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Vážení spoluobčané, 
na všechny z nás dopadla opatření související s vyhláše-

ným nouzovým stavem a dalšími opatřeními, která minima-
lizují riziko přenosu koronaviru. V celé ČR mnohé podniky 
omezily svůj provoz nebo jej uzpůsobily tak, aby snížily kon-
takt mezi jednotlivými pracovníky a aby v případě nakažení 
byli schopni zajistit chod provozovny.

Také na úřadě jsme přistoupili k určitým opatřením a tím 
hlavním je do odvolání omezení úředních hodin pouze na pon-
dělí a středu. Tak jako většina obcí, i my upřednostňujeme 
vyřizování různých záležitostí telefonicky, mailem nebo elek-
tronicky. Úplně se zastavil veřejný život kulturní, sportovní, 
společenský. Na druhou stranu se mnoho obyvatel zapojilo 
do pomoci ostatním obyvatelům i našim organizacím. Mnozí 
z Vás začali spontánně šít roušky pro své příbuzné, známé, 
spolupracovníky a pro další, kteří neměli možnost si je jinak 
opatřit. S mnohými z Vás jsme spolupracovali. Kdo mě sledu-
je na sociálních sítích – facebooku, tak ví, že jsem pravidelně 
kritický k činnosti vlády ČR, která občanům slíbila pomoc, ale 
zůstalo pouze u planých slov. Celkový počet ochranných po-
můcek v době nouzového stavu, které město dostalo od státu, 
činí 405 ks roušek, 20 ks respirátorů a 30 l desinfekce. Jedná se 
jednoznačně o tristní pomoc od státu našemu městu. Osobně 
jsem rád, že se nám podařilo pro občany a organizace našeho 
města zajistit 3 000 ks bavlněných roušek a tím se alespoň ma-
linko chránit proti nákaze COVID 19. Město dokázalo situaci 
zvládnout, stát selhal v distribuci ochranných pomůcek. Jsem 
velmi rád, že jste po celou dobu nouzového stavu dodržovali 
opatření nezbytná k zamezení šíření nákazy. Samozřejmě se 
znovu ukázalo, že i u nás žije pár „ idiotů“, kteří měli snahu 
opatření nedodržovat a tím ohrožovali všechny zodpovědné 
občany našeho města. Dnes, když píšu úvodník, se pomalu 
vracíme k normálu a mohu konstatovat, že ve Štítech k dnešní-
mu dni nebyl zjištěn žádný pozitivní nález COVID 19. V sou-
časné době již také probíhá výuka v základní škole pro první 
stupeň a 9. ročník, činnost zahájila i mateřská škola.

Dopady pandemie koronaviru se však začnou projevovat 
nejen v průběhu letošního roku, ale i v následujících letech 
a z toho mám obavu. V době, kdy píši úvodník, má vláda ČR 
rozhodnout, o kolik nám poníží RUD za rok 2020. Jedná se 
o částku v milionech. Zcela určitě se o hodně zvýší nezaměst-

nanost. Podle ekonomů nás čekají složité časy a návrat k život-
ní úrovni, kterou jsme měli v lednu 2020, může trvat i deset let.

Vážení spoluobčané, dovolte mi poděkovat Vám, kteří 
jste se aktivně zapojili do významné pomoci v boji s nákazou 
v tomto nelehkém období, která přerostla v pandemii. Také 
bych chtěl velice poděkovat všem spoluobčanům, kteří výraz-
ně pomáhají tím, že dodržují všechna nařízení a doporučení. 
Ať je to nošení roušek, dodržování minimálního odstupu, ne-
shlukování se na veřejnosti,… A nakonec moje poděkování pa-
tří těm, kteří zajišťovali a zajištují i v této složité době základní 
potřeby. Tedy pracovníkům zdravotnických zařízení, obchodů, 
pošt a zásilkových služeb, hasičům, policistům, učitelům, kteří 
zajišťovali výuku na dálku a všem dalším, které jsem ve svém 
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

výčtu neuvedl. Pouze společným zodpovědným přístupem se 
nám podařilo minimalizovat dopady koronavirové nákazy.

Na samý závěr chci uvést, že město Štíty a jeho pracov-
níci po celou dobu nouzového stavu pracovali a plnili své 
úkoly. Také pokud se týká oprav a investic, splnili úkoly dle 
stanoveného harmonogramu. Většina z vás vnímá, co děláme 
a jakou činnost provádíme. K tomu mohu uvést, že dokon-
čujeme bytový dům na Březné a v současné době provádíme 
několik významných stavebních akcí, které značně zasáhnou 
do našeho života ve Štítech. Jedná se o velmi důležitou opravu 
komunikace ul. Nádražní, dále opravu chodníku ul. Na Pilní-
ku a v neposlední řadě jsme zahájili výstavbu úpravny pitné 
vody u vodojemu ve Štítech.  Předpokládám, že všechny tři 
významné akce budou ukončeny na konci srpna 2020. Ná-
klady na ně činí cca 20 mil. Kč. Opravu komunikace ul. Ná-
dražní fi nancuje Olomoucký kraj částkou cca 14 mil. Město 
provádí prostřednictvím svých pracovníků opravu chodníku 
a veřejného osvětlení na ul. Na Pilníku a výstavbu úpravny 

pitné vody. Dané akce fi nancujeme částkou 6 mil. z rozpočtu. 
Protože dokážeme stavební akce realizovat se svými zaměst-
nanci, šetříme tak městu spoustu fi nančních prostředků. Chci 
vás však všechny upozornit, že nastal znovu čas, kdy budeme 
muset začít šetřit a velmi zvažovat fi nancování akcí, protože 
pokles daňových příjmů bude velmi znatelný - odhaduji cca 5 
mil. za rok 2020 a to se negativně promítne do všech činností 
města. I v dalších letech se budou následky pandemie COVID 
19 projevovat v nižších daňových příjmech od státu.

Vážení spoluobčané, v první polovině roku 2020 jsme zru-
šili kulturní, sportovní a společenské akce, které pořádá město, 
ale určitě budu rád, když se setkáme v polovině srpna 2020 
na „Štítecké pouti“, která se tentokrát bude konat v přírodním 
areálu Nový Řáholec na Březné a pevně doufám, že v tu dobu 
už bude vše v normálu. Čeká nás těžká doba, ale jsem přesvěd-
čený, že to překonáme. Město Štíty se dokázalo v minulosti 
dostat i z horších situací.

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta

Výpis z usnesení z 28. – 35. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 55 ve 
Štítech uzavřená s VZP ČR.

• Smlouva o zajištění služeb veřejným knihovnám ve stře-
disku Štíty v roce 2020 uzavřená s MěK Šumperk.

• Smlouva o nájmu pozemku v k. ú. Štíty – město uzavřená 
s p. Luďkem Hajzlerem.

• Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí knihovnických, in-
formačních a metodických služeb v místních knihovnách 
Zborov, Jedlí, Horní Studénky, Písařov a Jakubovice.

• Smlouva o nájmu pozemku v k. ú. Štíty – město uzavřená 
s p. Alenou Šanderovou.

• Smlouva o dílo uzavřená s MgrA. Petrem Tůmou – restau-
rování sochy sv. Anny ve Štítech. 

• Smlouva o dílo uzavřená s Michaelou Karáskovou – pří-
prava a zpracování administrace žádosti o dotaci – pořízení 
vozidla s alternativním pohonem.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou VELT OKNA s. r. o. 
Zábřeh – výroba a montáž oken v čp. 336 ve Štítech. 

