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Vážení spoluobčané, 
je spousta životních situací, které nás velmi ovlivňuji, mění, 
posouvají směrem dopředu. Život se má prožívat se všemi 
přirozenými pocity: plakat, smát se, ale především prožívat 
radost, vnímat pozitivní energii a těšit se z drobných věcí, 
z dobrého jídla, ze společných chvil s rodinou a s přáteli. Žít, 
to je snít, vymýšlet, tvořit, budovat, být kreativní, dělat něco, 
z čeho mám radost. Žít je víc než pouze „být“. A v tomto du-
chu na vás myslím, jsem s vámi a chci být na radnici pro vás. 
Mám dobrý pocit, že celé naše zastupitelstvo má snahu aktiv-
ně společně řešit problémy našeho města. Myslím, že všichni 
zastupitelé jsou zajedno, že pracujeme pro občany Štítů, že 
chceme mít moderní městečko, které je rok od roku hezčí. 
Jasným důkazem shody zastupitelů bylo v březnu schválení 
rozpočtu města Štíty na rok 2016, kdy příjmy a výdaje činí 
cca 40, 9 mil. Předpokládám, že na konci roku 2016 bude roz-
počet města ve výši cca 46 mil. – 47 mil. Schválené investice 
a opravy majetku města na rok 2016 zajištují další rozvoj na-
šeho města. Hlavní změnou budou nové fasády na náměstí, 
moderní knihovna, nové byty. Budeme realizovat další část 
etapy oprav KD Štíty a posledních tří učeben v základní 
škole. Všichni, kdo mají zájem sportovat, se mohou těšit na 
nové posilovací prvky ve sportovním areálu TJ Sokol Štíty. 
Harmonogram oprav a investic byl zveřejněn na webových 
stránkách města, tak jsem přesvědčen, že všichni jste dosta-
tečně informováni o tom,  co budeme v letošním roce budo-
vat nebo opravovat. Máme před sebou náročný rok, ale pevně 
věřím, že dokážeme vše zrealizovat ku prospěchu vás, občanů 
našeho města. Veškeré opravy a investice budeme realizovat 
z rozpočtu města. 

Kdosi řekl: „Jdu pomalu, protože hrozně spěchám…“ Výrok 
dává víc smyslu, než se zdá. Právě proto, že strašně spěchám, 
musím se donutit jít pomalu, abych neztratil směr a neza-
pomněl, kam jdu. Právě proto, že chci dojít k cíli, musím 
se umět zastavit, musím si udělat pravidelné zastávky. Proč 
takové zamyšlení? Protože v letošním roce se budou konat 
na podzim krajské volby. Většina z vás určitě ví, že budu kan-
didovat a jsem na 4. místě na kandidátce ODS, tedy na voli-
telném místě. Chci vás už dnes požádat o podporu, aby naše 
město mělo svého zástupce v zastupitelstvu Olomouckého 

kraje. Když budu mít silnou podporu občanů Štítů, je šance 
opravdu veliká. Pokud se naše město chce dále dynamicky 
rozvíjet, je potřeba být tam, kde se o tom rozhoduje, např. 
o opravách komunikací ve správě kraje, o různých  dotacích 
na sportovní a kulturní akce atd. Na Olomouckém kraji se 
rozhoduje o spoustě fi nančních prostředků, které bychom 
mohli třeba získat, ale na které v dnešní době nemáme šanci 
dosáhnout, protože tam nemáme svého zástupce. Také vás 
chci ubezpečit, že v žádném případě, pokud budu zvolen 
do krajského zastupitelstva, nehodlám opustit úřad starosty 
města Štíty. Moji povinností je pracovat pro naše město a za 
deset let, co vykonávám funkci starosty, jsem vás myslím pře-
svědčil, že svoji práci vykonávám ve prospěch  občanů  Štítů. 
V posledních týdnech o nás vyšlo několik zajímavých článků. 
Také jsem dostal opakovaně možnost prezentovat práci na-
šeho města v Českém rozhlase Olomouc. V neposlední řadě 
jsem přednášel na konferenci v Praze na Magistrátu hlavní-
ho města Prahy, zde jsem měl přednášku o činnosti našeho 
města, jak dokáže hospodařit bez dotací. V celostátním ča-
sopisu Moderní obec v čísle 4, které vyšlo 1.4.2016, je článek 
o našem městě. Už teď vím, že na článek jsou velmi pozitivní 
reakce. Po deseti letech se o nás mluví jako o městě, které jde 
vlastní méně vyšlapanou cestou a dynamicky se rozvijí a do-
káže hospodařit bez dotací.

