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Blíží se konec roku 2020
Vánoce jsou sen,

který v sobě máme,
jak se blíží Štědrý den,

lásku rozdáváme.
Ať prožijete svátky v klidu a s rodinou,

ze srdce přeje
Bc. Jiří Vogel, starosta

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se konec roku 2020, nastal čas bilancování, hodno-

cení, doba nových předsevzetí a slibů, ale hlavně čas, který 
bychom měli strávit v klidu, pokoji, radosti a především 
dělat „dobré skutky“. 

Přeji si, aby takové období nebylo jen o Vánocích, ale 
po celý rok. Adventní čas je obdobím, kdy jsou lidé více 
vstřícní, ochotní, více se snaží pomoci druhým, nezapomí-
nají na druhé a častěji si dokáží uvědomit, že jsou kolem 
nás ještě ti druzí, na kterých nám záleží…

Vánoce – pro děti čas psaní a kreslení dopisů Ježíškovi, 
s vyjádřením přáníček, co by nejraději našly pod vánočním 
stromečkem. Ale nejsou to vždycky jen hračky, mobily 
a počítače, co děti chtějí. Máme radost, když děti u stro-
mečku výskají a najdou to svoje vysněné auto či panen-
ku. Ale v některých dopisech se objeví i přání mít tatínka, 
maminku, zdraví, aby se babička uzdravila nebo aby děde-
ček nebyl smutný či jiná od srdíčka napsaná přání. Dnešní 
doba je opravdu hektická, uspěchaná, plná shonu, touhy 
po dokonalosti. Přípravy na Vánoce jsou obrovské, počína-
je generálním úklidem domácnosti, velkým pečením a ná-
kupním „šílenstvím“ od dárků přes potraviny nekonče. Ale 
to přece nejsou úplně Vánoce, jaké by měly být. Ty pravé 
jsou o pohodě, radosti a o tom, že jsou rodiny spolu, jdou 
na procházku do lesa nebo k přátelům na čaj, je to o upřím-
ném radování se z narození Ježíška a z něčeho nového, co 
je před námi. Vánoce jsou také o vzpomínání na to, co bylo 
a na ty, kdo už s námi být nemohou. Co na tom, že nemáme 
před Vánoci umytá okna nebo vycíděné všechny vitrínky se 

sklem a v šuplících vyměněné papíry, ve špajzu srovnané 
zavařeniny. Vánoce přijdou i bez toho a stačí běžný úklid, 
upéct jen to cukroví, které máme opravdu nejraději a z pěk-
né nedělní procházky si přinést pár voňavých větviček 
a kouzlo Vánoc přijde samo, pokud je doma pohoda, štěstí 
a láska. Letos budeme mít Vánoce jiné, musíme dodržovat 
vládní opatření, musíme stále myslet na to, že současný rok 
je jiný, kdy si musíme všichni chránit zdraví, které je tím 
nejdůležitějším darem v našem životě.

Zkusme to vše letos prožít pomaleji, hlavně v klidu 
a spolu. Vzpomeňme si na svoje příbuzné a přátele, kte-
ré jsme dlouho neviděli. Letos je asi moc nenavštívíme, 
ale můžeme s nimi být alespoň v myšlenkách. Mysleme 
i na lidi bez domova nebo na ty, kteří domov mají, ale jsou 
úplně sami. Je také spousta lidí, kteří jsou postiženi různým 
handicapem a nemohou třeba prožít a vidět to, co ostatní. 
Ano, každý máme svoje trápení, svoje smutky, nemoci své 
nebo v rodině, ale vždy se najdou lidé, kteří mají svůj kříž 
větší a těžší a dokáží jej nést se vztyčenou hlavou. Nikomu 
z nás neublíží, když se na druhého usmějeme, popřejeme 
i cizímu člověku pěkné svátky. Co se nám zdá jako nedů-
ležité gesto, může pro druhého znamenat mnoho, obzvlášť 
pro osamocené lidi. Také zcela běžné přání stálého zdraví 
vyslovujeme tak nějak automaticky a přitom je to oprav-
du zdraví, co ovlivňuje naše životy nejvíce. Jsme zdraví 
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– máme nebo můžeme mít práci. Jsme zdraví – jsme tedy 
soběstační, nejsme odkázáni na pomoc druhých. Jsme zdra-
ví – můžeme pomoci těm, kteří to potřebují. Doba adven-
tu a blížících se Vánoc mnohé z nás přivede k zamyšlení, 
jaký je náš život a zda by nemohl být lepší - ne ve smyslu 
mít více majetku a lepší auto, ale lepší uvnitř nás, v našich 
srdcích a myslích. Zastavme se a poděkujme všichni za to, 
jaký náš život je, za to, co krásného přináší, za to, že máme 
lásku, naději a víru.

Vážení spoluobčané, jménem svým a jménem všech za-
stupitelů chci poděkovat za odvedenou práci pracovníkům 
města, fi rmám, podnikatelům, OSVČ, hasičům, sportovcům, 
spolkům, učitelskému sboru, prostě Vám všem, kterým zále-

ží na tom, aby naše město vzkvétalo, aby se nám ve Štítech 
žilo dobře a byli jsme hrdí na to, že jsme „občané Štítů“. 

Pevně věřím, že příští rok bude pro naše město úspěšný 
a doufám, že v roce 2021 budeme mít možnost zase pořádat 
bez omezení kulturní a sportovní akce. Přeji si, aby naše 
město bylo zase o malinko hezčí, a že se na tom budeme 
všichni společně podílet.

Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám všem, Vašim blízkým, Vašim rodinám, krás-

né, šťastné, požehnané a ničím nerušené vánoční svátky, 
hojnost zdraví, lásky a radosti a do nového roku 2021 jen 
vše dobré.

Bc. Jiří Vogel, starosta

Výpis z usnesení z 41. – 44. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavřená s Milošem Nechanickým – re-
konstrukce hřbitovní zdi v Herolticích – III. etapa. 

• Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků k ho-
nitbě Buková hora uzavřená mezi Městem Štíty a Lesy ČR.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou JRD.CZ Česká Třebová 
– oprava lesní cesty Štíty – kemp.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou STRABAG Praha – sta-
vební práce na komunikaci C10.

• Smlouva o nájmu nebytových prostor v čp. 239 ve Štítech 
– pan Pál Selej.

• Darovací smlouva uzavřená s obdarovaným – Charita Zá-
břeh – fi nanční dar na spolufi nancování poskytovaných 
služeb. 

• Smlouva o dílo č. 22191/2020 a 22192/2020 uzavřená s fi r-
mou VELT OKNA Zábřeh – výroba a montáž oken a dveří 
pro objekt čp. 336 ve Štítech.

• Smlouva o dílo uzavřená s p. Michalem Cápkem, Jestřebí 
– provedení klempířských prací na přístřešku v Crhově.

• Darovací smlouva s obdarovaným Obec Rapotín – 2 ks tla-
kových lahví pro SDH Rapotín.

• Dohoda o ukončení smlouvy o obchodním zastoupení – 
prodej vstupenek uzavřená se Zábřežskou kulturní s.r.o.

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: nákup pomůcek pro 
lezecký výcvik členů jednotky SDH Štíty, pokácení stromů 
a zdravotní řez stromů na hřbitově v Crhově, zpracování 
projektové dokumentace na akci „Sportovní a dětské hři-
ště, Štíty, Okružní ulice“, dopravní značení na nám. Míru 
před čp. 48,

• Rada města schválila nákup: 6 ks dárkových balíčků pro 
SDH Heroltice v hodnotě 2 200,- Kč, herních prvků na dět-
ské hřiště v parku ve Štítech, vrtacího a bouracího kladiva, 
50 ks povlečení pro MŠ Štíty, materiálu na výsadbu dubové 
aleje, výstavní stěny pro TIC Štíty, 

• Rada vzala na vědomí současné opatření k pandemii vy-
dané vládou ČR a krizovým štábem, opatření provedená 
ke krajským volbám a připravenost ochranných pomůcek.

• Rada vzala na vědomí harmonogram plnění plánu strate-
gického rozvoje města.

• Rada vzala na vědomí informaci od Státního pozemkového 
úřadu o zahájení stavby polních cest C4 a C12 v k.ú. Břez-
ná.

• Rada vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Zábřeh – schvále-
ní stavebního záměru na stavbu „Rekonstrukce a přístavba 
tělocvičny ZŠ Štíty“.

• Rada jmenovala členkami komise SPOZ paní Alenu Krme-
lovou a paní Josefu Linhartovou.

• Rada schválila návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ Štíty.
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Vánoční mše

24.12. čtvrtek Štědrý den půlnoční mše sv. 
           ve 21 hod.
25.12. pátek Slavnost Narození Páně, 
           mše sv. v 9 hod.
26.12. sobota Svátek sv. Štěpána,  mše sv. 
           v 9 hod.
27.12. neděle Svátek sv. Rodiny Ježíše, 
           Marie a Josefa, mše sv. v 9 hod. 
           obnova manželských slibů
30.12. středa Mše sv. v 17 hod., 
            poděkování a prosba o Boží pomoc 
            do nového roku   

Štítecký perníček
Milí občané,
vládní opatření a nedobrá epidemická situace nás bohu-
žel donutila zrušit do konce roku všechny kulturní akce, 
které v rámci Města Štíty pravidelně pořádáme. Je nám to 
moc líto, neboť Mikulášská nadílka s vánočními dílnič-
kami a jarmarkem se stala velmi oblíbenou akcí ve Ští-
tech v období adventu a Vánoční koncert jakbysmet. 
Abychom vám alespoň nějakou tu chvíli, kdy musíte 
místo vycházek za kulturou sedět doma, zpestřili a tro-
chu navodili předvánoční atmosféru, tak jsme připravili 
malý projekt s názvem Štítecký perníček. Rádi bychom 
letos stromeček ve vestibulu radnice ozdobili perníčky, 
které vytvoříte Vy, občané. Přineste v období adventu je-
den vámi vytvořený perníček i se stužkou a zavěste jej 
na stromeček ve vestibulu radnice. Nejde vůbec o to, aby 
byl perníček dokonalý, jde tu o naše společné dílo a pocit 
sounáležitosti. Fotografi e Vašich perníčků můžete vklá-
dat na facebook - událost Štítecký perníček.

Radka Jánešová - TIC

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE MEIS 
SE ZÚČASTNILO 121 DĚTÍ

Městské evropské informační středisko Štíty připravilo pro 
děti ze ZŠ a MŠ výtvarnou soutěž. Úkolem bylo namalovat, 
nakreslit nebo jinak vytvořit oblíbenou postavu z knihy ev-
ropského autora nebo evropského fi lmu. Porota, ve které ne-
chyběla výtvarnice, pak jednotlivá díla ohodnotila. Tři autoři 
v každé z pěti věkových kategorií obdrželi dárkový balíček. 
Speciální kategorií byla tvorba rodičů s dětmi a cenu získaly 
i zajímavé kolektivní práce. Sladkou odměnu obdrželi všichni 
účastníci soutěže. 

Radka Jánešová - MEIS

ČESKÝ DEN 
PROTI RAKOVINĚ
Již 24. ročník celonárodní sbírky 
Český den proti rakovině proběhl 
30. září a v tento den dobrovolníci 
ve žlutých tričkách prodávali kví-
tek měsíčku lékařského.  Z důvo-
du epidemie COVID - 19 se sbírka 
přesouvala z tradičního květnového 
data na náhradní termín na konci 
září, aniž by kdokoli tušil, že situace 
bude na podzim velmi podobná té 
jarní.  Dobrovolníci ve Štítech však 
byli i letos úspěšní a podařilo se jim 
vybrat 8 608,- Kč. Dárcům a dob-
rovolníkům patří velký dík. Sbírku 
každoročně organizuje Turistické 
informační centrum ve spolupráci 
se základní školou ve Štítech.

