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Vážení spoluobčané, 
žijeme v době technologií, o kterých se nám před několi-

ka lety ani nesnilo. Satelitní navigace nás neomylně zavede 
na nejzapadlejší místo, kam vede nějaká komunikace, v pří-
věšku na klíče máme archiv všech písniček, které se nám líbí, 
z displeje telefonu se na vás právě volající krásně usmívá. Přes 
internet se můžeme kdykoli spojit se svým dítětem, které zís-
kává pracovní a jazykové zkušenosti v daleké cizině. Oceá-
ny přestaly už dávno být komunikační překážkou a vesmír se 
zaplňuje satelity a podobnými zařízeními, jež nám v mnohém 
usnadňují, zpříjemňují a zkvalitňují život.

Jenže kvalita života obyčejného občana Štítů není měřena 
rychlostí internetu, kapacitou čipů a schopnostmi navigačních 
satelitů. Občan chce, aby fungovala doprava, aby jeho děti 
chodily do opravené školky, školy, aby měly zajištěnou zdra-
votní péči. Občan chce, aby fungovaly obchody – proto žádá, 
aby v supermarketech, kam nosí své peníze, bylo obsazeno 
více pokladen a nemusel stát půlhodinovou frontu. Občan 
chce, aby si mohl vyjít na procházku a cítil se bezpečně, proto 
žádá objasnění případů vloupání, napadení a žádá více policis-
tů v regionu. Občan chce žít v pěkném a příjemném prostředí, 
proto dokáže ocenit výstavbu hřišť pro děti, rekonstrukci pa-
mátek, kvalitní údržbu a úpravu městského parku nebo svého 
města.

Jsem občanem tohoto města, který to přesně takhle cítí. 
A jako starosta mohu spoustu (nikoli všechny) věci ovlivnit, 
o což se také snažím. Člověk tuto práci dělá rád, má radost 
z každé získané a dobře investované koruny a je smutný, když 
se některou snahu nedaří dotáhnout do plánované podoby. Ale 
to vše je, dá se říci, normální koloběh pracovního života sta-
rosty města.

Je tu však něco, co normální není. Žijí mezi námi totiž 
lidé, kteří patří patrně do speciálních léčeben, ústavů, zamří-
žovaných cel nebo snad na jinou planetu. Člověk nemůže mít 
plnohodnotnou radost z něčeho, co se právě podařilo posta-
vit, opravit, zrekonstruovat, protože zároveň žije v obavě, že 
přijde jakýsi „duševní žebrák“ a práci desítek lidí za desítky 
a stovky tisíc korun zničí nebo znehodnotí.

„Co je to za lidi?“, ptám se sám sebe. Co je vede k tomu, 
že pomalují nově natřenou čekárnu, zničí lavičky v parku, kde 
si dětičky rády hrají a spousta z nás si zde ráda odpočine. Proč 

neustále kradou na hřbitovech? Proč se baví tím, že poškozují 
kulturní památku sv. Anny u hřbitova? Co se jim líbí na likvi-
daci sportovních hřišť nebo informačního systému na náměs-
tí? Koho může jenom napadnout myšlenka na zničení nové 
fasády na objektu kabin, kde máme na stěně „originální mal-
bu“ z podrážek bot? To jsou otázky, které si klademe takřka 
po každém víkendu. A odpovědi na ně nejsou pro tyto morální 
devianty věru lichotivé:
– v drtivé většině případů jde o naši mládež
– většinou jde o stav způsobený alkoholem nebo vlivem psy-

chotropních látek 
– na povrch vyplouvají skutečné postoje a povahy těchto rá-

doby „borců“
– jsou přesvědčeni, že zaujmou své okolí podobnými „hrdin-

skými“ činy, protože v běžném životě toho nejsou schopni
– mají absolutně tragické morální povědomí o vztahu k naše-

mu společnému majetku - netuší, jaké fatální následky by 
odhalení takového chování mohlo mít, a to nejen na jejich 
dalším společenském postavení

– jsou absolutně imunní a sobečtí vůči pocitům lidí, kteří jim 
vydláždili dosavadní cestu životem, při případném pře-
stupkovém řízení nebo policejním trestním stíhání.
Těch odpovědí by se našlo jistě mnohem více, nicméně ať 

budou jakékoli, žádná z nich nevyzní ani jako náznak omlu-
vy pro toto chování. Jeho důsledky odhalujeme dnes a denně. 
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 18. – 19. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o dílo uzavřená s kupujícím Stora Enco Produ-

cts Ždírec s.r.o. – prodej jehličnaté kulatiny.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou STRABAG a.s. Praha 

– oprava místních komunikací.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou RAFFAELINFO ART 

s.r.o. Červený Kostelec – dodávka a montáž informační-
ho orientačního značení ulic a komunálních cílů ve Ští-
tech.

• Smlouvy o uměleckém vystoupení: Hudební skupi-
na LIFBand, Olomouc (vystoupení dne 22.8.2019 KD 
Štíty), Spolek múzických umění, Jedlí (vystoupení dne 
11.8.2019 kostel Štíty), Mgr. Petr Šimáček, Choceň (vy-
stoupení dne 20.8.2019 Heroltice).

• Smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem Milošem Ne-
chanickým, Poniklá – rekonstrukce pravé strany zdi hřbi-
tova v Herolticích.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci 
Sdružení obcí Orlicko – na realizaci projektu Lyžařská 
běžecká oblast Buková hora – Suchý vrch.

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 
každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedá-
ní ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: opravu místních 
komunikací předložená firmou STRABAG a.s. Praha, 
vybavení DB GINIS Standart a aktualizaci ekonomic-
kých modulů firmou ASI s.r.o. Mohelnice, ořezání tújí na 
hřbitově ve Štítech – firma Šikula Šumperk.

• Rada města schválila nákup: herní prvky na dětské hři-
ště v místní části Březná a Crhov, 3 dárkové balíčky na 
akci Free styl Štíty, 3 dárkové balíčky na akci I. ročník 
tenisového turnaje dvojic Czech Open Štíty, 2 autobuso-
vé čekárny,  3 kusy plastových oken včetně montáže na 
objektu čp. 47 Březná, 3 dárkové balíčky na akci pohá-
rová soutěž SDH Březná, 6 dárkových balíčků na akci 
pohárová soutěž SDH Heroltice, vrtací a bourací kladivo 
pro MH Štíty, skartovací stroj pro ekonomické oddělení, 
nářadí kombinátor Milwaukee včetně adaptérů pro MH 
Štíty. 

• Rada schválila výpověď smlouvy o pronájmu pozemku 
č. 122008N.

• Rada schválila žádost o ukončení smlouvy o nájmu neby-
tových prostor, žadatel Zdeněk Minář.

• Rada města schválila objednání kovového zábradlí u fir-
my KOVOVÝROBA Žerníček s.r.o. Štíty na zajištění 
bezpečnosti chodců v části ulice Školní a Nákladní.

• Rada schválila objednání provedení horizontální izolace 
zdiva na objektu čp. 47 na Březné firmou František Hróz, 
Přerov.

• Rada města schválila objednání geologického průzkumu 
pro novou místní komunikaci firmou 2G geolog s.r.o. 
Ústí nad Orlicí.

• Rada města schválila interní směrnici č. 5/2019 o ubyto-
vání v objektu města.

• Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy doho-
dou na pronájem pozemků v k. ú. Štíty – město – žadatel-
ka pí. Hana Hájková, Brno.