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 28. – 31. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
v čp. 46 ve Štítech uzavřená s p. Pavlínou Haltmaro-
vou.

• Smlouva o výpůjčce uzavřená s fi rmou Agrospol Vý-
prachtice s.r.o. – bezplatný pronájem pozemku v k.ú. 
Valteřice u Výprachtic  za účelem konání kulturní 
akce „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o dílo – fi rma VELT OKNA s.r.o. Zábřeh 
– výroba a montáž euro oken a plastových oken  pro 
objekt čp. 12 ve Štítech a výroba a montáž oken a 
dveří  z AL pro objekt prodejny COOP ve Štítech.

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města na zajištění činnosti – příjemce TJ Sokol 
Štíty ve výši 420 tis. Kč a příjemce JUNÁK – český 
skaut ve výši 40 tis. Kč.

• Smlouva o dílo – zhotovitel Tomáš Váňa, Řevnice 
– prosazení a restaurování pomníku padlým legioná-
řům a obětem 1.a 2. světové války.

• Smlouva o dílo – fi rma ROUČA s.r.o., Červená Voda 
– dodávka, výroba a montáž AL oken, dveří a vstup-
ního portálu pro objekt KD Štíty.

• Smlouva o dílo – fi rma František Hróz, Přerov – rea-
lizace dodatečné izolace konstrukce bytového domu 
čp. 12 ve Štítech.

• Smlouva o uměleckém vystoupení:  TYL Králíky 
– divadelní představení „Řeči“, Big Band Lanškroun 

– vystoupení dne 5.3.2016 v KD Štíty, Bojané – vy-
stoupení na Štíteckém jarmarku, 

• Smlouva o dílo – fi rma JDR.CZ s.r.o., Česká Třebová 
– odbagrování a odvoz kontaminované zeminy ze 
skládky v k.ú. Štíty – město.

• Smlouva o nájmu pozemku – Josef Dubovan, Štíty.
• Smlouva o výpůjčce uzavřená s TJ Sokol Štíty – vý-

půjčka objektu fotbalových kabin.
• Smlouva o zajištění moderování akce uzavřená 

s Vandou Rajnochovou, Olomouc – Setkání na po-
mezí Čech a Moravy.

• Smlouva o dílo – fi rma ENVI – AQUA s.r.o., Brno – vy-
čištění hydrogeologického vrtu ve Štítech.

• Smlouva o dílo – zhotovitel Milan Beneš, Svitavy 
– oprava krytiny na KD Štíty.

• Darovací smlouva –  fi rma RPSnet s.r.o., Olšany 
– poskytnutí fi nanční částka 5 tis. Kč a fi rma EKOLA 
Libchavy – poskytnutí fi nanční částky 5 tis. Kč na akci 
„Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města sezná-
mena s přehledem stavu majetku města, stavem zá-
vazků 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 pl-
nění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada města schválila nákup: vrtací kladivo – 2 kusy,  
dárkový balíček pro výherkyni soutěže Rozkvetlé 
okno 2015, 

• Rada města schválila podání žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 
na podporu kultury, na výdaje jednotek sboru dobro-
volných hasičů a na podporu cestovního ruchu.

• Rada města schválila poskytnutí příspěvku na ob-
čerstvení a věcné dárky ve výši 1 500,- Kč na dětský 
karneval v Herolticích.

• Rada vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování 
informací za rok 2015.

• Rada města schválila 
návrh programu 9. zasedá-
ní ZMě Štíty.
• Rada města schválila 
odpisový plán na rok 2016 
ZŠ a MŠ Štíty.
• Rada vzala na vědomí 
schválení příspěvku od fi r-
my Colmex a Nadační fond 
zdravého života, Praha na 
venkovní fi tness.
• Rada města schválila 
poskytnutí příspěvku ve 
výši 1 500,- Kč – akce 56. 
výstava drobného zvířec-
tva v Bušíně.
• Rada vzala na vědomí 
žádost Okresního soudu 
v Šumperku  ohledně do-
plnění stávajícího počtu 
přísedících.
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INFORMACE PRO OBČANY
20.4.2016 se koná v zasedací místnosti MěÚ Štíty zá-
věrečné jednání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Štíty Hamerské a u části k.ú. Heroltice u Štítů. 