Radka Jánešová - TIC
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

POHLED NA MORAVSKÝ ŠILPERK 
S PARKEM CÍSAŘSKÉHO JUBILEA 

– MATEŘSKÁ ŠKOLA A VILA FABER.
Mateřská škola Štíty získala tento obrázek, jako pohled na bu-
dovu nynější mateřské školy v popředí s rybníkem a ještě málo 
zastavěným parkem.  Tento krásný pohled je malý poklad 
z historie našeho městečka. Na fotografi i spolu s německým 
nápisem byl i datum 10.5.1912                       Zuzana Straková

Dopis J. A. Komenskému vybavení tráví moc času a už nechodí tolik do přírody. 
Vsadím se, že byste náš moderní svět dokázal zlepšit. 

Snad se Vám v nebi, v sekci „DŮLEŽITÍ A SLAV-
NÍ“, líbí. Věřím, že si to tam užíváte, hrajete golf a píšete 
knihy. Můžu jen doufat.

S pozdravem
Vaše obdivovatelka

Míša Mervartová, 9. třída

Se žáky probíhal i online 
formou projekt k výro-
čí 350 let od úmrtí Jana 
Amose Komenského. 
Další práce žáků budou 
vystaveny ve vestibulu 
školy.

Ve Štítech 17.11.2020
Vážený pane Komenský,
chtěla bych Vám poděko-
vat za to, co jste pro naši 

generaci udělal. Díky Vám ve škole není taková nuda, 
máme obrázkové učebnice, učitelé nám pouští videa a 
učivo je lépe pochopitelné. Škola je nyní zábavná. 

Moc ráda bych Vás do naší školy zavedla a ukázala 
Vám „MODERNÍ SVĚT“. Vše je dnes lepší a „vychyta-
nější“. Máme telefony, televize, auta a letadla. Velice by 
se Vám to líbilo, jediná chyba je, že lidé na moderním 
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Milí spoluobčané,
už jako malé děti jsme si mno-

zí při čtení pohádek toužebně přáli 
vlastnit stejnou křišťálovou kouli, 
do které nahlíželi různí kouzelníci 
a mágové ve snaze o odhalení bu-
doucnosti. Dnes, kdy na krásný dět-
ský svět ve většině zbyly jen vzpo-
mínky, by se nám podobná „věštecká 
koule“ hodila dvojnásob. 

Pokud bychom se před rokem po-
dívali do dnešních dnů, jistě bychom 
nevěřili vlastním očím. Kdo z nás by 
si představil, že se ochranná rouška 
stane naším každodenním doplň-
kem, bez kterého nelze vstoupit ani 
do obchodu? Koho by napadlo, že 
nebude možné zajít do oblíbené restaurace, vycestovat 
na dovolenou nebo jen opustit domov po desáté hodině 
večerní? Samozřejmě, že nikoho. A přesto se toto všech-
no stalo realitou a pomalu končící rok se v tomto ohledu 
bezesporu zapíše do historie. 

Nemám v úmyslu podrobně rekapitulovat běh událos-
tí, jak jsme jej po celý rok prožívali. Všichni máme ještě 
v živé paměti březnové události od vyhlášení nouzového 
stavu a zastavení ekonomiky, přes postupné oživování 
a následné uvolnění restrikcí během léta až po podzimní 
eskalaci epidemiologické situace. Také se nechci vyjad-
řovat k roli odpovědných orgánů a představitelů našeho 
politického a veřejného života. To nejlepší vysvědčení 
jim vystaví s odstupem času až historie. 

Celospolečenský vývoj událostí samozřejmě do znač-
né míry ovlivňoval také náš fi remní a pracovní život, kte-
rý chvílemi připomínal pohyb na pomyslné horské drá-
ze. Po standardním rozjezdu výroby a zakázkové náplně 
v prvních dvou měsících přišly zmíněné březnové udá-
losti a zcela bezprecedentní situace v podobě zastavení 
podstatné části ekonomického života v naší zemi. Au-
tomobilový průmysl nebyl výjimkou a zastavil svůj běh 
zcela. Ze dne na den jsme museli řešit výrobní odstávky 
celých provozů, reagovat na ne vždy jasné informace 
a nařízení a samozřejmě zajistit plnění všech našich zá-
vazků, zejména ve mzdové oblasti. Situace byla o to těž-
ší, že k totálnímu zastavení našeho odvětví nikdy v his-
torii nedošlo – byť omezeně, ale vyrábělo se i v dobách 
velké krize v letech třicátých, ropné krize v letech sedm-
desátých a samozřejmě také v rámci zatím poslední krize 
v letech 2008 – 2012. Neexistoval tedy žádný „návod“, 
ani historická zkušenost, jak v tomto případě postupo-
vat. S mírným odstupem času mohu konstatovat, že jsme 
toto těžké období zvládli dobře, i když jsme se nevyhnuli 
některým nepopulárním a bolestivým opatřením. Od sa-
mého začátku byl náš cíl jasný: udržet maximální množ-
ství zaučených a profesně zdatných zaměstnanců. Tím 
jsme se lišili od mnohých jiných zaměstnavatelů, kde 
k podstatným redukcím personálu docházelo již záhy 

po nástupu krize. Další vývoj událostí potvrdil, že námi 
zvolený postup byl správný.

Po postupném oživování v červnu totiž nastal v polo-
vině července další zásadní zlom a výroba se rozjela s ak-
celerací vozu formule 1. Doslova z týdne na týden jsme 
začali plnit odvolávky zákazníků v objemech, na které 
jsme si v dubnových a květnových dnech netroufali ani 
pomyslet. To s sebou přineslo potřebu intenzivního ná-
boru a doplnění pracovníků zejména ve výrobě, což se 
nám i přes  zcela paralyzovaný trh práce podařilo zajis-
tit. Od červencového oživení tedy výroba běží a funguje, 
nicméně čelíme dalším výzvám souvisejícím s nepřízni-
vou epidemiologickou situací. Tou nejzávažnější je asi 
vysoká absence pracovníků.

