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Březen - červen 2022

Vážení spoluobčané,
v minulém úvodníku psaném před zahájením barbarské
Putinovy invaze na Ukrajinu jsem doufal, že se konečně nadechujeme po pandemii a že nás snad již čekají lepší časy. Bohužel ruský režim situaci změnil a na Ukrajině probíhá opravdová tragédie. Je nutné jasně říci, že se Putinova armáda dopouští
zločinů, před kterými utíkají především ženy s dětmi, aby si
zachránily zdraví a život. Muži brání svou zemi. A my teď musíme pomáhat nejlépe, jak umíme. Rád bych proto i na tomto
místě poděkoval všem, kteří se v této pomoci angažují, pořádají sbírky, poskytují ubytování ve svých domech, věnují se
dětem či poskytují práci uprchlíkům. Vím, že ani v naší zemi
teď není ekonomicky lehká situace. Ne každý to tak vnímá
a je nastavený na tuto pomoc. Je potřeba řešit spoustu vlastních problémů a toto je něco dalšího, nového a neznámého. Je
těžké si to připustit a pochopit. Snažíme se v tom zorientovat
každý po svém a není to vůbec snadné. Vždyť několik desetiletí jsme nic podobného neřešili. Nyní před tím ale neutečeme.
Respektuji každý jednotlivý postoj. Ty, co jsou ve svém přístupu v této souvislosti zdrženlivější, prosím a děkuji jim za pochopení a toleranci. Ostatním velké poděkování za různorodou
podporu a vytrvalost.
Z pohledu činnosti našeho města si myslím, že se nám letos
daří plnit schválené úkoly. Rozpočet města ve výši 90 mil.
je největší rozpočet v celé historii města, a proto jsme mohli začít realizovat několik důležitých investic. Nejdůležitější
akcí je oprava tělocvičny u základní školy. Předpokládáme, že
do konce roku 2022 by měla být hotová hrubá stavba včetně
střechy. Další akcí je sportovní a dětské hřiště ul. Okružní,
to by mělo být dokončeno na konci srpna 2022. V současné
době dokončujeme projekt cyklostezky Štíty – Březná. Mimo
to jsme již kompletně zrekonstruovali několik bytů a také jsme
opravili zázemí pro hasiče ve Štítech. Vše realizujeme svými
pracovníky a bez dotací. V průběhu června 2022 budeme kupovat nový traktor JOHN DEERE a dále na ČOV Štíty budeme instalovat česla na kanalizační řád.
Škoda, že optimismus nikdy nevydrží dlouho, že každou
podařenou, hezkou věc obratem neguje nějaká špatná, která
člověka naštve nebo častěji rozesmutní. Je to smutné, jak rychle se ze společnosti vytrácí úcta k člověku, k práci druhých,
k majetku, ať už veřejnému nebo soukromému. Z tohoto dů-

vodu provádíme opatření, kdy na různých místech města instalujeme další kamerový systém.
Jsem rád, že mohu pochválit naše sportovní oddíly TJ
Sokol Štíty, a to oddíl kopané a oddíl stolního tenisu. Oddíly skvěle pracují s mládeží a výsledky se postupně dostavují,
což dokládá účast stolních tenistek na republikových turnajích
a mistrovství ČR a mladí fotbalisté hrají za Olomouc nebo
Šumperk. Skvělé výkony předvádí v jarní části krajské soutěže A tým mužů v kopané. V posledních letech šlo hodně peněz
do sportu a vytvořily se oddílům velmi dobré podmínky pro
trénink a jsem rád, že se úroveň sportu ve Štítech znatelně zvýšila. Poděkovaní patří všem trenérům, kteří obětují svůj volný
čas a věnují se výchově sportovců.
Vážení spoluobčané, opět se přiblížila doba, kdy přistoupíte k volebnímu urnám, abyste si zvolili ve dnech 23. – 24. září

ZPRÁVY
Z RADNICE

2022 své zástupce, kteří na další čtyři roky budou řídit a spravovat naše město. Každý člověk by měl mít představy, vize
a cíle, čeho by chtěl ve svém životě, zaměstnání či podnikání
dosáhnout a dvojnásobně to platí v komunální politice. Chci
Vás požádat, abyste na podzim volili uvážlivě kandidáty požívající Vaší důvěry, takové, co svou odborností poskytují záruku dalšího rozvoje našeho města a co po volbách dají stranou
své osobní a politické zájmy a budou se snažit prosazovat jen
ty aspekty, které budou směřovat k rozvoji města. Myslím, že
v posledních 16 letech, kdy jsem v čele našeho města, se nám
hodně věcí podařilo a změnili jsme naše město k lepšímu, ale
stále máme hodně práce, kterou je třeba zrealizovat v dalším
volebním období.
S úctou
Bc. Jiří Vogel, starosta

•

Výpis z usnesení z 74. – 81. jednání
RMě ve Štítech
Schválené smlouvy:
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou FONTANA R s.r.o. Brno
– dodávka samočistících česlí pro ČOV.
• Smlouva o dílo uzavřená s dodavatelem Divadlo Václav
z.s. Václavov – vystoupení souboru dne 27.4.2022.
• Smlouva o zajištění pódiové techniky, ozvučení, nájem
mobilního pódia a zajištění dětské zábavné show – Kocourkovská pouť.
• Kupní smlouva č. 01/2022 uzavřená s firmou ONO Stavebniny s.r.o. Šumperk – nákup stavebního materiálu.
• Darovací smlouva uzavřená s MS Tetřívek z.s. Štíty – finanční dar na zajištění pracovních pomůcek pro práci s dětmi v kroužku DMM Tetřívci Štíty.
• Dodatek č. 11 ke smlouvě o poskytování knihovnických,
informačních a metodických služeb v místní knihovně Písařov, Jedlí, Zborov, Jakubovice a Horní Studénky.
• Smlouva o uměleckém vystoupení – Méďa Band Horní
Studénky – akce Den pro rodinu.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou VSJ mechanizace s.r.o.
Zábřeh – demolice tělocvičny ZŠ Štíty.
• Smlouva o dílo uzavřená s firmou hřiště.cz s.r.o. Brno –
stavební práce při realizaci vybudování dětského a sportovního hřiště ve Štítech.
Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena
s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a pohledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení
RMě Štíty.
• Rada města schválila cenové nabídky: dodávka a výměna izolačního dvojskla v KD Štíty, stropní dílce, plastová okna, protipožární dveře, dodávka a montáž výtahu,
střecha – nová tělocvična ve Štítech, myčka nádobí – KD
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Heroltice, samočistící česla pro ČOV, traktor pro místní
hospodářství, lepení PVC, soklů a lišt v bytě v čp. 6 ve Štítech, okna včetně žaluzií pro hasičskou zbrojnici, hasicí
přístroje, halogenové osvětlení, revize kotlů.
Rada města schválila nákup: kamerový systém Secutek,
kresby Štítů na udělení čestného uznání města, 2 ks židle
ALBA, 2 ks průmyslový odvlhčovač, 2 ks nůžkový stan,
nábytek do hasičské zbrojnice, materiál na tvořivé dílny
a odměny na akci Putování za štíteckou hvězdičkou, suvenýry k dalšímu prodeji v TIC, odměny pro děti do výtvarné
soutěže, 4 ks věnců na Den vítězství.
Rada schválila pozvání na 19. a 20. zasedání zastupitelstva
města.
Rada města projednala současný stav návrhu územního
plánu města Štíty.
Rada vzala na vědomí změnu předsedy školské rady ZŠ
a MŠ Štíty.
Rada města schválila podání žádostí o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje – podpora JSDH 2022,
podpora cestovního ruchu a podpora kultury.
Rada schválila výsledek hospodaření za rok 2021 a plán
účetních odpisů ZŠ a MŠ Štíty.
Rada vzala na vědomí zprávu Sboru dobrovolných hasičů
Štíty.
Rada vzala na vědomí zvýšení ceny výtisku Štíteckého listu v roce 2022 a schválila vydávání listu čtvrtletně.
Rada města schválila poskytnutí daru: tradiční masopust
v Crhově, výstavu drobného zvířectva v Olšanech, tenisový turnaj ve Štítech.
Rada města schválila zabezpečení zdravotní asistence
na akce – Den pro rodinu a Kocourkovská pouť.
Rada schválila dohodu s Úřadem práce ČR – vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Rada vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v katastru města a v přilehlých obcích předloženou OO PČR Zábřeh.
Rada schválila objednávku náhradních dílů pro dýchací
techniku pro JSDH.
Rada schválila nákup materiální pomoci pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.
Rada schválila cenový rozpočet na demolici tělocvičny ZŠ
Štíty.
Rada provedla fyzickou kontrolu investičních akcí.
Rada schvaluje navýšení odměn za výjezd – zásah
a za údržbu hasičské zbrojnice.
Rada schválila pozvání na 22. zasedání Zastupitelstva města Štíty.

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 2.2.2022
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 20. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty
3. Návrh plánu plnění Programu rozvoje města Štíty 20212024
4. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 69 – č. 73
5. Kontrola plnění úkolů z usnesení ZMě
6. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty
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) Plnění Programu rozvoje města Štíty 2021-2024 (realizace
projektů v letech 2022-2023)
b) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 12/2021
c) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
d) Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Štíty Radou
města Štíty
e) Zprávu o hospodaření v městských lesích Štíty za rok 2021
f) Pravidla pro prodej stavebních pozemků ve městě Štíty
2. Projednalo a schvaluje:
ZM20/2022/1
Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch
Langer a Antonín Čech
ZM20/2022/2
Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner
a Petr Haltmar
ZM20/2022/3
Program 20. zasedání zastupitelstva
ZM20/2022/4
Zápis z 19. jednání Zastupitelstva města Štíty ze dne 24. 11. 2021
ZM20/2022/5 Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty
v 1. pololetí roku 2022
ZM20/2022/6 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o místním
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
ZM20/2022/7 Svolání neveřejného zasedání ZMě k projednání podmínek prodeje pozemků
ZM20/2022/8 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č.
69 – č. 73
ZM20/2022/9 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 848-015407 ze dne 23.5.2007
ZM20/2022/10 Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o zastavení pohledávek č. UP/848-0154-07/3
ZM20/2022/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 830/05/
LCD ze dne 13.4.2005
ZM19/2021/12 Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o zastavení pohledávek č. UP/830/05/LCD
ZM20/2022/13 Darovací smlouvu s TJ Sokol Štíty, spolek
ve výši 105.000,- Kč
ZM20/2022/14 Kupní smlouvu se společností ONO Stavebniny s.r.o., IČ 26823322 na prodej stavebního materiálu dle specifikace promofaktura č. 4799885, kupní cena
1.329.321,80 Kč bez DPH