• Rada schválila úhradu ceny licencí a udržovacích poplat-
ků firmě ASI s.r.o. Mohelnice.

• Rada schválila pozvání na 7. zasedání ZMě dne 25.9.2019.

Vinu přisuzuji především naší mládeži, a to i přesto, že jsem 
pevně přesvědčen, že 98 % těchto mladých lidí je slušných 
a bezproblémových.

A teď, co s tím?
Budeme žádat státní policii o častější součinnost, zejmé-

na Obvodní oddělení Zábřeh. Budeme žádat častější kontroly 
večerních a nočních akcí v místech, kde dochází k devastaci 
majetku, který slouží nám všem. Naším společným cílem je 
odhalit pachatele těchto činů, aby byli řádně potrestáni.

Apeluji tedy na Vás, slušnou mládež, která se dokáže ba-
vit bez řinčení rozbitého skla zastávek a veřejného osvětlení, 
ničení dopravního značení. Pomozte při odhalování těchto va-
šich „společenských nepřátel“, protože i díky nim máte i vy 
neoprávněně u mnoha lidí opravdu nelichotivé přívlastky. 

Apeluji na Vás, rodiče (sebe nevyjímaje), mluvte se svými 
dětmi o této problematice a důrazně je upozorněte na důsledky 
takového případného chování.

Apeluji na Vás, pedagogy, veďte s žáky dialog, já vím, 
že to není jednoduché, ale možná některá děvčata a chlapci 

pochopí, že vysypaná popelnice nebo zničená lavička, kde si 
starý člověk rád odpočine, není rytířským činem, nýbrž vý-
razem slaboduchosti a ubohosti takového jedince, který v re-
álném životě nestojí za nic, protože jeho žebříček hodnot má 
kriminální podobu. V posledním roce přibyli k této skupině 
nepřizpůsobiví občané, kteří jsou naprosto nenapravitelní. Zde 
jedině spolupráce s Policií ČR pomůže tento stav napravit.

Apeluji i na Vás, občany, každé Vaše upozornění, oznáme-
ní, pomoc, aniž byste se vystavovali nebezpečí nebo konfron-
taci s podobnými individui, je pro nás velmi cenné.

Co říci závěrem? Z kořenů, které v místě žití zapouštíme, 
vyrůstá koruna územní sounáležitosti, patriotizmu, vlastenec-
tví. Čím silnější kořeny, tím větší úcta k domovu. Mějme rádi 
místo, kde žijeme, kde budou žít naše děti a děti jejich dětí. 
A chraňme ho. I pro děti těch dnešních vandalů.  

S úctou 
Jiří Vogel, starosta
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USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 31. 7. 2019

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 6. zasedání ZMě Štíty
2. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
3. Rozpočtové opatření č. 4/2019
4. Různé
5. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Dopis náměstka hejtmana Olomouckého kraje ve věci 
oprav komunikací v regionu

2. Projednalo a schvaluje

ZM6/2019/1 Návrhovou komisi: Antonín Čech, Vojtěch Lan-
ger, Ivar Směšný

ZM6/2019/2 Ověřovatele zápisu: Petr Haltmar, Bc. Zdeněk 
Drlík

ZM6/2019/3 Program 6. zasedání zastupitelstva
ZM6/2019/4 Zápis z 5. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 26. 6. 2019 
ZM6/2019/5 Směnu pozemků 1900/1; 1902/1; 1902/2 a p. č. 

1884/6 za pozemek p. č. 2251/11 podle směnné smlouvy 
mezi Městem Štíty a manžely Vlastimilem Kulhánkem 
a Leonou Kulhánkovou, kdy hodnoty směňovaných po-
zemků jsou stejné a činí 156.192 Kč. Správní poplatek 
za vkladové řízení uhradí Město Štíty.

ZM6/2019/6 Bezúplatné nabytí p. č. 2227/1 v k. ú. Štíty-město 
z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových

ZM6/2019/7 Záměr prodeje p. č. 1742/15 a p. č. 1742/16 dle 
GP 1106/84/2014 v k. ú. Štíty-město 

ZM6/2019/8 Záměr prodeje části pozemku p. č. 12 o výměře 
cca 60 m² v k. ú. Březenský Dvůr, nutné geometrické od-
dělení

ZM6/2019/9 Rozpočtové opatření č. 4/2019
ZM6/2019/10 V souladu s § 74 odst. 1 zákona o obcích sta-

novuje, že členu zastupitelstva obce pověřenému (usnese-
ním rady města č. 181/6 ze dne 16. 1. 2019) k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství, se podle počtu obřadů, 
ve kterých oddával v daném měsíci, zvyšuje odměna po-
skytovaná za měsíc o částku 800 Kč za obřad.

V souladu s § 80 odst. 1 písm. b) zákona o obcích stanovuje, 
že se podle počtu dnů, ve kterých se účastnil občanského 
obřadu vítání občánků v daném měsíci, zvyšuje odměna 
poskytovaná za měsíc o částku 800 Kč za den, ve kterém 
proběhlo vítání občánků, nejvýše však o částku 2.000 Kč 
nad maximální výši odměny poskytované za měsíc za vý-
kon jím zastávané funkce podle zákona o obcích a nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ZM6/2019/11 Nabytí peněžitého daru ve výši 50.000 Kč 
od Olomouckého kraje

ZM6/2019/12 Uzavření darovací smlouvy č. 2019/03500/
OSR/DMS mezi Městem Štíty a Olomouckým krajem

ZM2/2019/13 Dohodu o provedení práce, která bude uzavřena 
od 1. 8. 2019 pro zastupitele města Vojtěcha Langera

ZM2/2019/14 Posun termínu zasedání zastupitelstva z 25. 9. 
na měsíc říjen

4. Revokuje: bod č. ZM3/2019/12 z 3. ZMě dne 27. 2. 2019 
o výši odměn pro oddávající

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta                 starosta

MARTIN 
HROCH 

se svými hosty 
zavítal do Štítů

Příznivci vážné hudby se sešli 
v nedělní pouťové odpoledne 11. 
srpna v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie, aby si poslechli trio 
vynikajících hudebníků. Přední 
český cembalista Martin Hroch, 
který ve Štítech před nedávnem 
koncertoval s houslovým virtuo-
sem Václavem Hudečkem, ten-
tokrát zasedl k varhanům a spolu 
se sopranistkou Ivanou Pavlů 
a violistou Josefem Jandou na-
bídli posluchačům nevšední kul-
turní zážitek.   
   R. J.
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PARTNERSKÉ DNY 
MĚSTA ŠTÍTY

V pondělí 19. srpna přijeli do Štítů zástupci našich partner-
ských měst – italského Belvedere Ostrense a francouzského 
Saint Pal de Chalencon. Na štítecké radnici je přivítal staros-
ta Bc. Jiří Vogel a místostarosta Ing. Oto Wonke. Následná 
prohlídka našeho města, které se od poslední návštěvy našich 
zahraničních přátel opět v mnohém zkrášlilo, sklidila obdiv 
a uznání. Také se diskutovalo o další podobě spolupráce a pro-
jektech. Součástí programu byly v následujících dnech spo-
lečné aktivity, výlety a exkurze nejen po Olomouckém kraji. 
Na závěr se naši přátelé zúčastnili tanečního večera v kultur-
ním domě.
„Partnerská spolupráce jako přirozený nástroj mezinárodní 
spolupráce měst a obcí během dlouhé doby své existence pro-
kázala svůj přínos pro porozumění mezi národy a kulturami. 
Její přidanou hodnotou je nejen živý mezikulturní dialog mezi 

Výstava jiřin v Herolticích
I letos se sál kulturního domu v Herolticích rozzářil pestrými 
květy jiřin. Ve dnech 24. a 25. 8. 2019 si návštěvníci mohli 
prohlédnout přes sto druhů jiřinek pěstitele Zdeňka Berana. 
Krásné letní počasí přilákalo obdivovatele této květiny z širo-
kého okolí. A bylo co obdivovat. Kromě květin a překrásných 

aranží se prezentovali svými úžasnými výrobky obyvatelé Do-
mova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě. Vedení domova 
jim dokonce poskytlo mikrobus, takže si senioři přijeli výstavu 
osobně prohlédnout. 
A jestli vás zajímá, jaké překvapení si pořadatelé připraví pří-
ští rok, přijeďte se podívat.