Fakt, že jsme i přes výše zmíněné těžkosti dostáli 
všem závazkům daným našim zákazníkům, hodnotím 
jako malý zázrak. Na místě je zde poděkovat všem spo-
lupracovníkům bez rozdílu pracovního zařazení, kteří 
se svojí poctivou prací, trpělivostí a kreativitou o tento 
úspěch zasloužili.

I přesto, že dnes nemohu nahlédnout do budoucnosti, 
jsem přesvědčený, že naše fi rma díky dlouhodobé za-
kázkové náplni, fi nančnímu zdraví a důrazu na zdravý 
rozum všechny výzvy zvládne a bude nadále poskytovat 
jistotu svým zaměstnancům i celému regionu. A pokud 
budeme zodpovědní, ohleduplní, zachováme si zdravé 
uvažování a přiměřeně slevíme z našich osobních náro-
ků, tak tuto nelehkou situaci zvládneme i jako celá spo-
lečnost a národ.

Dovolte mi, abych vám všem popřál především pevné 
zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů. Užijte si 
pohodové a klidné vánoční svátky v kruhu svých nejbliž-
ších, odpočiňte si a myslete pozitivně. 

Věřím, že rok 2021 bude klidnější a vše společně 
zvládneme.

Petr Klein
Jednatel společnosti
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Poslední výrobci dřevěného uhlí na Štítecku
Blíží se Vánoce a jednou z oblíbených pohádek je Pyšná 

princezna. Každý si jistě vybaví scénu, jak pomáhala princez-
na Krasomila s králem Miroslavem pálit dřevěné uhlí. Málo-
kdo si vzpomene, že mistři tohoto černého řemesla žili a pra-
covali i v blízkosti Štítů. 

Nejdéle se výroba dřevěného uhlí udržela v okolí obce Ja-
noušova a Drozdovské Pily a to až do roku 1957. Z okolí Ja-
noušova na Štítecku se touto činností zabývaly rodiny Hegerů, 
Fingerů, Drozdů, Knápků a Krobotů.

Uhlířská práce byla perná a její zdárný výsledek byl zaru-
čen jen v tom případě, když se uhlíř při pálení řídil přesně do-
držovanou technologií. Základní surovinou bylo lipové, jed-
lové, smrkové, borové, bukové, dubové, habrové, jabloňové, 
švestkové a třešňové dřevo a samozřejmě voda.

Než začali uhlíři stavět milíř, nakáceli už v zimě potřebné 
množství dřeva, klády pořezali a srovnali do metrů. Na menší 
milíř stačilo 5 až 10 m3 dřeva. Za okupace se potřeba uhlí 
zvýšila, stavěly se milíře z 25 – 30 m3 dřeva a po osvobození 
dokonce až z 200 m3. Vše se kácelo a řezalo ručně.

Pro stavbu milíře vyhledal uhlíř v blízkosti vodního zdroje 
místo, které ještě důkladně urovnal, aby bylo rovné jako stůl. 
Doprostřed této plochy postavil silný kůl, aby vyčníval 2,5 až 
3,5 m nad zemí. Kolem kůlu narovnal drobnější polínka a oko-
lo nich pak stavěl metrová polena těsně jedno vedle druhého. 
Následně pokračoval dalším patrem, takže milíř dostal tvar ko-
molého kužele. To bylo zarovnané drobnými polínky do tvaru 
kupky sena. Průměr milíře byl 4 až 10 i více metrů a výška 
dosahovala asi do 2,5 až 3,5 metrů. 

Srovnané dřevo pokryl uhlíř „tarasem“, což je čerstvé 
smrkové chvojí. Vše ještě zasypal asi 15 cm silnou vrstvou 
„móru“, to je zvlhčená hlína, kterou pečlivě uplácal lopatou. 
Nahoře nechal nezakrytou část na podpálení, vytáhl kůl a za-
pálil. Když kopule z drobných polínek shořela, musel ji uhlíř 
zase doplňovat, přikládat, přihazovat chvojí a „mór“. Vše se 
opakovalo několik dní, dokud milíř neprohořel až k zemi. Me-
zitím musel být celý milíř prolévaný vodou, aby neshořel nebo 
aby z něho „mór“ nesjel. Kvůli přívodu vzduchu se pravidelně 
milíř propichoval „hrabiskem“. Vypíchaným otvorům se říka-
lo „dýmníky“, pokud z některého vyšlehl plamen, musel být 
ihned ucpaný. Jestli se práce dařila, poznal zkušený uhlíř podle 
barvy kouře vystupujícího z milíře. Místo, odkud stoupal mod-
rý dým (už plyn), bylo vypálené. Šedý kouř znamenal, že milíř 
normálně prohořívá.

Kvalitu práce také ovlivňovalo počasí. Nejlépe se prý páli-
lo za vlhkých a mlhavých dnů, „když se kouř válel po zemi“. 
Za jasných nocí měl milíř velký tah, což nebylo dobré. Uhlíř 
musel vše pečlivě hlídat, moc se pak nadřel.

Přibližně za 7 až 9 dnů se začal menší milíř propadat, u vět-
ších to trvalo déle. Pak se musel vyhrabat - na to bylo potřeba 
větší množství lidí (7 – 10) a co ještě hořelo, se prolévalo vo-
dou. Po vychladnutí se uhlí pytlovalo a odváželo.

Pokud shořel milíř, shořel i výdělek a tvrdá práce přišla 
nazmar. Proto měli uhlíři v blízkosti milíře postavené jedno-
duché příbytky například z chvojí, někteří měli srub, ale pobý-
valo se i v jeskyních a podobně. Tito lidé prožívali všelijaké 
příhody a setkání s divokou zvěří bylo nejčastější, však si z po-
hádky jistě pamatujete.

