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Kocourkovská pouť se vydařila
Kocourkovská pouť aneb Štítecká pouť trochu jinak se po-
řádala poprvé a ihned zaznamenala velký úspěch. Dopolední 
deštivé počasí v sobotu 15. srpna zpočátku organizátorům pů-
sobilo vrásky na čele, avšak nakonec se nebe vyjasnilo a jed-
na přeháňka později odpoledne akci nijak zásadně nenarušila. 
Kulturní program v areálu Nový Řáholec zahájili skvělí ani-
mátoři se svou show Cesta kolem světa. Mladší i starší děti si 
mohly prověřit své znalosti na soutěžních stanovištích Měst-
ského evropského informačního střediska (MEIS) Štíty a zís-
kat různé odměny. Zájem byl také o střílení z luku a ostatní 
pouťové atrakce. Děvčata ze štíteckého tanečního kroužku vy-
stoupila s temperamentní zumbou. V podvečer potěšila milov-
níky lidových písniček moravská kapela Túfaranka a fanoušky 
„Kabátů“ přivedla do varu skupina DasKabát. Tanec a zábava 
poté pokračovaly s DJ Jirkou. Zábavy, dobrého jídla a pití byla 
spousta a návštěvníci odcházeli domů spokojení.



Štítecký list strana 2

ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 39. – 40. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva uzavřená s Martinem Kleinem, pronájem pozem-
ku p.č. 115/1.

• Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – poskytnutí 
fi nančních prostředků na pořízení vozidla s alternativním 
pohonem.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou Strabag a.s. – oprava 
62 m kanalizace v ulici Nádražní.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená s Olomouckým 
krajem – úhrada výdajů na akce „S rodinou za kulturou“.

• Smlouva uzavřená s Ivo Opletalem – zajištění programu 
dětské show „Cesta kolem světa“ v areálu Nový Řáholec.

• Veřejnoprávní smlouva uzavřená s TJ Sokol Štíty – poskyt-
nutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na úhradu nákla-
dů spojených se sportovní akcí „Herní kemp pro mládež 
stolních tenistů“.

• Smlouva uzavřená se Správou železnic se sídlem v Praze – 
pronájem pozemku p. č. 1604/1.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost informační sítě 
MEIS uzavřená se statutárním městem Olomouc.

Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena 

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

• Rada města schválila cenové nabídky: materiál na pokrytí 
dřevěné stavby na hřišti v Crhově, 4 ks plastových oken 
na stavbu úpravny vody na vodojemu ve Štítech, 2 ks plas-
tových oken na objekt sociální zařízení v areálu Nový Řá-
holec na Březné.

• Rada města schválila nákup: průmyslového vysavače Ni-
fi sk Aero, výstražného zařízení na požární vozidlo Scania, 
svařovacího invertoru EWI 160, 600 ks bavlněných roušek 
pro ZŠ a MŠ Štíty, 1 000 ks roušek jednorázových na kraj-
ské volby 2020, 3 ks dárkových balíčků na výstavu němec-
kých ovčáků v Herolticích.

• Rada města schválila termíny jednání rady na období čer-
venec – prosinec 2020.

• Rada města schválila rozpočtové opatření č. 4/2020 
a 5/2020.

• Rada města vzala na vědomí informaci o počtu a sídlech 
volebních okrsků a schválila stanovení minimálního počtu 
členů OVK, jmenování zapisovatelek OVK a vymezení 
volebních okrsků.

• Rada schválila rozvahu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Štíty.

• Rada schválila směrnici č. 2/2020 „O ubytování v objektu 
ve vlastnictví města Štíty“.

• Rada města vzala na vědomí harmonogram plnění plánu 
strategického rozvoje města.

• Rada schválila návrh na pozvání na 13. zasedání ZMě.

Královny 
pobavily 

publikum 
ve Štítech

Skvělé ochotnické předsta-
vení publiku v kulturním 
domě ve Štítech nabídly tři 
skvělé herečky z Lanškrou-
na. Hra Královny, se kterou 
se trio s názvem MVM v pá-
tek 11. září divákům před-
stavilo, je skvělou komedií 
odehrávající se na pokoji 
lázeňského zařízení. Hereč-
ky se rolí tří žen zcela od-
lišných charakterů zhostily 
velmi dobře a všichni pří-
tomní se výborně bavili.