M.K., J.K.

běžnými občany, překonávání předsudků mezi národy, ale také 
posilování občanské účasti na veřejném životě a podpora ob-
čanství a integrace Evropské unie“, říká starosta města Bc. Jiří 
Vogel.
Na pořádání Partnerských dní finančně přispěl Olomoucký 
kraj. 
                                                                                        R. J.
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Poděkování Pavla Waltera
Rád bych touto cestou poděkoval všem štíteckým farní-
kům, kteří mi přispěli na rehabilitační pobyt v Rakousku, 
který zajišťuje společnost Renona. Rehabilitaci jsem pod-
stoupil již potřetí a vždy se vracím v daleko lepším zdra-
votním stavu. Je to především poznat na mé jemné i hrubé 
motorice, ale především na chůzi, která je teď vzpřímeněj-
ší, stabilnější a svižnější než před dvěma lety, kdy jsem po-
byt absolvoval poprvé. Stále je však co zlepšovat, proto se 
také snažím na základě doporučení fyzioterapeutů společ-
nosti Renona dennodenně cvičit i sám. Doufám však, že se 
mi naskytne opět příležitost si tento intezivní rehabilitační 
pobyt zopakovat.

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.

ZELENÍ
KAMARÁDI

Pohádkový
Když jsme se „potkali“, nevěděl jsem, z které strany se posta-
vit. Celých tři sta šedesát stupňů je zajímavých a moje před-
stavivost pracovala do úplného vyčerpání. Výsledek asi nikdy 
nebude uspokojivý. 
Taky světlo nebylo „nic moc“ a čas vymezený cyklotoulkám se 
krátil, nemluvě o pozdějším výběru několika snímků dotyčného. 
Nebyl vůbec jednoduchý. Zarputilý individualista nezklame.  
Ještě stále vidíme občas v krajině siluety suchých listnatých 
stromů, a proto jsou dekorativní. Snad se jejich počet příliš 
nezvýší, to už by mě nebavilo. 
Našeho veterána můžete potkat poblíž cesty na Janův hrad u Led-
nice. Určitě se přihlásí a na rozdíl od Janohradu není umělý.

Petr Beneš

Jak na myši
Jedni jedem, jiní kecy bojují s hraboši. Všimněte si, po-

řád s něčím bojujeme – s povodněmi, se suchem... Na různých 
úrovních vznikají k tomu nové a nové komise. Ale ony (vždy ne-
čekané) rány našemu hospodářskému růstu přesto neubývají.

Nevidím důvod k poskytnutí nudného ekologického rozboru 
na mnoho stran, ale...

V osmdesátých létech sto-
letí minulého přišel s recep-
tem časopis Naší přírodou (to 
byl přece plátek těch „co nás 
chtěli zahnat do jeskyní“). 
Někde v oblasti Litovelského 
Pomoraví přišli s nápadem 
vytvářet hnízdní podmínky 
pro dravce. Hlavně poštolky 
a sovy využívají k hnízdění 
tzv. doupných stromů, no a ty 
s módou nesmírného kácení, 
dnes ještě při kůrovcové ka-
lamitě, kvapně ubývají. Ne-
může se to neodrazit v počtu 
jmenovaných dravců. A připomínám, že to nejsou ti odnašeči 
vašich slepic!  Ze svého materiálu jsem udělal první budky pro 
ty poštolky, pak jsem od lesáků dovezl v trabantu i ohromné 
duté špalky pro sovníky, dalších deset poštolkáčů mi nechal 
udělat ředitel statku ve stolárně. Zbýval dost podstatný pro-
blém – dostat ty těžké boudy do dostatečné výšky na vhodná 
místa. Statek zaplatil na celý den avii s vysokozdvižnou plo-
šinou. Nebyl čas kochat se z té výšky krajinou, ale do večera 
byly budky na svých místech, sám jsem je tam umístil. Do polí, 
zejména víceletek, jsem zatloukl tzv. berličky. To je takový kůl, 
má cca ve výšce 150  cm příčné sedátko (téčko).  Další pomůc-
ka, která přiláká do krajiny dravce. S oblibou totiž na takovou 
berličku sedají, odpočívají tu, pozorují pole a konzumují tu, 
pro ně delikatesní, hraboše. Říká se tomu biologická ochrana. 
Už nevyřeší ty hraboše letošní, ale oni budou i v dalších létech. 
Když na ta pole pohodíme jed, opravdu zabijeme i ty poslední 
predátory a budeme, jak je to zvykem stále častěji, opět vyrážet 
klín klínem. 

Ty tehdejší “chaloupky“ už popadaly, uhnily, ale mám už 
léta ve stodole dalších šest sovníků, dvě budky pro poštolky 
(na lesních skládkách vidím často příhodné duté kmeny). Do 
potřebných lokalit a výšek je ale bez plošiny pověsit nedoká-
žu. Dokázal by třeba někdo jiný zaplatit takový mechanismus? 
Udělal by přírodě dobře. Bez komisí, bez jedu.
 Alex Krobot 
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

ROBOTICKÝ DEN 2019
Letos jsme již popáté ve spolupráci s partnerskou VOŠ A SPŠ 
ŠUMPERK uspořádali na naší škole ROBOTICKÝ DEN. 
Soutěžní program byl náročný a trval více než šest hodin. 
Úkolem bylo zkonstruovat a naprogramovat LEGO ROBOTA 
- MINDSTORMS EV3 a pak s ním absolvovat soutěžní dráhu. 
Při ní byla hodnocena rychlost a především přesnost plnění 
zadaných úkolů, dále technické řešení robota a jeho vzhled. 
Účastnilo se 10 soutěžních dvojic z 5. – 9. ročníku (18 chlapců 
a 2 děvčata). Letošní ročník byl mimořádný zaujetím a vyso-
kou kvalitou výsledků zúčastněných týmů. Všem se podařilo 
soutěžní úkol splnit a přinejmenším polovina z nich měla re-
álnou šanci na vítězství. Pořadí na předních místech tak bylo 
velmi těsné.  
Obdobně jako v loňském roce opět nejlépe uspěli mladší 
účastníci ze šestého a sedmého ročníku a obsadili všechna me-
dailová místa:
Výsledky:
1. místo    Pavel John a Tobias Halenčák
2. místo    Jiří Valenta a Lukáš Minář
3. místo    Štěpán Jureček  a Miroslav Enter
Vítězný tým bude školu reprezentovat na regionálním kole, 
ve hře je ještě další postupové místo pro tým z druhého místa.