ZM20/2022/15 Smlouva o dílo č. 22310/2022 na plastová
a hliníková okna a dveře pro akci Rekonstrukce a přístavba
tělocvičny základní školy ve Štítech v ceně 849.847,- Kč
bez DPH se společností VELT OKNA s.r.o., IČ 28621611
ZM20/2022/16 Záměr směny pozemků p. č. 531/20 o výměře
506 m ², p. č. 561/1 o výměře 271 m², p. č. 561/38 o výměře
118 m², p. č. 561/41 o výměře 440 m², p. č. 561/42 o výměře 660 m², p. č. 1051/3 o výměře 1271 m², p. č. 1105/17
o výměře 487 m², p. č. 1738/12 o výměře 2127 m², p. č.
1912 o výměře 1305 m², p. č. 1914/2 o výměře 26109 m²
za pozemky p. č. 761 o výměře 6611 m², p. č. 781/6 o výměře 1057 m², p. č. 781/7 o výměře 1067 m², p. č. 781/14
o výměře 4119 m², p. č. 781/13 o výměře 3950 m² a p. č.
764 o výměře 6621 m², vše v k. ú. Štíty-město se společností ZEAS Březná a.s.
ZM20/2022/17 Prodej parcel p.č. 561/22; 534/4; 534/5; 534/3;
561/9; 561/40; 561/23; 354/3; 463/12; 1604/6 a 561/7 vše
v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených v Zásadách pro
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty
společnosti Klein automotive s.r.o. za cenu 896.600,- Kč
bez DPH.
ZM20/2022/18 Nákup pozemku p. č. 852/8 v k. ú. Štíty-město za cenu 801.600,- Kč, kupující uhradí správní poplatek
spojený s provedením vkladu do katastru nemovitostí
ZM20/2022/19 Prodej p.č. 1992/2 o výměře 92 m² v k. ú. Štíty-město podle geometrického plánu za podmínek uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht,
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků
ve vlastnictví Města Štíty
ZM20/2022/20 Smlouva o zřízení služebnosti cesty pro společnost ZEAS Březná a.s.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Ing. Oto Wonke v. r.
Bc. Jiří Vogel v. r.
místostarosta
starosta

USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 23.3.2022
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 21. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění Programu rozvoje města Štíty 2021-2024
3. Návrh rozpočtu Města Štíty na rok 2022 – příjmy
4. Návrh rozpočtu Města Štíty na rok 2022 – výdaje
5. Návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2026
6. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 74 – č. 76
7. Kontrola plnění úkolů z usnesení ZMě
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru leden-březen 2022
9. Zpráva o činnosti finančního výboru leden-březen 2022
10. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12. Různé
13. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv,
návrhů a připomínek
1. Bere na vědomí:
a) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
Štítecký list strana 3

b) Zprávu o odpisu nedobytných nedoplatků
c) Zprávu o hospodaření v lesích Města Štíty
d) Výzvu k podání nabídky – veřejná zakázka Sportovní
a dětské hřiště, Okružní ulice
e) Návrh smlouvy o dílo na stavební práce a související dodávky při realizaci vybudování dětského a sportovního hřiště
f) Návrh Pravidel prodeje stavebních pozemků ve městě Štíty
g) Vzor kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva věcného
h) Odborné stanovisko k zásahu do VKP
i) Závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise
2. Projednalo a schvaluje:
ZM21/2022/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Langer a Antonín Čech
ZM21/2022/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner
a MUDr. Pavel Bartoň
ZM21/2022/3 Program 21. zasedání zastupitelstva
ZM21/2022/4 Zápis z 20. jednání Zastupitelstva města Štíty ze
dne 2.2.2022
ZM21/2022/5 Rozpočet na rok 2022 – příjmy vč. financování
celkem: 90.000.000,- Kč
ZM21/2022/6 Rozpočet na rok 2022 – výdaje vč. financování
celkem: 90.000.000,- Kč
Závazným ukazatelem ve výdajích je odvětvové třídění
RS. Rozpisy rozpočtu v rozsahu dle přílohy provádí hl.
ekonom.
ZM21/2022/7 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 příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků včetně spoluúčasti Města Štíty v plném
rozsahu
– ve VÝDAJÍCH může přesunovat prostředky odvětvového
třídění RS 64xx na pokrytí libovolných výdajů
– Provedené změny rozpočtu budou zastupitelstvu dány
na vědomí.
ZM21/2022/8 Střednědobý výhled rozpočtu Města Štíty
na období 2023-2026
ZM21/2022/9 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č.
74 – č. 76
ZM21/2022/10 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za období leden-březen 2022 včetně protokolu o výsledku jednání
kontrolního výboru č. 1-3
ZM21/2022/11 Zpráva o činnosti finančního výboru za období
leden-březen 2022 včetně protokolu o výsledku kontroly
ze dne 16.3.2022
ZM21/2022/12 Nákup výtahu OTI 800 s montáží do tělocvičny za cenu 958.000,- Kč bez DPH dle cenové nabídky č.
70/2022–2 ze dne 3.2.2022
ZM21/2022/13 Smlouvu o dílo č. 4766/2022 se společností
FONTANA R, s.r.o., IČ 47911972 na dodávku Samočistící
česle s integrovaným lisem typu SČČLS za cenu 563.900,Kč bez DPH
ZM21/2022/14 Kupní smlouvu se společností STROM PRAHA a.s., na nákup kolového traktoru JOHN DEERE, typ
6110M za cenu 2.107.000,- Kč bez DPH
ZM21/2022/15 Směnu pozemků p. č. 531/20 o výměře 506 m²,
p. č. 561/1 o výměře 271 m², p. č. 561/38 o výměře 118 m²,
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p. č. 561/41 o výměře 440 m², p. č. 561/42 o výměře 660
m², p. č. 1051/3 o výměře 1271 m², p. č. 1105/17 o výměře
487 m², p. č. 1738/12 o výměře 2127 m², p. č. 1912 o výměře 1305 m², p. č. 1914/2 o výměře 26109 m² za pozemky
p. č. 761 o výměře 6611 m², p. č. 781/6 o výměře 1057 m²,
p. č. 781/7 o výměře 1067 m², p. č. 781/14 o výměře 4119
m², p. č. 781/13 o výměře 3950 m² a p. č. 764 o výměře
6621 m², vše v k. ú. Štíty-město za podmínek uvedených
v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty se společností ZEAS Březná a.s.
ZM21/2022/16 Záměr prodeje pozemků p. č. 406/2 a p. č. 536
v k. ú. Březná.
ZM21/2022/17 Záměr prodeje pozemku p. č. 2832 v k. ú. Štíty-město.
ZM21/2022/18 Záměr směny pozemku p.č. 1845/11 za část
pozemku p.č. 1709/15 v k.ú. Štíty-město
ZM21/2022/19 Darovací smlouvu s organizací Crhovská chasa a poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč
ZM21/2022/20 Darovací smlouvu s organizací Klub Seniorů
Štíty, z.s. a poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč
ZM21/2022/21 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu města s organizací TJ SOKOL ŠTÍTY, spolek
na základě žádosti a poskytnutí dotace ve výši 315.000,Kč
4. Revokuje č. usnesení:
ZM21/2022/22 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace – USNESENÍ ZM20/2022/6 z 2.2.2022
5. Projednalo a neschvaluje:
ZM21/2022/23 Záměr prodeje pozemků p. č. 1972/1, p. č.
1973/2 a p. č. 2887 v k.ú. Štíty-město
ZM21/2022/24 Záměr prodeje stavby na p.č. st. 40 a p.č. 288/2
a p.č. 288/3 v k.ú. Březenský Dvůr
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová
Ing. Oto Wonke v. r.
Bc. Jiří Vogel v. r.
místostarosta
starosta

KOPEC HÁJEČEK
MÁ NOVOU NADHLEDNU
Na vrchu Háječek (603 m. n. m) mezi Svébohovem a Zborovem vyrostla třicet metrů vysoká nadhledna a 12. dubna
byla slavnostně otevřena. Jejím investorem je spolek Jamapa
a za celým záměrem stojí jeho předseda Pavel Odstrčil. Ten
také vysvětlil, proč se o stavbě mluví jako o nadhledně: „Rozhleden je u nás spousta. Zjistili jsme, že je jedna podhledna,
a říkali jsme si, proč nemůžeme mít nadhlednu. Kdo přijde
nahoru, pochopí, jaký má nadhled nad krásnou moravskou
krajinou a jak ho to povznáší, protože se ocitne mezi zemí
a nebem.“
Sedmatřicetitunová ocelová konstrukce má unikátní tvar
hyperbolického paraboloidu. Z každé strany je přitom jiný.
Tvůrcem architektonického návrhu je uznávaný architekt Zdeněk Fránek, který je autorem Stezky v oblacích nad Dolní Moravou. Nadhledna má 9 pater a po vystoupání 144 schodů se
vám otevře výhled na okolní obce, ale můžete spatřit i Zábřeh,
Šumperk, masiv Jeseníků a část Rychlebských a Orlických

BALETKY Z VÁCLAVOVA
TANČILY NA ŠTÍTECKÉM
JEVIŠTI
Po delší kulturní odmlce, kdy nám epidemie covidu opět
zkomplikovala konání několika akcí, jsme konečně mohli pro
návštěvníky znovu otevřít dveře kulturního domu. Ve středu
27. dubna nás poctili svým divadelním představením ochotníci z Divadla Václav. Představili komedii “Baletky” dánské autorky Astrid Saalbachové, která vypráví o šesti ženách
scházejících se na taneční hodině. Nejedná se o žádné profesionální tanečnice, ale právě naopak o obyčejné ženy, pro
které je tanec chvilkovým únikem z všedního života. Jenže
tomu jen tak snadno uniknout nelze, a tak se během jedné taneční lekce divák dozvídá hodně o jejich životech, vztazích,
starostech, radostech, bolestech i touhách. Režie se chopil
Josef König a skvělé herecké výkony si zasloužily potlesk
diváků.
Radka Jánešová

hor. Nadhledna má otevřeno celoročně. Vstup je přes turniket, poplatek činí 40,- Kč na osobu. Platit je možné mincemi,
bankovkami do hodnoty 200,- Kč nebo kartou. Nejbližší cesta
k nadhledně vede ze Zborova po žluté turistické značce. Dlouhá je necelý kilometr. Ze Svébohova se sem dostanete zhruba po dvou kilometrech. Návštěvníci mohou návštěvu spojit
s vycházkou po naučné stezce Nebe, peklo, země, ráj, kterou
vybudovala obec Svébohov, má 8 zastavení a na výběr trasy
dlouhé 4 km nebo 6,5 km.
Radka Jánešová – TIC