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou ZK ŽERNÍČEK KO-
VOVÝROBA s.r.o. Štíty a fi rmou Heroltická s.r.o. Brno 
- fi nanční dar městu na zajištění ochranných pomůcek.

• Smlouva o nájmu pozemku v k. ú. Štíty – město uzavřená 
s Lucií Čechovou.

• Darovací smlouva uzavřená s Římskokatolickou farností 
Štíty – dar města na úhradu elektrické energie v kostele ve 
Štítech.

• Smlouva o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny 
uzavřená s fi rmou ČEZ ESCO a.s. Praha.

• Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Zábřeh – pro-
jednávání přestupků v rámci rozsahu výkonu přenesené 
působnosti. 

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: vnitřní stěna zdra-
votního střediska, dveře pro objekt čp. 41 ve Štítech a čp. 
47 na Březné. 

• Rada města schválila nákup: motorová pila CS 250, křo-
vinořez OM BC 530 T, dárkové balíčky na akci Českého 
svazu chovatelů ZO Olšany na 60. ročník výstavy drobné-
ho zvířectva, 2 kusy stolů pro stolní tenis, nabíječka Fro-
nius Acctiva Twin a Ctek MXS pro JSDH Štíty, 12 kusů 
betonových základů a 12 elektrických stožárů veřejného 
osvětlení, 6 kusů fotbalových branek pro místní sportovní 
areály, sedací souprava, sklokeramický sporák a prošívané 
deky a polštáře na chatu na Pastvinách.

• Rada schválila výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty za rok 
2019 a schválila její plán odpisů pro rok 2020.

• Rada schválila vnitřní směrnici č. 1/2020 „Pracovní cesta a 
sazby cestovních náhrad pro rok 2020“.

• Rada vzala na vědomí písemné stanovisko PaedDr. Miloše 
Harnycha  o vzdání se pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ 
Štíty k 31.8.2020.

• Rada schválila žádost JSDH Štíty o nákup a revizi techniky 
na zajištění chodu zásahové jednotky Štíty.

• Rada schválila návrh otevírací doby TIC Štíty. 
• Rada vzala na vědomí zápisy z jednání krizového štábu 

města v souvislosti a pandemií COVID-19. Schválila pro-
vedení všech opatření v souvislosti s rozhodnutím vlády 
ČR a doporučila zastupitelstvu města navýšení kapitoly 
krizového řízení. Schválila nákup materiálu na výrobu 
ochranných pomůcek. Vzala na vědomí harmonogram za-
hájení činnosti ZŠ a MŠ Štíty a schválila zajištění 200 ks 
bavlněných roušek pro potřeby školy.



Štítecký list strana 3

• Rada vzala na vědomí výpověď pronájmu části nebytové-
ho prostoru v objektu čp. 6 ve Štítech – nájemce p. Zdeněk 
Minář.

• Z důvodu pandemie rada schválila zrušení akce Setkání na 
pomezí Čech a Moravy, rezervace koncertu skupiny Buty 
bude převeden do roku 2021

• Rada vzala na vědomí a schválila celkové náklady spojené 
s projektováním stavebních parcel pro rodinné domy v lo-
kalitě Pod Petrovem.

• Rada schválila cenovou nabídku na opravu místní komu-
nikace v ulici Lomená od fi rmy ROADMEDIC s.r.o. Šum-
perk. 

USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 26. 2. 2020

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 10. zasedání ZMě Štíty
2. Výsledek hospodaření Města Štíty za rok 2019
3. Akční plán strategického rozvoje města Štíty
4. Závěrečná zpráva Hlavní inventarizační komise
5. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 25 – č. 29
6. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
7. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
8. Různé
9. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
b) Kontrolu plnění úkolů z Usnesení zastupitelstva města Ští-

ty
c) Schválení výsledku hospodaření za účetní rok 2019 Zá-

kladní školy a mateřské školy Štíty Radou města Štíty
d) Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty za rok 2019
e) Rekapitulace odpadu za rok 2019

2. Projednalo a schvaluje:

ZM10/2020/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Lan-
ger, Antonín Čech

ZM10/2020/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, Bc. 
Zdeněk Drlík

ZM10/2020/3 Program 10. zasedání zastupitelstva
ZM10/2020/4 Zápis z 9. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 12. 12. 2019 
ZM10/2020/5 Návrh Akčního plánu strategického rozvoje 

města Štíty na rok 2020
ZM10/2020/6 Závěrečnou zprávu Hlavní inventarizační ko-

mise
ZM10/2020/7 Zprávu z jednání rady města Štíty Usnesení č. 

25 – č. 29
ZM10/2020/8 Vyhlášení záměru prodeje části p. č. 2124 a části 

p. č. 2122/1 v k. ú. Štíty-město
ZM10/2020/9 Nabytí části pozemku p. č. 2447/1, označené 

jako p. č. 2447/3 v k. ú. Štíty-město z majetku Olomouc-
kého kraje

ZM10/2020/10 Prodej části pozemku p. č. 1742/2, označeného 
jako p. č. 1742/15 o výměře 93 m² a p. č. 1742/16 o výměře 
5 m² podle geometrického zaměření v k. ú. Štíty-město za 
cenu 100 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro 
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizová-
ní věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567

ZM10/2020/11 Prodej části pozemku p. č. 2384/1, označeného 
jako p. č. 2384/4 o výměře 14 m² podle geometrického za-
měření v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví Města Štíty Pavlu Hartenbergerovi

ZM10/2020/12 Prodloužení doby se zákazem rušení nočního 
klidu ve dnech kulturních, sportovních a soukromých ak-
cích v roce 2020 dle přílohy od 22:00 do 02:00.

ZM10/2020/13 Uspořádání plesu ve spolupráci s MS Tetřívek
ZM10/2020/14 Změnu územního plánu, pozemek p. č. 180/3 

v k. ú. Heroltice u Štítů podle žádosti a předání zadavateli 
a zpracovateli ÚP

5. Projednalo a neschvaluje: 

ZM10/2020/15 Žádost o prodej parcely p. č. 51 v k. ú. Herol-
tice u Štítů.

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

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

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 25. 3. 2020

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 11. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2020
3. Schválení rozpočtu Města Štíty na rok 2020 – příjmy
4. Schválení rozpočtu Města Štíty na rok 2020 - výdaje
5. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 30 – č. 31
6. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden – březen 2020
8. Zpráva o činnosti fi nančního výboru leden – březen 2020
9. Zpráva o hospodářské činnosti lesů Města Štíty
10. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
11. Různé
12. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Kontrolu plnění Akčního plánu strategického rozvoje města 
Štíty na rok 2020

b) Kontrolu plnění úkolů ze zasedání ZMě
c) Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty za 1Q 2020
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d) Protokol o výsledku kontroly návrhu rozpočtu na rok 2020 
fi nančním výborem

e) Spotřebu elektrické energie v roce 2019 v ŘKF Štíty

2. Projednalo a schvaluje:

ZM11/2020/1 Návrhovou komisi: Vojtěch Langer, Antonín 
Čech, Jaroslav Hudousek

ZM11/2020/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, Petr 
Haltmar

ZM11/2020/3 Program 11. zasedání zastupitelstva
ZM11/2020/4 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 26. 2. 2020 
ZM11/2020/5  Rozpočet na rok 2020 - příjmy vč. fi nancování 

celkem: 64 600 208,29 Kč
ZM11/2020/6  Rozpočet na rok 2020 - výdaje vč. fi nancování 

celkem: 64 600 208,29 Kč
ZM11/2020/7  Stanovení kompetencí radě města k provádění 

rozpočtových opatření. Zastupitelstvo města Štíty deleguje 
Radu města Štíty k provádění rozpočtových opatření takto:

– v PŘÍJMECH v plném rozsahu
– ve VÝDAJÍCH, které budou pokryty z dotace nebo pří-

spěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samo-
správných celků včetně spoluúčasti Města Štíty v plném 
rozsahu

– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky rozpočtované 
na 6409-5909 na pokrytí neinvestičních výdajů libovol-
ného § rozpočtové skladby a prostředky rozpočtované na 
6409-6909 na pokrytí investičních výdajů libovolného § 
rozpočtové skladby. 