Miloš Harnych, ředitel školy

Slavnostní uvítaní prvňáčků
Dva měsíce krásných prosluněných prázdnin se spoustou 

zážitků a zábavy utekly jako voda a nastal čas návratu žáků 
do školních lavic a za svými školními kamarády. Někteří se tě-
šili více, někteří méně, ale nejvíce zvědaví byli určitě budoucí 
prvňáčci. 

V pondělí 2. září přivítala Základní škola 
a mateřská škola Štíty do lavic 1. třídy cel-
kem 20 dětí, 12 chlapců a 8 děvčátek. Vět-
šina z nich dorazila nejen s novou aktovkou 
na zádech, ale i s pestrobarevným kornoutem 
v náručí. Slavnostní uvítání zahájil pan ředitel 
PaedDr. Miloš Harnych a popřál dětem i je-
jich rodičům hodně úspěchů, trpělivosti a spo-
kojenosti. Úspěšný start popřál dětem také 
starosta města Štíty pan Bc. Jiří Vogel, který si 
tento den nenechá nikdy ujít a vždy si vyhradí 
čas, aby se s novými školáčky osobně sezná-
mil a popřál jim mnoho štěstí v jejich nové 
životní etapě. Společně s třídní učitelkou paní 
Mgr. Kateřinou Mervartovou každého prv-
ňáčka jednotlivě přivítali a předali mu knižní 
dar s věnováním. Nesmělo chybět ani společ-
né foto na památku. Po slavnostním přivítání 
děti zasedly zpět do lavic a paní učitelka jim 
pověděla, co všechno je společně čeká a na co 
se můžou těšit, rodičům pak předala informa-

ce k organizaci školního roku. Pak už děti vyrazily užít si ještě 
poslední volný den a společně s kamarády konečně prozkou-
mat jaké překvapení se skrývá v jejich kornoutech.

Všem školáčkům přejeme úspěšné vykročení do nového 
školního roku, hodně kamarádů a spoustu společných příjem-
ných zážitků.

A. Wonkeová
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Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: vypadáš strhaně…
Štěpán: pes mi doma opakovaně rozkousal brýle a navíc 
jsem silně nahluchlý...
Redaktorka: jak se to vyvíjí? Unikají mi souvislosti…
Štěpán: dobře i špatně…
Redaktorka: co je špatně?
Štěpán: přestal jsem číst denní tisk a v paneláku si zprá-
vy nemůžu dostatečně zesílit, rušil bych sousedy…
Redaktorka: tak si pořiď nové brýle a naslouchátko…
Štěpán: naslouchátko ani brýle si nepořídím a dopadne 
to se mnou dobře…

Já a Štěpán…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Zkazky šilperské
Štítecký pohřební kočár

V minulém čísle ŠL byla připomenuta událost z padesá-
tých let, kdy se před kostelem rozlomil vzrostlý kaštan. Vyprá-
vění příběhu bylo ale nepřesně interpretováno. K pádu stromu 
došlo až po pohřbu – kinovou uličkou se ze hřbitova vraceli 
pan farář Verner, ministranti a několik smutečních hostů.  

Pohřební průvody byly v minulosti obvykle vypravovány 
z domu. Lidé se shromažďovali u domu smutku, odkud se po-
hřební průvod ubíral ke kostelu, kde se konala mše. Z kostela 
se již šlo ke hřbitovu Nákladní ulicí tak, jak je tomu i dnes. 

Vzpomínám si, jak jsem jako dítě pozorovala pohřební 
průvody, které procházely kolem domu, kde jsem žila. Do-
dnes si vybavuji stříbrnočerný pohřební kočár, který vezl ra-
kev s nebožtíkem na jeho poslední cestě. Ta byla dlouhá (často 
přes celé město, třeba až z Pilníku) a velmi důstojná. Kočár byl 
honosně vyzdoben, měl velká kola a byl tažený dvěma koň-
mi, jejichž černá barva symbolizovala zármutek. „Garážoval“ 
ve stodole pod farní zahradou (naproti Akrobatparku). Když 

Střípky ze Šilperska a Štítecka

byla vrata náhodou otevřená, zvědavě jsme nahlíželi dovnitř. 
Bylo to tajemné a strašidelné…. Kočár sloužil ještě v šedesá-
tých letech, až do doby, kdy začala poslední službu pro zemře-
lé zajišťovat pohřební služba. A kde je kočár dnes? Náhodou 
jsem ho objevila ve Veterán muzeu v Rapotíně. Až budete mít 
cestu kolem nebo pojedete s dětmi do zookoutku, můžete si ho 
tam prohlédnout. 

Ivana Valentová

Liechtenštejnové na Štítecku  - 2. část
„ I když byl Schildberg stranou světového dění, stejně jeho 

obyvatele spousta událostí neminula“, konstatoval kdysi kro-
nikář Rudolf Gabler v německy psané Kronice Šilperka a ze 
zápisů je patrné, že tomu tak mnohdy bylo.

Od roku 1624 patřil Schildberg Liechtenštejnům. Ti získali 
město jako svůj majetek za věrné služby císaři Ferdinando-
vi II. Habsburskému poté, co byl zkonfiskován starému rodu 
Odkolků, pocházejícímu z Mladoboleslavska. Podle kronikáře 
Rudolfa Gablera to byla odplata za účast v bitvě na Bílé hoře. 

V Schildbergu se ve 2. polovině 16. století většina obyvatel 
hlásila k „sektě“ Pikhardistů, což bylo tehdy hanlivé označení 
pro Jednotu bratrskou. Koncem 15. a v 1. pol. 16. stol. byl 
v Lanškrouně silný sbor, který od r. 1531 vedl kněz Micha-
el Weiss známý svými styky s Martinem Lutherem, knězem 
a zakladatelem protestantismu. Je tedy možné, že myšlenky 
Jednoty se do Schildbergu šířily z Lanškrounska. Bratři byli 
ale velmi pronásledovaní a katolíky byli označovaní za kacíře. 
Samotný kněz Weiss prý v Lanškrouně r. 1534 zemřel údajně 
po požití otráveného vlčího masa, které mu na lanškrounském 
zámku nabídl kníže Pernštejn. Ještě v roce 1720 si jezuita 
a křesťanský misionář P. Thomas Müller po návštěvě naše-
ho města postěžoval, že tu mezi obyvatelstvem našel spoustu 
Pikhardistů.

První z Liechtenštejnů, který šilperské panství získal, se 
jmenoval Karel I. z Lichtenštejna (1569 – 1627). Karel byl 
zakladatelem knížecího rodu Liechtenštejnů. Byl to schopný 
politik a chytrý hospodář i diplomat. Za panování císaře Ru-
dolfa II. zastával funkci hofmistra, což byl nejdůležitější úřad 
u dvora. Položil základy velkého rodového bohatství, kte-
ré získával různými způsoby: zdědil je, vyženil, koupil či je 
získal při konfiskacích. Nejen šilperské panství, ale stejně tak 
Zábřeh, Šumperk, Lanškroun, Velké Losiny nebo Rudu nad 
Moravou. Pohřben je v rodinné hrobce ve Vranově. Jeho syn 

Karel I. von Liechtenštejn

Foto. Josef Matyáš
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Eusebius von Liechtenstein (1611 – 1684) se politice vyhýbal. 
Dětství strávil ve Vídni a od 16 let se stal, po smrti svého otce, 
hlavou rodu. Jeho žena byla původem kněžna z Ditrichštejna 
a z Mikulova. Po 30.leté válce klesl prudce počet obyvatel, 
tudíž bylo málo pracovních sil a majetek Liechtenštejnů utrpěl 
značné škody. Eusebius se proto snažil ze všech sil o jeho zno-
vuobnovení a zároveň na jeho panstvích začala také důsledná 
rekatolizace obyvatelstva. Knížecí úředníci sídlící v našem 
případě na zámku v Rudě nad Moravou se činili - vylepovali 
vyhlášky, vyhrožovali tresty a od poddaných vymáhali stále 
větší dávky. 