Štítečtí občané
opět podpořili
projekt Ligy proti
rakovině
Do tradiční celonárodní sbírky, jejíž výtěžek pomáhá v zápase se zhoubnými nádory, se
tradičně zapojilo i Turistické informační centrum Štíty ve spolupráci se základní školou. Ve středu 11. května vyrazili do ulic
žáci z deváté třídy, kteří nabízeli
k prodeji kytičky měsíčku lékařského a k nim rozdávali letáčky
o prevenci rakoviny děložního
čípku a varlat. Sbírka pokračovala i další den v infocentru. Česká pošta v Lanškrouně následně
zpracovala pokladní vaky, ve kterých se nacházelo 6 380,- Kč.
Radka Jánešová - TIC
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ZE
ŠKOLNÍCH
LAVIC
Vítání jara
Postřehy našich páťáků ze dne 4. dubna 2022:
Začalo to výrobou pozvánek a že jich nebylo málo. Pozvali
jsme osobně všechny děti i paní učitelky z 1. stupně, z MŠ
i seniory a jejich pečovatelky z blízkého domova. Vyhledávali
jsme informace na internetu, přepisovali, upravovali říkanky
a dbali na to, aby tradice nezanikla.

nesem se zmrzlým nosem, do vody ji dáme, na ni zamáváme.“
(Trošku jsme si to upravili.)
Morenu se podařilo paní učitelce zapálit, i když foukalo.
Michal s Davidem ji hodili do vody hodně daleko a proud ji
unášel bleskurychle pryč. Prý si to užili. Lukáš přitom borecky
hasil konvičkou vše, co z Moreny opadalo a mohlo by způsobit
požár. DĚKUJEME. Po vhození Moreny do vody se k našemu
programu přidali prvňáci. Jejich tanečky, říkanky a písničky se
nám moc líbily. Přivolali Vesnu, kterou doprovázely dvě družičky s nazdobeným lítem. Holkám to mooooc slušelo! Měly
krásné šaty, kožíšky, věnce a Vesna velkou kytici tulipánů. Mimochodem: Sofča dělala spojku a dbala na to, aby měly holky
vše, co potřebují. Prostě PARÁDA. Zpátky do školy jsme tak
vedli jaro.
Ve škole jsme si o akci povídali, hodnotili se sami i navzájem, paní učitelka pochválila všechny, kteří pomáhali. Škoda,
že jsme nemohli nést, zapalovat nebo házet do řeky Morenu
všichni. Dokonce zazněla slova, že to byl nezapomenutelný
zážitek.Taky holky by chtěly být skoro všechny Vesny. Tak
třeba někdy příště. Když jsme se trochu ohřáli a napsali tyto
svoje pocity, šli jsme na vycházku „po stopách Moreny“ až
ke splavu. A stalo se to nejlepší – nenašli jsme ji, jen její šátek
plaval na hladině. Teď se všichni těšíme, že už se nevrátí! Bylo
to super!!!
Páťáci s paní učitelkou Blankou Schwarzovou

Autorské čtení a beseda
s Michalem Vieweghem
u nás ve škole
Vážení, ráda bych se s Vámi podělila o skvělou akci, která
proběhla u nás ve škole ve středu 20.4.2022. Velice oceňuji,
že jsme měli možnost přivítat u nás ve škole pana spisovatele
Michala Viewegha. Ráda bych tímto poděkovala panu učiteli
Janu Žďárskému, který celé setkání pro žáky i rodiče domluvil
a zorganizoval. Mé díky patří také všem žákům a pedagogům,
kteří společně tvořili projekty a podíleli se na krásné výzdobě
školy.
Beseda pro žáky 8., 9. ročníku a účastníky čtenářského
klubu z 5. ročníku se uskutečnila v jazykové učebně od 11:00
hod. Pan Viewegh si pro žáky k autorskému čtení připravil dvě
povídky z jeho knihy: Krátké pohádky pro unavené rodiče.
Po přečtení povídek následovala beseda, kde pan spisovatel odpovídal žákům na všechny zajímavé otázky.

Namalovat velký počet vajíček a nazdobit líto, vyrobit
Morenu, nazdobit Vesnu, naučit se říkanky dalo spoustu práce
všem z naší třídy. Klukům se nejvíc líbilo vyrábět Morenu.
Prý aby byla dobře hnusná. Ve výtvarce jsme se přitom všichni
hodně nasmáli. Vajíčka se nám fakt taky povedla, hlavně holky
se vyřádily při jejich barvení i navlékání.
Dneska byl vážně dobrý den, protože jsme šli vynést Morenu. Byl to konečně den, na který jsme se tak dlouho připravovali. Přišlo pondělí po Smrtné neděli. Venku nechybí vítr,
zima, slunce ani vločky – prostě pravý apríl! Brrrrr!!!Je taky
velice zajímavé vidět ten dav lidí za sebou.
Obešli jsme kulturák a šli se ukázat také seniorům, kteří
by k řece již nedošli. Paní učitelka nám řekla, že jsme udělali
dobrý skutek a všem nám z toho bylo dobře. Nesl jsem Morenu, nebyla moc těžká. Cestou jsme říkali říkanku: „Morenu
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Od 15:00 hod se ve školní jídelně uskutečnila druhá část
akce, která byla tentokrát pořádána pro rodiče a pedagogy
od nás ze školy i z okolních škol. Celé akce se zúčastnilo cca
40 obdivovatelů pana spisovatele a milovníků skvělé české literatury.
Na úvod nám pan Viewegh v autorském čtení přečetl zbrusu novou povídku z jeho připravované knihy: což tedy znamená, že u nás ve škole se konala světová premiéra přečtení
dané povídky (viz rukopis povídky na fotografii z ředitelny).
Poté následovala beseda a závěrečná autogramiáda. Všichni zúčastnění byli velice nadšeni z přátelského a profesionálního vystupování pana Viewegha. Už nyní se těšíme na další
společné setkání, na kterém jsme se společně již nyní domluvili.
Děkuji všem za účast a skvělou atmosféru.
Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Den Země
Na Den Země jsme chtěli uklidit to, co do přírody nepatří.
Nejdříve jsme si určili místa, kde by se mohli nacházet odpadky. Spolužáci ze Štítů spolehlivě poradili. Poté už stačilo vzít
rukavice, pytle a mohli jsme vyrazit. Po cestě jsme potkávali další třídy. První zastávkou bylo okolí fotbalového hřiště.
Na první pohled vypadalo celkem uklizeně, ale hned jak jsme
zašli do lesíku za ním, uviděli jsme velký nepořádek.
Během minuty se všichni rozutekli. Stačila chvilinka a nikdo neměl pytle prázdné. Když jsme se začali scházet na plácku, na první pohled mě zaujala velká vyfouknutá duše od kola
traktoru a polystyrénové desky. Všichni jsme se divili, jak lidé
můžou být tak nepořádní.
Vše jsme vysypali na zem a pečlivě roztřídili. První místo
určitě obsadily plasty. Různé sáčky, igelity, petlahve, krabičky
atd. Byly na každém kroku. Docela hodně bylo skla, obzvláště
skleněné láhve od alkoholu byly častým nálezem. Samozřejmě
nechyběly nedopalky z cigaret, které také tvořily docela velkou hromádku. Naši dva spolužáci nenašli pouze odpadky, ale
i peníze! Samozřejmě měli velkou radost. Komu by se takový
nález nelíbil.
Když jsme vše rozdělili do různých pytlů, zamířili jsme
ke kontejnerům. Do žlutého kontejneru jsme dali plasty,
do modrého papír, do zeleného barevné sklo, šedý kontejner
patří kovu a do černého směsový odpad jako jsou například
nedopalky z cigaret. Všichni se pytlů velmi rádi zbavili a měli
jsme dobrý pocit, že je naše planeta o něco čistější.
Po návratu do školy jsme si všichni v hudební výchově zazpívali krásnou píseň Chválím tě Země má a shodli jsme se, že
naši planetu Zemi chceme mít uklizenou a čistou.
Za 5. třídu Natálie Jurečková

Každý rok sbíráme odpad, který stále dokola lidé odhazují.
Je to nepochopitelné, proč to dělají, když jsou odpadkové koše.
Nasbírali jsme několik igelitových tašek různých papírků,
plastů a dalšího odpadu. Na závěr jsme vše roztřídili do kontejnerů. Vrátili jsme se do školy a povídali si o provedené akci.
Měli by si lidé v každé obci uvědomit, že si životní prostředí
musíme udržovat v čistotě. Myslím si, že znečištění v našem
městečku je každý rok na lepší úrovni. Těším se na příští rok,
že opět vyčistíme určitou část města. Věřím, že do budoucna
na tom zeměkoule bude lépe a lépe.
Proč a kdy se slaví Den Země?
Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna v podobě
oslav a různých informačních akcí zaměřených na propagaci
a podporu ochrany životního prostředí.
Myšlenka slavit Den Země se zrodila v roce 1969 v hlavě
mírového aktivisty Johna McConnella. Ten tuto svoji myšlenku poprvé představil na konferenci UNESCA konané v americkém San Francisku. Původně pro tuto oslavu navrhoval datum 21. března, tedy počátek jara, nakonec ale byl Den Země
stanoven na 22. dubna.
Nelly Jandejsková, 5. třída

Skvělý úspěch našich fotbalistů
z 8. a 9. ročníku
Vážení, ráda bych se s Vámi podělila o skvělý úspěch našich
fotbalistů z 8. a 9. ročníku, kteří 26.4.2022 vybojovali krásné
3. místo v okresním finále minikopané v Šumperku.
Děkuji našim borcům i panu učiteli Žďárskému, který chlapce
do finále úspěšně dovedl. GRATULACE VŠEM.
Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Na Den Země se pořádá akce pod názvem Ukliďme Česko,
kde se dobrovolníci zapojují do úklidu volně ležících odpadků v přírodě. Tato akce probíhá na začátku jara, než se začne probouzet příroda po zimě. Naše třída se zapojila v pátek
22.4.2022. Donesli jsme si rukavice, pytle a vydali jsme se
k fotbalovému hřišti. Byli jsme překvapeni, kolik jsme toho
našli. Nejlepší nález byly peníze, celkem jsme našli 57 korun.
Sbírat odpadky je hodně nepříjemné, ale jsem moc ráda, že
tato akce probíhala. Máme alespoň trochu uklizenou zemi a ti,
kteří dělají nepořádek, tak by se měli za sebe stydět.
Za 5. třídu Vanesa Halenčáková
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Čarodějnice v domově
pro seniory
Čarodějnická páteční návštěva v domově pro seniory měla
za cíl přinášet radost druhým a PŘIPOMENOUT si TRADICE.
Bylo viditelné, jak příchodem dětí senioři pookřáli, velmi
ochotně vyprávěli svoje zážitky, chválili kostýmy a někteří
i žertovně pronesli, ať se holky v těchto dnech někam raději
schovají. Děti měly možnost navštívit seniory přímo v pokojích, kde si se zájmem prohlížely věci, které již nejsou vidět
v běžných moderních domácnostech. Nejvíc je zaujalo staré
funkční rádio na chodbě domova, hlavně kluci se od něho nemohli "odtrhnout". Ve škole si pak všichni navzájem sdělovali
svoje dojmy a hřálo je krásné vědomí dobrého skutku.
Tímto také děkujeme paní Duškové za skvělý nápad.
Za 5. třídu Mgr. Blanka Schwarzová, tř. uč.