– Provedené změny rozpočtu budou zastupitelstvu dány na 
vědomí.

ZM11/2020/8 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 
30 – č. 31

ZM11/2020/9  Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 
prosinec 2019 – březen 2020 včetně protokolů o výsledku 
jednání kontrolního výboru č. 12/2019, 1-2/2020

ZM11/2020/10 Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
leden – březen 2020

ZM11/2020/11 Nabytí pozemku p. č. 534/5 v k. ú. Štíty-město 
od Jana Valenty za cenu podle  smlouvy

ZM11/2020/12 Schvaluje přistoupení města Štíty do Sdružení 
místních samospráv ČR na základě §46 a §84 odst. 2 písm. 
e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR 

a 
ukládá starostovi vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání 

spolu s tímto usnesením na adresu Sdružení místních sa-
mospráv, a to ve lhůtě do jednoho týdne od jednání zastu-
pitelstva města

ZM11/2020/13 Dar ve výši 5000 Kč ročně Římskokatolické 
farnosti Štíty jako kompenzace města za kulturní akce po-
řádané v kostele

3. Pověřuje: 
ZM11/2020/14 Radu města Štíty k uzavírání rámcových smluv 

na práce v lesích města do částky 499.000 Kč bez DPH

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
  
Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
      místostarosta                             starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTÍTY
Pro veřejnost otevřen v úřední dny

Pondělí   8:00 – 11:00    13:00 – 16:00 

Středa    8:00 – 11:00    13:00 – 16:00 

V ostatní dny je úřad pro veřejnost UZAVŘEN 
s výjimkou předchozí telefonické domluvy.

INFORMACE PRO OBČANY

1. fáze - úplná uzavírka mimo vozidel stavby a dopravní    
              obsluhy v celém úseku 

25. 5. - 24. 7.   
8. 8. - 15. 8.  
 

2. fáze - úplná uzavírka mimo vozidel stavby v úseku   
              od křižovatky se silnicí I/43 po konec průmyslové      
              zóny, mimo dopravní obsluhy a vozidel stavby od  
              konce průmyslové  zóny po železniční stanici 

      25. 7. – 2. 8. 
 

3. fáze - úplná uzavírka mimo vozidel stavby v úseku od   
              konce průmyslové zóny po železniční  stanici,   
              mimo dopravní obsluhy a vozidel stavby od   
              křižovatky se silnicí I/43 po konec průmyslové   
              zóny 
   3. 8. – 7. 8.  
 
Objížďka: sil. III/31115 Heroltice, III/31115a, místní 
komunikace, III/04313 Březná, I/43 Štíty a zpět 

V termínu 25. 5. - 15. 8. 2020 bude z důvodu 
rekonstrukce komunikace uzavřena ulice 

NÁDRAŽNÍ 

 



Štítecký list strana 5

Všichni jsme na jedné lodi…….
Je obdivuhodné, jak dokážeme společně reagovat na aktuální 
situaci a spojit své síly. Pandemie a opatření s ní související 
se dotkly každého z nás. Vlna solidarity, která se zvedla mezi 
dobrovolníky, byla neuvěřitelná. Od 17. března šijí dobrovol-
níci Charity Zábřeh roušky pro pracovníky v sociálních služ-
bách a pro veřejnost. Díky darovanému materiálu a službám, 
během pár dnů, šilo téměř 150 dobrovolníků z celého regionu 
až 3 tisíce kusů denně. Při tak velké produkci byla možnost 
darovat roušky veřejnosti a institucím, kde jich byl nedosta-
tek. Roušky ze zábřežské Charity tak byly na akci „Roušky 
pro Štíty“, v Domově pro seniory ve Štítech a v Jedlí, má ji 
i řidič autobusu na trase Zábřeh – Štíty. Tisíc kusů roušek jsme 
darovali do uzavřené Litovle a všude tam, kde bylo potřeba 
– místním lékařům, městské policii, fi rmám a obcím. Roušky 
jsou po celou dobu, pro veřejnost, volně k odebrání na recep-
ci Charity Zábřeh. Do 15. května jich bylo vyrobeno 41 tisíc. 
Za tímto číslem stojí obrovský kus práce všech, co šijí, stříhají, 
připravují, kompletují a opravují šicí stroje. Bez pracovitých 
rukou dobrovolníků by to ale nebylo možné. Denně jsme vy-
pravovali stovky balíčků s připravenými polotovary, a také se 
nám jich stovky hotových vracely. Také ve Štítech, v Crhově 
a Horních Studénkách jsou naši skvělí dobrovolníci. Šili rouš-
ky, stříhali několik tisíce metrů gumiček, připravovali drátky 
do roušek a mnoho dalšího. Zvláště pak patří díky „maminkám 
Skautkám“ oddílu Hledači Štíty. Všem zúčastněným patří vel-
ké poděkování a obdiv, že věnovali svůj čas a práci pro druhé. 
A to je i poslání našeho dobrovolnického centra, pomáhat a být 
tu pro druhé, protože „všichni jsme na jedné lodi“.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají pomáhat. 
Koordinátorka dobrovolnického centra Charity Zábřeh - Dobro-
Druh 

Eva Pecháčková

Turistické informační centrum Štíty 
vydává novou brožuru Ivany Valentové

„DROBNÉ SAKRÁLNÍ 
PAMÁTKY VE ŠTÍTECH A 

PŘIDRUŽENÝCH OBCÍCH“.
Malebná krajina Štítecka neoplývá jen přírodními krása-
mi, ale nalezneme v ní i množství roztroušených sakrál-
ních památek. Publikace přináší soupis těchto zacho-
valých i chátrajících památek a jejich podrobný popis. 
Je doplněna mapkami s vyznačením míst, kde se kříže 
nacházejí a minislovníčkem pojmů užívaných v popisech.