Zajímavou osobou byl také Alois I. Joseph  von Liechten-
stein (1759 - 1805 ). V mládí navštívil Anglii, která v té době 
byla vzorem, pokud jde o architekturu, průmysl, dopravu nebo 
politický systém. Na jeho panství pracovali různí významní 
architekti, za všechny lze uvést J. Hardtmutha. Vykonával 
funkci vrchního knížecího architekta a u jeho jména objevíme 
ve výčtu staveb na knížecím panství i zmínku o r. 1793 – děka-
nát v Šilperku, r. 1796, 1798 – škola na Červené Vodě a jme-
novány jsou i další budovy v našem okolí. (http://friedl.heimat.
eu/Wanderwege/Bernhardsthal_UCZ_Feldsberg)

Vnuk tohoto architekta založil známou firmu na výrobu 
školních a uměleckých potřeb Koh - i - noor Hardtmuth. Až 
do poloviny 19. století se na Štítecku dařilo pěstování lnu, 
tkalcovství, barvení a bělení. Podle Kroniky obce Heroltice 
navštívil roku 1797 kníže Alois osobně známé bělidlo pana 
Lubicha na dnešní Březné a slavnostně prý namáčel přízi 
vlastníma rukama.

Další postavou z řady Liechtenštejnů, o které se dá říci, že 
se o šilperské panství blíže zajímala a je o ní zmínka ve sta-
rých kronikách, je kníže Johann (Jan) II. (1840 – 1929).  Byl 
známý tím, že podporoval stavby nebo opravy škol, nemocnic, 
radnic, kostelů a silnic a také věnoval peníze na vědu a umění. 
Na zámku v Úsově otevřel první lesnickou školu na Moravě 
a ve Slezsku a v roce 1898 zde zřídil známé Lovecko – les-
nické muzeum. Po rozsáhlém požáru našeho města roku 1889, 

který zničil domy po celém náměstí a kostel i faru, zůstávala 
věž kostela dlouhá léta neopravená. Možná, že příznivé zprávy 
o knížeti Johannovi, přezdívaném Dobrotivý, dodaly obyvate-
lům Šilperka odvahy k tomu, že ke knížeti vypravili dne 8. lis-
topadu roku 1911 zvláštní deputaci, kterou tvořil štítecký sta-
rosta Alois Faber a farář Johann Abendroth. Výsledkem byla 
peněžní dotace, a tak podle štítecké farní kroniky mohla ob-
nova kostelní věže a renovace vnějšího vzhledu kostela začít. 

Poslední zmínka o Lichtenštejnech se, v souvislosti s na-
ším městem, týká knížete Franze Josepha von Liechtenstein 
(1906 - 1989). Jako 28letý navštívil v roce 1934 Schildberg se 
svými rodiči u příležitosti oslav 600 let od založení města a za-
nechal svůj podpis v Pamětní knize Šilperka (Gedenksbuch 
der Stadt Schildberg). Roku 1938 odešel do Liechtenštejnska, 
kde se později oženil s českou hraběnkou Georginou von Wil-
czek. Za jeho vlády se z Liechtenštejnska stala prosperující 
země patřící mezi státy s nejvyšší životní úrovní na světě.

přeložila a upravila Hana Tempírová
Zdroje:
Gedenksbuch der Stadt Schildberg
Kronika Šilperka 1924 – 1941
Kronika obce Heroltice
Farní kronika
http://www.hs-liechtenstein.cz
https://www.fuerstenhaus.li
http://friedl.heimat.eu/Wanderwege/Bernhardsthal_UCZ_Liechten-
stein.htm#Liechtensteinische%20Baudirektoren
KAMENÍČEK, František: Zemské sněmy a sjezdy moravské, jejich 
složení, obor působnosti a význam, díl III., Brno 1905

Kníže Jan II. Dobrotivý

Ukázka stránky z Gablerovy kroniky Šilperska
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Z historie domu č. 5 - sokolovna
Po rozsáhlé rekonstrukci roku 2018 začal opět veřejnos-

ti (ale hlavně sportovcům) plně sloužit dům č. 5.  Za dobu 
své existence toho hodně prožil, více než další domy na ná-
městí.

Historie domu, který má popisné číslo 5, začíná, tak jak 
tomu je u většiny domů na náměstí, ve 14. století. Z této doby 
pocházejí základy, na kterých dnešní budova stojí. Během 
staletí docházelo postupně k různým stavebním úpravám. 
V letech 1799 a 1889 postihly město rozsáhlé požáry, které 
poničily většinu domů na náměstí. Při jejich opravách došlo 
k zásadním přestavbám budov, takže město dostalo přibližně 
takový ráz a podobu, jakou má i dnes.  Dům č. 5 je renesanční 
stavba s klasicistní přestavbou v parteru (přízemí) a dostavba-
mi v patrech z 90. let 19. století. Z konce 19. století pochází 
i pěkně zachovalá historizující fasáda. Na ní stojí za povšim-
nutí architektonické prvky: šambrány s klenáky, festony,  kor-
donová římsa spolu s parapetní římsou, která tvoří průběžný 
parapet s mužskými maskarony ve vegetabilním dekoru.1 Při 
opravě budovy po sametové revoluci byl obnoven i půlkru-
hově zaklenutý průjezd s vraty vlevo. Zajímavá je dostavba 
do dvora v suterénu. Parcela do dvora byla v 20. letech mi-
nulého století zcela zastavěna příslušenstvím sálu tělocvičny 
v patře.

 
Dům č. 5 je poprvé zmiňován v gruntovních knihách roku 

1783, kdy byl majitelem Josef Ondraczek.2 K domu patřila za-
hrada 60 čtverečných sáhů a další pozemky mimo město.      

Roku 1799 při požáru 21. března dům vyhořel. V letech 
1835-1836 je objekt uváděn v MSK3  a v protokolu jako zděný 
obytný dům s hospodářským objektem, jehož majitelem byl 
měšťan Georg Fabianek. Roku 1857 patří dům Josefu  Pukne-
rovi, tkadlci umělých tkanin. 

V roce 1869 je jako majitel uváděn Johann Schwestka, 
hostinský, nar. r. 1839, v domě tehdy žilo 6 lidí a u stavení byly 
3 kusy hovězího dobytka.  Johann Schwestka je uváděn v do-
kumentech i v letech 1880, dále v roce 1889, kdy dům opět vy-
hořel, roku 1890 (v této době se počet obyvatel domu rozrostl 
na 9, přibyl i dobytek – 2 koně, 5 krav) a roku 1900. Schwestka 
provozuje hostinskou činnost ještě na počátku 20. století, jak je 
patrné z nejstarších  pohlednic a fotografií náměstí, na kterých 
je vidět štít nad vchodem – HOTEL SCHWESTKA. K podni-
kání slouží patrně přízemí s malou přístavbou, v létě bývá před 
domem pro hosty zahrádka s venkovním posezením.  

