019/9 Kontrola plnění úkolů ZMě
ZM5/2019/10  Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 

duben – červen 2019 včetně protokolů o výsledku jednání 
kontrolního výboru č. 4 – 6

ZM5/2019/11  Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
duben 2019 – červen 2019 včetně protokolů o výsledku kon-
troly z 24. 4. 2019 a 24. 6. 2019

ZM5/2019/12 Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty 
za 1. pololetí roku 2019

ZM5/2019/13 Prodej pozemku p. č. 2189/17 o výměře 29 m² 
v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v Zásadách pro 
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizová-
ní věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
p. Miroslavu Kubelkovi, Štíty

ZM5/2019/14 Směnu p. č. 2305 za parcely p. č. 76/14; 76/15; 
76/22; 81; 106; 112/1; 112/3 a 641/3, vše v k.ú. Štíty – město 
podle směnné smlouvy mezi Městem Štíty a Ing. Eduardem 
Bartoněm, kdy hodnoty směňovaných pozemků jsou stejné 
a činí 186.160 Kč. Správní poplatek za vkladové řízení uhra-
dí Město Štíty.

ZM5/2019/15 Záměr směny pozemků p. č. 1900/1; 1902/1; 
1902/2 a p. č. 1884/6 za pozemek p. č. 2251/11 o celkové 
výměře 12760 m² za pozemek p. č. 2251/11 o výměře 9762 
m², vše v k. ú. Štíty - město

ZM5/2019/16 Žádost p. Ladislava Macka o provedení změny 
v Územním plánu města Štíty

ZM5/2019/17 Smlouvu o dílo se zhotovitelem Miroslavem Švest-
kou, IČ 49306928, Červená Voda 514, na zhotovení projekto-
vé dokumentace a inženýrskou činnost na akci: Novostavba 
hasičské zbrojnice Štíty v ceně 552 970 Kč včetně DPH

ZM5/2019/18 Souhlasí s předloženým návrhem stanov Svazku 
obcí Mikroregionu Zábřežsko, který byl schválen Valnou 
hromadou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne 28. 3. 
2019

ZM5/2019/19 Vnitřní směrnici č. 3/2019 Stravování zaměst-
nanců a uvolněných zastupitelů 

ZM5/2019/20 Vnitřní směrnici č. 4/2019 Zásady tvorby a pou-
žívání sociálního fondu 

ZM5/2019/21 Podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR podle 
podmínek Národního programu Životní prostředí na poříze-
ní elektrického vozidla

ZM5/2019/22 Plán podpory a rozvoje sportu, pohybových 
a volnočasových aktivit města Štíty na období 2019 – 2025

ZM5/2019/23 Výjimku ze zákazu rušení nočního klidu v obdo-
bí 7-12/2019, viz příloha

3. Pověřuje: 
a) Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na opra-

vu komunikace Sportovní ve Štítech dle návrhu za cenu 
969 570 Kč bez DPH a pověřuje prověřit ceny a připravit 
podklady k projednání na mimořádném zasedání zastupitel-
stva v červenci 2019.

5. Projednalo a neschvaluje:
ZM5/2019/24 Návrh na směnu pozemků od Ing. Tomáše Zemana

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

  Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta                                       starosta
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Na pomezí Čech a Moravy 
proběhl již 11. ročník 

společensko – kulturní akce 
Setkání na pomezí Čech a Moravy se stalo již tradiční 

společenskou událostí, kterou každoročně pořádá město Štíty 
ve spolupráci s obcí Výprachtice na pomyslné česko-morav-
ské zemské hranici ve Valteřicích. Poslední červnové sobotní 
odpoledne provázelo nádherné slunečné počasí, takže návštěv-
níci mohli spokojeně sledovat kulturní program, který násle-
doval po mši v místním kostele. Olinka Baričičová, která s ka-
marády přijela až ze Slovenska, potěšila fanoušky lidových 
písniček. Lidové kroje pak vystřídaly bílé košile, černé brýle, 
kravaty a kalhoty, což je typická image kapely Laura a její 
tygři. Výborná revivalová skupina Pangea, která fanoušky 
potěšila nejen výběrem nejznámějších hitů skupiny Beatles, 
ale i svou perfektní vizáží, letošní ročník zakončila. Akce se 
konala za fi nanční spoluúčasti Olomouckého a Pardubického 
kraje a pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Ne-
tolického a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Dalibora 
Horáka, kteří se této akce spolu s dalšími významnými hosty 
zúčastnili. 

Děkujeme těmto sponzorům: Ekola České Libchavy s. r. o., 
Jan Rýznar – RPS Computers, Velt okna s. r. o., Agrospol Vý-
prachtice s. r. o., Hilbert Interiéry s. r. o., Roadmedic s. r. o. 

Pochvalu si také zaslouží skautské sdružení Hledači Štíty, kte-
ré každoročně připravuje soutěže pro děti i dospělé. 

R. J.
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VESNICE ROKU 
Celkem 205 obcí ze všech krajů České republiky se včet-

ně Štítů přihlásilo do pětadvacátého ročníku soutěže Vesnice 
roku v Programu obnovy venkova. Do této soutěže se mohou 
přihlásit i města či městyse vesnického charakteru, které mají 
maximálně 7 500 obyvatel. 

V pondělí 3. 6. do Štítů zavítala krajská hodnotitelská ko-
mise a v čase dvou hodin se zástupci města a spolků snažili 
ukázat to nejlepší ze Štítů. Prezentace se kromě pracovníků 
úřadu a knihovny zúčastnily tyto subjekty: Základní a mateř-
ská škola Štíty, skautské sdružení Hledači Štíty, SDH Štíty, 
Březná a Heroltice, MS Tetřívek, Crhovská chasa, TJ Sokol 
Štíty, Český zahrádkářský svaz Štíty a modeláři. Jejich snaha 
vynesla Štítům ocenění za místní spolkový život a občanskou 
společnost - Cenu naděje pro živý venkov v rámci Olomouc-
kého kraje. 