Brožuru bude možné získat dne 19. 6. od 17 hodin 
v kulturním domě, kde proběhne její křest a poté 

bude bezplatně k dostání v TIC Štíty.
 Její vydání fi nančně podpořil Olomoucký kraj 

a Město Štíty.
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Netradiční čarodějnice ve Štítech
Vzhledem k mnoha opatřením vztahujícím se ke Covid19 jsme 
se rozhodly uspořádat akci nejen pro děti, ale i pro všechny, co 
se rádi baví. Duben je typický měsíc pro pálení čarodějnic, ale 
letos bylo nutné tuto tradici pojmout trošičku jinak. 
Na sociální síti byla zveřejněna událost, v níž byla podrobně 
popsána plánovaná akce. Každý, kdo se chtěl zúčastnit, musel 
zapojit fantazii a ukázat svou kreativní stránku. Obléknout se, 
nalíčit, rozcuchat se a popadnout koště do ruky. Poté se nechat 
vyfotit a fotografi i uveřejnit. Všechny fotografi e byly k vidění 
v místním obchůdku v řeznictví U Kláry.
Bohatá galerie čarodějnic byla úžasná. Sešlo se velké množ-
ství čarodějnic všech věkových kategorií a zúčastnila se i jed-
na veřejnosti známá osobnost – zpěvačka Ilona Csáková. 
Svým příspěvkem nás velmi potěšila. Našich štíteckých ne-
tradičních čarodějnic si všimli i v Českém rozhlasu Olomouc 
a hned 1.5.2020 v dopoledních hodinách byl odvysílán rozho-
vor s organizátorkami této akce Zuzanou Strakovou, Anetou 
Ševčíkovou a Marcelou Axmanovou.  Tímto děkujeme všem 
čarodějkám a čarodějům, kteří tuto akci podpořili a nestyděli 
se s námi v této době trochu pobavit. 

 Zuzana Straková

KRÁSNÁ VZPOMÍNKA
MILOVNÍCI LIDOVÉ HUDBY 

SE SEŠLI VE ŠTÍTECKÉM 
KULTURÁKU

V pátek 6. 3. v 17:00 hodin se ve Štítech „sešly“ dvě akce. 
Nadšenci ping pongu zaplnili Sokolovnu, aby mohli sledovat 
Extraligu stolního tenisu mužů a příznivci lidových písniček 
a dobrého vína zamířili do kulturního domu za zábavou z ji-
ného soudku. Karel Hegner s Cimbálovou muzikou Aleše 

S nadějí hledíme do budoucna - 
Klub seniorů Štíty

Když jsme se 11. března rozcházeli z klubovny seniorů a lou-
čili se, nikdo nevěděl, že se hned tak neuvidíme. Právě jsme 
vyslechli velmi pěknou besedu O včelách a medu. Déle než 
dvě hodiny vyprávěl o svých zkušenostech pan Stanislav Kná-
pek a posluchači byli opravdu upoutáni jeho zasvěcenými slo-
vy o životě včeliček. Besídku doplnily členky klubu napeče-
nými medovými dobrotami. Besedu navštívil také pan starosta 
Vogel a vedoucí matriky Štíty paní Horvátová, kteří jednali 
o spolupráci se SPOZ. 
A ten večer jsme také plánovali další akce v nejbližších dnech 
a těšili se na další návštěvu kina v Lanškrouně. Podivnou no-
vinkou toho dne bylo, že byly až do odvolání uzavřeny školy. 
Nikoho z nás nemohlo napadnout, že je to na dlouho. V dal-
ších dnech začaly jako hrůzostrašné houby vyrůstat další dě-
sivé zprávy, zákazy a upozornění. Ústředním slovem byl ko-
ronavirus.
Následovalo nutné oznámení do vývěsky klubu, že se klub se-
niorů až do odvolání uzavírá. 

A tak se ve stále ještě v ožehavé době koronaviru vracíme 
na začátek, na dobu vzniku našeho klubu.
V lednu 2020 byl Klub seniorů Štíty založen. Sídlo má v bu-
dově bývalé knihovny – ve staré radnici č. 38. Zahajovací 
schůze se zúčastnilo 47 zájemců o členství, hostem byl pan 
starosta Jiří Vogel, který nastínil význam a možnosti takového 
sdružení. Bylo rozhodnuto ucházet se o zápis klubu jakožto 
SPOLKU.
Byly vyhotoveny příslušné žádosti a doklady a zaslány 
na Krajský soud v Ostravě, pobočce v Olomouci. Ustavující 
shromáždění se konalo dne 12.2.2020.
Poté se vyvíjela činnost klubu. Byly zavedeny pravidelné cvi-
čební lekce čínského zdravotního cvičení v sokolovně, kterých 
se účastní převážně členky klubu.
Senioři shlédli v kině Lanškroun představení fi lmů Staříci, 
Ženská na vrcholu, Vlastníci a pohádky Zatoulané pírko, je-
jichž promítání se našim členům velmi líbilo.
Seniorky, které vládnou jehlicemi, se rozhodly podpořit novo-
rozenecké oddělení fakultní nemocnice v Olomouci a vyrobit 
pletené bačkůrky a čepičky pro nedonošené děti do inkubáto-

Smutného dokázali vytvořit báječnou atmosféru a strhnout 
publikum, aby se do zpívání lidových písniček také zapojilo. 
Všichni přítomní si pohodový a pozitivní energií nabitý večer 
skvěle užili.                                                                        R. J.
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rů. Sbírka mnoha výrobků je již hotova a nyní čeká na odeslání 
do Olomouce na pomoc novorozeňátkům.
Také bylo uzavřeno kamarádství se skauty z oddílu Hledači, 
s kterými senioři sdílí klubovní prostory vedle sebe. Děti vy-
právěly o své činnosti, popsaly svoje výlety, táboření i dobré 
skutky, kterými jsou skauti pověstní po celou dobu své čin-
nosti.  
Desítka seniorů byla na pozvání účastníky Masopustního ve-
čera klubu Čilých babiček z Červené Vody. Masopustní veselí 
s maskami i bez nich se velmi vydařilo, sál SDH Červená Voda 
byl plný tančících dvojic s rozesmátými tvářemi. Vedle maš-
karního průvodu bylo k mání bohaté občerstvení, obsáhlá tom-
bola a samozřejmě populární hudba. Setkali se zde tanečníci 
z Králík, Zábřeha, Červené Vody a letos nově i ze Štítů. Jen 
bohužel pochovávání basy proběhlo již bez štíteckých, neboť 
jim odjížděl poslední autobus. Ale stálo to za to.
Někteří členové klubu si zazpívali na koncertu Cimbálové 
muziky Aleše Smutného v sále kulturního domu a radovali se 
z melodií moravského i českého folklóru. Jen škoda, že nebylo 
účastníků více, cimbálová muzika by si to zasloužila.
Při besedách v klubovně se nabízí káva, čaj, pro některé i pivo 
a k tomu něco sladkého k chuti. Jsou k dispozici stolní hry, 
karty, šipky, knihy i zpěv při klavíru. 
V době , kdy byla činnost klubu pozastavena, došlo po kratším 
zpoždění a doplňování potřebných dokladů k usnesení Kraj-
ského soudu Ostrava - pobočce Olomouc k zařazení Klubu 
seniorů Štíty do SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU soudu Ostrava. 
Hlavní činnost spolku ofi ciálně směřuje k uspokojování spo-
lečných zájmů prostřednictvím zapojení seniorů do veřejného 
kulturního a sportovního života, poznávacích zájezdů, vychá-
zek, besed, kulturních akcí a přednášek. 