Radka Jánešová
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Poděkování seniorům
Novorozenecká JIP Olomouc velice děkuje Klubu 
seniorů ze Štítů za čepičky a botičky pro miminka.

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Štěpán: přehnaná korektnost postupuje, jako ten dáreček 
z východu…
redaktorka: fakt…?
Štěpán: třeba známá britská stanice hodlá vydat slovník 
zakázaných výrazů… 
redaktorka: například ?
Štěpán: budou tam výrazy jako „ černý pasažér“ na „ čer-
né listině“ apod…
redaktorka: a co dál ?…
Štěpán: zakážeme Žlutého psa, Černý tulipán s Alainem 
Delonem a Deset malých černoušků od Agathy Christie…
redaktorka: deset je hodně…
Štěpán: no právě, čeho je moc, toho je příliš…

Štěpánovo doporučení: mrkněte se do knihovny…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

ZELENÍ
KAMARÁDI

Naprosto dominantní je dáma v letech, spíše ve staletích, 
stojící poblíž silnice I/43 na trase Brno-Svitavy mezi 
Černou Horou a Letovicemi. Připomíná mi starý želez-
niční semafor dávající signál „volno“ a mávající všem 
kolem jedoucím, přejíc šťastnou cestu. A jsou jich den-
ně tisíce. Ale to „volno“ už není příliš výstižné. Na této 
komunikaci je rok od roku více „těsno“ plynule přechá-
zející v občasné „neprůjezdno“. Mávající lípě fandím, 
kdykoliv se potkáme…a že jich bylo?

Petr Beneš
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Vážení rodiče a občané města Štíty,
dovolte, abych Vás všechny srdečně pozdravila v no-

vém školním roce 2020/2021 z pozice ředitelky školy.
Moc si vážím toho, že i přes nepříznivou aktuální epi-

demiologickou situaci, jsme mohli společně s prvňáčky 
i jejich rodiči a se všemi ostatními žáky, pedagogy a za-
městnanci školy přivítat i letošní školní rok. 

Ústa nám sice zakrývaly roušky a štíty, ale důležité je, 
že úsměvy i rozzářená očka prvňáčků, hrdé tváře rodičů 
a radost paní učitelky byly v celé třídě znát a ani roušky 
či štíty nám z krásně prožitých společných chvil nic pěk-
ného nesebraly.

Ráda bych poděkovala panu starostovi za jeho osobi-
té tradiční předávání prvních SLABIKÁŘŮ a také našim 
šikovným druháčkům, Aničce Kubištové a Martínkovi 
Wonkemu za krásné básničky, kterými celé slavnostní 
zahájení uvedli.

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Štíty vždy skvěle od-
váděli svoji práci, aby dětem a žákům zajistili kvalitní 
a bezpečné místo pro jejich výchovu a vzdělávání.  Sou-
časná situace, která ovlivňuje naše pracovní i osobní ži-
voty, vyžaduje od všech zaměstnanců školy maximální 
zapojení, abychom splnili veškeré hygienické požadav-

ky, které jsou aktuálně na každodenní chod školy kla-
deny. Ráda bych tímto všem zaměstnancům mateřské 
i základní školy poděkovala za jejich přístup, ochotu 
a pracovní nasazení. Poděkování patří také rodičům i žá-
kům školy, kteří zodpovědně přistupují ke všem hygie-
nickým nařízením a dodržují veškerá zavedená pravidla, 
včetně nošení roušek, časté dezinfekce rukou, odstupy 
ve školní jídelně aj. 

V neposlední řadě děkuji tímto i panu starostovi, kte-
rý nám zajistil dostatek kvalitních roušek, jak pro naše 
žáky, tak i zaměstnance školy.

Pevně věřím, že díky naší společné spolupráci a zod-
povědnosti vůči sobě i druhým dokážeme této situaci 
úspěšně čelit. 