R. J.

KÁCENÍ MÁJE NA BŘEZNÉ
Kácení máje – oslava mládí a jara je další staročeská dlou-

holetá tradice, která se na Březné udržela a stále se těší nejen 
u místních veliké oblibě. 

Obyčej stavění a kácení májí je velmi starý a znají ho 
po celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních 
slavností, kdy strom představoval strážného ducha obce. Stro-
my vybrané na máje musely být silné, rovné a vysoké. Druh 
stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo boro-
vice, protože déle vydržely zelené. Ale právě tak byla oblíbená 
i bříza. Kmen máje byl většinou hladký, oloupaný, někdy byla 

kůra hadovitě vyřezávána. Zelený vršek koruny se zdobil ba-
revnými stuhami a šátky, květinami a fábory z pestrého papíru. 
Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě visel věnec, zhotove-
ný ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje stávaly 
ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se 
nepokácely, musely se hlídat, protože ukrást máj sousedům 
bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes. Se stavěním 
májek nebo v den kácení máje se pořádaly i taneční zábavy, 
většinou v režii místní mládeže. Předcházela jim většinou ob-
chůzka s hudbou a výskotem po domech. Veselý průvod narůs-
tal, děvčata se k němu postupně připojovala, až nakonec došel 
na náves, kde se tančilo před ústřední májí.

Březenští si postupem času tento tradiční zvyk, který je 
taktéž v režii SDH Březná, přizpůsobili svým možnostem. 
Máj je postavena na hřišti, kde je už od odpoledních hodin 
připraveno bohaté občerstvení. Nesmí chybět vyhlášené mak-
rely na roštu, grilované maso a další oblíbené dobroty. Během 
odpoledne probíhají soutěže pro děti, kdo nechtěl soutěžit či 
tancovat, mohl se letos vyřádit i na nově vybudovaných dět-
ských prolézačkách. S nadcházejícím večerem už se nedočka-
vě vyhlíží na cestě od Březné skupina masek v čele s gorilou, 
vlkodlakem či trestancem s pilkou a sekyrkou, která se chystá 
skácet máj. Menší děti utíkají do bezpečné náruče rodičů, větší 
se snaží bránit máj. I letos byla máj za asistence zkušených 
hasičů úspěšně skácena a veselí mohlo pokračovat diskotékou 
pod širým nebem až do ranních hodin.

A. Wonkeová
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Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali v zavede-

ném a osvědčeném systému práce a zavedli jsme několik po-
zitivních novinek v naší činnosti. Rok hodnotíme jako docela 
úspěšný. Počty žáků v základní škole se mírně zvýšily a popr-
vé od r. 2009 jsme se dostali přes 250 žáků ve 13 třídách. Při-
bližně třetina všech žáků školy k nám dojíždí z okolních obcí, 
nejvíce jich je z Písařova. V mateřské škole máme již řadu 
let plno, ale zatím není problém vyhovět všem žádostem, kde 
mají rodiče právní nárok na předškolní vzdělávání, tj. 3 roky 
věku dítěte a trvalý pobyt v obci. Školní družinu navštěvovalo 
65 žáků ve 3 odděleních.

Na počáteční období školního roku připadlo významné 
výročí 100 let vzniku naší republiky. Ve škole v rámci oslav 
tohoto výročí proběhl dvoudenní celoškolní projekt s cílem 
připomenout žákům zásadní mezníky naší novodobé historie. 
Velmi potěšitelným faktem je, že žáci k jeho plnění přistou-
pili se zaujetím a velmi zodpovědně. Výstupy projektu byly 
prezentovány také na výstavě v prostorách městského úřa-
du. Novinkou letošního roku byly školní běžecké závody pro 
všechny školáky a předškoláky, které jsme na podporu fyzické 
aktivity dětí uspořádali ve spolupráci s fi rmou ZK Kovovýro-
ba Žerníček. Přístup valné části dětí k tomuto závodu ukázal, 
že to s jejich vztahem ke sportu není až tak špatné, jen je po-
třeba ho stále podporovat.   

Jednou z našich významných priorit je systém primární 
prevence. Získali jsme na tuto činnost již popáté fi nanční pod-
poru z ministerstva školství (takto úspěšné byly jen dvě školy 
v Olomouckém kraji). Tyto nemalé dotační prostředky (naše 
projekty byly podpořeny téměř 300 tis. Kč) nám umožňují re-
alizovat řadu kvalitních aktivit a spolupracovat s odborníky. 
Preventivním aktivitám je bezpodmínečně nutné se důsledně 
věnovat. Negativní věci se nám nevyhýbají a musíme počítat 
s tím, že se budou objevovat stále. V tomto školním roce jsme 
projevy sociálně patologických jevů řešili vícekrát. Jednalo se 
o případy kyberšikany mezi žáky, distribuci omamných látek 
nebo agresivní projevy žáků. Ve většině případů se tyto skutky 
odehrály mimo školu, ale zabývali jsme se jimi i my, protože 
máme možnosti je řešit a rodiče nás požádali o pomoc. V zá-
važných případech jsme spolupracovali s policií a orgány soci-
álně právní ochrany dětí. 

Již od minulého školního roku zavádíme postupně prvky 
výuky CLIL, tj. prvky dvojjazyčného vyučování v běžných 
hodinách. V dubnu jsme u nás ve spolupráci s MAS HORNÍ 
POMORAVÍ zrealizovali vzdělávací akci, která měla za cíl 
pedagogům ze škol Zábřežska a Šumperska tuto výuku před-
stavit a názorně předvést. O akci byl zájem, zúčastnilo se jí 
24 pedagogů z 16 škol. Pátým rokem velmi úspěšně pokra-
čuje spolupráce s fi rmou KLEIN automotive  v oblasti pod-
pory technického vzdělávání. Podpora školy fi rmou spočívá 
v materiálním dovybavení školní dílny, poskytování spotřeb-
ního materiálu pro výrobky a zajištěním kvalitního odborného 
lektora pro praktickou výuku. Zvýšil se zájem žáků o techniku 

a více absolventů se hlásí na technické střední školy. Součástí 
našeho květnového Dne otevřených dveří byla výstavka vý-
robků žáků zhotovených na hodinách technického vzdělávání, 
která vzbudila zájem a sklidila pochvalu od návštěvníků. Ti 
mohli odevzdávat své hlasy a na jejich základě byli odměněni 
autoři tří nejlepších žákovských výtvorů. 