Střípky ze Šilperska a Štítecka

Schéma stavby milíře (nakreslil Josef Dohnal)

Hynek Heger v lese pod Lázkem (foto V. Rýznar, 1974)
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Práce uhlíře byla nebezpečná a málo placená. Již kácení 
dříví skýtalo jistá rizika, práce s otevřeným ohněm v lese je 
též nebezpečná, při úpravách milíře se mohl i propadnout. Jed-
nomu z posledních uhlířů na Moravě se to stalo. Jmenoval se 
František Heger, naštěstí propadl jen po kolena, ale těžce se 
popálil. Zdejší učitel Mádr, který byl proslulý nimrod, koře-
nář a pletl se lékařům a zvěrolékařům do řemesla, jej vyléčil. 
„Kantor tenkrát v Janoušově, když tam lišky dávaly dobrou 
noc a za zimních nocí se tam na Gangsberku procházíval Hu-
sykrkybrk, musel umět všechno, chtěl-li pomáhat.“

Byl to pohádkový svět, v němž v lesích dýmaly milíře chu-
dých lidí, aby jim pomohly k soustu chleba. František Heger 
ale vzpomínal: „Když se za ticha lesního rána hluboký les pro-
bouzel ze spánku prvními záblesky světla, kosi a drozdi začali 
hvízdat, voda šuměla a milíř si spokojeně dýmal – to bývalo 
to nejkrásnější.“

Václav Rýznar
Upravila a pohádkové vánoční svátky přeje Jana Knápková

Milíř Ant. Knápka v Cotkytli (foto V. Rýznar, 1925)

Milíře Františka Hegera z třicátých let
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Léto štíteckých seniorů
Po založení Klubu seniorů ve Štítech byly na schůzkách 

nastíněny mnohé programové možnosti. V lednu a únoru se 
některé z nich uskutečnily, ale v průběhu března bylo nutno 
klubovou činnost pozastavit. Ještě 11. března vyslechli přítom-
ní povídání zapáleného včelaře Standy Knápka o chovu a vý-
znamu včel, ale další den bylo nutno říci STOP.

A tak jsme se po téměř čtyřech měsících k programu vrá-
tili až v červenci. Mezitím členky klubu vyrobily sérii 100 ks 
pletených čepiček a bačkůrků nedonošeným novorozencům 
v Olomoucké fakultní nemocnici a získaly za to slova díků 
od pracovníků novorozeneckého oddělení.

4. července v krásném letním počasí se uskutečnil první 
seniorský táborák v prostoru pod bývalým můstkem. Prostředí 
připravili pracovníci MěÚ – vysekali trávu, připravili lavičky, 
stolky a odpadkové nádoby. Potřebné dřevo zajistili už senioři 
sami a v 16 hodin plápolal na louce oheň. Více než dvacít-
ka kamarádů si pochutnala na opečených klobáskách, družně 
si popovídala a na závěr navštívila prostory pod slunečníky 
v Akrobatparku. Nálada byla výborná a se soumrakem bylo 
rozhodnuto, že takové setkání je sice první, ale určitě ne po-
slední.

Na červencové besedě v klubovně bylo členům nabídnuta 
možnost strávit několik dní v měsíci září na chatě MěÚ na Pas-
tvinách za sníženou cenu.

Další netradiční akcí klubu byl společný výlet na Gans-
berg. V sobotním odpoledni 2.8. se vydalo 16 seniorů cyklobu-
sem do Cotkytle (hodný pan řidič nás zavezl až na křižovatku 

za vesnici) a za pár chvil už sedělo na terase před restaurací 
na Gansbergu. A nečekaná šťastná náhoda – právě ten den 
byla na volné ploše pod bílými slunečníky akce ZÁŽITKOVÁ 
GASTRONOMIE. Skupina mladých hochů tam vyvářela své 
speciality. Tak si naši senioři posloužili – grilovaný sýr s ob-
lohou, roastbeef, vepřový steak se zeleninou, grilovaná ryba, 
vepřová pečeně, spousta zeleniny, přílohy, saláty a navrch ka-
fíčko a řezy a samozřejmě pivíčko. Bylo to moc hezké odpole-
dne i se spoustou povídání a veselí. Zpět do Štítů odešlo sedm 
turistů pěšky přes Crhov, ostatní byli dopraveni objednaným 
autem.

Koncem srpna byl naplánován další táborák - opět na stej-
ném místě. Tentokrát se senioři o úpravu prostranství postarali 
sami. Opět zaplál oheň, dvacetpět seniorů si opeklo klobásky 
a zašlo na pivo do Akrobatparku. Tam už čekali dva kytaristé 
Milan a Pepa a zazněly trampské a folkové písně. Zpívalo se 
až do setmění.

2. září se na besedě v klubovně dohodly pobyty na Pastvi-
nách. Od 7. do 11. září prožilo „babí léto“ ve štítecké chatě 6 
seniorek (další pobyt potom byl ze soukromých důvodů zru-
šen). První den děvčata navštívila Klášterec nad Orlicí – tam je 
pozval pan kostelník na prohlídku starobylého kostela Nejsvě-
tější Trojice z 13. století - poté došla krásným krajem kolem 
Divoké Orlice k Ledříčkově skále a k Pašerácké lávce. Někte-
ré z nich zdolaly Zemskou bránu, Čihák a České Petrovice.

Pastviny byly opuštěné, návštěvníků bylo málo, většina 
restaurací byla zavřená, ale sluníčko svítilo a holky si našly 
Penzion Pastviny a tam chodily na občerstvení.

Další den zelená turistická značka vedla seniorky k Vejdo-
vým lipám. Tento u nás nejstarší strom (přibližně 850 let) ční 
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nad bývalým mlýnem nad přehradou Pastviny. Je to 20 m vy-
soká stará lípa s prostorem uvnitř kmene, kam se vejde i stůl 
se židlemi. Má obvod asi 13 metrů, takže čveřici návštěvnic 
ruce na obejmutí kmene nestačily. Takových lip na pozemku 
statku bylo více, ale ostatní podlehly již času a vytrvala jen 
tato jedna. Pověst vypráví, že do kmene kdysi vlezl pasáček 
a nemohl se dostat ven. V noci se od lípy ozývaly vzdechy 
a sténání. Nikdo jich však nedbal a po letech byly v lípě nale-
zeny chlapcovy kosti.