valo už pár minut před předem ohlášeným odjezdem. Na klidu
jim asi nepřidalo ani ujištění jedné paní učitelky o tom, že má
přijet přeci dvoupatrový autobus a ten jednopatrový obligátní
linkáč parkující u školky má zajisté směřovat do zcela odlišných krajin. Ouha - nesměřoval, a i přes kritické pohledy nejen
dospěláků pochybujících o dostatečné kapacitě vozidla, jež se
stačilo přeskupit o pár desítek metrů výše, tj. ke škole, jsme se
tam jako sardinky do plechovky opravdu vměstnali.
Cesta se ubírala v přátelském pokojném duchu, který, dle
úst pana řidiče, kazilo pouze nadměrné švitoření ze stran učitelek. Žáci i rodiče obdrželi přirozeně plný počet bodů, ale i jim
jich pár na zpáteční cestě odebral. Ještě, že tak, už bychom ho
podezřívaly z předpojatosti.
Samotnou prohlídku v Osvětimi i v následné Březince musíme hodnotit jen samými superlativy - zachování piety zřejmé
z vhodně použitých slov, udržení emočních záležitostí na uzdě
či absence jekotu svědčily o celkové zralosti našich svěřenců.
Poděkování patří všem zúčastněným, rodičům především
za pevné nervy.
Mgr. Monika Temňáková

Čtenářský klub – Z naší činnosti
Vybrali jsme z domácích knihovniček knihy: Babička, Slabikář, Honzíkova cesta, Moje první čítanka a vyrazili jsme do
Domova pro seniory.
Předčítali jsme ukázky z dětských knih ve dvojicích přímo na
pokojích. Senioři byli potěšeni naší návštěvou a vstřícně nám
sdělovali svoje zážitky z dětství.
Jako dárek pro zdraví od nás dostali vypěstovanou pažitku a
námi společně uvitý věnec z pampelišek spolu s návodem na
výrobu medu a sirupu.
Vany, Sabča, Naty, Verča, Anita a Jiří z 5. třídy

Dějepisná exkurze – Osvětim –
netradiční výjezd
Osvětim (Auschwitz) – do destinace, kterou by, dle nejmenovaného autora, měl každý člověk jednou v životě navštívit,
zamířila i naše „alma mater“. Velice pestré uskupení osádky
sestávající z řad žáků, rodičů, tří učitelek, pana šoféra (velitel
celé akce se nalodil až o hodinu později) netrpělivě přešlapoŠtítecký list strana 8

Čarodějnice na Březné

Crhov od Masopustu k májce

Po dvouleté covid pauze se v sobotu 30. dubna na Březné opět
konalo Pálení čarodějnic. Letošní dlouhá zima se jen nerada
vzdávala své vlády, takže nejen Březenští už byli natěšení, až
se všichni zase po dlouhých týdnech sejdou pobavit na Řáholci. Zřejmě i díky krásnému počasí byla účast nad očekávání
velká a všichni se bavili dlouho do noci. K příjemné zábavě
přispívala i hudba a spousta dobrého jídla jako již tradiční
makrely, steaky či klobásy, ale i topinky s Březenskou směsí,
sekaná či párky v rohlíku. Čarodějnice na hranici byla za asistence všech dětí zdárně upálena, nikdo jiný v ohni neskončil,
takže už se všichni těší na Kácení máje, které SDH Březná
pořádá v sobotu 4. června. Těšíme se Vás.
Alena Wonkeová
Foto Kateřina Pospíšilová

Po covidu se znovu probouzí k životu radostný sousedský a komunitní život v Crhově. Díky spolku Crhovská chasa a Dobrovolným hasičům Crhov se daří pravidelné akce, setkávání,
zábava, a přitom všem i spousta práce užitečné pro obec. Kdyby
se dobrovolnické hodiny měřily na metry, máme už slavnostní
řetěz několikrát omotaný kolem celé naší krásné dědiny!
Se zimou jsme se rozloučili slavným Masopustem, který
v Crhově už poosmé pořádáme formou dopoledního průvodu
a večerního Pohřbívání basy. Trojčlenná kapela hrála k tanci
u jednotlivých chalup, nechyběl medvěd, kobyla a další tradiční masky. Velmi se vydařilo i tradiční děkování za vše dobré,
co se v Crhově stalo v minulém roce i žádosti pro naši basu, co
se všechno má stát. Akce se uskutečnila jen týden po začátku
války na Ukrajině a díky tombole se zvedla velká vlna solidarity. Z jediného večera vzešla sbírka 13 300 korun, které jsme
poslali do sbírky na pomoc Ukrajině.
Postní období jsme využili k setkání se skvělým vypravěčem,
dokumentaristou a knězem Honzou Hanákem z Bohdalic. Sloužil v naší crhovské kapli mši plnou zpěvů a radosti. Vpodvečer
jsme pak ve Spolkovně poslouchali ukázky z jeho rozhlasových
dokumentů a vyprávěli si s ním o cestování, o cestě ke kněžskému povolání, o novinářské práci. Došlo i na zajímavé téma svěcení žen v tajné církvi v normalizačním období. Honza Hanák
zavěšuje na svou stránku hoha.cz i všechna svá kázání, můžete
se tam podívat i na televizní dokument o jeho farnosti.

Báječně se vydařily Velikonoce a po nich filipojakubská noc
a pálení čarodějnic. Místní dobrovolní hasiči postavili obrovskou vatru a uspořádali soutěž o nejlepší čarodějnici v tolika
kategoriích, že všechny dámy na košťatech odlétaly spokojené.
Ale návštěvníky našeho krásného a stále zvelebovaného hřiště
čekalo větší překvapení! Po mnoha desítkách let se v Crhově
znovu objevila májka. Krásná, vysoká, barevná. Pentle vlají,
věnec se vesele pohupuje, máme z ní velkou radost. Pamětníci
si ještě vybavují, že crhovská májka bývala předmětem zájmu
frajerů z Jedlí, ale my ji nedáme a pečlivě si ji hlídáme!
Včely pobzukují, medvědí česnek odkvetl, pastvina u kaple
se brzy zaplní hříbaty. Máme se v Crhově dobře a těšíme se
na přislíbenou návštěvu pana starosty Štítů. Bude mít radost,
jak se dokážeme chopit finanční pomoci města a svépomocí si
stavět Crhov krásnější.
Pokud se chcete podívat na více fotografií, navštivte naši
stránku crhovskachasa.cz.
Andrea Hanáčková
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Skautský oddíl
Hledači Štíty
Schůzky oddílu probíhají každý týden a mimo to občas přidáme akce v podobě výletů, závodů, projektů nebo víkendové
akce.
Školní rok 2021/22 je pro nás ve znamení smrště událostí
a aktivního přístupu, především ze strany dětí, ale pochvalu
zaslouží i mnozí rodiče. Ve druhém pololetí máme zatím plný
počet bodů. Děti udělaly ohromný pokrok a za spoustu věcí
jsme sami na sebe pyšní.
Na klubovně, kterou máme díky městu Štíty, trávíme popravdě velmi málo času, protože i za deště jsme schopni hrát
dvě hodiny hry venku. Pokud prší hodně, jsme v lese, kde prší
méně.
Abychom využili právě i klubovnu, občas tam spíme. Je
to vždy akce plná zlomů a překonání sama sebe. Někteří spí
poprvé mimo domov, jiní mají obavy, co budou jíst, další mají
strach ze závodů ve skautské dovednosti, co budou další den.
Přesto se daří všechny obavy rozptýlit a smích se ozývá jednou
z nejstarších budov ve Štítech od samého rána. Děti jsou aktivní a snaží se být nápomocni, příprava snídaně a poté i oběda je
snadná. Toto je jedna z věcí, na které se snažíme klást důraz.
Děti se musí zapojit do kolektivní činnosti a snažit se být nápomocen. Ne si sednout a čekat, kdo mi co donese až na stůl.
Myslím, že pomoc druhému nebo svému okolí se nám daří
do dětí vkládat zatím velmi dobře. O tom svědčí i to, že při
procházce lesem jsme narazili na zničené místo, pramen sv.
Jiří, kam dříve chodily děti ze školy i místní turisté. Toto místo
se děti snažily znovu obnovit. Od podzimu do jara. A výsledek? Voda se vrátila zpět a ne v malém množství. Radost dětí,
které si na tomto místě opravdu mákly, neměla hranice. Chodíme toto místo i nadále čistit a doufáme, že už nic horšího, než
co se tam v okolí stalo, snad už nehrozí. Jelikož vše, co se dalo
pokácet, je již pryč.
Úklidu svého okolí se skauti věnují prakticky stále. Trochu
nás mrzí, že při akci, jako je Ukliďme Česko, se veřejnost nezapojuje. Tato akce visí prakticky na dětech ze skautu a mysliveckého kroužku. Uklidíme a za dva týdny po tom sledujeme,
jak se odpad ve velkém vrací zpět do přírody. Všichni bychom
se měli zamyslet. Takhle to asi nepůjde a odmítám, jako vedoucí oddílu, aby děti při každotýdenních schůzkách neustále
sbíraly odpadky v lese.
Děti si zdokonalují i svoji zručnost. Letos jsme se pustili
do výroby hmyzích domečků, tvořili jsme na Velikonoce obší-

vané zajíčky, děti si vaří nejen na klubovně, ale i venku v kotlíku. Tuto činnost děti zvládají sami. Pokud opravdu neví jak
dál, vedoucí či rádci rádi pomohou. Ale ke zdárnému konci si
každý dojde sám.

Nejen práce nás šlechtí, a tak někdy vyjedeme i na výlet.
Není dlouho, co jsme navštívili nadhlednu Háječek ve Zborově. Tento výlet byl opravdu poklidný a velmi pěkný. Není
třeba jezdit stovky kilometrů od domova. U nás je tolik krásných míst, kam je dobré se podívat. Děti po cestě nezahálely,
na jednom odlehlém místě jsme si opekli buřty. Cestou jsme si
něco naučného přečetli o místě, kam jsme mířili, poznali jsme
spoustu rostlin, pojmenovali jsme si některé kopce kolem nás.
Děti mají přehled, a to je dobře.