Sběr velkoobjemového
odpadu

Upozorňujeme naše spoluobčany, že likvidace 
velkoobjemového odpadu bude provedena 
v měsíci dubnu a to:

Štíty
U hřiště TJ Sokol Štíty do velkoobjemového 
kontejneru v pondělí 18. 4. od 14:00 do 19:00 
hodin a v úterý 19. 4. do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba p. Žerníček Josef. 

Březná
Před prodejnou potravin do velkoobjemového 
kontejneru v pondělí 18. 4. od 14:00 do 19:00 
hodin a v úterý 19. 4. do 16:00 hod.
Zodpovědná osoba p. Čada Jan. 

Heroltice
Před bývalým obchodem (u Jelínků) do vel-
koobjemového kontejneru v pondělí 18. 4. od 
14:00 do 19:00 hodin a v úterý 19. 4. do 16:00 
hod.
Zodpovědná osoba p. Haltmar František.

Důležité upozornění!
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří sta-
vební odpad, železný šrot, zbytky potravin 
a veškerý biologicky rozložitelný odpad (tráva, 
listí, větve). Pneumatiky budou přijaty pouze 
od občanů, ne od podnikatelů.

Odpady kolem nás
2. díl

Co se stane s odpadem, který vytřídíme?
Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdříve správně vytřídit. 
Odpad, který má putovat k recyklaci nesmí obsahovat zbytky po-
travin nebo chemických látek.V opačném případě většinou nejde 
zpracovat a patří do směsného komunálního odpadu nebo mezi 
nebezpečné odpady.
Když vytřídíme vše, co lze recyklovat a nějak využít, zbyde nám 
směsný komunální odpad, který putuje buď do zařízení na energe-
tické využití odpadů nebo na skládky. Další nakládání s vytříděný-
mi odpady odpovídá vlastnostem jednotlivých druhů odpadů. Dá se 
to přirovnat k vydání se na cestu, která může odpad dovést na různá 
místa. Cílem každé takové cesty je místo, kde odpad buď poslouží 

k výrobě něčeho užitečného, nebo je bezpečně uložen tak, aby ne-
mohl uškodit ani lidem, ani životnímu prostředí.
Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové fi rmy na 
dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovi-
nu pro další zpracování. 
Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na růz-
né druhy, podle jejich materiálového složení nebo podle potřeb a 
technologií konečných zpracovatelů. Například dovezený papír 
z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny, časopisy, kartony, 
lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na ba-
revné a čiré PET láhve, fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky 
a podobně. 
Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do 
balíků a jsou odváženy ke konečným zpracovatelům k recyklaci. 
Z odpadů se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buď úplně nové 
výrobky, nebo se přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových 
předmětů. Z tohoto důvodu je celá řada nových věcí kolem nás 
vyrobena s podílem vytříděných a recyklovaných odpadů, aniž 
bychom to poznali nebo si to vůbec uvědomili.
Vytříděné odpady sváží speciální vozidla. Každý odpad se může 
vozit pouze zvlášť, nikdy ne dohromady. Auta mají na boku nápis, 
které odpady právě odvážejí. 
Pokud někdo vyhodí například celý pytel bioodpadu z kuchyně 
do vytříděného odpadu, je tento odpad znehodnocen a nejde dále 
využít. V těchto výjimečných případech pak putuje na skládku a ne 
na dotřiďovací linku. 
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz

Tříděním odpadů se výrazně šetří energie
Velká úspora energie je jedním z mnoha důvodů, proč má smysl 
odpady třídit. A to není vše. Tříděním odpadů se prokazatelně 
šetří také primární zdroje surovin jako je ropa nebo uhlí. Víte, 
že tříděním a recyklací odpadů ušetříme ročně 27.034.318 GJ 
energie, což je produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů? 
Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 tis. do-
mácností, tedy zhruba celý jeden kraj!

Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně 
využít, dají se dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví se 
dnes vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví 
se může vyrobit jedna dětská fl eecová mikina, na tričko jich stačí 
pouze deset. Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha dalších 
výrobků, s kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomu-
jeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí např. plastové 
chodníky, obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic 
a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze 
stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí v papírnách tolik 
papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo, z deseti časopisů 
vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleně-
ných lahví se dá vyrobit například nová váza. 
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na mine-
rálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. 
Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brus-
ných hmot, tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje 
v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být použitý až 
sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací 
nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový 
karton. Mimo nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační 
desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokarto-
nových desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů. 
Možností využití vytříděných odpadů je opravdu mnoho. Aby se dal 
odpad z našich domácností dále recyklovat a využít, je důležité, aby 
byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, 
oranžové, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označené 
nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že 
třídění odpadů má smysl!
Více se o třídění a recyklaci najdete na stránkách www.jaktridit.cz 
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

Škola ve Štítech slaví výročí
Základní škola Štíty slaví v letošním roce 90 let 
od zahájení výuky. V červnu 1926 se poprvé 
otevřely její dveře a svou činnost začala jedna 
z mála českých škol v prostředí s výraznou 
převahou německy mluvícího obyvatelstva. 
Díky tomu do ní začaly docházet děti českých 
rodin z mnoha  obcí širokého okolí.

Při příležitosti tohoto výročí pořádáme  
v sobotu dne 4. června 2016 

slavnostní setkání žáků 
a zaměstnanců školy 

a Den otevřených dveří.

Program:  

9.00    zahájení před budovou školou 

9.30 – 11.30 tvůrčí dílny ve třídách prvního 
  stupně, prohlídka školy, ukázky
  prací a činností žáků 

11.30  slavnostní oběd pro pozvané 
  účastníky

12.30 – 16.00 ukázky výuky ve třídách 
druhého stupně, prohlídka školy, 
ukázky prací  a činností žáků, 
soutěž v robotice 

Prostory školy budou volně přístupné 
po celý den a jsou  k dispozici pro setká-
ní bývalých zaměstnanců a žáků.

Zveme srdečně všechny na tuto
slavnost a těšíme se na shledanou.

Žáci a zaměstnanci školy

Kurz taneční 
a společenské výchovy

Žáci 8. ročníku letos absolvovali kurz taneční a společenské 
výchovy. Jednalo se o šest lekcí, kdy se kromě tance učili 
společenskému chování pod vedením tanečního mistra pana 
Hrubého. Poslední lekce se zúčastnili i rodiče a hosté, před 
kterými se děti mohly pochlubit svým tanečním uměním. 
A opravdu jim to velmi šlo. Kromě klasických tanců stan-
dardních i latinskoamerických se naučili například základy 
country, řeckých tanců nebo blues. Na konci lekce se do tance 
zapojili i hosté.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit velké poděkování za to, že 
mají naši žáci možnost projít již na základní škole „taneč-
ními“. Myslím, že je to pro ně velmi poučné a také zábavné. 
Jsem pyšná, jak šikovné děti ve třídě mám.  Do tanečních 
lekcí se všichni vždy krásně připravili, oblékli si společenský 
oděv a byli prostě nádherní. Taneční mistr je velmi zkušený 
učitel a dal našim žákům krásný základ do společenského 
života.

Mgr. Jana Knápková, tř. uč. 8. ročníku
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Akcí pořádaných zejména pro nejmenší děti není u nás 
během roku až tak moc, proto každá úspěšná je přínosem. 
Sdružení rodičů a štítecká škola pořádaly tentokrát na svátek 
Josefa dětský karneval opět s velkou podporou sponzorů.  
V letošním roce k nám byli sponzoři obzvlášť vstřícní, patří 
jim naše velké poděkování. Tuto podporu ve prospěch dětí se 
nám podařilo náležitě využít. Prožili jsme společně příjemné 

Letošní dětský  karneval se vydařil
sobotní karnevalové odpoledne plné zábavy. Program byl 
pestrý a měl spád, děti bavil, každý si odnesl něco z karne-
valové tomboly. I přes období vysoké nemocnosti byla účast 
hojná. Dětí v maskách, rodiče a další členové rodiny si nene-
chali karnevalový rej ujít. 
Tak příští rok zase a chtěli bychom trochu jinak!
 Za všechny organizátory karnevalu  Miloš Harnych

VÝPRODEJ ZÁCLON
za snížené ceny nabízí

HANA TEMPÍROVÁ

Š� ty, Nákladní 229

Tel.: 774 987 229

Prodejní doba: Út, Čt, Pá 9-11, 14-17:30

Jiný den i hodinu možno domluvit na 

výše uvedeném čísle.