Úspěšně také pracuje náš školní parlament s volenými 
zástupci tříd 4. - 9. ročníku (10 členů). Komunikuje s ve-
dením školy a zorganizoval už řadu úspěšných akcí (sbírka 
hraček pro onkologicky nemocné děti, sběr elektroodpadu, 
soutěž tříd v pořádku, sportovní soutěže tříd). Při koordinaci 
činnosti školního parlamentu spolupracujeme metodicky se 
společností CEDU (Centrum demokratického učení). Radost 
máme z úspěchů našich žáků zejména v jazykových soutěžích. 
V okresních kolech získali dvě první, jedno druhé a dvě třetí 
místa, jsme tak jednou z nejúspěšnějších škol. Zvýšil se nám 
počet zájmových kroužků i počet přihlášených žáků. U někte-
rých kroužků nám umožňují získané dotace bezplatnou účast. 
Jedním z důležitých úkolů základní školy je připravit žáky 
pro vstup na střední školu. Letos nás opustilo 38 absolventů. 
Po prázdninách jich zamíří na gymnázia 5, na střední odborné 
školy 15 a na střední odborná učiliště 18.

Nejvýznamnějším zlepšením materiálních podmínek 
v uplynulém roce byla výměna tepelného zdroje pro budovu 
základní školy, kterou během prázdnin provedl zřizovatel.  
Přechod z uhlí na plyn mohu po první topné sezóně hodnotit 
jen pozitivně. Prostory školy byly dostatečně a rovnoměrně 
vytápěné, nevyskytl se žádný větší problém a zmizelo znečiš-
tění okolí kouřem. V obou učebnách informatiky jsme vymě-
nili všechny žákovské počítačové stanice a pořídili software 
pro řízení učeben. Dřívější systém tzv. tenkých klientů insta-
lovaný v roce 2011 nám už pro výuku naprosto nedostačoval. 
Od září se tak stav výrazně zlepšil. V mateřské škole proběhla 
oprava herních prvků na zahradě a zřizovatel vybudoval nový 
a skutečně velkorysý chodník kolem budovy mateřské školy.

Ekonomické podmínky školy byly vcelku dobré. Příspěvek 
zřizovatele na provoz nám umožnil zajistit bezproblémový 
provoz školy, zrealizovat veškeré potřebné opravy a údržby, 
opět zlepšit materiální podmínky pro vzdělávání. Prostřed-
ky ze státního rozpočtu byly lepší než v minulých letech, ale 
přesto jsme museli z ekonomických důvodů spojovat některé 
hodiny ve třídách 5., 6. a 8. ročníku. Téměř 10% našich příjmů 
tvořily získané dotace z operačních programů. Tyto prostředky 
využíváme zejména v práci s talentovanými žáky i s žáky se 
vzdělávacími problémy, pořizujeme pro ně větší počet kvalit-
ních didaktických pomůcek. Umožňují nám také vyšší podpo-
ru zájmové činnosti a jazykového vzdělávání. 

V současné době připravujeme další školní rok. Předpoklá-
dáme stejný počet žáků ZŠ a dětí v MŠ. Poměrně zásadně se 
mění princip fi nancování regionálního školství ze strany stá-
tu. Přechází se od fi nancování na počet žáků k principu podle 
počtu odučených hodin (samozřejmě daný pevnými pravidly). 
Tento způsob je pro školu našeho typu výhodnější, zavádí to-
tiž nově kategorii škol s maximálně dvěma třídami v ročníku, 
u kterých jsou minimální počty žáků ve třídě nižší. Nové fi nan-
cování nám umožní opustit spojování některých hodin v para-
lelních třídách, což jsme doposud byli nuceni dělat. Naopak 
bude možné třídy na výuku více dělit. Tento nový systém se 
jeví jako vstřícnější vůči školám na venkově. Doufám, že tento 
systém bude fungovat a nevyskytnou se nečekaná úskalí.

Závěrem chci všem popřát hezký zbytek léta a těším se 
na spolupráci po prázdninách.       

Miloš Harnych, ředitel školy

ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC
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PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
I letos v červnu proběhla v mateřské škole ve Štítech ob-

líbená akce Pasování předškoláků na školáky. V letošním 
roce odchází do 1. třídy 19 dětí, 12 kluků a 7 holčiček, kteří 
si 20. června odpoledne pozvali na svůj velký den do škol-
ky rodiče, prarodiče, sourozence či kamarády, nechyběla ani 
budoucí paní třídní učitelka, která se přišla svým 
novým žáčkům představit či ředitel ZŠ a MŠ. Děti 
oblečené do fi alových památečních triček nejprve 
zazpívaly a zarecitovaly a potom už došlo k aktu 
pasování. Každé dítko bylo jmenovitě vyzváno, 
představeno, čím chce v budoucnu být a na co se 
těší a netěší ve škole. Poté bylo v pokleku paso-
váno panem ředitelem na školáka. Potom složily 
děti hromadnou přísahu a následovalo překvapení 
od učitelek v podobě promítání prezentace vše-
možných fotek za uplynulé tři, u některých i čtyři 
roky ve školce. Děti bezprostředně jásaly, naopak 
mnohé oko rodičů zaslzelo dojetím. Budoucí ško-
láčci dostali kromě krásných dárečků od paní učite-
lek i připíchnutou památeční placku na tričko „Už 
v září budu prvňák“ a „Dopluli jsme 2018/2019“. 
Po nezbytném focení následoval přípitek dětským 
šampusem, dort a další dobroty nachystané paními 