Pokud někdy slyšíte radostný křik z parku, jde to určitě
od tamního neudržovaného hřiště. Skauty naprosto pohltila
hra ringo. Dva gumové kroužky náš oddíl naprosto strhly. Hra
ve stylu volejbalu, ale bez míče. Děti jsou v pohybu, nadšené,
plné zdravé bojové nálady. Co více si v dnešní době přát?
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Děkuji všem, co se
snaží našemu oddílu pomoci. Někdy nás hry pohltí natolik, že nakonec
hraje půlka náměstí. Stalo se nám to při hře, při
které děti zjišťovaly, kde
byla dříve školka, lékař,
železářství,
pivovar,
švadlenky apod. Děti
se ptaly kolemjdoucích,
v knihovně, v obchodech, až se nám to zvrhlo v naprosto úchvatnou
podívanou.
Všichni, co nám pomáháte a tolerujete někdy tápající děti mezi
sebou a jste jim nápomocni při mnohdy ošidných úkolech vedoucí,
pomáháte děti nasměrovat snad správným směrem do života. A za to
vám děkuji.
Marcela Axmannová
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

DĚKUJEME VŠEM ZA PROJEVENOU
SOUSTRAST A VELMI SI VÁŽÍME
VAŠÍ ÚČASTI PŘI POSLEDNÍM ROZLOUČENÍ S PANEM

JOZEFEM DUBOVANEM
ZE ŠTÍTŮ.

JUBILANTI
V průběhu měsíců března až června tohoto roku slaví významné životní výročí tito naši spoluobčané:
Andrle Jaromír
79 let
Kuběnová Věra
70 let
Krmelová Alena 70 let
Havlenová Marie 79 let
Linhartová Josefa 70 let
Smrčka Miloslav 79 let
Nýdecký Josef
70 let
Scholzová Marie 79 let
Daňková Miluše 70 let
Kukulová Božena 80 let
Prokopec Miroslav 70 let
Kotraš Josef
80 let
Sitta Antonín
70 let
Lstibůrek Karel
80 let
König Petr
70 let
Heverová Antonie 80 let
Havlena Josef
75 let
Valenta Alois
80 let
Saszová Agnesa
75 let
Faitová Miroslava 81 let
Tempírová Emilie 75 let
Špaček Pavel
81 let
Koutná Vlasta
75 let
Koutná Anna
81 let
Směšná Vlasta
75 let
Odstrčilová Emilie 82 let
Vernerová Dáňa
76 let
Kubíček Heinz
82 let
Schmidt Michal
76 let
Valentová Vlasta 82 let
Valenta Josef
76 let
Valentová Anna
83 let
Mer Jiří
76 let
Šulová Zdenka
83 let
Bílá Marie
76 let
Čermák Miroslav 83 let
Bednářová Stanislava 76 let
Kleinerová Marie 83 let
Straková Dana
76 let
Janků Věra
83 let
Kulhajová Anna
76 let
Drozdová Marie
83 let
Knápek František 76 let
Valentová Gertruda 84 let
Makovský Zdeněk 76 let
Králová Anna
84 let
Purkert Jaroslav
76 let
Čížková Marie
84 let
Churavá Helena
77 let
Odstrčil Josef
85 let
Ondráčková Marie 77 let
Pospíšil Jan
86 let
Čadová Josefa
77 let
Havránek Bohumil 86 let
Vohánková Jiřina 77 let
Hlušička Vratislav 86 let
Vernerová Anna
77 let
Hrdina Jan
86 let
Kmiť Ján
78 let
Pospíšilová Marie 86 let
Zahradníková Marie 78 let
Hrehová Anna
87 let
Purkert František 78 let
Hílková Pavla
87 let
Zigáček Pavel
78 let
Kropáčková Aloisie 87 let
Postava Miroslav 78 let
Pavelka Jaroslav 89 let
Valenta Josef
78 let
Juříková Libuše
90 let
Sasz Jiří
78 let
Šindlerová Ludmila 91 let
Vogel Alfred
79 let

MNOHO ZDRAVÍ!
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RODINA DUBOVANOVA
Čas ubíhá a nevrací co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 30. března 2022 uplynulo
15 let od úmrtí paní

BOŽENY ČADOVÉ.
Stále vzpomíná rodina.
Těžko se s Vámi loučilo,
těžší je bez Vás žít,
láska se smrtí nekončí,
v srdci Vás budeme stále mít.
Dne 17. dubna 2005 nás opustila naše
milovaná maminka, paní

Jiřina Pavelková
a 30. dubna 2008 odešel navždy náš
drahý tatínek, pan

Stanislav Pavelka
z Březné.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou děti s rodinami.
Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy hladívala.
Oči, které se jasně dívaly,
navždy se již zavřely.

Dne 7. května tomu bylo
šestnáct let, kdy nás opustil pan

FRANTIŠEK HEVERA
ze Štítů.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
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'QHNYČWQD
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Rybářská povídka
Rybářské narozeniny
S prvním opravdu krásným slunečným dnem s oblohou bez
mráčků, v předjarní náladě v podhůří hor, v malebné vesničce.
Seděl jsem na lavičce u baráčku (se zlomenými prsty na pravé
ruce), zasněný do rybářských vzpomínek. Opodál bublal potůček, takové malé ramínko od nedaleké říčky. Sluníčko, které
mě už svojí silou šimralo na tváři a šumění bystřiny, mě v myšlenkách přeneslo na moji první rybářskou výpravu na řeku.
Pamatuji si to velice dobře. Tento den se pro mě stal úžasným
zážitkem a velkou „muškařskou školou“. Od dětství mám silný
vztah k rybaření a cestu jsem si k němu našel i v dospělosti.
Jako typický rybář rybníků jsem měl celkem dobře zvládnuté obvyklé způsoby lovu. I když mě stále ještě baví a naplňují, moje touha byla po něčem novém, po něčem, co neumím,
a to „královskou disciplínu“ muškaření (přesněji řečeno lov
na umělou mušku) především na řekách. Před tím, než se ten
můj sen mohl vůbec naplnit, bylo potřeba pořídit si vhodnou
výbavu, například prut, naviják, šňůry, nástrahy a další.
Toho květnového rána jsem měl zrovna narozeniny. Celý
netrpělivý, jestli a jak se mi bude dařit, jsem se sešel s kolegou rybářem Jirkou. Ten mě chtěl vzít „na místa, kde je ryba
téměř jistá“ a taky tam, kde se mě prý bude rozhodně líbit.
Jirka je takový rybářský guru a matador. Přes čtyřicet let
rybaření je u něj opravdu znát. Na každé řece je jako doma.
Po cestě na místo, kde bychom chtěli začít lovit, stihnul odvyprávět pár poutavých příběhů a zážitků. Dostal jsem několik
užitečných rad, vklouzl do gumových kalhot, připravil si udici,
zapsal vycházku do povolenky, zkontroloval povinnou výbavu
a hurá zabrodit do vody. Krásné ráno jsme ještě zastihli před
vyhoupnutím sluníčka nad obzor. Příroda se pomalu probouzela do dalšího dne, jemný opar stoupal nad kameny ladně
posazenými v řece, vedle v trávě o sobě dával vědět cvrček
a kdesi v dáli zakokrhal kohout, jako by nám chtěl rybaření
odstartovat.
Ačkoliv už jsem měl
možnost vyzkoušet si muškaření (lov na umělou mouchu) již dříve na stojatých
vodách, přece jenom řeka
je úplně jiná úroveň. Stromy
přede mnou, stromy a větve
za mnou, no prostě daleko
méně místa. Jirka byl ode
mě vzdálen několik desítek
metrů, takže jsem ho stále
mohl pozorovat, jak zkušeně odhazuje šňůru od prutu a ladně dopadá návazec
s imitací hmyzu na vodní
hladinu. Byli jsme v proudu,
a to znamenalo, že potencionální úlovek má daleko
méně času prohlédnout si
nástrahu a tím se nechat
Patrik Bartošek
ošálit, že je to obyčejný hmyz.
Já jsem leda tak bojoval sám se sebou. Ryby, které ve své
aktivitě skákaly nad hladinou řeky a lovily hmyz, se mi nedařilo chytit. Třebaže snaha a odhodlání bylo vysoké s jasným
plánem lovit na tzv. suchou mušku. Ale stále se mi nedařilo

a koutkem oka jsem viděl, jak Jirka tahá pstruha za pstruhem.
Zásadní bylo přijít na to, co dělám špatně. A když už se zadařilo a ryba se nechala oklamat a zabrala, po chvilce povolila
a spadla z udice. Na mysl mě padly teorie, které jsem měl načtené a naučené. Lovil jsem tedy na umělou mušku. To je jeden
z povolených způsobů lovu ryb na udici. Při lovu na umělou
mušku se použije jedna udice, která je při lovu držena v ruce.
Na udici jsou nejvýše tři návazce s jednoduchými háčky. Nástraha je nahazována pomocí muškařské šňůry nebo vlasce,
kdy nosnou funkci zabezpečuje kulové nebo jiné plovátko,
popřípadě jiná zátěž. Za umělou mušku se považuje nástraha
imitující hmyz nebo jiné organizmy. Nástraha se nevybavuje
doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost pro ryby, například rotující plíšek nebo vrtulka. Při lovu zachovávají osoby provádějící lov mezi sebou vzdálenost nejméně 20 m, pokud
se nedohodnou na menší.
Nástrahy tzv. umělé mušky, které se navazují, a to přímo
na háček, můžeme rozdělit do takových pěti základních kategorií. Jsou to tedy: suché mušky, mokré mušky, nymfy, jezerní
mušky a streamery. Já měl zvolenou pro sebe nejsnadnější me-

todu, kdy jsem měl pouze jednu suchou mušku na konci dlouhého návazce. Suchá muška je imitace živého hmyzu, který se
pohybuje nad hladinou vody nebo je unášen proudem. Ještě
jsem si vybavil, že jsou vyráběny ze suchých a plovoucích nenasákavých materiálů. Touto metodou lovíme ryby, které sbírají potravu na hladině. Náhozy provádíme přímo nebo šikmo
proti proudu. Hody se snažíme mít přesně směrované a dopad
mušky co nejjemněji. Umělá nástraha musí správně dosednout na hladinu a nechat ji, třebaže splavat rychlostí proudu do zorného pole ryby. Proud unáší mušku směrem k nám,
proto musíme rychle zkracovat šňůru. Občas mušku osušíme
planými hody nebo ji mastíme. Při záseku nám napomáhá náš
zrak a cit. Moc dobré teorie, ale pokud je nedokážu přetavit
do praxe, žádoucí úspěch se nedostaví. Prsty už mám od vody
varhánkové, kdy po každém marném náhozu stahuju šnůru co
nejrychleji k sobě. Vyměním mouchu za jinou, zkusím tu s našedlým chmýřím, imitace dospělého chrostíka; takový podobný
hmyz tady před chvilkou kolem polétával. Stojíc v řece, šikmo
k proudu nahazuji svoji naději společně s udicí. Kousek dál,
blíže k druhému břehu viděl jsem skočit rybu, asi pstruh říkám
si. Několikrát po sobě rozčeřily hladinu kroužky sbírající ryby.
Malou chvilku jsem zaváhal, protože hodit přesně na kroužky, abych se trefil tak říkajíc „na čumák“ aktivní ryby v tomto
případě bylo velice těžké. Větve třech vedle sebe nahnutých
Štítecký list strana 13