Během současné vyjímečné doby se členové nestýkali a do-
držovali předpisy tak jako ostatní obyvatelé naší země. Ale 
všichni se těší, že po uklidnění současného stavu společnosti 
budou pokračovat ve své činnosti – nabízí se výroba rukoděl-
ných prací – provázkování, ubrousková technika, práce s papí-
rem apod., beseda s paní doktorkou o zdraví, beseda s účastní-
kem přechodu Amerikou s doprovodem folkové hudby, beseda 
s redaktorem olomouckého rozhlasu o historii kraje, vycházky 
do rozkvetlé přírody, návštěvy divadla a kina nebo také hraní 
karet, šachů a stolových her. Toto všechno bylo v plánu na jaro 
2020, ale bohužel bylo odloženo. Zdali se všechno uskuteční 
v pozdější době, nikdo neví, ale doufáme, že činnost klubu 
bude zdárně pokračovat. Až se s úsměvem uvidíme společně 
u jednoho stolu, bude všem hezky. 
V dobré společnosti štíteckých seniorů.

Marie Lauermannová
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Výstavba první silnice do Crhova
V 19. století zažívali občané Crhova svízelnou situaci při po-
hřbívání svých blízkých. Tehdy totiž citelně chyběla silnice 
spojující obec s ostatní civilizací, Crhov neměl do roku 1904 
svůj hřbitov a pohřební průvody musely mnohdy ujít více než 
hodinu cesty. Nejen tento důvod, ale také spojení s ostatním 
světem, doprava různých materiálů, možnost zaměstnání mimo 
obec a celkový stav života občanů volal po změně. Potřeba 
zlepšit dopravní spojení obce s okolím se začala řešit na po-
čátku 20. století. Původní vozová cesta vedoucí k Jedelskému 
mlýnu a napojující se na silnici ze Šilperka do Jedlí, byla místy 
natolik prudká, že přinášela problémy s dopravou jakéhokoliv 
materiálu. Místní obchodníci museli s vozíkem jezdit 2 km pro 
náklady a pak je pracně převážet do prudkého svahu.
První dochovaný doklad, týkající se řešení problému, je žá-
dost starosty Františka Šuly z června 1908 určená zemskému 
stavebnímu inženýru J.Finkovi s prosbou o pomoc při stavbě 
silnice. Opakované žádosti o stavbu předkládané Okresnímu 
silničnímu výboru v Šilperku se nesetkaly s odezvou (v první 
fázi budování neměl převážně německý Šilperk velký zájem 
o propojení českých vsí).
Moravský zemský výbor v Brně tehdy nařídil svému oddělení 
v Šumperku, aby neprodleně vypracovalo projekt na zřízení 
asi 2,5 km dlouhé vozovky. V srpnu téhož roku zhotovený pro-
jekt předpokládal silnici od Jedlí s mostem přes řeku Březnou, 
menším mostem přes mlýnský náhon, dále pokračující stoupá-
ním lesem a poté loukami k Crhovu. Celková délka měla být 
1880 m, cena 35 500 korun. Původní záměr se úřadům jevil 
drahý a bylo rozhodnuto o stavbě užší levnější varianty. Proti 
tomuto rozhodnutí se crhovští zástupci ohradili a obec sama tr-
vala na zařazení silnice do II. třídy, přispěla na výstavbu 6000 
korunami a zajistila výkupy pozemků na své náklady. Nako-
nec byl prosazen kompromis výstavby mostů a krátké silnice 
k Crhovu.

S prací na dohodnuté variantě se začalo na jaře roku 1912 
a kolaudace potom proběhla několik týdnů před vypuknutím 
1. světové války. Během války stavba stagnovala.
Po válce byla stavba zařazena mezi tzv. nouzové stavby, které 
mimo jiné řešily vysokou nezaměstnanost v oblasti. V dubnu 
1919 vznikl v Brně projekt více než 2 km dlouhé silnice s ná-
kladem 140 000 korun. Již v srpnu tohoto roku byla stavba za-
stavena z důvodu nedostatku fi nancí – bylo prostavěno 56 000 
korun a byla hotova necelá třetina silnice (včetně již před 
válkou hotového úseku). Ministerstvo veřejných prací učinilo 
později velkorysou nabídku až 60 % fi nančního krytí na do-
končení, zbytek ovšem neměl kdo zaplatit. Obec Crhov mohla 
poskytnout maximálně 8000 korun. Okresní fi nanční výbor 
preferoval spíše jiné komunikace v okolí a tak práci v letech 
1920 – 22 přerušoval kromě nepřízně počasí hlavně trvalý 
nedostatek fi nancí. Přes neustálé poukazování na pokračující 
chudobu a nezaměstnanost obyvatel Crhova, nebyla akce vý-
stavby zahrnuta do rozpočtu silničního výboru na rok 1923.
Technická zpráva z roku 1924 uvádí prozatímní souhrnnou 
délku silnice 1349 m, šířku 5,5 m s vozovkou širokou 3,5 m, 
s 9 kusy odrazníků z žuly a 171 z armovaného betonu, s mosty 
opatřenými železným zábradlím a s odvodňovacími příkopy. 
Výstavbu ztěžoval fakt, že se kopalo v prudkém kamenném 
svahu a bylo nutno stavbu vést oklikou.
Po několikaletých neúspěšných snahách přivést silnici do stře-
du obce, se události daly do pohybu na podzim roku 1929, kdy 
se začalo se stavbou zbylých 940 m vozovky.
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POSLEDNÍ DNY 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

v našem městě i dění následujících květnových dnů popsal 
v KRONICE OBCE ŠILPERKA první český kronikář 
a poválečný ředitel školy, Břetislav Janů.
V letošním roce uplynulo již 75 let od těchto významných 
historických událostí, a proto si konec války v tehdejším 
Šilperku připomeňme alespoň prostřednictvím slov kroni-
káře. 

„… V měsíci dubnu 1945 umírá president USA Roosevelt. 
Nedočkal se plodů svého snažení. Ruská fronta se denně při-
bližuje. Každý den je slyšet hřmění děl, záře refl ektorů celou 
noc osvětlují daleké obzory. Téměř denně ozývá se vysoko nad 
námi temný hukot letadel, několikrát za den se v rozhlase ozý-
vá varování: „ …nepřátelská letadla nad naším územím, směr 
ten a ten …“. Letadla, téměř neviditelná, ve výškách okolo 
10 000 m shazují často spousty kovových teninkých proužků, 
které jako bílé mračno se dlouho tetelí ve vzduchu. Má to za-
mezit přesné radarové zaměření na místo a výšku letadel

Koncem března a po celý duben 1945 je slyšet mohutné 
detonace vybuchnuvších bomb při bombardování Moravy 
a Brna. Noční tmu plaší rudé záplavy požárů. Němci veřejně 
přiznávají prohru, nadávajíce přitom na Hitlera. Nepomáha-
jí proti tomu ani různá hesla, kreslená lapidárními písmeny 
na stodolách, návěštních tabulích, štítech domů…. 

Fronta se blíží, schovává se všechno cenné. Věci se zako-
pávají do země

V Šilperku a všude v dalekém okolí se kopou záseky, po-
rážejí se přes cesty mohutné stromy. Stavějí se překážky ze 
silných klad proti tankům v úzkých místech, kde není možno 
překážku objet. V Šilperku jich bylo celkem 14. Jedna z nich 
je i pod bytem ředitele školy (vilka školní družiny, přízemí – 
pozn.). Stavějí je v zimě a o strašném hladu ponejvíce ruští 
zajatci. Němci je jmenují „Panzerspeere“.

Již v roce 1944, když ruskými rovinami nastává stá-
le rychlejší ústup a kdy v srpnu se už Rudá armáda dostala 
k našim hranicím, kdy nastala na západě invaze, tvoří se ze 

zbytku mužů, schopných vládnout zbraní, pomocná mužstva 
„Volkssturm“. V Šilperku je jeho velitelem direktor Heger.