ZELENÍ
KAMARÁDI

a „obyčejný smrk,“ který mizí 
z krajiny. O kůrovci se mluví 
hodně, ale o důsledcích úbytku 
tisíců hektarů zničeného lesa 
méně. Vypůjčil jsem si znalos-
ti doc. RNDr. Jana Pokorného, 
odborníka na využití sluneční 
energie v přírodních systé-
mech. 
Dnes lze na základě listové plo-
chy přesně kvantifi kovat v ki-
lowattech klimatizační přínos 
jediného smrku nebo jiného 
stromu, pro naše okolí. Např. 
u 80letého smrku, optimálně 
rostlého, může být klimatizační 
„výkon“ 20-30 kW (tj. 10 elek-
trických klimatizačních jedno-
tek). Stromy svým působením 
vyrovnávají teplotní rozdíly, 
přispívají ke stabilitě prostředí 
a vliv úbytku zelené plochy lze 
těžko domyslet. Klimatizační 
efekt vzrostlých stromů se vý-
razně projevuje v městských 
zástavbách, které jsou plné 
asfaltu, betonu a zpevněných 
ploch. Doc. Pokorný upozorňu-
je, že i v těchto lokalitách při-

učitelkami a zejména některými šikovnými maminkami. Ro-
diče dostali kávu a společně všichni s dětmi i učitelkami napo-
sledy ve školce poseděli, popovídali a zavzpomínali. 

Poděkování patří všem učitelkám z MŠ Štíty, ale to největ-
ší Anetce Ševčíkové, která se o naše děti s láskou, vždy milým 
úsměvem a nekonečnou trpělivostí celé tři roky perfektně starala.

Za rodiče A. Wonkeová

bývá žádostí o kácení zdra-
vých stromů.??!
(Řadu materiálů i přednášky 
doc. Pokorného lze vyhledat 
na internetu, problematika je 
velmi široká)

Petr Beneš

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Štěpáne, co okurková sezóna?
Štěpán: to snad ve Znojmě, tady borůvková…
Redaktorka: dobře, tak borůvková…a máš něco?
Štěpán: mám „koupil“ jsem to od jednoho úředníka 
z Ministerstva dopravy
Redaktorka: ty máš styky…
Štěpán: taky se vypracuješ, chce to trochu ironie, 
sarkasmu, nadhledu, beznaděje a optimismu…
Redaktorka: tolik věcí najednou, na to nemám…
Štěpán: ale máš, mrkni na youtube.com a hledej 
„komunikace Heroltice“

Já a Štěpán…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Soutěž Zlatá srnčí 
trofej ve Štítech!

Už se stává tradicí, že se štítecký kroužek mladých my-
slivců „DMM Tetřívci Štíty“ každoročně účastní okresní-
ho kola ZST. Z okresních kol se totiž vybírají ti nejlepší, 
kteří se účastní Národního fi nále ZST, letos už 49. ročník 
s působením v ČR.

Když se ohlédnu do minulosti soutěže, až rok 1977 
přinesl velkou změnu v konání národního fi nále. Do této 
doby se jednalo spíš o vědomostní soutěž jednodenní.  
Z okresních mysliveckých spolků byl ale tak velký zájem 
o účast jejich soutěžících, že bylo nutné vytvořit dvě čtr-
náctidenní soustředění, a to už rozdělené na skupinu „A“ 
- mladší děti a skupinu „B“ - starší děti. Přes menší či větší 
organizační změny si národní fi nále soutěže ZST udrželo 
tyto dva turnusy a přízeň většiny okresních mysliveckých 
spolků (OMS).  

Naši mladí myslivci ani letos nic nepodcenili a pilně 
se celý školní rok na tuto soutěž připravovali. Jako jedno 
z prvních ofi ciálních prověření našich znalostí a přípravu 
na vyšší kola ZST je bezesporu Místní kolo ZST, které 
jako kroužek pořádáme jen pro naše Tetřívky.

Letošní místní kolo proběhlo 18. dubna ve Štítech, 
v místní části Pod Petrovem. Soutěž se skládala z vědo-
mostního testu, s výběrem možností správné odpovědi 
a,b,c a z poznávací stezky, která byla značena krepovými 
fáborky, čísly a poznávacími úkoly. Většinou se jednalo 
o preparace nebo trofeje naší zvěře a různé lovecké a my-
slivecké pomůcky. Nechyběly ale ani otázky na poznávání 
našich stromů a rostlin. Děti byly rozděleny do tří sku-
pin podle věku, a to na skupinu „0“- děti z MŠ - 2.tř. ZŠ, 
„A“- 3.- 5. třída a „B“- 6.- 9. třída ZŠ, ve kterých byly 
samostatně hodnoceny a oceněny. Všechny prokázaly, že 
mají vědomosti, a proto hurá na okresní kolo 4. května 
do Úsova!!!

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat našim spon-
zorům, jmenovitě: Městu Štíty, fi rmě KLEIN Automo-
tive s.r.o., ZEAS Březná a.s., našemu MS Tetřívek Štíty 
a všem, kteří mi při přípravě a průběhu pomáhali!!!  DĚ-
KUJI!!! 

Dušková Eva

Okresní kolo ZST 2019 v Úsově!
První květnovou sobotu 4.5.2019 se konala již tradiční 

soutěž pro děti Zlatá srnčí trofej na zámku v Úsově. Zájem o 
tuto soutěž vzrůstá, protože se letošního ročníku ZST zúčastnil 
rekordní počet dětí – celkem 57, z toho v kategorii „0“ 16 dětí, 
„A“ 20 dětí a „B“ 21 dětí.

Za náš kroužek DMM Tetřívci Štíty, nastoupilo 15 soutě-
žících. Čtyři ve skupině „0“, devět ve skupině „A“ a dva ve 
skupině „B“.