Děkuji všem za zodpovědný přístup, spolupráci a po-
chopení a především přeji nám všem krásný a klidný 
školní rok 2020/2021.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Následující příběh určitě do této rubriky pat-
ří. Klidně se mohl stát v bájném Kocourkově, ale 
udál se skutečně v Šilperku a je více než sto let 
starý. Příběh napsal Herbert Kessler, šilperský 
německý učitel, který bydlel na čísle 20 (pozn.: 
dnes dům Pepy Nýdeckého, v boční uličce z ná-
městí ke škole, toto stavení bylo jako jediné z řady 
původních domků kolem roku 1925 přestavěno 
právě rodinou Kesslerů /či Kösslerů/ do patra).  

Veselí šilperští cvičenci

Bylo to před první světovou válkou, v době, kdy 
se Spolek šilperských cvičenců nacházel v rozkvětu, 
sportovci se angažovali a byli veselí. Spolek se stal 
centrem společenského života, jeho vystoupení byla 
velkým úspěchem, a to jak po stránce cvičební, tak 
i při veselých slavnostech.

Tenkrát bylo pořízeno kompletní cvičební nářadí, 
dokonce byla zakoupena celá šermířská souprava, 
která potom sloužila všem členům spolku. Během 
první světové války bylo všechno toto zařízení umís-
těno ve škole (pozn.: míněna je stará německá ško-
la za kostelem, dnes zdravotní středisko), až konečně 
dostalo své místo v sále Německého domu (pozn.: 
dnes sokolovna, postavena r. 1926). Debaty tehdejších 
členů spolku byly tenkrát plné pýchy na jejich spolek 
a vzpomínalo se na hezké spoluprožité chvíle. Jistě, 
život byl tenkrát jiný, nežli ho musely prožít pozdější 
válečné generace.

Po cvičení, které se zakončovalo veselým poseze-
ním, byla nálada tak dobrá, že taškařiny visely přímo 
ve vzduchu. Kdo na ten nápad přišel, to se rozumí, že 
nepřiznal, autor se k nápadu nepřihlásil, ale všichni 

přátelé byli za jedno: „To uděláme!“ Na místě, kde byl 
později (pozn.: roku 1926) postaven památník váleč-
níků (dnes památník obětem 1. a 2. světové války) ne-
chával soused, Johann Jeschek, stávat vozy cizích po-
vozníků, nežli byli vypovězeni. To místo se nacházelo 
mezi tehdejší „služebnou“ – vězeňským zařízením 
(pozn.: pod budovami a kůlnami dnešní restaurace 
stávalo ještě příležitostní vězení, něco jako záchyt-
ka) a kašnou (tato byla jako první ze čtyř šilperských 
kašen zrušena po postavení vodovodu r. 1921).  Tím si 
pan Jeschek ušetřil cesty do svého dvora (viz obr. 1).

I tuto noc, poté, co se veselý večer trochu prodlou-
žil, stál na tomto místě opět odstavený vůz – prkeňák. 
Ráno, když měly začít denní práce a mělo se zapřahat, 
strhl se povyk, vůz nikde. Zvědavci se sbíhali a ne-
chyběly různé úvahy a rady. To ale netrvalo dlouho. 
Po dlouhém hledání a pobíhání sem a tam se vůz na-
šel. Byl na střeše stavení kupce Josefa Gepperta, který 
měl naproti svůj dům s obchodem (pozn.: dům č. 34 
– viz obr. 2). Strhla se velká mela. Množství čumilů 
bylo větší a větší, komentáře byly čím dál tím víc ve-
selejší. Známé přísloví říká, že největší radost mají ti 
nezúčastnění, kteří nemají žádnou škodu.

Vůz byl v noci dole rozebrán a kousek po kousku 
vynesen na střechu a tam opět sestaven, takže to byla 
zvláštní podívaná. Poté, co byla tato událost se smí-
chem ohodnocena, našly se – zcela náhodně a rychle - 
silné pomocné ruce, které vše opět uvedly do původní-
ho stavu. Dál vše probíhalo jako obvykle. Všichni byli 
spokojeni. Ještě nějaký čas se o tom lidé bavili a smáli 
se. Tato noční akrobacie byla ohodnocena jako dobrý 
vtip, i ti postižení našli pochopení. Mládí je hezké! 