Roku 1910 patří objekt Dr. Aloisi Blümelovi (vážený 
šilperský občan, který měl mimo jiné zásluhu na zřízení první 
školky - Kindergarten), v domě však nebydlel, byt pronajímal. 
Patrně zde v tuto dobu již hostinská činnost nebyla provozová-
na. Další záznam pochází z roku 1921. Objekt je opraven, stá-
vá se z něho GASTHAUS DEUTSCHES HAUS – Německý 
dům. Hostinským i majitelem je Franz Kobek, v domě je 1 byt 
s devíti obyvateli. Ve dvacátých letech je objekt rozšířen o pří-
stavbu sálu nad celým bývalým dvorem. Přesný rok přístavby 
tělocvičny, tzv. Turnhalle, známe ze zachovalého data na stě-
ně sálu - 9. 9. 1926 (bylo objeveno při rekonstrukci objektu 
roku 2018). Ve stejném roce, 1926, česká menšina dokončila 
stavbu nové české školy, jejíž součástí byla též tělocvična. Je 
tedy pravděpodobné, že stavba přístavby sálu při Německém 
domě (sál sloužil nejen ke sportu, ale také k zábavám, plesům 
a ke shromažďování lidu při různých oslavách) byla reakcí ně-
meckých Šilperáků na aktivity české menšiny.  

Zajímavý údaj o domě pochází z roku 1938 a týká se vyu-
žití tělocvičny. Václav Rýznar píše: „Muže z německých a smí-
šených rodin, pokud se sami nehlásili, nutili Němci vstoupit 
do SA, i komunisty, a odváděli je na vojnu. Nové členy SA pak 
školili v sálech Turnhalle č. 5, v sále kina č. 45 a také v domě č. 
3…Při školení SA stál v každém rohu sálu SAman a noví adepti 
se učili kolem něho pochodovat, zpívat a zvedat pravice…“ 4 

 K roku 1945 je objekt uváděn stále jako hospoda - Deuts-
ches Haus. Za války byl objekt využíván jako noclehárna pro 
cizozemské dělníky, převážně Francouze a Holanďany, kteří 
pracovali v továrně Telefunken v Bílé Vodě      

Po osvobození vyvstala otázka, co bude s domem dál. 
Zájem sice nejprve projevila Tělovýchovná jednota Sokol 
v Šilperku, pro provoz tělovýchovné činnosti ale neměla do-
statek finančních prostředků. (Dům byl po válce, kdy sloužil 
jako ubytovna, ve špatném stavu, nebyl již ani vybaven tě-
locvičným nářadím. Byl též dost poničen častým pořádáním 
tanečních zábav.)  V šilperské kronice se píše: „O bývalý Ně-
mecký dům, který byl soukromým majetkem a byl užíván jako 

Nápis v sokolovně - datum přistavení sálu

Hotel Schwestka - výřez z pohlednice odeslané r. 1899

Chátrající Hotel Schwestka, rok 1910
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hostinec, potom jako sál k zábavám i jako tělocviční místnost 
(zvláštní tělocvična pod sálem k zahradě v přízemí), není zatím 
zájem. Říká se mu Společenský dům a má sloužit všem spolkům 
a korporacím.“ 5 

V říjnu 1947 byl dům převzat do správy místního Sokola 
s tím, že jeho ochranitelka, Sokol Královo Pole Brno, bude 
všemožně nápomocna a podpoří věc i finančně. Protože se 
blížil sokolský slet a v Šilperku se pilně nacvičovalo, došlo 
roku 1948 i k nejnutnějším stavebním úpravám. „Do sálu bu-
dou pořízeny parkety (část nad tělocvičnou), sál se vymaluje, 
zmodernizují se osvětlovací tělesa a elektr. rozvodné zařízení, 
opraví se klosety. Také popraskané vodovodní potrubí potře-
buje opravy. Obnovy a nátěry potřebují i okna.“ 6

Za necelý rok je objekt předán do vlastnictví Sokolu, ale 
již roku 1949 odstupuje tento od vlastnictví s výhradou dlou-
hodobého nájmu. MNV, který majetek převzal, zde zřídil ko-
munální podnik, a měl v plánu udělat ze sokolovny restaurační 
zařízení (k čemuž nedošlo). Až do roku 1955 nejsou o objektu 
žádné zprávy, ale dům je patrně v pronájmu a upadá i v násle-
dujících letech, jak vyplývá z kusých zpráv v kronice Štítů 7: 
„1955: Stav zdejší sokolovny je v ubohém stavu a ohrožuje 
bezpečnost uživatelů. Držitel „Jesenické dřevařské závody“ 
nekoná povinnost řádného hospodáře, proto rada MNV požá-
dala KOR v Olomouci o zásah.
1956: Budovu sokolovny, již je ve velmi zanedbaném stavu, 
převzal od Jesenických dřevařských závodů opět národní vý-
bor.
1957: Tělocvična je ve velmi zchátralém stavu.  Byl požádán 
odbor TV ONV Zábřeh, aby poskytl potřebný obnos na adapta-
ci tělocvičny.“

Šedesátá léta probíhají v sokolovně ve znamení adaptací 
a oprav. Roku 1960 se zde připravují žáci, dorost i dospělí 
na II. celostátní spartakiádu. V dalších letech se svépomocí 
i z dotací opravuje spodní tělocvična (cvičení zde zahájeno r. 
1962), chodby, příslušenství, horní sál.  Obě tělocvičny vy-
užívají ke cvičení členové Sokola všech věkových kategorií, 
chodí sem cvičit i žáci ze základní školy v hodinách tělesné 
výchovy, nacvičují se zde spartakiádní skladby. V dolním 
i horním sále se do poloviny sedmdesátých let pořádají legen-
dární čaje o páté8, až do postavení kulturního domu i společen-
ské zábavy i plesy. 

Na konci osmdesátých let (po postavení kulturního domu 
se pořádání plesů a tanečních zábav přesouvá sem) a po sa-
metové revoluci dochází k opětovnému úpadku, provádějí se 
jen nejnutnější opravy. Spodní tělocvična byla opět ve špat-
ném stavu, a proto uzavřena, sportovci využívali jen horní sál 
– ke stolnímu tenisu a míčovým hrám.  

Teprve v loňském roce se dům dočkal kompletní rekon-
strukce. Město Štíty se postaralo o vnitřní úpravy a moder-
nizaci objektu. V poschodí byly zrekonstruovány dva malo-
metrážní byty a dvě klubovny, v přízemí velký sál s přilehlou 
malou místností pro klidové sporty, včetně soc. zařízení, šaten 
a dalšího příslušenství. V plánu do budoucna je zprovoznění 
i spodní tělocvičny, kde by mělo vzniknout wellness a relaxač-
ní a rehabilitační centrum. Objekt se nyní pyšní i novou fasá-
dou (jen je škoda, že dekorativní prvky na ní nejsou světlejší 
než okolní fasáda, např. maskarony by lépe vynikly). Sportovci 
a cvičenci TJ Sokol Štíty mají opět své zázemí a dům bude 
využíván i k dalším společenským účelům. 