Toulky kolem přehradního jezera ve slunečném počasí, 
máchání se ve vodě přehrady, výlet k přehradní zdi, procház-
ky lesem, táborák s opékáním buřtů a každodenní cvičení byl 
program na další dny. Byl to nádherný odpočinek a účastnice 
jsou vděčny za tuto možnost relaxace.

V pátek 11. září se téměř dvacítka seniorů účastnila diva-
delního představení lanškrounských ochotníků KRÁLOVNY.  
Trojice hereček svými výkony pobavila celé publikum a byla 
odměněna vděčným potleskem.

V dalším týdnu bylo obnoveno zdravotní cvičení v soko-
lovně (ovšem ne na dlouho).

21. září – v den podzimní rovnodennosti – se členové klu-
bu setkali na „Loučení s létem“. Bylo to přátelské odpoledne 
u Johnových, kde byla možnost opékání, kafíčkování i pivíč-
kování. Příjemné chvíle zpestřovala řeka Březná, na jejímž 
břehu se sedělo a jejíž šumění doprovázelo besedování účast-
níků při vítání podzimu.

24. září se vydalo 16 seniorů mikrobusem fi rmy VOBUS 
na celodenní výlet do východních Čech. Cesta vedla přes 
Mladkov k první zastávce – Zemské bráně. Pocestní se ob-
divovali toku řeky Divoké Orlice, která zde cestou z Polska 
prorvala skály a mířila si to dolů na jih. Obdivovali také most, 
který zde postavili netradičním způsobem v roce 1903 italští 
stavaři (jeho rekonstrukce v roce 2005 si vyžádala 11 milionů 
Kč).

Další jízda přes Bartošovice mířila do Neratova. Místní 
chrám Nanebevzetí Panny Marie má přízvisko „kostel, který 
dostal druhou šanci“. Byl totiž obnoven po zničení po druhé 
světové válce. Jeho původ se datuje do 15. století, kdy na jeho 
místě stál jen dřevěný kostelík, ale bylo to již známé poutní 
místo. V roce 1733 byla po 10 letech dokončena stavba nové-
ho chrámu – je připisována kruhu kolem italského architekta 
Giovanniho Allipriandiho. V roce 1945 kostel vyhořel po zá-
sahu protitankovou střelou ruského vojáka a nastala doba jeho 
úpadku. Měl být dokonce zbořen, ale naštěstí se na to nenašly 
fi nanční prostředky.

V roce 1992 byl zapsán do seznamu kulturních památek 
a začala dlouhá cesta jeho obnovy. V současnosti je to nád-
herná ukázka záchrany starobylé stavební památky a záslužné 
obětavé činnosti mnoha lidí.

Naši cestovatelé si prohlédli chrám, vystoupili na věže 
a na kůr, ocenili vnější vzhled stavby, prošli místní hřbitov, 
obdivovali Sad smíření a ocenili výpěstky v  místním zahrad-
nictví Sdružení Neratov.

Pak už autobus jel dále krajinou pod Orlickými horami až 
na parkoviště pod Masarykovou chatou. Objekt na hřebeni 
Šerlichu ve výšce 1019 metrů byl vystavěn péčí Klubu čes-
kých turistů v roce 1924 podle projektu architekta Bohuslava 
Fuchse a byl otevřen za přítomnosti spisovatele Aloise Jiráska. 
Krátká procházka po okolí s krásnými rozhledy (i na novou 
rozhlednu na vrcholu Velké Deštné) dodala účastníkům chuť 
na objednaný oběd v chatě, kde si vybrali z bohatého menu 
a pak vzdali díky panu kuchaři.

Další cesta vedla přes Luisino údolí a Zdobnici do Rokyt-
nice v Orlických horách. Horské městečko – brána do Orlic-
kých hor- přivítalo poutníky malebným náměstím, roubenými 
chaloupkami, dvěma kostely a několika restauracemi. Pouč-
ná byla návštěva místního muzea, které k prohlídce nabízelo 
objekty a fi lmy z historie a přírody Orlických hor. Návštěva 
restaurace s odpoledním kafíčkem přispěla k dobré náladě ces-
tovatelů.

Závěrečným bonbónkem celého výletu byla v podvečer-
ním slunci procházka nádherným zámeckým parkem v Žam-
berku, poučení o historii zámku a rozloučení s celým městem.

V současné době je činnost klubu opět pozastavena. Nikdo 
neví na jak dlouho. V nastálé době nečinnosti by mohly člen-
ky, které vládnou jehlicemi, opět přispět svým dílem nedono-
šeným novorozencům v olomoucké nemocnici. Zaměstnanci 
oddělení by o pokračování v této pomoci velmi stáli.

Věříme, že činnost v seniorském klubu bude co nevidět 
pokračovat, bude velmi pestrá i poučná a již dnes se členové 
na zážitky těší. 

Marie Lauermannová
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Kamarádi odhazují zažloutlé a uvadlé šatstvo a Březná odté-
ká pryč, stejně jako „divný“ rok 2020. 
Navzdory všemu už mezi stromy probleskuje křehká naděje. 
Doba bude jiná, ale přejeme si, aby byla lepší.