Literatura: Meiheemt 1/86 Herbert Kessler
Překlad: Jiří Liška (2006)
Upravila, poznámkami a obrázky doplnila Ivana Valen-
továObr. 1 Na výřezu z pohlednice odeslané r. 1901 je vidět slu-

žebna i kašna.

Obr. 2 Dům č. 34 na počátku 20. st., kdy byl majitelem Alois 
Faber. Josef Geppert je uváděn jako majitel od r. 1910.
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DMM Tetřívci Štíty 
na Okresním kole Zlaté srnčí 

trofeje při OMS Šumperk
  Už jsme ani nedoufali, že se letos budeme moct předvést 
s našimi znalostmi v okruhu myslivosti a přírody, proto-
že naše soutěž byla s mnoha jinými akcemi naplánovaná 
na dobu, kdy jsme se nemohli z důvodu pandemie sdru-
žovat. Tím pádem ani připravovat, protože původní da-
tum bylo naplánováno už na květen. Jelikož všichni, kdo 
máme tuto soutěž pro děti rádi a scházela nám, jsme se 
po domluvě s OMS dohodli, že tuto akci svoláme v šibe-
ničním termínu a to ještě v červnu. Rychle jsme oprášili 
znalosti a 27. června jsme vyrazili na okresní kolo Zlaté 
srnčí trofeje, která se letos konala na Myslivecké chatě 
v Bludově.    
   Soutěž se skládala z všeobecného testu z myslivosti, 
lesnictví, kynologie, fauny, fl ory, střelectví, popisu zvěře 
mysliveckou mluvou a poznávací stezky z živých i ne-
živých artefaktů vztahujících se k přírodě, lesu a zvěři.
  Nálada byla suprová, všichni se těšili, jak své znalosti 
zúročí. 
Všechny soutěžící děti byly rozděleny do skupin podle 
tříd ZŠ, 
III. - V. třída skupina „A“ a děti VI.- IX. třída skupina 
„B“.
  Mimo soutěž si poznávací stezku prošly i děti mladší, 
které se hodnotily zvlášť.
Celkově jsme se umístili velice dobře, ne-li výborně, 
protože jsme obhájili status nejlepšího mysliveckého 
kroužku z okresu a opět jsme získali dort. 
  V kategorii „A“ jsme ze šestnácti účastníků měli 
na startu čtyři Tetřívky. Vyhrála naše Terezka Smrčková, 
na třetím místě se umístila Elena Scholzová, šesté místo 
obsadila Anitka Dušková a desáté Aneta Kovářová.

1. místo  Smrčková Tereza 
3. místo  Scholzová Elena    
6. místo Dušková Anita         
10. místo Kovářová Aneta       

V kategorii „B“ obsadila druhé místo naše Katka Haba-
sová a čtvrté místo Kristýnka Kašparová.

2. místo  Habasová Kateřina
4. místo  Kašparová Kristýna

Ve skupině dětí mladších, zařazených do skupiny „O“, 
které šly jen poznávací stezku, se nejlépe umístil Dane-
ček Dušek s nejvyšším počtem bodů (57b.), na druhém 
místě Vlastíček Kulhánek (46b.) a na třetím místě Maru-
ška Kulhánková (41b.).

1. místo  Dušek Daniel
2. místo  Kulhánek Vlastimil
3. místo Kulhánková Marie

Všem Tetřívkům moc gratuluji!!! Jsem na vás pyšná 
a přeji vám, aby váš zájem o přírodu neuhasínal. Pří-
roda je tu pro nás, opatrujme ji!!!

Eva Dušková
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Den s RC modely v Herolticích
Konečně vyšlo počasí. Krásné babí léto lákalo v sobotu 
12. 9. 2020 na procházku, projížďku na kole nebo do pří-
rody. Ten den nalákal na již tradiční „letecký den“ v He-
rolticích hromadu návštěvníků, kteří si kromě sluníčka 
užívali nevšední podívanou na letecké i pojízdné mode-
ly. A diváků bylo tentokrát opravdu hodně, a to je dobře, 
protože loňské sychravé počasí odradilo i modeláře. 
Tentokrát byly k vidění opět velké makety letadel mo-
torových i bezmotorových a vojenských vozidel. Diváci 
mohli vidět jak letecké ukázky, například aerovlaky vel-
kých kluzáků, akrobatické kousky motorových modelů, 
tak i pyrotechnické efekty vojenské techniky pana Jiří-
ho Hájka. Byla zde i možnost prohlédnout si skutečný 
ultralehký motorový větroň Libora Knápka. Celou akci 
odborně moderoval Petr Haltmar. Vrcholem dne byl prů-
let historických letadel ze Šumperka i s ukázkou střelby 
z kulometu. 