KOUPÍM 1 AŽ 2 GARÁŽE 
VE ŠTÍTECH

(NEJLÉPE NA OKRUŽNÍ ULICI) 
               V DOBRÉM STAVU.          

S ELEKTŘINOU  220/380V.

CENA  DO 100 000 Kč. Za jednu.
TEL.   603902625
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Zrození zvonu
Řemeslo má zlaté dno – tvrdili naši předkové. Platí to 

ještě dnes? Nezapomněli jsme na dovednost a fortel dřívěj-
ších řemeslníků, kteří se svým umem stávali známými nejen 
ve své domovině? Potřebujeme je dnes v době mechanizace, 
automatizace a internetu? Mohli by nám scházet ti hodináři, 
obuvníci, truhláři, hrnčíři a kominíci?

S mnohými se setkáme dnes už jen na jarmarcích, skanze-
nech a muzeích. Nabízí se otázka, kdo bude v příštích letech 
opravovat boty, hodinky, zámky, kdo bude vymetat komíny, 
kdo vytočí keramický hrnek?

Bude mít řemeslo stále zlaté dno?
Po staletí ale existuje a existovat bude řemeslo, které má 

dno z jiného kovu, dno z mědi a cínu, dno ze zvonoviny. Je to 
zvonařství, řemeslo, které nezahyne.

Téměř pět tisíc let provází hlas zvonů lidskou existenci. 
Prastaré řemeslo zvonařské se přes veškerý technický pokrok 
téměř nezměnilo. Dnešní zvonaři využívají samozřejmě mo-
derní techniku, ale odlévání zvonů je snad nejtradičnějším 
řemeslem mezi všemi a probíhá podle prastarých postupů.

Zvonařská dílna, to je něco mezi sochařským ateliérem 
a slévárnou, ne nadarmo se říká, že zvonařské řemeslo spoju-
je několik profesí dohromady.

„Při výrobě zvonu jde o projekční činnost, návrhy, testo-
vací práce a samotné zhotovení,“ říká zvonař Josef Tkadlec 
z Halenkova. „Člověk musí zvládat strojařinu, zámečnictví, 
slévařinu i uměleckou tvorbu,“ upřesňuje šestapadesátiletý 
autor nového zvonu pro heroltický kostel.  Zvonařině se vě-
nuje už více než 30 let. Dodává, že zvony jsou nositeli historie, 
odrážejí dobu svého vzniku a řídí denní rytmus lidstva.

Při návštěvě jeho dílny byli občané ze Štítů svědky zá-
věrečné fáze vzniku zvonu. O celém postupu výroby mistr 
Tkadlec návštěvníky zasvěceně  poučil.

V první přípravné fázi musí autor provést propočty, ná-
vrhy, výtvarné zpracování,  projektovou dokumentaci, rov-
něž výkresovou dokumentaci a fotodokumentaci, zpracovat 
řešení technického vybavení zvonů a jejich umístění. Velmi 
důležité je také řešení budoucího hlasu zvonu. Zvuk zvonu 
netvoří jen jediný tón – úderem srdce se celý zvon rozezní 
v mnoha odlišných a nestejně zvučných tónech, které spolu 
musí harmonicky souznít. A to je jedno z největších tajem-
ství  zvonů – tuto harmonii a výšku tónu určuje celá řada 

faktorů – velikost, váha a hlavně profi l žebra. Na všechny tyto 
rozměry a jejich určení  existují přesně stanovené propočty, 
které musí tvůrce předem použít. 

Vlastní výroba zvonu probíhá po této úvodní přípravě 
v dílně.