Fronta se přiblížila na dosah. Rudá armáda se valí neza-
držitelně vpřed. K nám přicházejí oddíly ze Slezska. Přední 
styčné voje Rudé armády jsou neustále ve styku s prchajícími 
a rozkládajícími se zbytky Wehrmachtu. Němci houfně de-
zertují. Prodávají části výstroje i výzbroje za jídlo, lihoviny, 
cigarety a civilní obleky. Po lesích se válejí části odložených 
uniforem, zbraní a střeliva.

Muniční skladiště, umístěné v údolí řeky Březné od Hoš-
tejna na Drozdovskou Pilu je opuštěno hlídajícími je vojáky 
a několik vlaků střeliva a třaskavin, všech možných druhů 
a ráží, je uváděno na několika místech k výbuchu. K zniče-
ní tak velikého množství munice nestačí však už čas, protože 
střelivo je rozptýleno hluboko v lese na mnoha místech pod 
stromy z obav před bombardováním ze vzduchu.

Nastávají historické dny. V pondělí 7. května předává to-
várník Brass vedení města Zábřeha do českých rukou. To se už 
valí fronta od Olomouce, Šternberka na Zábřeh. Odtud postu-
puje směrem k nám. 

Vojáci z německého lazaretu začali evakuovat ze sobo-
ty na neděli z budovy měšťanské školy. Evakuace potrvala 
do úterý do rána (8. 5.). Těsně před příchodem fronty nařizoval 
velitel Volkssturmu Heger, že se Šilperk musí bránit, 14 pře-
kážek proti tankům musí zůstat uzavřeno. Šilperk je hrazené 
město. Členové Volkssturmu však oponují. Překážky musí zů-
stat otevřeny, Šilperk hrazeným městem není, bránit se nebu-
de a na věži kostela se vyvěsí bílý kapitulační prapor. Svému 
opačnému rozhodnutí dávali důraz pohozením pušek na zem. 
V pondělí 7. května před 11. hodinou dopolední krize vrcholí. 
Několik členů Volkssturmu přišlo opět, zvonili u bytu. Vyšla 
paní. Vrátila se opět do bytu jako pro manžela. Nato krátce 
ozvaly se 3 rány. Násilím otevřený byt ukázal hrůzné divadlo. 
Žena i dcera v postelích, v rožním pokoji, střeleny do hlavy, 
on sám, střelen, zvrácený přes noční stolek. Peřiny, stěny pos-
tříkány lidskou krví, na podlaze veliká kaluž krve. Byt byl de-
molován. Všechny tři mrtvoly byly teprve za 3 dny odvezeny 
brzy ráno na voze na hřbitov…“ (Kronika obce Šilperka 2, str. 
280-283, upravila Ivana Valentová)

V červenci roku 1930 mohli konečně občané Crhova dojet až 
k místnímu hostinci po nové 2248 m dlouhé silnici. Po pro-
vedení kolaudace v listopadu 1930 oznámil na sklonku led-
na 1931 Zemský úřad v Brně, že zařazuje novou komunikaci 
mezi okresní silnice II. třídy. Tak se crhovští po více než 20 
letech (od roku 1908 do 1931) dočkali spojení s okolím.
V této době se již rozbíhaly přípravy na prodloužení této sil-
nice směrem na Cotkytli až k Lázku a poté silnice z Cotkytle 

do Šilperka. Tak bylo projektováno také spojení vrcholu Láz-
ku s českým i moravským okolím, neboť zde byla v plánu od-
boru KČST v Zábřehu výstavba rozhledny (slavnostně byla 
otevřena v roce 1933).
(Podle zdrojů z Vlastivědného sborníku Severní Morava 
a Věstníku žup Klubu českých turistů z roku 1930.)                                

Marie Lauermannová
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Příběhy našich sousedů
V letošním školním roce se žáci 9. ročníku naší základní školy 
zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdě-
lávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky os-
mých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých 
gymnázií. Žáci mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit 
jeho vzpomínky, digitalizovat dobové fotografi e, prozkoumat 
archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou a psanou reportáž.
Do projektu se zapojilo celkem 19 žáků z devátých tříd, kteří 
se rozdělili do 4 skupin. Každá z nich si našla jednoho pamět-
níka. Žáci pamětníka vyzpovídali a natočili s ním několikaho-
dinový rozhovor.
Poté zpracovali jeho životopis, digitalizovali fotografi e, které 
od pamětníka získali a vytvořili scénář pro audioreportáž. 25. 
a 26. února se poté vydali do Českého rozhlasu v Olomouci, 
kde s pomocí technika tuto audioreportáž nahráli a sestříhali. 
Jako poslední úkol je nyní čeká prezentace o pamětníkovi, kte-
rou by měli představit jeho život. Tuto prezentaci žáci předsta-
ví na závěrečném setkání všech týmů z okresu Šumperk, které 
se uskuteční na konci června v Městské knihovně v Šumperku. 

Porota v tomto závěrečném klání vybere jeden nejlepší tým, kte-
rý bude odměněn. Všechny reportáže a životopisy poté budou 
umístěny na webových stránkách pribehynasichsousedu.cz.
Držme jim tedy palce, ať se jim jejich práce vydaří.
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Projektový den v MŠ ,,Pavouci“
V pátek 6.3.2020 od samého rána na děti čekaly námětové ob-
rázky, encyklopedie a časopisy s námětem bezobratlých exem-
plářů a plazů. Pozvání do MŠ přijal terarista pan Přemysl Fa-
biánek, který s sebou přivezl pestrou ukázku těchto živočichů. 
Děti měly možnost shlédnout tři různobarevné gekonky, dva 
hady, několik štírů (veleštír trnitý/petersův), pagekona, kralov-
ce, stonohu a několik různě zbarvených sklípkanů.
Cílem tohoto dne nebylo jen poznání netradičních živočichů, 
ale především se pokusit o odbourání strachu u dětí a o pocho-
pení důležitosti pavouků v našem životě. Děti se dozvěděly, 
že jsou pavouci užiteční. Seznámily se s tím, čím se pavouci, 

Králíčci v MŠ
Od pondělí 18.5.2020 byla mateřská škola opět v plném pro-
vozu. Po několikatýdenním přerušení se všichni postupně 
vrací k obvyklému režimu.  Pro naše nejmenší děti čekalo 
v mateřské škole malé překvapení. Na trávníku před hlavním 
vchodem do budovy jsme umístili dva překrásné králíky. Dě-

tem se ihned rozsvítily oči a oběma králíkům daly jména ,,Bob 
a Bobek“. 
Pan Jiří Brázda z fi rmy OMB composites EU a.s., Králíky vě-
noval tyto dokonalé králíčky dětem, aby jim zpříjemnil pobyt 
v MŠ. Touto cestou bychom mu chtěli moc poděkovat za úžas-
nou výzdobu zahrady mateřské školy Štíty. 

Bc. Zuzana Straková

hadi či kralovci živí, jak se pohybují a například proč hadi ne-
mrkají.       
Děti kladly mnoho otázek a pan Fabiánek se snažil na vše 
odpovídat. Jednotlivé exempláře všem dětem hezky z blízka 
ukázal a děti si mohly na většinu z nich i sáhnout a zjistit, jaký 
je povrch jejich těla. Vysvětlil jim i fyzicky ukázal, jak se po-
hybují hadi v prostoru a jak se chovají v chladném či vyhřátém 
prostředí. Dětem se přednáška velmi líbila a zcela jistě si od-
nesly velký zážitek.  