Jak už je zvykem na soutěži ZST, soutěž se skládá z vědo-
mostního testu a poznávací stezky. Děti ze skupiny „0“ plnily 
úkoly jen na poznávací stezce. 

Odpoledne byla pro všechny připravena velmi zajímavá 
přednáška Petry a Radka Podolských z Králík, kteří ve svém 
Království sov chovají téměř všechny evropské druhy. Děti si 
sovy mohly z blízka prohlédnout a o jejich chovu se dozvěděly 
spoustu zajímavostí.

Z nejmladší skupiny „O“ se z našich Tetřívků nejlépe 
umístila a na „bedně“ stála Anita Dušková, která obsadila 3. 
místo! Gratuluji!!!
Nádherné umístění měla v 
této skupině i ostatní děvča-
ta, viz tabulka:

3. místo  Dušková Anita
5. místo  Johnová Veronika
6. místo Kulhánková Marie
8. místo Janků Denisa

Ve skupině „A“, měli letos Tetřívci nejširší zastoupení a nej-
lépe se umístila a na „bedně“ stála Kateřina Habasová, která 
obsadila 2. místo! A jede náš okres reprezentovat na Národní 
fi nále ZST do Plané nad Lužnicí.Gratuluji!!!

2. místo Habasová Kateřina
4. místo Habasová Veronika
5. místo John Pavel
6. místo Scholzová Elena
8. místo Smrčková Tereza
10. místo Bartošová Lola Ema
13. místo Kovářová Aneta
19. místo Procházková Vanesa
20. místo Procházková Sandra

Ve skupině „B“ startovali za Tetřívky jen dva soutěžící a ani ti 
se neztratili…

11. místo Kašparová Kristýna
12. místo Měrka Adam

Celkově jsme byli vyhlášeni jako nejlepší myslivecký 
kroužek v okrese Šumperk a dostali jsme dort, po kterém 
se jen zaprášilo. 
Ještě jednou všem moc gratuluji a jsem na vás pyš-
ná!!! 

Pro případné zájemce o náš kroužek!!! Na školní rok 
2019/20 je několik míst v kroužku ještě volných, bude-
me se na vás těšit!!!

Dušková Eva
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Zkazky šilperské
Příběhy z našeho městečka, které jste si na tomto místě 

mohli přečíst v minulých číslech, byly zatím humorné či 
úsměvné. Příběh dnešní k těm veselým rozhodně nepatří. 
Před několika měsíci se mi náhodou dostaly do rukou za-
jímavé fotografi e z rodinného alba rodiny Schaarovy. Je 
na nich zachycena událost, která se stala v padesátých le-
tech minulého století. 

Byl krásný letní den, (patrně) roku 1952, obloha modrá 
bez jediného mráčku. Na náměstí právě přicházel „kinovou“ 
uličkou (nevím, proč zrovna tudy) pohřební průvod, který měl 
namířeno přes náměstí ke kostelu. Tu, zčista jasna, se před oči-
ma smutečních hostů rozlomil a spadl jeden ze dvou vzrostlých 
kaštanů rostoucích před kostelem. Bohužel právě ten, který se 
nacházel několik metrů nad památným křížem. Větve se na něj 
zřítily a pod jejich tíhou se kříž rozlomil. Na místě zůstala stát 
jen větší část podstavce. Bylo jen štěstím či řízením osudu, že 
se strom nezřítil o pár minut později, raději nemyslet, k jaké-
mu neštěstí mohlo dojít. I druhý strom byl brzy poté skácen.

Ještě na fotografi ích z roku 1955 je vidět pouze torzo kříže. 
K nepříliš zdařilé opravě a znovuvztyčení kříže došlo až v roce 
1956 (dle rodinných fotografi í z podzimu tohoto roku). Kříž 
před kostelem (s motivem Nanebevzetí Panny Marie z roku 
1859) nese ještě dnes stopy tehdejšího poškození. „Jizva“ 
po zranění je postupem času stále zřetelnější.

(Děkuji za poskytnuté informace očitému svědkovi události 
p. J. Purkertovi a za dokumentační fotografi e p. Zd. Buřičovi 
a pí. Fr. Kubíčkové.)    

Ivana Valentová

Torzo kříže - rok 1955.

Jizva po zlomenině je patrná 
i dnes, po více jak šedesáti 
letech.
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Liechtenštejnové na Štítecku – 1. část
V srpnu se v našem městě každoročně koná tradiční pouť. 

V roce 1934 se konala ve dnech 12. - 15. srpna a měla obzvlášť 
slavnostní charakter.

Obyvatelé tehdy slavili výročí 600 let od založení měs-
ta. Vycházeli totiž z písemností, ve kterých byl vznik města 
datován k roku 1334. V tomto roce povýšili Šternberkové 
Šilperk na město a dali mu svůj znak – osmicípou zlatou hvěz-
du v modrém poli s osmicípými hvězdičkami mezi hroty. Je 
pravdou, že již dříve – jak je zřejmé z kupních smluv – se sídlo 
zmiňuje pod různými názvy - např. jako Silperck, Schildperch, 
Schilperc, Schilperck apod. Jeho předchozí existence je tedy 
zřejmá, ale existuje i další listina, kterou roku 1347 majitel Ja-

roslav ze Šternberka jmenuje Šilperk jako NOSTRA CIVITAS 
– naše město. Dnes již ale víme, že nejstarším historickým do-
kladem, který lze považovat za zakládací listinu města je tzv. 
Protivenovo privilegium z roku 1278.