Ivana Valentová

Dům č. 5  kolem roku 1930

Pekařští učni - nácvik na spartakiádu 1955

1 šambrány – profilované a různě zdobené orámování okenních 
a dveřních otvorů
 klenák  – středový  článek klenebního oblouku většinou klínovitého 
tvaru
  feston – závěs z listí, květů, ovoce, vavřínu, propletený nebo zakon-
čený stuhami
  maskaron – výzdobný motiv v podobě lidské tváře
2  Průzkum městské památkové zóny Štíty
3 Mapa stabilního katastru
4 Rýznar, Václav:Štíty 1278-1978
5 KRONIKA obce Šilperka 2, str. 356
6 Tamtéž, str. 358
7 KRONIKA ŠTÍTY 3 (1951 -1964)
8 pamětníci zajisté vzpomínají na legendární DIXIE KLUB pod tak-
tovkou Vojtěcha Žalského

Dům č. 5 v současnosti. Foto Ivana Valentová
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

TURISTIKA
Makedonie neznámá

JUBILANTI

V průběhu měsíců září a října tohoto roku slaví vý-
znamné životní výročí tito naši spoluobčané:

Pospíšilová Anna   70 let
Kubíčková Marta   75 let
Bartoš Vlastimil   76 let
Hranička Otakar   77 let
Illková Jiřina   78 let
Zahradník Jindřich  78 let
Verner Vojtěch    78 let
Cibulová Anna   78 let
Pecháček Antonín   78 let
Valentová Erika   79 let
Sadecký Alois   79 let
Illek Jan    80 let
Koutníková Anna   80 let
Delovská Para   81 let
Gronychová Marie  82 let
Světlíková Marie   83 let
Nováková Marie   85 let
Macková Anna   86 let
Verner Jaromír   87 let
Šanovec Zdeněk   91 let
Procházková Eva   91 let
Valenta Josef   94 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 11.10.2019 
by se dožila 78 let paní 

Marie Martincová. 
S láskou a úctou 

stále vzpomínáme. 
Kdo jste ji znal, 

vzpomeňte s námi. 

Rodina Kádnerová 

Čekám na smluveném místě v Olomouci, přibývají další příští 
souputníci. Autobus CK Vsacan přijíždí na čas, jsem rád, že nastu-
puje i z loňska mi už známý kvalitní průvodce. V Bratislavě přisedá 
poslední účastník a pak následuje noční průjezd Maďarskem. Usnul 
bych rád, ale nejde to. Svítání se koná v srbských rovinách, až poz-
ději dopoledne vystupují první kopce po levé straně, tam někde je 
Bulharsko, pak už se tyčí vysoké hory na obou stranách. Jen několik 
kilometrů napravo je hranice Kosova, když vjíždíme do Severní Ma-
kedonie. To je teprve pět měsíců starý ofi ciální název po dlouhých 
diplomatických půtkách s Řeckem. Ve čtrnáct hodin jsme v hlavním 
městě Skopji těžce poničeného v r. 1963 zemětřesením. Konáme 
procházku po nábřeží řeky Vardar, kterou lemují honosné budovy 
Opery, Národního divadla, Archeologického muzea, několik mostů 
je zdobených množstvím soch velikánů národní historie, jiným plo-
chám vévodí fontána s 22 metrů vysokým jezdcem – Alexandrem 
Velikým, nedaleko je socha cara Samuila. Za mostem císaře Duša-
na je socha Filipa Makedonského, otce Alexandra i sousoší Cyrila 
a Metoděje, na jejichž stopy ještě narazíme. Vcházíme do muslim-
ské části města Stara Čaršija – úzké uličky, směnárny, obchůdky, 
kavárny... Nad námi se tyčí věže a hradby pevnosti Kale vybudo-
vané v 10. století na místě starověké stavby Illyrů. Naše obutí zane-
cháváme před nádhernou mešitou Mustafa-paši postavenou v roce, 
kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Před nenadálou příjemně 
zchlazující bouřkou si stačím koupit vynikající chlazenou borůvko-
vou limonádu, která ve mně vzbudila právě 50 let staré vzpomínky 
na třítýdenní toulání po Balkánu. A ještě repete. Na 21 metrů vyso-
kém vítězném oblouku Porta Makedonija je tabulka připomínající, 
že se tady narodila věhlasná Matka Tereza. Večer je z našeho hotelu 
vidět na hoře Vodno rozsvícený (největší na světě) Kříž tisíciletí. 
Hned po ránu je naším cílem – autobusem, pak lanovkou. Ten vý-
hled! Nedaleko hlavního města vzniklo v kaňonu Treska výstavbou 
přehrady jezero Matka. Plujeme po zelenkavé vodě na motorových 
člunech, kocháme se nádhernou scenérií, navštívíme krasovou jes-
kyni i byzantský kostelík. Tetovo je páté největší makedonské město 
ležící na úpatí pohoří Šar planina s nejvyššími vrcholy na kosovské 
hranici, s výškou až kolem 2 700 metrů. Hlavní město albánské men-
šiny (tady většiny). Nádherná, květinovými vzory malovaná, mešita 
Šarena Džamija (1459), interiér z Pohádky tisíce a jedné noci. Derviš-
ský klášter Arabati Baba Tekke kousek dál, byl založen vezírem Ali 
Babou r. 1799, skanzen dýchá středověkem. Na břehu říčky Penna 
jsou staré římské lázně.  Parno, veliká je žízeň, hospůdka nikde, po-
může autobusový Radegast z plechovky. 

Po druhé noci ve Skopji balíme a vydáme se na cestu dost dlou-
hou, leč nikoliv marnou. Horami přes průsmyk Straia se probíjíme 
do jihozápadního regionu, k jezeru Ohrid (Ochrid). To se nachází 
na hranici Severní Makedonie s Albánií, je jedním z největších kra-
sových jezer s rozlohou 363 km² a hloubkou až 300 m. Jen stovky 
metrů od albánské hranice, městečka Pogradec, jdeme ke klášteru 
sv. Nauma. Těsně pod ním ještě absolvujeme příjemnou atrakci – 
na osmimístných veslicích vyplouváme na průzračnou vodu říčky 
Černý Drin, je to zřejmě jediný přítok, který přivádí vývěry z kra-
sového dna vodu z výše položeného deset kilometrů vzdáleného 
Prespanského jezera. Prohlídka kláštera následuje. Je pravoslavný, 
ve stylu byzantském, jeho zakladatel sv. Naum byl jedním ze žáků 
Cyrila a Metoděje a souputník sv. Klimenta z Ohridu. Řeč je o devá-
tém století. Klášter byl v té době vzdělávacím a kulturním centrem. 
Za vlády Osmanů, jak jinak, byl klášter zničen a obnoven až v 16. 
století. Poloha na skále nad jezerem, bohatá fresková výzdoba, hrob 
sv. Nauma. Bonusem na zpáteční cestě do Ohridu je zastávka v Zá-
toce kostí.  Na dně jezera tu byly objeveny pozůstatky osady na ků-
lech ze 12. až 7. stol.př.n.l. - tedy přibližně z doby bronzové. Dnes 
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tu je skanzen – Muzeum staveb na vodě - model pravěké vesnice. 
Na výšině na břehu jsou zbytky římské vojenské pevnosti.