Bc. Zuzana Straková
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíců března, dubna, května a června tohoto 
roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Churavá Helena   75 let
Denemarková Ilona  75 let
Ondráčková Marie  75 let
Čadová Josefa   75 let
Vohánková Jiřina  75 let
Vernerová Anna   75 let
Zahradníková Marie  76 let
Purkert František  76 let
Zigáček Pavel   76 let
Postava Miroslav  76 let
Valenta Josef   76 let
Sasz Jiří    76 let
Vogel Alfred   77 let
Andrle Jaromír   77 let
Vogelová Jana   77 let
Havlenová Marie  77 let
Smrčka Miloslav  77 let
Scholzová Marie  77 let
Kukulová Božena   78 let
Kotraš Josef   78 let
Heverová Antonie  78 let
Valenta Alois   78 let
Faitová Miroslava  79 let
Koutná Anna   79 let
Odstrčilová Emilie  80 let
Kubíček Heinz   80 let
Valentová Vlasta  80 let
Valentová Anna   81 let
Čermák Miroslav  81 let
Šulová Zdenka   81 let
Kleinerová Marie  81 let
Janků Věra   81 let
Drozdová Marie   81 let
Valentová Gertruda  82 let
Králová Anna   82 let
Čížková Marie   82 let
Odstrčil Josef   83 let

Pospíšil Jan   84 let
Havránek Bohumil  84 let
Hlušička Vratislav  84 let
Hrdina Jan   84 let
Pospíšilová Marie  84 let
Hrehová Anna   85 let
Hílková Pavla   85 let
Kropáčková Aloisie  85 let
Němcová Květoslava  85 let
Krobotová Anna  86 let
Dvořáková Anežka  87 let
Pavelka Jaroslav  87 let
Juříková Libuše   88 let
Švédová Věra   89 let
Beranová Hildegarda  90 let

MNOHO ZDRAVÍ!
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ZELENÍ
KAMARÁDI

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Corona-věnec, koruna, korunka, koronární (věnčitý), 
ale taky corona dentis (korunka zubu). A tehdy mě vůbec 
nenapadlo, že nás to bude strašit i ve spojitosti jiné.

Zaujal mě ten nápadný kruh vpředu, ale za ním jsem 
ještě viděl rýsující se srdíčko. Tak třeba to, co se ve zmi-
ňované koruně rýsuje nenápadně v pozadí a zatím se do-
předu nijak nehrne, nabude časem na důležitosti. A sně-
hu si nevšímejte, padá nebo nepadá bez ohledu na roční 
období.

(dotyčný-á ještě stále krášlí silnici č.378 mezi obcemi Lipovec 
a Rozstání na Drahanské vrchovině)

Petr Beneš

Štěpán: soused je vášnivý zahrádkář a u našeho plotu po-
stavil kompostér...
redaktorka: běžná záležitost…
Štěpán: ne tak docela…
Redaktorka: v čem?
Štěpán: vysvětlil mi účinky kompostéru a řekl, že se tam 
v krátké době vytvoří kvalitní orgazmus…
redaktorka: snad humus!!!
Štěpán: jo rychle se opravil…
redaktorka: a co ty na to?
Štěpán: koupil jsem dva kompostéry a čekám na výsle-
dek…

Štěpánovo doporučení: vyběhněte na zahrádku a užívejte…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

                         kvalitu a vysokou užitkovost/  

               • 16h Štíty  /Nákladní ulice/

Prodej 15.6.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/,
sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, Kačeny 
pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové 
a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé 
brojlerové/, Kalimera /selské brojlerové kuře/, Brojlerová ku-
řata, Perličky      
   
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 

214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, 

www.prodej-drubeze.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

                         kvalitu a vysokou užitkovost/  

               • 16h Štíty  /Nákladní ulice/

Prodej 3.8.2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, su-
ssex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, kohoutci, Moularden /
kříženec pižmové a pekingské kachny/, Husy bílé, Brojlerová 
kuřata, Perličky      
   

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., tel. 567 212 754, 567 
214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 

volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, 
www.prodej-drubeze.cz
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TURISTIKA
Skaláci

 Názvem románu Aloise Jiráska s dějem z 18. stole-
tí jistě nemohu dezorientovat dnešní příznivce Harryho 
Pottera. Navíc, obrostlost mého nadpisu mechem je mi-
nimální, náš příběh se odehrál v tuto dobu pouze před 
rokem.

Devět turistů opouštělo štíteckou kotlinu za jarní-
ho mrazíku mínus pět stupňů. Místem ostrého startu je 
Šumperk, míříme do jeho části – Temenice. Po chodníku 
mi dobře známém vstupujeme do areálu někdejší Střední 
zemědělské technické školy. Tady mi bylo, mimo jiné-
ho, připomínáno před náručí let, že jsem si dobře vybral, 
protože jíst se musí a činnost zemědělská má tedy ne-
zvratně trvale zářivou budoucnost. Podobně jsem poz-
ději (zase blbě) rozhodoval já o vzdělání dcery, neboť 
„oblékat se musíme a kolem je to samá textilka.“ Ne-
hodlám tu podrobně komentovat dnešní naprostý, ale 
těžko řešitelný architektonický paskvil školních budov, 
jen zmíním přistavěnou tělocvičnu, ve které je horole-
zecká stěna(?). Zbyla-li tu ještě alespoň nějaká příchuť 
po bývalém zaměření školy, soudím, že se možná jedná 
o demonstrativní vzorek budoucí poslední zemědělské 
půdy, která zbude po dostavbě všech dálnic, obchvatů, 
vysokorychlostních železnic, průmyslových areálů a su-
permarketů. Hodnotu turisticko-poznávací má jen první 
budova. Už nápadný je kamenný znak Lichtenštejnů nad 
vchodem. Ač jsem tu tedy strávil čtyři roky, nikdy jsme 
nebyli informováni o velmi zajímavé a místy dost po-
hnuté historii. Jedná se totiž o bývalou tvrz, která byla 
v 16. století vystavěna příslušníkem rytířského rodu Od-
kolků, který pocházel z Mladoboleslavska. Mimo jiné 
se do jejich majetku dostalo i tehdejší šilperské panství 
s osmi vesnicemi. Léta vrcholila vzájemná nevraživost 
mezi pány na temenické tvrzi a šumperskými měšťany, 
kterou řešily soudy a dokonce samotný panovník, saha-
lo se i po zbraních. 24. března 1619 byl přímo na tvrzi 
úkladně zavražděn svými sloužícími tehdejší majitel Jan 
Odkolek a jeho teta Anna Petřvaldská. Tady nešlo tolik 
o nenávist, ale o lákavý obsah pokladny.  