stromů směrem ke mně to hodně stěžovaly. Musím se trefit
mouchou těsně před větve, a to také od vhodné vzdálenosti,
rychle a účinně, aby šňůra letěla, jak má a návazec spadl s nastraženou mouchou rovně a nad rybou.
Zatnu pěst, stáhnu svoje zádové svaly, vybičuji smysly
na maximum, motivován úspěchem, rozhodnu se do toho
místa nahodit. Několika švihy
na prázdno ve vzduchu rychle
osuším mušku a zároveň vyměřím vzdálenost šňůry od udice,
aby hod byl co nejpřesnější.
Ve vhodném okamžiku ji pustím
Patrik Bartošek
z ruky ve směru prutu a k místu,
kde jsem viděl aktivitu ryby. Povedlo se!! Návazec natažen,
moucha těsně minula levou větev. Se zatajením dechu jsem
to sledoval. Muška proudem zrychlila a projela pod prvními
větvemi. Něco se dělo, až mi srdce poskočilo. Pstruh vystartoval na imitaci hmyzu, ale těsně minul, nedobral ji. Muška
silou, co po ní pstruh zaútočil, s celým návazcem odlétla o kus
dál. Trochu zklamán rychle vytahuji šňůru. Vidím další kroužek na hladině, ryba tam stále loví. Je naděje. Další nához,
snad se mi podaří ještě přesněji. Návazec s muškou dopadal
na hladinu vody. To kouzlo okamžiku, které najednou bylo
před mýma očima, je skoro nepopsatelné. Těsně než se muška
dotkla hladiny proudící řeky, vyskočil na ní krásný zelenkavý
pstruh. Hlavou mi blesklo: potočák. Teď už mouchu měl určitě v tlamičce, rychle a jemně jsem přisekl a jasně cítil rybu
na udici.
Plný adrenalinu a odhodlání jsem zdolával vysněnou rybu.
Bojoval silou, která ho šlechtí, s touhou se vyprostit z udice
vystartoval směrem od větví po proudu. Musel jsem reagovat,
stahovat šnůru, ale stále ji mít nataženou v kontaktu se zapřaženou rybou. Několikrát ještě vyskočil ten zelenkavý „zázrak“
před mýma očima z proudné řeky snažící se vyprostit z osudu
chycené ryby. Notně bojem oslaben se pstruh nakonec poddal
podběráku a už končil v jeho
síťce. Nádherný potočák,
můj první pstruh obecný, byl
opravdu krásný, a já si říkal,
že jeho cesta určitě nekončí
se mnou. Mušku už měl uvolněnou, mokrýma rukama
jsem ho přizvedl nad rozčeřenou vodou, poděkoval
mu pohlazením po hřbetu
a pustil ho zpět do jeho řeky.
Nevím kolik měl centimetrů,
můžu jen odhadovat (ani mě
to v tu chvíli nezajímalo), nechtěl bych ho trápit zbytečnou manipulací. Byl krásně
stavěný s červenými a černými puntíky, ty vypadaly místy jako
malé terčíky, tečky byly skoro po celém těle. Měl žluto-zelenkavé bříško a nepočítaně ostrých malých zoubků v tlamičce.
Pro mě to byl zážitek, vysněná ryba, moc rád na to vzpomínám.
Po obědě a malém odpočinku jsme se přesunuli na úplně jinou část řeky. Já ani nevěděl kam, to bylo v režii toho
zkušenějšího Jirky. Byla to taková krásná zátočina, jakoby
skrytá obyčejnému smrtelníkovi, kde mě už na první pohled
uchvátilo majestátní skalisko. Pod ním se rozprostírala širší tůňka a při pohledu na pomalu plynoucí řeku napovídaly
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pohyblivé stíny, že to bude to
pravé místečko. Posadil jsem
se na pařez vedle řeky, vypadal jako připravený pro mne
a začal přemítat, jak vyzrát
nad rybami. Jirka se mezitím
vzdálil o notný kus dál, patrně proto, že řeku dobře znal.
Po několika bezúspěšných hodech se suchou muškou i aktivita ryb směrem k hladině byla
méně patrná. Rozhodl jsem se
změnit mouchu. V druhé krabičce byly nachystané mokré
mouchy. Je to imitace převážně utopeného hmyzu, drobných
broučků nebo i napodobenina různých pavoučků. Ze stojatých
vod mám dobré zkušenosti právě s imitací pavoučků, kde podél
břehů či u různých vodních překážek jsem slavil úspěchy.
Má představa byla, že na mírném proudu by mohly právě
tyto mušky fungovat, nahazovat kolmo anebo mírně po proudu
a nechat mušky unášet vodou, tak takhle by se mohlo zadařit.
Pokud by po chvilce nějaká ryba nereagovala, pomaleji bych
šnůru přitahoval k sobě a čekal ještě případný záběr. Nějaké
znalosti tam jsou, tak úspěchu naproti. Uběhlo několik vteřin
a na unášenou mušku zabrala první ryba. Rozjela se ode mne
pryč, já byl už zase ve svém živlu. To nadšení, ten adrenalin,

soustředěn na úlovek zdolávám ho k sobě a už je v síťovině
podběráku. Krásně vypasený duhák (pstruh duhový) odhadem
i přes 40 cm. Má stříbřité tělo, na něm malé černé tečky a duhovou barvu podél postranní čáry, prostě krasavec. S úsměvem
na tváři ho pouštím zpět do vody a nahazuji na další úlovky.
Znovu se daří, již po několikáté za sebou samí pěkně stavění
duháci. Na začátku výpravy jsem si mohl jen představovat nějaký úspěch. Když se přiblížil konec lovu, už měl jasné obrysy.
Svatý Petr mě krásně popřál k narozeninám. Později k večeru, kdy červánky na obloze napovídaly konec dne, vracíme se
s Jirkou směr domovina. Já plný rybářských zážitků a s bláhovou představou, že jsem zvládl muškařit na řece. Dychtivě mu
líčím svoje „boje“ se pstruhy a veškeré zmary, úsilí a hlavně
úspěchy. S jeho obvyklým klidem a pokorou naslouchá mému
vyprávění. Rozloučíme se v přítmí lenivě rozsvícené pouliční
lampy a naberu směr domov. V noci, těsně před usnutím, přemítám „svůj narozeninový rybářský den“ a napadlo mě, že to,
co já chytil, třebaže s velkou snahou, pro mě drahocenných
ryb, Jirka jich už musel chytit nepočítaje, i několikanásobně
v ten den. Ale také měl radost z mého úspěchu, třeba ho to
na chvilku vrátilo k jeho začátkům a prvním úspěchům v rybařině. Tak si tak říkám, že sdílená rybářská radost a zážitky jsou
takové poděkovaní i ostatním rybářským přátelům.
Jan Kotouček

TURISTIKA
Rýmařov – náš cíl
Na počátku byla kniha „Rýmařov v dějinách“. Autorem
obsáhlého díla je historik Jiří Karel. Když jsem ji přečetl,
usoudil jsem, že tak nějak by měl být psán dějepis. Aby nenudil, zaujal, aby vzdělal. Na rozdíl od současných učebnic, které
ještě pořád „citlivě“ vynechávají, obcházejí a mlží hořké pravdy nehrdých údobí a vynechávají jména prokletých aktérů.
Využíváme spoje, který kupodivu i v neděli existuje a slušně navazuje. Naše dnešní konečná je tedy opravdu krajina rýmařovská. K tomu je nutné vyšplhat na Skřítek po silnici, která
byla už docela dávno rekonstruována na první silnici alpského
typu u nás. Doma byla obloha ráno jakási nerozhodná, tady
už se začal vymalovaný den. Zde bydlící bratranec mi podává
balík materiálů z místního íčka, to už je ale spíš pro dostudování doma. Čeká nás výlet po modré značce charakteristického
tvaru, trasa se jmenuje Vychodilova. To byl místní učitel, který
zanechal ve svých žácích spousty dobrých vzpomínek i z poznávání okolí. Neztrácíme čas a Komenského ulicí opouštíme

město. Tu si pamatuji, protože v čp. 4 pár let přebývala nejbližší přízeň. Na nevěřícné pohledy spoluturistů musím vysvětlit,
že už s tou, teď velmi honosnou, vilou nic společného nemáme, miliony do ní vrazil movitý Čechoameričan. Jdeme bortící
se obdobou naší C 10 směrem na Ondřejov. To je jedna z řady
obcí, které teď vegetují pod křídly Rýmařova. Otevírá se nám
pohled na město s bílou kulisou hřbetu Hrubého Jeseníku. Míjíme farmu z dob socialistického zemědělství a sestupujeme
do údolí Ondřejovského potoka. Jeho hluboká strž dává zprávu o tom, že tu často bylo vody mnohem více. Ztrácíme drahocenné výškové metry až k posezení v místě U včelína. No, někdy tu asi býval. Po svačině, spíše obědě, už musíme do kopce,
chválabohu nijak příliš strmého. Je tu červená odbočka k nevelkému hradu Strálek. Nejdeme k němu, je to kopec dost vražedný, vidět tam toho už moc není. Pochází snad ze 13. století,
nepřátelé ho nechali stát jen pár desítek let. Potok, který nás
tady provází svým zurčením, je Strálecký. Když ujdeme snad
kilometr, objevuje se tabulka, za potokem se nachází zbytky
dolu sv. Jana Nepomuckého. Jdeme se tam mrknout. Přístup
do štoly obnovuje nějaká parta nadšenců, na vyvezené suti
jsou zpuchřelé zbytky staleté výztuže. Už hluboko ve středo-