Po první noci v Ohridu, hotel je přímo u pláže, se hned ráno 
vykoupu. Startujeme v 8.30 h a jedeme zhruba na východ. Po pravé 
straně je nejstarší makedonský Národní park Pelister, až k řeckým 
hranicím se rozkládá pohoří Baba, vrchol Pelister měří 2 600 m. Pro-
jíždíme druhým největším městem Makedonie – Bitolou. Jižně od ní 
jsou totiž kopáním obnažované pozůstatky antického města Hera-
klea, jeho celková plocha je odhadována na 70 hektarů. Pouhých 
13 km od Řecka. Tady je možné se dotýkat doby minulého letopočtu. 
Heraklea i Bitola ležely na starověké cestě Via Egnatia, která ved-
la z Albánie přes Ohrid do Soluně a pak až do Cařihradu – bratru 
1 100 km! Byla dlážděná a 6 m široká! Bitola, nejjižnější město bý-
valé Jugoslávie. Výstavná třída Širok Sokak je pěší zónou. Hodinová 
věž Saat Kula. V arabském stylu Kadi Mahmudem postavená mešita 
Yeni má strop vyzdobený malými stalaktity. V pravoslavném kostele 
sv. Dimitrije se připravuje pohřeb, je tu monumentální ikonostas. 
Pak projíždíme 40 km rovinou Pelagonie. Mají nás obklopovat tabá-
ková pole, průvodce to říká, ale nevidím nic takového a vzpomenu 
si na náš kraj oplývající kdysi lnem, bramborami, žitem a ovsem. 
Prilep, lidnaté město, je dalším místem dnešního programu, přesněji 
– čeká nás turistický výstup na skalnatý kopec nad městem. Markovi 
Kuli, tak se říká věžím na zbytcích pevnosti krále Marka, posledního 
makedonského krále (kuli = věže). Počátky výstavby opevnění mají 
sahat až do doby železné. Tříkilometrová cesta s převýšením 200 
metrů v hicu je náročná, ale výsledek za to stojí. Ohromná členitá 
skála různě bizardních tvarů, obranné zdivo, na vrcholu velký kříž, 
pohádkový pohled na město i na celé široké a hornaté okolí.

Ráno balíme, koupeme se, batožinu nakládáme do autobusu. Ale 
program dne má ještě dost lákavých položek. Jdeme podél břehu je-
zera, pak stoupáme za stále nádhernějších výhledů až ke kostelu sv. 
Jana. Není divu, že jeho obrázek na skále nad „makedonským mo-
řem“ nechybí snad v žádném turistickém katalogu, kde se nabídka 
Makedonie vyskytuje. Stavba je ovlivněna byzantským i arménským 
stavebním slohem, vznik je datován někdy do přelomu 13. a 14. stole-
tí. Po prohlídce pokračujeme ke Klášteru sv. Klimenta a Pantelejmo-
na, kolem je velká plocha, kde archeologové odhalují množství velmi 
starých zdí. Jen dalších 200 metrů a vcházíme do mohutné brány Pev-
nosti cara Samuila, do všech stran lze vyhlížet z chodníku vedoucího 
po hradbách. Pak pokračujeme uličkami města a stále míjíme středo-
věké památky, mimo jiné i bývalou arcibiskupskou katedrálu – kostel 
sv. Sofie z 11. století. Zbývá i čas na velmi dobré pivko zn. Skopsko 
a na nákup něčeho domů. Je tu pro nás vše levnější až o polovinu, tak 
to nekup!

Tentokrát projíždíme Srbskem hlavně v noci, na Budapešť 
 praží slunce, krátce po poledni jsme v Bratislavě. V Zábřeze mám ho-
dinu čas, půldruhého dne jsem nic nejedl, menu na tabuli v hospůdce 
naproti nádraží obsahuje i řízek s bramborovým salátem, už se mi sbí-
hají sliny… a pak se dozvídám, že mají jen polévku. Dal jsem si ji hned 
dvakrát!

Na závěr tohoto zajímavého a krásného putování po opět méně 
známé části Evropy (protože tam není moře) cítím povinnost vyř-
čení poděkování paní Zdeňce Studničkové z Ostravy, účastnici zá-
jezdu, která mi pomohla svými velmi poctivě denně zpracovanými 
poznámkami a dalšími informacemi z internetu. Její elaborát s desít-
kami fotografií čítá 27 stran!

 A, chudák, dostala za to jen půl láhve zbylé bukovské slivovice!
Alex Krobot 

Smutná zpráva
Dne 2. září 2019 zemřel náš kamarád, výtečný organizátor 
turistických zájezdů, strůjce mnoha krásných zážitků, pan 
Josef Bartel z Bohutína. Jeho optimismus, dobrá nálada 
a nezapomenutelné výlety nám budou chybět. Čest jeho 
památce!

Za turisty: Alex Krobot

Zlatý hattrick – SDH Březná
31.8.2019 proběhl na Březné 18. ročník soutěže požárních družstev 
o putovní pohár SDH Březná.
U zahájení soutěže, které se zúčastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva 
žen, byl přítomen i starosta města Štíty pan Bc. Jiří Vogel, který po-
přál všem družstvům mnoho štěstí. To štěstí jsme potřebovali ale prá-
vě my, protože k obhajobě putovního poháru 8. okrsku nám scházelo 
5 bodů na vedoucí Heroltice.
Za pěkného počasí se soutěžilo na 1. kolo s klasickými překážkami. 
Jako první nastoupilo družstvo z Bušína, které nastolilo vysokou 
laťku časem 24:53. I přes vyrovnané časy ostatních družstev Březná 
zachovala klidnou hlavu a za podpory domácích fanoušků zvítězila 
v čase 22:18. Podařil se nám tak hattrick v podobě třech vítězství 
po sobě jdoucích ročníků na domácí soutěži.

Hasičská soutěž v Herolticích
Dne 7. 9. 2019 se v Herolticích konal již 18. ročník hasičské soutěže. 
Tato soutěž probíhá každoročně společně s akcí Setkání s RC modely. 
Kvůli nepřízni počasí se ale létat nemohlo, zato se do Heroltic sjelo 
celkem 10 družstev, z toho 8 mužských a 2 ženská. Soutěžilo se pou-
ze na jedno kolo, kdy vítězem se s přehledem stalo domácí družstvo 
mužů. Druhé místo obsadil Svébohov a třetí skončily Horní Heřmani-
ce. Soutěž žen vyhrálo družstvo ze Zborova před Herolticemi. 
Na této soutěži se také rozhodovalo o celkovém vítězi o putovní pohár 
8. okrsku, kdy celkem z devíti soutěží nejvíce bodů nasbíralo druž-
stvo Heroltic (87 bodů), druhá skončila Březná (82 bodů) a na třetím 
místě se umístilo družstvo Svébohova (65 bodů).
Za letošní rok jsou tedy majitelem okrskového poháru muži 
z Heroltic.  

Za SDH Heroltice František Haltmar

Celkové výsledky:
1. Březná   00:22,18
2. Bušín 2  00:22,94
3. Bušín 1  00:24,53
4. Hostice  00:25,75

5. Zborov    00:26,82
6. Heroltice 00:33,25
7. Horní Studénky 00:35,75
8. Žárová  00:40,12
9. SvébohovNP

V soutěži žen vyhrálo družstvo ze Zborova v čase 28:11 před ženami 
z Heroltic - 33:79.
Po hlavní soutěži, následovala doplňková soutěž tzv. o flašku, kde 
naše družstvo vylepšilo čas z hlavní soutěže v podobě 21:72 a zvítě-
zilo i zde před muži z Heroltic a Bušína 2.
Velké poděkování patří městu Štíty a ZEAS Březná za poskytnuté 
dary do soutěže.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Martinu Hudouskovi a všem, 
kteří přispívají do hasičské kasičky, která se nachází na každé kul-
turní akci. Peníze takto získané jsou vždy použity pro nákup hraček 
a cukrovinek dětem.  Náš sbor také přispěl do nově vybudovaného 
hřiště pro děti v místním areálu koupí nové trampolíny.
Jak soutěž 8. okrsku dopadla po poslední soutěži, se určitě dozvíme 
z článku SDH Heroltic

Petr Malý, místostarosta SDH Březná
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