Velkolepá oslava začala v neděli dopoledne, 12. srpna 
1934, setkáním ve velkém sále Německého domu (dněšní so-
kolovna), který byl při této příležitosti slavnostně vyzdoben. 
Celé setkání zahájil starosta Thaddeus Švestka, který pozdra-
vil všechny přítomné. Byli mezi nimi i významní hosté z okol-
ních vesnic, přivítán byl pan děkan Josef Prokeš, slavnostní 
řeč, ve které nechyběla zmínka o historii města, pronesl pan 
Gustav Kalenda, bývalý český správce matiční školy. U příle-
žitosti výročí města byl prezidentovi T. G. Masarykovi zaslán 
slavnostní telegram. Pan starosta pak otevřel výstavu řemesel. 
Ve dvě hodiny odpoledne byl zahájen slavnostní průvod, který 
se přesunoval z Březenské ulice přes město do parku. Účastni-
li se jej zastupitelé města, různé spolky, alegorické vozy, lidé 
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v krojích, hasičské sbory atd. První den oslav pak uzavřela 
lidová slavnost v parku. 
Pondělí využila většina návštěv a hostů k výletům po oko-
lí. Na úterý večer, jakmile se začalo stmívat, bylo připrave-
no slavnostní noční osvětlení a průvod se světly z Březenské 
ulice: „Průvod, jaký Schildberg jen tak brzy znovu nezažije:“ 
(podle kronikáře Rudolfa Gablera)
Na kostelní věži pak svítil nápis 1334 -1934.
Ve středu po ranní mši následovala na hřbitově vzpomínková 
akce za zemřelé, kterou doprovodilo zvonění kostelních zvo-
nů.

U příležitosti oslav bylo do německy psané Pamětní knihy 
města Štíty napsáno:

Schildberg, 600 let městem, zažil už hodně radostí i strastí. 
Nyní hrozí horší časy. Proto milý návštěvníku, pokud máš srdce 
v těle, vepiš do této knihy svoje jméno a otevři také svůj měšec. 

Na jedné ze stránek pak najdeme podpisy členů rodiny 
Liechtenštejnů, kteří během slavnosti ve středu 15. srpna roku 
1934 kolem desáté hodiny do Schildbergu také zavítali. Kníže 
Alois Adolf von Liechtenstein se svojí chotí Elisabeth Amálií 
a s jejich nejstarším synem Franzem Josefem. Manželé pobý-
vali hlavně na zámku ve Velkých Losinách, odkud do Schild-
bergu přijeli. Žili také na zámku ve Šternberku na Moravě 
a zámku Frauenthal ve Štýrsku. Měli spolu osm dětí, šest synů 
a dvě dcery. Elisabeth byla členkou habsburského panovnic-
kého rodu, jejím nevlastním bratrem byl František Ferdinand 
d´Este. Stala se vášnivou sběratelkou aut a řidičkou, což byla 
tehdy mezi urozenými dámami v Evropě výjimka. Vlastnila 
dokonce sbírku 39 automobilů. Kníže Alois byl nositelem ry-
tířského řádu Zlatého rouna, který se udílel poměrně vzácně. 
Syn Franz Josef Liechtenstein se narodil roku 1906 a jeho 
kmotrem byl samotný rakousko-uherský císař František Jo-
sef I. Vystudoval vysokou školu zemědělskou ve Vídni a již 
od svých 17 let byl považován za následníka liechtenštejnské-
ho trůnu. Od roku 1929 spravoval rodový majetek v celých 
Čechách. Roku 1938 se odstěhoval se do Liechtenštejnska, 
kde se oženil a potomci tohoto rodu vládnou v Liechtenštejn-
sku dodnes.

Návštěva knížecí rodiny se nesla ve slavnostním duchu. 
Přivítání proběhlo před farou a jako první promluvil duchov-
ní pan Josef Prokeš. Následoval slavnostní proslov starosty 
Thaddeuse Švestky a pana Gustava Kalendy. Po krátkém po-
bytu na faře, Liechtenštejnové odjeli. O jejich návštěvě svědčí 
zápis do pamětní knihy, kam ke svému podpisu kníže Alois 
přidal větu: „Bůh žehnej Schildbergu!“ 
  

Přeložila a upravila Hana Tempírová
  poděkování za spolupráci M. Lauermannové

Kníže Alois Adolf von 
Liechtenstein se svojí cho-
tí Elisabeth Amálií a jejich 
nejstarší syn Franz Josef.

Dálnice Wroclaw – Štíty – Vídeň
V minulém vydání časopisu jsme se zabývali plánovanou 

výstavbou železnice, která měla propojit Štíty s olomoucko – 
pražskou tratí. Bylo to na přelomu 19. - 20.stol. a ke stejné my-
šlence se pak někteří zastánci výstavby vrátili ještě po vzniku 
Československa, za tzv. 1. republiky.

V jiné době, za nacistické okupace roku 1940, vznikly vel-
kolepé plány na stavbu tzv. říšské dálnice, která by propojila 
města Breslau (dnešní Wroclaw) s Vídní. Tato dálnice měla 
vést pouhých 500 metrů západně od štíteckého nádraží, kde 
měla v podobě mostu  překlenout část údolí a pod oblastí na-
zývanou Polsko se  napojit na silnici, opustit katastrální úze-
mí města a pokračovat ve směru  Moravská Třebová, Brno, 
Vídeň. Wroclaw je od nás vzdálená zhruba 150 km a kdysi 
patřila k Českému království. Český lev je dodnes součástí 
městského znaku. Bohužel v osudovém roce 1741, za panová-
ní Habsburků, prohrála Marie Terezie tuto část svého císařství 
s pruským králem Fridrichem II. a ten udělal z Wroclawi jed-
no z nejvýznamnějších center Pruska. V roce 1936, za nacistů, 
byla Wroclaw slavnostně propojena novou dálnicí s Berlínem. 
Proto vznikla myšlenka propojit toto město i s Vídní a nejkrat-
ší možná cesta vedla také kolem našeho města. Vyměřování 
dálnice bylo naplánováno na duben roku 1940 a bylo nařízeno 
samotným „Vůdcem“ Adolfem Hitlerem. Říšská dálnice měla 
sledovat trasu přes Kladsko – Králíky – západně od Červené 
Vody přes Mlýnice, dále měla přetnout Heroltice pod kostelem 
a vést podél „Glotzbergu“ ke Štítům.