Souběžně probíhala hasičská soutěž, takže každý se 
mohl bavit a přijít si na své. Doufáme, že i příští rok 
bude takto překrásné počasí a účast diváků i modelářů 
opět velká.

Hasičská soutěž v Herolticích
Dne 12.9.2020 se v Herolticích konal již 19. ročník ha-
sičské soutěže. Celkem se do Heroltic sjelo 13 družstev, 
z toho 8 družstev mužů a 5 družstev žen. Soutěž probíha-
la na jedno kolo. Vítězem se stalo  družstvo Bušína, dru-
hé místo obsadilo domácí družstvo Heroltice a třetí místo 
obsadilo družstvo Králík. Soutěž žen vyhrálo družstvo 
Králík 1, druhé byly ženy Zborova a třetí ženy Králíky 2. 
Na této soutěži se také rozhodovalo o celkovém vítězi 
o putovní pohár 8. okrsku, kdy celkem ze sedmi soutěží 
nejvíce bodů nasbíralo družstvo Heroltic a to 62, druhé 
družstvo Březné nasbíralo 53 bodů a na třetím místě se 
umístilo družstvo Zborova s 52 body.
Za letošní rok jsou tedy majitelem okrskového poháru 
muži z Heroltic, kteří obhájili loňské vítězství.  Na sou-
těži, která proběhla společně s leteckým dnem modelá-
řů, panovalo hezké letní počasí, byli jsme také poctěni 
velkou návštěvností diváků a také nás navštívil starosta 
města Bc. Jiří Vogel, který všem popřál hodně úspěchů 
v soutěži. 

František Haltmar
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Všetýček František  70 let
Purkertová Vlasta  75 let
Kubíčková Marta  76 let
Bartoš Vlastimil   77 let
Denemark Josef   77 let
Hranička Otakar  78 let
Illková Jiřina   79 let
Zahradník Jindřich  79 let
Verner Vojtěch   79 let
Cibulová Anna   79 let
Valentová Erika   80 let
Sadecký Alois   80 let
Illek Jan    81 let
Koutníková Anna  81 let
Delovská Para   82 let
Gronychová Marie  83 let
Světlíková Marie  84 let
Studená Alena   85 let
Nováková Marie  86 let
Macková Anna   87 let
Verner Jaromír   88 let
Šanovec Zdeněk  92 let
Procházková Eva  92 let
Valenta Josef   95 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 11.10.2020 by se dožila 79 let 
naše drahá přítelkyně, 

paní Marie Martincová.

S úctou a láskou stále vzpomínáme.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

Dne 16. 10. 2020 uplyne 
9 let od úmrtí 

pana 
Františka Kubíčka.

Stále vzpomínají 
sourozenci.
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TURISTIKA
V Račím údolí