               PF 2021 Petr Beneš  

ZELENÍ  
KAMARÁDI

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Štěpán: zřizuji funkci mluvčích…
redaktorka: ty jich budeš mít několik…?
Štěpán: ano sedm… 
redaktorka: proč tolik ?
Štěpán: aby to bylo funkční a nepřehledné…
redaktorka: nechápu
Štěpán: mluvčí č.1 něco vyhlásí, mluvčí č.3 to 
popře, mluvčí č.4 to rozvede a pětka to demen-
tuje…
redaktorka: v tom se nevyznáš ani ty…
Štěpán: mám jich sedm, na někoho to svedu…

Štěpánovo doporučení: mrkněte se kolem sebe…
dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz

Počasí před 30ti léty

Výše uvedené poroučení se nesetkalo s úspěchem, 
a pokud nějak počasí ovlivňujeme, jsou to činy 
téměř veskrze nemoudré, nesvědčící o tom, že by-
chom dbali dobra generací příštích…

Rok 1990
Celý leden, v prvé půli mrazivý, byl bez sněhu. Pa-
dal až od 11.2., ale nebylo ho víc jak 20 cm. Po dal-
ších deseti dnech už bylo jako na jaře. 9.2. úplné 
zatmění Měsíce. Po první bouřce 26. 2. následova-
la několikadenní vichřice. Tento únor byl označen 
za nejteplejší v historii měření.  Až prvá polovina 
dubna byla zase chladná a také už suchá, osmého 
byla v Jeseníkách sněhová kalamita, sníh padal až 
do úrovně Písařova. První dekády května byly hor-
ké, poslední chladná, v závěru a počátkem června 
mrazy až 5,5 stupně, které silně poškodily vegetaci 
(omrzly i výhonky smrků!). Když jsem brzy ráno 
sekl na seno, klouzala mi kosa po jíní. Červen byl 
proměnlivý, v závěru tropický. Konec července 
a začátek srpna opět tropy a už výrazné sucho (31.7. 
bylo na slunci 40 stupňů!). A další tropy na závěr 
srpna. V září konečně více srážek. Výrazněji se 
ochladilo až v poslední dekádě října, opět hodně už 
patrné sucho. První vločky poletovaly 6. listopa-
du. Na Štědrý večer bylo sněhu 12 cm, na Silvestra 
15 cm mokrého. V ten poslední den roku i pršelo, 
bylo náledí a světe div se, objevil se u nás rehek 
domácí, asi zapomněl pas. 

Rok byl tedy plný teplotních extrémů a dost 
suchý. Obilí sypalo slušně, slabší byly brambory 
a níže cukrovka, otava byla mizerná.

Alex Krobot
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíců listopadu a prosince tohoto roku 
slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Macková Ludmila  70 let
Beran Vladislav   70 let
Hrubý Karel   70 let
Valenta Josef   70 let
Žerníček Mojmír  70 let
Fišerová Danuška  75 let
Sittová Marie   76 let
Reimer Štěpán   77 let
Koutný Jan   77 let
Valentová Jiřina   79 let
Hreha Pavel   79 let
Prokopová Emilie  79 let
Valenta Petr   80 let
Bílý Jan    81 let
Bednářová Drahomíra  83 let
Haltmarová Bohuslava  85 let
Odstrčilová Anna  89 let
Krčková Bronislava  95 let
Jordová Hermína  95 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 8. 12. 2020 uplyne 
32 let od úmrtí 

pana 
Františka Kubíčka.

Dne 29.12.2020 uplyne 
49 let od úmrtí 

paní 
Zdenky Kubíčkové.

Stále vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 9. ledna 2021 uplyne 
1 rok od úmrtí 

pana 
Josefa Kubíčka.

S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka, 

děti a sourozenci 
s rodinami.

Život jde dál, jak tiché řeky 
proud,

jen vzpomínky zůstávají,
nedají na Tebe zapomenout.

Dne 15. 11. 2020 uplynulo 
100 let od narození 

našeho milovaného tatínka

pana 
Stanislava Pavelky 

z Březné.

S láskou a úctou vzpomínají dcery Jiřina, 
Věra, Jarka a syn Zdeněk s rodinami.
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TURISTIKA
Na konci léta

Ekonomika trpí, znatelně opatrnější jsou naše cíle turis-
tické. S virem si asi nechce zahrávat nikdo a naše jádro tvoří 
lidé převážně „rizikové skupiny.“ Ale tož, než bude ještě hůř, 
chceme ještě vidět hřbety a svahy jesenické. 

Na stanovišti číslo pět náhradního autobusového nádraží 
v Šumperku roste pěkný hlouček, jasnou většinu tvoří čtrnáct 
štíteckých turistů. U Vikýřovic se nám otevírá pohled na hrad-
bu Jeseníků, které vévodí věž na Pradědu. Na zastávkách při-
bývá batůžkářů. Na Červenohorském sedle se dělí na část mí-
řící k Pradědu, jiní vyrazí k Šeráku. To je i náš případ. Po ránu 
je chladněji, ale je zbytečné se zavlékat, vrstevnice na mapě 
směrem k Červené hoře jdou napříč a jsou docela husté, což 
znamená, že se rychle zahřejeme. Přitápí nám už i sluníčko a, 
světe div se, dokonce nefouká! V obsahu mého batohu chy-
bí pláštěnka i deštník, v předpovědi meteorologů dnes chybí 
ono „místy,“ tož jim plně důvěřuji. Otevírají se pěkné výhledy 
- nejdříve na sedlo za námi, pak do údolí Desné, na obzoru 
je v tomto směru i naše domácí dominanta - Buková hora. 
Procházíme úsekem, kde došlo v roce 1921, po vydatných 
deštích, k velkému sesuvu půdy. Hned za ním je Vřesová stu-
dánka. To už je dnes jen kaplička s pramenem. Býval tu ješ-
tě kostelík, který vyhořel po úderu blesku a pěkná turistická 
chata - ta podlehla chybějící údržbě. Je už namalovaná nová, 
ale leží na samém dně úřednického šuplíku. Na místě svato-
stánku je alespoň pěkné posezení, které poslouží i nám. Pak 
míjíme odbočku do údolí Hučivé Desné, jejíž hučení je slyšet 
až sem a další k Vozkovi - to je ten kopec se zkamenělým po-
vozem. My zůstáváme na červené hřebenovce, která teď zase 
strmě stoupá. Konečně se mezi nečasy znetvořenými smrky 