Válka ale všechny „velkolepé“ plány Třetí říše smetla. 
Po roce 1945 připadla Wroclaw Polsku. Svět se změnil, lidé 
měli už jiné starosti a plány na dálnici upadly v zapomnění.

Přeložila a upravila Hana Tempírová
Zdroje:
Gedenksbuch der Stadt Schildberg
www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/wroclaw-tak-trochu-ces-
ke-nemecke-mesto-v-polsku

Zdroje:
Gedenksbuch der Stadt Schildberg
Kronika Šilperka 1924 - 1941
http://www.hs-liechtenstein.cz
https://www.fuerstenhaus.li
www.wikipedia.de
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíců července a srpna tohoto roku slaví vý-
znamné životní výročí tito naši spoluobčané:

Schönová Hana   70 let
Matějková Anna  70 let
Valentová Věra   75 let
Sitta Jaroslav   75 let
Švédová Marie   75 let
Wisterová Jana   76 let
Dubovan Jozef   76 let
Pospíšilová Jarmila  76 let
Kotrašová Irena  76 let
Havlena Jaroslav  77 let
Nýdecký Josef   78 let
Marešová Anna   80 let
Pecháček František  83 let
Valenta Vladislav  85 let
Pospíšil Zdeněk  86 let
Jurečková Marie  86 let
Siposová Terezia  86 let
Bednář Václav   89 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Utichlo srdce, uběhl čas, vzpomínku 
v srdci má každý z nás.

Dne 21. července uplynulo 
11 let, kdy nás opustil 

pan Stanislav Pavelka.
S láskou vzpomínají sourozenci 

s rodinami.

Dne 9. srpna uplyne 9 roků 
od úmrtí 

pana Karla Směšného.
Vzpomíná manželka Miluše 

s rodinou.

Pouť je cesta pokání za hřích, 
v touze po očištění a posvěcení

Pouť je cesta za účelem návštěvy určitého poutního 
místa, které má náboženský význam. V křesťanské Ev-
ropě se k cílům náboženských poutí, zejména výročním 
poutím k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo 
v den svátku jejich patrona, soustředil společenský život. 
S postupnou ateizací se tento zvyk osamostatnil od nábo-
ženského původu a pouť se tak v profánním světě stala 
synonymem zábavního parku.

Křesťané měli již od 2. století v úctě hroby mučed-
níků, k nim přicházeli a u nich se také modlili. Od 4. 
století začínají poutníci putovat do Svaté země na místa 
spojená s životem Ježíše Krista – rozmach těchto puto-
vání je jednak spojen s uznáním křesťanství coby povo-
leného náboženství, jednak také nálezem kříže, na němž 
Ježíš zemřel, sv. Helenou. Vzorem pro křesťanské pouti 
do Jeruzaléma byla putování Izraelců do jeruzalémského 
chrámu. Pouť křesťané podnikali jako pokání za hřích, 
v touze po očištění a posvěcení.

Ve středověku se křesťanská pouť stává zážitkem 
víry, cesta na poutní místa je často dlouhá, namáhavá 
a nebezpečná. Mezi nejoblíbenější poutní místa se ve-
dle Jeruzaléma řadí Řím, místo umučení apoštolů Petra 
a Pavla a mnoha starokřesťanských mučedníků a Santia-
go de Compostela - místo nálezu ostatků apoštola Ja-
kuba Staršího, k němuž vedla proslavená svatojakubská 
cesta (Camino de Santiago). Poskytnutí noclehu poutní-
kům platilo jako jeden ze skutků milosrdenství a tvořilo 
součást požehnání spojeného s poutí. Nejvýznamnějším 
středověkým poutním místem na území Česka byla Pra-
ha, zvláště pak chrám sv. Víta, místo spojené se zemský-
mi patrony a především svatým Václavem.

Poutními místy se zvláštním významem jsou tzv. ma-
riánská poutní místa. Ta nejsou spojena s životem Panny 
Marie, ale pouť zde směřuje na místa jejího zjevení či 
k jejímu obrazu či soše, které je obvykle přikládána nad-
přirozená moc. Mezi významná mariánská poutní místa 
patří např. Lurdy (ročně je navštíví 7 miliónů poutníků), 
Fatima (ročně ji navštíví 4,5 miliónu poutníků), Čen-
stochová (ročně ji navštíví 4,3 miliónu poutníků), Ma-
riazell, Loreto, La Saletta, v Česku např. Stará Boleslav, 
Svatá Hora u Příbrami a Hostýn.

Každoročně se konají poutní slavnosti v místních 
kostelích v den svátku patrona, jemuž je zasvěcen. K ta-
kovému místu se soustředí život celé oblasti. V naší far-
nosti bude 

Poutní mše svatá
k Panně Marii Nanebevzaté

v neděli 11. srpna 
v 10.30 hod.

P. Jacek Brończyk, váš farář

 Dne 21.9.2019 uplyne 15 roků 
od úmrtí 

pana Bedřicha Berana.

Stále vzpomínají manželka Hilda, 
dcera a syn s rodinami.
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TURISTIKA
Pojď se s námi toulat….

Už se stalo skoro tradicí, že v půli června se podstatná 
část štíteckých turistů vydává na týdenní výlet s šumperský-
mi železničáři s cílem poznávat naši zemi. Takto jsme obra-
zili na třikrát Šumavu, pobyli v Krušných horách, toulali se 
po Kokořínsku a kolem Úštěku. Tentokrát to bylo již po sedmé 
a cílem bylo České Středohoří. V termínu 11. - 16. června jsme 
obsadili v plně obsazeném autobusu svých 12 míst a vydali se 
do krajiny dávných sopek. 

České Středohoří je malebná a líbezná krajina utvářená pří-
rodou i člověkem. Jsou pro ni typické kuželovité tvary kopců 
z třetihorní vulkanické činnosti. V roce 1976 zde byla vyhlá-
šena Chráněná krajinná oblast o rozloze 1063 km², která je 
druhou největší CHKO na území ČR.