věku se tady a v okolí nacházely a těžily rudy železa, olova,
zinku, stříbra i zlata. Na tuto činnost samozřejmě navazovalo i zpracování. Naše stezka vede směrem k Hornímu Městu
vzniklému zhruba na místech staré hornické osady Hankštejn.
Na mapce tam vidím zkřížená kladívka, symbol kutací činnosti. Dnes to nevyjde, ale toto další jistě zajímavé místo stojí
za to zahrnout do některého příštího výletu. V blízkém okolí
jsou turisticky dosažitelné Rešovské vodopády i hrad Sovinec.
Míjíme objekty lyžařského běžeckého střediska a zanedlouho se dostáváme na silnici, která spojuje Rýmařov s Horním
Městem. Do prvého místa startu se vracíme přímo na náměstí.
Z původní historické zástavby tu nezůstalo mnoho. I tady došlo k několika ničivým požárům. A v létech docela nedávných
i k řádění lidské blbosti – lehkomyslnému bourání a vlepování
panelové zástavby. Už ráno jsem zahlédl, a teď to znovu hledám, místo starého hrádku, či spíše tvrze. Pocházela někdy ze
13. až 14. století, byla sídlem královského fojta, měla pomáhat
v možnostech obrany města a hamrů pod ním. Byl tu proveden
i archeologický průzkum. Dnes je to už jen nepatrná vyvýšenina s vyzděným obrysem základů stavby a přístupnou geologickou expozicí jižního Jesenicka. Stojí za zhlédnutí. Přímo pod
ní je pěkně zrekonstruovaný pivovar a teď i hotel, pocházející
z roku 1662. Využíváme jeho venkovního restauračního posezení, dělají tu dobré nepasterizované pivo. Někdo pak už spěchá domů, někdo vyhledal své příbuzné, mě zajímá i muzeum.
Je v rohu náměstí, v jeho prostorách je informační centrum.
Muzeum už tu bylo od roku 1901, ale po roce 1945 bylo vše
po Němcích špatné, nehodnotné, nevýznamné, ideologicky
naprosto mimo, a tak bylo zlikvidováno. Přesněji, z větší části
rozkradeno. Ke znovuzaložení došlo až v roce 1991, zřejmě
právě hlavně zásluhou pana Jiřího Karla, výše jmenovaného
autora krásné publikace o městě Rýmařovu. Jsou tu nádherné
a cenné exponáty, mnohé poznávám z textu oné knihy, mimo
jiné i nalezené římské mince, které byly i na počátku odvážného zamyšlení nad názvem města (Römerstadt = římské město,
město Římanů?). Mně zůstala touha se sem ještě někdy vrátit
a nedívat se na hodinky. Město má pěknou radnici, která byla
ale také poničena požárem, a nedaleko náměstí je renesanční
chrám sv. Michala s gotickým jádrem. Na druhém konci města bych rád navštívil velmi hodnotnou tzv. kapli V Lipkách.
O její stavbu se zasloužil známý rod Harrachů, majitelů janovického zámku. V areálu firmy Hedva má muzeum pobočnou
expozici o historii velmi rozvinutého a pokročilého místního
textilnictví. Tak tedy příště. Teď už sedíme zase v autobusu,
za námi je Skřítek, v Šumperku přesedáme a brzy jsme doma.
Za námi je pěkný den, svátek 8. května. Dobře využitý.
Alex Krobot
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Do pěkného kalendáře
se podívám stále rád,
ale už nechci tuto stať nadále spojovat se světovou pandemií,
která se sice příliš nezměnila, ale bezradný svět změnil názor na ni. Přibyly problémy jiné, za které už příroda nemůže
docela jistě. Při dnešním neustálém cizelování pojmu „demokracie“ i já už mám lufta by mne nezavřeli, a tak použiji jen
přesného citátu papeže Františka v italském deníku: „Možná
štěkání NATO u ruských dveří přimělo šéfa Kremlu jednat
takto zle a vyvolat konflikt.“ Nevím jak vy, u mne prostě trvá
nechuť k nějakému cestování po světě a považuji si krás naší
země a tentokrát nabízím:

V Železném Brodě, na severním prahu Českého ráje, jsem
se objevil hned po ránu cestou na pobyt v Lužických horách.
Mělo to svůj důvod – zanedlouho odtud odjížděla přívětivá lokálka do Semil. Musel jsem, v tomto případě neplánovaně, odstavit trabanta na vhodném kopečku, protože jeho akumulátor
opustila elektrická energie, nebyl teď čas to řešit a po návratu
bylo nutno nastartovat. Pominul noční déšť, obloha se časila,
cesta po kolejích i několika tunely rychle uběhla. V Semilech
jsem vyhledal tu správnou turistickou značku mířící do věhlasného údolí Jizery, do lokality, která je výše pojmenována
jako Riegrova stezka.
Nejdříve široké lučiny se postupně vytratily, až se řeka směstnala do skalnatého kaňonu tak úzkého, že stezka vede v jedné
části dokonce přímo nad řečištěm po visuté lávce, jindy skálou
vysekanými tunely. V protějších skalách se objevují také tunely, v mezerách mezi nimi zahlédnu koleje a najednou – vláček! No, vždyť to je ten, co jsem s ním ráno popojel! Pěkný
pohled je z Böhmovy vyhlídky. Naproti ní je skála výslovně
horolezecká. Dozvěděl jsem se tady, že z ní někdy, snad nedávno, spadl lezec a nepřežil. Nebojte se, ale nelezte na ni!
Nejen turista, ale i část jizerské vody je pak také převedena
do podzemního tunelu, aby se znovu objevila až u Spálova.
Tady už léta funguje nedávno rekonstruovaná vodní elektrárna. Voda z Jizery právě tady posílená přítokem říčky Kamenice od Tanvaldu tu má pěknou sílu a stačí na výkon 2 400 kW
ekologické energie. Tady opouštíte tu krásnou klidnou stezku
a už opatrněji dojdete po silničce (dnes cyklistická Greenway
Jizera), stále po břehu řeky, zpět do Železného Brodu.
Povolil jsem ruční brzdu, tráboš naskočil a s prázdnou baterkou dojel do Nového Boru. Můj vůz je u mne vždy na prvním
místě, takže ještě před mou večeří za to dostal nové relátko,
pak už byl jen hodný. Pokud se rozhodnete pro vícedenní poŠtítecký list strana 16

byt, neuděláte chybné rozhodnutí, tady všude je nepřeberné
množství krás, zajímavostí a možností zážitků, stačí trochu zalistovat na internetu. Ale nezůstat u něj sedět...
Prázdniny jsou před vámi.
Alex Krobot

Sedm turistů letos slaví svá významná životní
výročí, z nich paní Antonie Heverová a paní
Marie Lauermannová zvláště významná.
Všem přejí kamarádi podařené slavení, stále
sloužící zdraví a nezbytné štěstí a ještě hodně
procházek.
21. července letošního roku by se dožil stoletého výročí pan Josef Haltmar, náš mnohaletý
aktivní turista. Můžeme vzpomenout.
Za turisty Alex Krobot

Štítecké cihly
Při čtení článku o štíteckém rodáku Antonu Schmidtovi
a jeho závěrečných vět v minulém vydání Štíteckého listu, kde
jsou zmíněni i jeho synové jako „průmysloví podnikatelé v rodinných továrnách“, mi vytanula vzpomínka z dětství na rozhovor s otcem, jehož obsah osvětlím níže.
Přepnu teď, ale jen zdánlivě, na jinou kolej. Hlavním stavebním materiálem středověku bylo dřevo. Bylo to asi nejjednodušší, bylo ho dost a mýcení pralesy porostlého kraje bylo
stejně nutné k získávání místa pro políčka, která musela živit
nové osadníky. Časté požáry, v těsné zástavbě měst až katastrofické, také byly příčinou hledání odolnějších materiálů. A tak
časem i do tohoto kraje prosákla zkušenost s použitím cihly,
ještě nepálené vepřovice. A nejspíše poznatky hrnčířů pak přivedly stavebníky k vypalování cihel. Nebylo to ze dne na den,
ne každý si to mohl dovolit. Proto i v době, kdy se pálené cihly
už objevují ve zdivu opravovaných hradů, zámků (pak jsou už
hlavním materiálem tereziánských vojenských pevností), ještě
dlouho vepřovici používají chudší vrstvy obyvatel. Ideál už
je jinde, ale musí na něj být. Při rekonstrukcích starých domů
jsou tzv. buchty nacházeny dodnes, často už občas kombinované s cihlou vypálenou. Odolnost vepřovic končí při zatékání
vadnou střechou, katastrofou může být povodeň (viz. Troubky
v roce 1997). Nejspíše ti, co uměli vepřovici, začali i první
cihly vypalovat. Jak jsou po lesích a ve stráních dodnes viditelné pozůstatky malých lomů, které vznikaly někdy i jen pro
materiál pro základy stavení a zdi chléva majitele pozemku,
tak je možné v terénu nalézt i stopy po tzv. hliníku. Jeden takový byl např. v Olšanech, vpravo od silnice naproti odbočce
k papírnám, je tam dnes skupina garáží a řeznictví. Nějak tak
začínala zřejmě výroba cihel i v Šilperku, kronikou doložená
je v roce 1911 firma Jeschek a Faber. Zanikla patrně v r. 1918
a nové povolení k těžbě a ruční výrobě cihel získal v roce 1927
J. Peterka. V Červené Vodě, kousek od nádraží, už vyráběl cihly podnikatel Eduard Schmied. Příjmení je podobné k popisovaným Schmidtům, nikoliv stejné, nemusí tedy jít o stejnou
rodinu. Tady mu dělal za války účetního můj děda (z máminy
strany), učitel a sociální demokrat, který tehdy nesměl ohrožovat tu správnou předvýchovu pro Hitlerjugend v Mikulově.
Kvalita suroviny tu byla velmi chválená. Dokonce měla vzniknout ještě jedna konkurenční cihelna blíže ke kostelu. A teď
přichází na řadu tvrzení mého otce: Tento Schmied navštívil
mého praděda, který se do Bukovice přestěhoval ze Šilperka
v roce 1888 a chtěl od něho koupit pole. Nějak zjistil, že je tu
dobrá hlína na cihly a tady chtěl postavit další cihelnu. Praděd
mu pole nenechal, jeho slova zněla zhruba takto: „Já jsem se
sem stěhoval proto, abych měl konečně dobře přístupné pole
za chalupou a na rovině. Jsem sedlák a nic jiného neumím,
živí mě to.“ Nedlouho poté pak onen Eduard Schmied získal
povolení v Šilperku. Založil tu cihelnu zřejmě roku 1929. Ještě
jedna zpráva tvrdí, že už v roce 1911, ale to se kříží s předchozími vlastnictvími. Omyl v letopočtu mohl vzniknout tím, že
roku 1911 byl už zpracován projekt této cihelny. Tento projekt
byl na onu dobu velmi moderní a sliboval dobrý výkon podniku. Zájem o naši hlínu asi otevřel oči rodině, která žila velmi
skromně v jedné místnosti velmi starého stavení ve zdech sice
silných, ale slepených z vepřovic, ruly a úlomků pálených cihel. V roce 1931 už byl stavěn nový dům. Surovina byla kopána na onom poli, pálena podomácku. Do hliníku pak byla
přivedena voda, rybník jí dlouhá léta zásoboval dům i chlév.
Po melioracích v sedmdesátých letech se stala z rybníka opět