Pokračujeme hospodářskou cestou k silnici vedoucí 
k Bratrušovu. Kolem se mi připomínají objekty a býva-
lé pozemky školního statku. V místě křížení se šumper-
ským vycházkovým okruhem je památník tragické udá-
losti ze závěru druhé světové války. Na vojenské střelnici 
tu bylo gestapáky zastřeleno 16 vlastenců. Tato událost 
je zamíchána i do děje literárního díla Habermannův 
mlýn, s nímž však ve skutečnosti neměla nic společné-
ho. Konečně se noříme do lesa a hodně strmou stezkou 
šplháme těsně pod kopec nesoucí název Kokeš. Objevují 
se ojedinělé skalní výchozy, propátráme i starý opuštěný 

lom. Posilníme se, neboť nás čeká dost náročný výstup 
na dnešní perlu našeho počínání – Městské skály. Nej-
vyšší bod je kryt dřevěným vyhlídkovým altánem. Je po-
řízen zápis do vrcholové knihy, kocháme se, koluje pla-
catka. Jako na dlani je hlavní jesenický hřeben, pod námi 
jsou nejlépe vidět Rapotín, Vikýřovice a Petrov v údolí 
Desné. Obloha je vymetená, sluníčko už má jarní sílu. 
Hned pod vyhlídkou je ohniště. Odoláme. Rozhodně 
není 50 metrů od lesa, jak žádá předpis. Nikde není voda 
na bezpečné uhašení, je extrémní sucho. A my si ceníme 
moc pěkného místa a chceme ho uchovat i do budouc-
nosti. Sestup je příkrý, lesem už hlavně bukovým, smr-
ky většinou sežrané kůrovcem. Léta chátrající, k lomu 
patřící, zděná trafostanice je zase vyšperkovaná, snad ji 
před sprejery ochrání dřevění andělé. Pod lesem už je 
vidět Šumperk, míříme na Nové Domky – je tam restau-
race, která nás ještě nezklamala. Jen ty ceny (už nikde) 
nenadchnou! 

Dívám se, už doma, do naší svaté knihy: na Měst-
ských skalách jsme byli, skoro přesně na den, před dvěma 
léty. Tenkrát z Velkých Losin přes nově otevřenou roz-
hlednu Bukovku. Když bych listoval dál, určitě narazím 
i na další variantu od Hanušovic přes Nový hrad a Osí-
kov. Krásná místa se nepřejí. Jsme zase někde na začátku 
další turistické sezóny. Něco nového? Jo, ke klíšťatům 
a lýkožroutům se přidal koronavirus. Přestává sranda.

 Alex Krobot
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Bouzov netradičně aneb Jak 
jsem vynalezl bouldering

Z důvodu opatření proti pandemii byli tentokrát turisté 
za kamny podstatně déle. Sahám tedy do vzpomínek, neboť no-
vých zážitků je ještě méně jako kakaa v čokoládě. 

Naučit se pěstovat a chovat, to byla základní náplň studia 
na zemědělské škole, ale součástí bylo poznat i taje potravinář-
ského průmyslu. A tak byl jeden den, k naší radosti, věnován 
zájezdu do Litovle. No, zájezdu. Byla to exkurze do konze-
rvárny, cukrovaru a pivovaru – byly tady tehdy pěkně pohro-
madě. Už do Selika jsme se velmi těšili, někdo z předcháze-
jícího ročníku nám povykládal, jak tam vloni právě nakládali 
kdoule do nálevu s obsahem alkoholu a všichni dostali po skle-
nici. Nám nebylo přáno, letos celý provoz právě zpracovával 
bohatou úrodu cibule, naplno běžely řezačky a sušičky. Jen 
krátce jsme se obdivovali cibuli už navyklým ženám, my jsme 
pro slzy moc neviděli a zklamáni provoz velmi brzy opusti-
li. Zavařovat jsem se naučil až mnohem později samostudi-
em. Cukrovar nás nadchnul víc, cesta od zablácené cukrovky 
po sněhobílou sladkou haldu je zajímavější. V pivovaru jsme 
čekali příjemnou jistotu, určitě se tu bude vyrábět jen pivo. 
Ječmenný slad příjemně voněl, zrající tekutina v bazénech ješ-
tě nevypadala vábně, ale cílový produkt už se dal tušit. Velmi 
atraktivním pro nás bylo zařízení na samém závěru procesu, 
které provádělo plnění a uzavírání lahví. Bylo nám dovoleno 
se přiblížit k nejzajímavějšímu místu, kde už došlo k naplně-
ní, tady nám bylo dovoleno uzmutí láhve, aby snad nedošlo 
na dalších decimetrech pásu ke zbytečnému uzavření. Tvářili 
jsme se jako zkušení degustátoři, leč rychlost vypití toho půlli-
tru nesvědčila o naší snaze kvalitního odborného ohodnocení, 
každý chtěl hlavně stihnout ještě jeden. Ven jsme neměli nic 
vynášet, ale hodný mistr i vrátný naše nadité bundy přehlíželi. 
A tak další mok pili ti šikovní a nebojácní ještě po cestě v au-

tobusu. Tou dobou jsme tak moc neregistrovali, kam jedeme, 
ale o to se staral náš třídní, který se také nechtěl vrátit do školy 
zbytečně brzy. Najednou stojíme před hradem Bouzov. Bude 
ještě kultura, usoudili jsme. Ale profesor, matematik, nepočítal 
s tím, že je pondělí. Na bráně to stálo jasně: „Zavřeno.“ Napro-
ti vstupu byla, naštěstí, hospoda. Kupodivu ta byla i v pondě-
lí, otevřená. Mně ale bylo moc líto, že jsem na samém prahu 
této významné památky a nemám ji vidět. Hledal jsem řešení. 
A našel.  Hradební zeď nalevo od brány byla místy poškozená 
zubem času, sem tam vypadlý kámen či cihla.  Následován 
spolužákem Víťou, zatímco ostatní zmizeli v šenku, šplhal 
jsem úspěšně nahoru. Dole mohutná hradba měla nahoře šíři 
sotva metr, museli jsme proto poručit svému poněkud rozevlá-
tému kroku a vydali se po té zdi kolem hradu. Byl to zážitek, 
dnes by se řeklo – adrenalinový, pohledy netradiční, zmáhala 
nás závrať. Po nádvoří nás, kolem dokola, trpělivě provázela 
dvojice medvědů, což nás, pochopitelně, značně motivovalo 
směrem k pudu sebezáchovnému. Měli podezřele uslintané 
tlamy, podle I. P. Pavlova zřejmý podmíněný refl ex v očekává-
ní sousta. Soubor zjevných nebezpečenství nám pomohl doce-
la rychle vystřízlivět, a tak jsme úspěšně došli z druhé strany 
k bráně. Nezkaleného myšlení bylo velmi potřeba, zeď tady 
totiž byla poškozená méně, navíc to jde dolů mnohem hůře. 
Kamarádi nikde, okna hospody jsou na druhou stranu. Žádný 
úplatný domorodec, který by mohl přinést žebřík nebo alespoň 
bdělý pomocník VB, který by jistě věděl kam zavolat (bylo by 
to teda dost ponižující). Svoji hrdost zřejmých prvovýstupců 
jsme si zachovali, u hradby rostly letité duby - chytím se sil-
né větve a hup dolů. Víťa za mnou. Nenápadně se vmícháme 
mezi kamarády. Třídní dělá jakoby nic, je rád, že není „mimo-
řádná událost“.

Uplynulo víc jak padesát let a touha poznávat mi zůstala. 
Messner ani Rakoncaj se mi ale vzory nestali. Na Adama Ond-
ru, ten leze i po skle, bych už vůbec neměl.  Ale v době, kdy se 
tu ještě mluvilo česky a rusky učilo „my kaňkáli na kaňkách,“ 
jsem možná vynalezl bouldering.

Alex Krobot
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