Hned první zářijovou neděli, po sobotní prudké bouřce, 
se dvanáct turistů vydalo na „dálkovou“. Neporazitelný virus 
nás opět donutil nasadit roušky, takže přesun byl proveden 
přímo inkognito. Rekonstrukce dráhy bude zřejmě stavbou 
století (myslím trváním), z Hanušovic do  Javorníku se jezdí 
náhradními autobusy - parádními zájezďáky, neboť zájezdů 
v této divné době moc není. Obloha je ještě plná roztrhaných 
mračen, sluníčko se hlásí jen velmi nesměle. Se zámkem Ján-
ský vrch za zády proběhlo první focení a pak už vcházíme 
do parku a lesů, do pěkné krajiny na úpatí Rychlebských hor. 
Zastavujeme se u kaple sv. Antonína, postavené v r. 1896. 
Před více jak třiceti léty jsem ji tu objevil značně zdevasto-
vanou, střechou zatékalo. Po mém kritickém dopisu církevní-
mu správci pak došlo k záchraně objektu - střechou už neteče, 
vodě brání hliníkové šablony, k novogotické architektuře ale 
nijak neladící. Na rozcestníku uhýbáme doleva, kousek pod 
námi je skalní vyhlídka do údolí - Čertova kazatelna. V útulně 
svačíme. Lojza nabízí, po té zmíněné včerejší bouřce, bušín-
skou kalnou vodu. 2 v 1. Dobrá a silná! Nízkých mračen ubý-
vá, a tak se cestou mezi stromy otevírají pohledy až na známá 
polská příhraniční jezera i horské hřbety severně od Jeseníku. 
V pohodě přicházíme k rozvalinám hradu Rychleby. O jeho 
vzniku, snad  prý ve 13. století, stejně jako o jeho majitelích 
se toho moc neví. Nejspíše plnil strážní funkci nad údolím, 
kterým ve středověku vedla na sever solná stezka. Záslužné 
budiž, že na počátku minulého století bylo chátrání zastaveno 
a zřízena zde další pěkná vyhlídka. Na protějším kopci stál 
ještě menší objekt, který s hradem určitě souvisel, z něho se 
ale mnoho nedochovalo. Na mapě je označen jako Pustý zá-
mek. A to údolí mezi vrchy oživené bystřinou se jmenuje Račí 

údolí. Skoro by se mi víc líbilo starosvětštější Údolí raků. Tady 
by se dalo i začít řešit, zda ti raci ještě v potoce vůbec přeží-
vají, ale to jsme nezkoumali, nechť přežívá v každém případě 
toto romantické pojmenování i v budoucnu. I v pěkných vzpo-
mínkách mnoha dětí, které prošly pobytem ve zdejším táboře. 
Dále po vodě narážíme na místo, kde stávala ještě v závěru 
19. století parní pila. Většina kraje tehdy patřila vratislavské-
mu biskupství a jeho zásluhou byl chátrající objekt nahrazen 
v létech 1906 až 1907 krásnou secesní restaurací a tančírnou, 
kolem byl piplán pěkný park. Údolí bylo věnováno zejména 
rekreaci, vycházkám a tanci, samozřejmě. Po druhé světové 
válce nastalo období odsunu množství neoblíbeného obyva-
telstva a přistěhovávání mnohem menší množiny. Výsledkem 
byla značná devastace kraje a zmizení celých obcí. Novému 
majiteli krásný objekt dlouho přán nebyl, postupně se dostával 
do vlastnictví  Státních lesů, JZD, ČSD. Když v střeše byla 
díra, váhal Jíra. Fotografi e svědčí o naprostém zpustošení, 
když se obnovy v roce 2006 konečně ujala obec Bernartice. 
Výsledkem je takřka původní lákavá perla. Doufejme, že teď 
nenaláká ještě i nějakého restituenta. A také už v tisku zazněl 
první pláč o fi nanční udržitelnosti. Je to snad ono kolo dějin? 
Vše bude jistě záležet na životním standartu obyvatel.

Část naší výpravy neodolala vystaveným zákuskům, část se 
přesunula o něco dále na zahrádku jiného restauračního zaří-
zení (to bylo ještě dražší). Na cestě přibylo Poláků, vycházíme 
z lesa, otevírá se takřka rovina slezské Hané. Stromy na rozdíl 
od nás, se tu prohýbají pod tíhou ovoce. Kousek od nádraží, 
máme ještě hodinu času, objevujeme další hospůdku. Niko-
liv secesní, možná jen sezónní, místo je asi méně lukrativní, 
ale turek je tu za dvacku. Po modrém blankytu... bílé obláčky 
dálným nebem plynou (K.H. Mácha), když zase projíždíme 
Žulovou s nezaměnitelným kostelem s věží bývalého hradu. 
Z Boží hory shlíží do kraje další kamenný kostelík, i tam už 
jsme byli. Z některého blízkého lomu pochází žulové pomníky 
mého praděda, mikulovského kameníka (to není ten, co po-
cházel ze Šilperka). Tak takhle vypadal náš sedmý den, kdy se 
má odpočívat.                                                         Alex Krobot
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Rozpis kopané pro podzim sezóny 2020/21
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