pole. Podle kopané studny a vlastní pozdější cihlářské zkušenosti vím, že mocnost vhodné suroviny je tu jen čtyři až pět
metrů. Pan Schmied učinil dobře, v Šilperku (Štítech) je mocnost dobrých patnáct metrů.
Po zestátnění provozovaly cihelnu Severomoravské cihelny, pak CIDEM Hranice. Výkon cihelny na tu dobu už byl nedostatečný. Pracovalo tu asi třicet lidí. Linka dokázala vyrobit
za směnu zhruba do šestnácti tisíc cihel, tento plný výkon byl
však trvale nevyužitelný, protože na to nenavazoval dostatečný výkon sušárny. Vliv měla i špatná pracovní morálka, kdy
někteří zaměstnanci po výplatě či záloze prostě i pár dní nepřišli do práce. Vyráběly se tu nejen plné cihly, ale i oblíbené
voštiny (kus v r. 1979 za 1,19 Kčs). Plné dobře vypálené cihly
byly vhodné i na komíny, i když v posledních letech jejich
kvalita o něco poklesla, neboť z důvodu nekvalitního paliva
chybělo několik desítek stupňů při vypalování. V osmdesátých
létech tu byl proveden podrobný průzkum ložiska. Jeho výsledky byly velmi optimistické: Nejlepší cihlářská hlína severní Moravy i východních Čech! Té hlíny je na obyčejnou cihlu
škoda, řekli šéfové v Hranicích. Zpracovával se projekt nové
plynové cihelny na výrobu hurdisek. Součástí návrhu byla i lanovka pro dopravu hotových výrobků na nádraží. I při mnohem vyšší spotřebě mělo ložisko, sahající až k Březné, vystačit
na 85 let! Lze si jenom povzdechnout, jakým přínosem mohl
být pro nás moderní podnik: zaměstnanost, místní zdroj stavebního materiálu, zachování železničního spojení. Plyn byl
přiveden, k dovozu a montáži výkonné technologie do nové
haly už ale nedošlo, došlo k revoluci. Stávající výroba byla
ukončena, objekt koupila v r. 2004 rakouská firma Wienerberger, jejíž zájmy u nás jsou ale soustředěny zejména do jižních
Čech. Když v tomto státě najednou neumíme hospodařit sami
(nebo jsme na to líní), přijde jak do sámošky cizák a vybere
si. Kleinů Antonínů je tu jako šafránu. Lehčí je sbalit miliony,
pak se opalovat a hrát golf. V opuštěném nestřeženém objektu
toho v době železného boomu asi moc nezůstalo, přesto byla
cihelna v roce 2007 ještě prohlášena technickou památkou.
Zdůvodnění: Ojedinělá technická stavba podle návrhu z r.
1911. Kruhová cihlářská pec s klikatým vedením ohně, stroj
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na výrobu cihel, kolový mlýn, mísidlo... A dál konal už jen zub
času. Byl pouze zkrácen naklánějící se, objekt ohrožující, komín. V té době byl objekt zahrnut, cituji:„…pro své architektonické a technické kvality“ do publikace „Technické památky
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Dne 23. 8. 2016 bylo
prohlášení památkou zrušeno a už v roce 2017 objekt zmizel
z povrchu zemského. To by nám šlo! Zdůvodnění opačné se
těžko provádí, tedy tentokrát chybí. Jedno se nabízí - vždyť
on to s tou památkovou ochranou nikdo nemyslel tak vážně.
Mohlo to být jinak. Vedle objektu prosperující, nejlépe
české firmy, mohla stará cihelna klidně zůstat stát. Ničemu nepřekážela. Mohlo to být opravdu zajímavé muzeum. Nákladů
na opravu nežádala mnoho, mimo toho komína (ten už byl vyřešen a kdysi vlastně kratší byl), kousek střechy. Dobrý příjezd
je, místo na parkování také. Pro majitele prosperující cihelny
(i pro Wienerberger!) by nemohlo být zátěží „připrovozování“
zajímavé historické expozice. Mohla obsahovat i spoustu zajímavých zkamenělin, které bohatě obsahovala těžená hlína.
Dělal jsem tu také, sedm měsíců. Zaujímá to významné
místo v mých vzpomínkách. Jednou večer po kinu jsem se tu
cestou domů stavil, vylezl do prostoru nad pecemi a sedl si.
Bylo tu teplo. Ve tmě jsem poslouchal, jak v tom tichu střídavě na různých místech cinká velmi zajímavé a dobře vymyšlené samočinné zařízení, které přidávalo palivo do pecí. Později
bylo zrušeno, prý aby palič nemohl pospávat. Na zamrzlém
jezírku v hliništi jednou přistálo a odpočívalo hejno asi čtyřiceti volavek popelavých. A na břehu potůčku, který protéká
kolem cihelny, jsem spolehlivým meteorologickým teploměrem tenkrát naměřil mínus 35 stupňů, v Bukovici jsem měl
„jen“ třicet.

Stolní tenis
Blíží se nám konec sezóny 2021/2022 ve stolním tenise. Zbývá dohrát dva turnaje Mistrovství České republiky, a to v kategorii U17 jednotlivců a všech kategorií družstev. Nastal tak čas
si celou sezonu vyhodnotit, říci si, co se povedlo a co naopak
můžeme příště udělat lépe.

Za dolování části informací děkuji paní Ivaně Valentové.
Alex Krobot

Poprvé v historii štíteckého stolního tenisu jsme s naší talentovanou mládeží odehráli všechny republikové, krajské i regionální turnaje. Na republikové turnaje si navíc děti musí svou
nominaci vybojovat. Účast není automatická a je dána výkonností hráčů a umístěním na žebříčku. Na začátku roku jsem
psal, že jsme v celorepublikové konkurenci začali sbírat první úspěchy a vyhrávat zápasy. Druhá část sezóny to nejenom
potvrdila, ale ještě výrazně povýšila. Naše holky se ve svých
kategoriích začaly umísťovat na stupních vítězů. Ve dvou
případech dokonce na stupínku nejvyšším. V krajské konkurenci potom ve svých kategoriích patří, společně s Romanou
Glückovou z Moravského Berouna, k tomu úplně nejlepšímu,
čím Olomoucký kraj disponuje. A v regionu Šumperk holky
ve svých kategoriích nemají konkurenci.
Na republikových bodovacích turnajích dosáhly holky největších úspěchů ve čtyřhrách. Na turnaji v kategorii B U13
v Brně získala Terka Fabiánková společně s Adélkou Bártovou
z Hradce Králové zlaté medaile. Obě děvčata přitom spadají
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do nižší věkové kategorie U11. Stejného úspěchu dosáhla také
Marťa Haltmarová společně s Markétou Najmanovou z Lanškrouna, když vyhrály turnaj ve své kategorii B U15 v Hostinném. V kategorii U11 Terka dále získala stříbrnou medaili společně se Zuzkou Ondračkovou z Frýdlantu na turnaji
v Neratovicích a bronzovou medaili s Kristýnkou Konečnou
z Hluku na turnaji v Jaroměři. Bronzové medaile za 3. místo získala Marťa s Pájou Pospíšilovou na turnaji kategorie B
U17 v Havířově. Na republikových turnajích se ale dostavily
i výsledky ve dvouhrách, když nejblíže k medailovým pozicím měla několikrát Terka v kategorii U11. Na takové úspěchy
jsme na začátku sezony ani nepomysleli. Holky zaslouží pochvalu a velikou gratulaci.
Na Krajských a Regionálních přeborech se holky dokázaly
umísťovat na stupních vítězů nejenom ve svých kategoriích,
ale i o jednu nebo dvě věkové kategorie výše. Výpis úspěchů
by byl v rámci kraje hodně dlouhý. Když to shrnu, z každých
krajských přeborů, kterých jsme se zúčastnili, jsme dovezli
medaile jak v soutěžích jednotlivců, tak ve čtyřhrách a smíšených čtyřhrách.
Za své kvalitní výkony v průběhu celé sezony si Marťa vybojovala nominaci na mistrovství ČR v kategorii U15 v Plzni.
Terka se pravidelně účastní tréninkových kempů U11, kam je
zváno 6 vybraných dívek a 6 kluků z celé ČR. Ani Pája nezůstala pozadu. Vybojovala si nominaci na Mistrovství ČR žen
v Kutné Hoře.
Věřím, že tyto úspěchy holkám dávají energii a chuť do další
práce, do dalšího tréninku. Také pro nás, trenéry, je to veliká
motivace.
V dlouhodobých soutěžích už to tak pozitivní zdaleka nebylo. Ještě, že reputaci alespoň částečně zachránily holky pod

vedením Lucky Kreuzigerové, které se v Divizi žen umístily
celkově na 3. místě.
V soutěžích mužů se nejlépe vedlo družstvu A, které v Divizi mužů nenaplnilo předsezónní prognózy, kdy nám většinou
předpovídali, že neuhrajeme vůbec žádné zápasy. Nakonec
z toho bylo 5 výher a 2 remízy, což stačilo na celkové 12. místo. Největší podíl na získaných bodech má Štěpán Kobza s výsledkem 63 % vyhraných zápasů. Díky svým výkonům si Štěpán vysloužil nominaci na Mistrovství ČR mužů v Kutné Hoře
a také pozornost trenérů TTC Ostrava. Je možné, že v příští
sezóně si Štěpán zahraje 2. ligu. Škoda, že ze zdravotních důvodů nemohl více než polovinu zápasů odehrát Pavel Hrdina.
Výsledek A týmu by tak mohl být určitě ještě lepší.
Zranění a nemoci si vůbec vyžádaly v letošní sezoně svoji daň.
Družstva B a C se téměř na žádný zápas nesešla kompletní.
V neúplné sestavě jsme nedokázali konkurovat dalším oddílům. Družstva B a D skončila na posledních místech v soutěžích a sestoupila o soutěž níže. Družstvo C jsme dokonce
museli v průběhu sezony odhlásit ze soutěže, protože se opakovaně nedokázalo na své zápasy sejít. Doufejme, že v sezóně
2022/2023 bude situace lepší a nižší soutěže nám budou více
vyhovovat. Pozitivní a slibné pro příští sezonu byly ale výkony Zdeňka Drlíka, který nakonec získal v soutěži KP2 celkem
68 % vítězných zápasů.
Spokojeni můžeme být s naší organizační a pořadatelskou prací. Po dvou letech jsme ve Štítech uspořádali extraligový zápas
mezi TTC Ostrava a KT Praha. Oba týmy i diváci byli nadmíru spokojeni se zázemím a servisem, který jsme jim poskytli.
Dalším pořadatelským úspěchem bylo uspořádání Krajských
přeborů kategorie U11.
V úvodu jsem psal, že se sezóna blíží ke konci. V naší sokolovně to tak ale nevypadá. Holky trénují téměř každý den.
Základna se nám potom výrazně rozrostla o další mladé stolní tenisty, kteří trénují 3x týdně a tréninky budou pokračovat
i v době prázdnin. Během léta se také chystáme zúčastnit několika tréninkových kempů. První z nich připravujeme u nás,
ve Štítech a doufejme, že opět pod vedením trenéra Tomáše
Demka. Na konci července se s dětmi zúčastníme mezinárodního kempu a turnaje v Olomouci pod vedením trenéra švýcarské reprezentace Pavla Řehořka a na konci prázdnin to bude
třídenní kemp v Moravském Berouně, opět za účasti Tomáše
Demka. Letní příprava bude pro naše mladé stolní tenisty jistě
zajímavá a pestrá a doufáme, že děti posune zase o kousek dál
v jejich herním projevu a také ve výkonech v další sezoně.
Děkujeme našim sponzorům a všem, kteří nás podporují.
Petr Altman
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V případě velmi nepříznivého počasí se kulturní program
bude konat v Kulturním domě ve Štítech.
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