Při cestě jsme si první den prohlédli město a zámek v Roud-
nici nad Labem v majitelství Lobkowitzů a obdivovali krásně 
upravený vodní hrad v Budyni nad Ohří.

V Litoměřicích jsme se ubytovali v hotelu Labe a už ob-
sazení pokojů v 9. - 11. poschodí naznačovalo, že se bude pro 
další dny většinou jednat o výškové výstupy.

První náš výlet směřoval z obce Rovné památkovou li-
povou alejí do téměř posvátného místa v Čechách – na horu 
Říp (461 m). Platí tu tradice, že na tento kopec by měl kaž-
dý Čech aspoň jednou v životě zavítat. Ne snad kvůli mléku 
a strdí – toho se vám tam nedostane, ale kvůli pocitu, že kráčí-

me ve stopách našeho praotce Čecha. V tichu rotundy sv. Jiří 
a sv. Vojtěcha zazněl zasvěcený výklad průvodce, zacvakaly 
spouště fotoaparátů a z úst mnoha přítomných pak byla slyšet 
uznalá slova chvály. Odpočinek s občerstvením před sestu-
pem do obce Ledčice prospěl unaveným nohám i vyprahlým 
hrdlům (teplota ovzduší se pohybovala kolem 30°).

Následující den nás autobus vyložil v obci Klapý, odkud 
jsme vystoupali na další nepřehlédnutelnou dominantu kraje – 
hrad Házmburk. Pochází ze 13. století, jeho majiteli byli páno-
vé z českého rodu Zajíců. Stojí na kopci s výškou 418 m. Čer-
ná a Bílá věž hradu je zdaleka vidět. Místo je opředeno mnoha 
pověstmi – hradní podzemí je prý spojeno tajnými chodbami 
s okolními hrady, sklepení jsou naplněna poklady a sudy vyni-
kajícího vína hlídaného třemi mužíčky. V noci se na hradbách 
v bílém šatě objevuje duch nešťastné dcery Mikuláše Zajíce 
a proslulá je i házmburská dravá saň.

Ale my jsme si na vynikajícím hradním víně nepochutnali, 
až teprve ve stylové hospodě zvané Konírna jsme byli poctěni 
pravým českým pivem. Samozřejmě jsme nevynechali pro-
hlídku známého libochovického zámku, kde se narodil vědec 
J. E. Purkyně.

Další den nás čekal nejvyšší bod Českého Středohoří – Mi-
lešovka (837 m).

Je známá jako největrnější místo v České republice. Evi-
dují zde 30 bouřkových dní v roce a průměrná roční teplota je 
pouhých 5,1°C. My jsme se však při výstupu pěkně zapotili, 
tím spíš, že teploty byly opět tropické. Proto jsme rádi zjis-
tili, že restaurace i pípa jsou již v plném provozu. Rozhled-
na na Milešovce je otevřena jen za dobrého počasí (což bylo) 
a je z ní impozantní výhled na okolní kopce, Polabskou nížinu 
i hřeben Krušných hor. Někteří vytrvalci si na svou turistickou 
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pažbu přidali ještě lesnatý vrch Ostrý (553 m) se zbytky ně-
kdejšího hradu a s nádherným výhledem do okolí. 

Uspokojeni bohatými zážitky potom rádi usedáme v hote-
lu k bohatému stolu s večeří a pochvalujeme umění zdejších 
kuchařů.

Poslední výlet směřoval z obce Oparno naučnou stezkou 
na čedičový kužel Lovoš (570 m). Na svazích a vrcholových 
partiích se rozkládá přírodní rezervace se sutěmi, travnatými 
stepními porosty a lesostepmi, teplomilnými rostlinami i ži-
vočichy. Vrchol nabízí úchvatné výhledy do okolí ale také ob-
čerstvení v chatě Klubu českých turistů s vyhlídkovou terasou. 
Mezi pozoruhodnosti zde patří Památný kříž, který nechala 
postavit matka za záchranu svých tří dětí v bouři. Na vrchol 
Malého Lovoše pak pokračuje naučná stezka ke třem Panen-
ským kamenům. Podle pověsti představují tři dcery, které pro-

klela matka, když zmeškaly 
mši.

Scházeli jsme pak do údo-
lí po Císařských schodech. Ty 
jsou památkou na 19. století, 
kdy je zde vybudoval němec-
ký turistický spolek. Došli 
jsme do Oparenského údolí, 
kterým protéká Milešovický 
potok. Zde stojí známý Čer-
nodolský mlýn zvoucí všech-
ny ušlé i čilé pocestné na bo-
haté občerstvení. Posloužili 
jsme si a příjemně unaveni 
došli k našemu útočišti – au-
tobusu, aby nás naposledy 
odvezl na večeři do hotelu 
Labe.

Poslední den – sbaleno, uklizeno, vše zaplaceno – a může-
me se rozloučit s Litoměřicemi.

Ještě poslední bonbónek – prohlídka zámku Nelahozeves 
v rodné obci Antonína Dvořáka. Zámek je jedna z nejkrás-
nějších renesančních staveb v Čechách. Prohlédli jsme stálou 
zámeckou expozici „Pohled do šlechtického interiéru rodiny 
Lobkowitzů“, prošli chodby a komnaty zámku. Na zámeckém 
dvoře se také pravidelně pořádají středověké trhy i dobová ry-
tířská klání. Na ty jsme již ale čekat nechtěli. Nezlákala nás 
ani vůně grilovaných specialit připravovaných kuchtíky přímo 
na nádvoří. A spěchali jsme domů, na Moravu.

Nezbývá než poděkovat organizátoru těchto výletů panu 
Josefu Bartelovi, pozvat vás k účasti na naše další turistické 
akce a těšit se na příští plánovaný zájezd v roce 2020.

Marie Lauermannová
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