otevře průhled na skalnatý vrchol Keprníku. Z výšky 1423 
metrů je špičkový výhled, takový není často, na Praděd a Pet-
rovy kameny naproti, dolů na Brannou, pak Králický Sněžník, 
Rychlebské hory, v oparu jsou jezera u Otmuchówa a Nysy. 
Přichází Franta s otázkou: „Není támhle Sněžka?“ Přejíždím 
pohledem hřbet horstva Králického Sněžníku, za ním jsou Or-
lické hory vlastně z polské strany a ještě dál a víc doprava 
ještě jedny hory - Krkonoše, nezaměnitelný kužel - opravdu, 
je to Sněžka! Tak to je 100 bodů! Dáváme se zase na cestu, 
teď na Šerák. Chatu Jiřího jsme také už měli jako na dlani, 
ale teď je nutná opatrnost - cesta se strmě svažuje, občas ská-
čeme z balvanu na balvan. Chata je obložená výletníky. Sem 
je možné se dostat, díky lanovce, i dámám na vysokých pod-
patcích. Je to jasně méně náročné, ale nehorázně dražší. Dá 
se i konstatovat, že přístup není bezbariérový. Popíjím svého 
Bertolda z plechovky a hledím na město Jeseník, na lázně, 
Zlatý chlum, Křížový vrch, Biskupskou kupu... 

A pak se podívám na hodinky a na papírek: tenhle auto-
bus už asi nestihneme, přece nepoběžíme, ale jede další. To 
je úvaha pro skupinku čtyřech vytrvalců, která pokračuje 
do údolí Keprnického potoka. Ostatní využívají možnosti, 
třebas částečně, usnadnit si zpáteční cestu lanovkou. Na naší 
trase je ještě jedno pěkné odpočívadlo, tady posvačíme, času 
teď máme dost. Zastavujeme se na hřbitůvku ruských zajatců. 
A ještě místy, protože je to zase do vrchu, je náročná stezka 
do Filipovic. To je taková chalupářská dědinka pod skálou 
ozdobeným vrchem Točník. Z té skály, doporučuji, je krás-
ný a vícekrát vyzkoušený výhled na východ slunce. My jsme 
spočinuli v restauraci „Na staré poště.“ Něco málo jsme si dát 
museli, do autobusu byly dvě hodiny. Odcházel jsem s poci-
tem, že jsem musel přispět na náhradu živnostníkovi za ztrátu 
způsobenou koronavirem. Ačkoliv za něj nemůžu. V přecpa-
ném autobusu jsme stáli a funěli do roušky, v našem věku 
a po devatenácti kilometrech hrdě, na jedné noze, až do Šum-
perka a sledovali, jak znavení studenti surfují na mobilech.

Alex Krobot
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Je nedělní večer, beru do rukou kalendář, zapisuji počasí, pak obracím stránku...  Dívám se na další obrá-
zek zas povědomého a pěkného koutu naší nevelké zemičky. Sedám si a vzpomínám. 

A v této době, kdy není tak dobré a zdravé cestovat po širém světě, přináším pro vás zprávičku a tip 
na dobrý cíl - není tak vzdálen a výrazem sportovního střelce je to „desítka.“

Je  26. července 1999, plně obsazený Trabant vyrazil ze 
svého pronajatého hnízdečka v obci Křivoklát. Každý den 
má své podtržené cíle, jedním z nich je dnes Svatý Jan 
pod Skalou. Už název je lákavý, skutečnost vše předčí. 
Z líbezného údolí Berounky se odpoutáváme do kaňonu 
Loděnice. Kolem jsou vysoké stěny vápencových útesů 
Chráněné krajinné oblasti Český kras  a Národní přírodní 
rezervace Karlštejn. Netrvá dlouho a jsme v cíli. Obec 
nemá více jak 200 obyvatel, své dětství tu prožil spiso-
vatel František Nepil. Historie místa začíná koncem 9. 
století, kdy se tu v jeskyni usadil první český křesťan-
ský poustevník Ivan, syn slovanského knížete Gostimila. 
V samotě strávil 42 let. Legenda vypráví, že po jeho smr-
ti tu nechal vystavět první kapličku český kníže Bořivoj. 
Roku 1037 získal jeskyni s poustevnou a kaplí Ostrovský 
benediktinský klášter z ostrova na Vltavě u Davle. Když 
byl mateřský klášter na ostrově v roce 1420 zničen husi-
ty, utekli přeživší mniši právě sem a budovali zde klášter 
nesoucí pak jméno Sv. Jana Křtitele. Uctívání naleze-
ných ostatků sv. Ivana vedlo ke vzniku tradice slavných 

svatojánských poutí, postupně docházelo k přestavbám 
kláštera a kostela. Klášter však byl také zrušen císařem 
Josefem II. a dostal se do vlastnictví šlechty a násle-
doval osud přímo krkolomný - jeho části se využívaly 
jako koželužna, přádelna, papírna... Pod kostelem vyvě-
rá vydatný pramen, který byl pár let využíván k účelům 
lázeňským, voda byla po sycení oxidem uhličitým také 
prodávána jako oblíbená kyselka Ivanka. Po roce 1949 tu 
byl dokonce tábor nucených prací, věznice, škola STB, 
nakonec archív ministerstva vnitra. Od roku 1994 je ob-
jekt znovu navrácen církvi. 

Ale je dobré se pro tuto chvíli odpoutat od tragické 
a kostrbaté historie a nasávat všemi smysly. Přístupná je 
jeskyně s pramenem pod kostelem a vrcholným zážit-
kem je výstup na skálu, který zjevně absolvovala, mimo 
nás, i autorka kalendáře. Odtud budete mít ono chválené 
místo jako na dlani.

Pro blížící se nový rok přeji turistům i přátelům turis-
tiky, abychom se mohli konečně odmaskovat a mohli si 
být blíž jako na dva metry.                            Alex Krobot



Štítecký list strana 14

Fotbalové tabulky 
po podzimní části sezóny 2020/21
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