Základní tvar zvonu je dán tzv. žebrem – většinou dřevě-
ná šablona určující tvar zvonu. Vyzkoušené profi ly žebra jsou 
jedním z přísně tajných pokladů zvonařských dílen a dědí se 

z generace na generaci. Základ zvonu, 
tzv. jádro, se postaví z cihel na železný 
kříž. Na ně se pak nanáší směs hlíny 
a různých organických složek (krav-
ské chlupy, pivo či melasa, sláma, krev 
apod.), která se postupně zevnitř vy-
souší. Zvon musí být dokonale kruhový 
a toto zajišťuje právě žebro - dřevěná 
nebo kovová šablona. Ta se otáčí na 
středové hřídeli a přesně vymezuje tvar 
zvonu. Na vyhlazené a vysušené jádro  
nanese zvonař izolační vrstvu a pak 
začne vytvářet z jemnější hlíny falešný 
zvon – tzv. košili. Tu pečlivě vyhladí 
a pokryje voskem. Z něj tvaruje podle 
návrhu dekorace, ozdoby, nápisy apod. 
Také ještě vytvoří formu na korunu 
(to je horní zakončení zvonu tvořené 
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zpravidla šesti oušky, za ně je zvon upevněn k dřevěné hlavi-
ci). Potom opět přichází na řadu hlína – zvon dostane další 
vrstvu, tentokrát silnější- tzv. plášť. Nyní se  forma zevnitř 
elektricky vyhřeje, tím se rozpustí vosk a vyteče, ale ozdoby 
a nápisy vtlačené do hlíny zůstávají jako negativ otištěné 
v plášti zvonu. Hlína se vypálí. Nastává nejobtížnější část 
práce – zvonař musí zvednout plášť, rozbít vnitřní  falešný 
zvon z pálené hlíny a ponechat jen jádro a plášť. Poté se jádro 
spustí do licí jámy a znovu se pokryje pláštěm. Prostor po 
rozbité košili je vlastní prostor pro zvon a pro tekutý kov. 
Celá forma se v licí jámě zasype a pečlivě utěsní, popřípadě 
upevní kovovými pásy, aby se při lití zvonoviny do mezery 
vzniklé rozbitím košile plášť nepohnul nebo dokonce půso-
bením roztaveného kovu nepuknul.

Mezitím zvonař připravuje zvonovinu - je to směs 78% 
mědi a 22% cínu. Nejprve se při 1200° taví měď, pak se taví 
měkčí cín a oba kovy se důkladně smíchají. Složení zvonovi-
ny a přesný postup tavení je dalším tajemstvím každé dílny. 
I teplota kovu ovlivňuje pozdější hlas zvonu. Roztavená 
směs se čistí vkládáním kusů skloviny, která na sebe nava-
zuje nečistoty (stačí malá nepozornost, kousek strusky nebo 
vzduchová bublina a dílo by bylo zmařeno). Po odpichu pece 
se tavenina vlévá do předem vyhřátých kanálků, které ji roz-
vádějí k jednotlivým licím jamám. Zvonařská dílna se v tento 
okamžik mění v malé peklo plné žáru a ohně, ale také v slav-
nostní síň zrození zvonu. Práce na ulití zvonu vrcholí – teď se 
rozhoduje o jeho kvalitě a kráse.

Poté nastává čas zklidnění a stejnoměrného a velmi po-
malého chladnutí, aby zvon nepopraskal.

Asi po desetidenní době se zvon vykope a čeká jej očiště-
ní, opracování nápisů a reliéfů.

Další fáze se odehrává již na místě jeho zavěšení, kdy - 
po zkoušce jeho hlasu kampanologem - zvon dostává  srdce 
a může začít ovládat svým hlasem široké okolí.

Tuto závěrečnou část výroby heroltického zvonu sledovali 
štítečtí návštěvníci v halenkovské dílně a odváželi si nádher-
né a snad životní zážitky ze setkání s mistrem zvonařem 
Josefem Tkadlecem a jeho dílem.

A všichni se už těší na chvíli, kdy se hlas heroltického 
zvonu jménem sv. Václav rozezní a po okolí bude hlásat, že 
je tu doma. 

Marie Lauermannová

Jőklova skála – 
dodatek k článku v minulém 

čísle
Po půl roce jsem místo zvané Jőklova skála 
opět navštívila. Je jaro, proto nejsou pěšiny 
tak zarostlé jako v létě. Ale nejen to. Cesta byla 
vysekaná a průchodná, pod skalou viditelně 
upraveno a vyčištěno, funkční ohniště i se se-
zením. Asi tady zase skauti konali „poslední 
oheň“ a slib. Díky, skauti!!! Jen škoda, že v létě 
bude místo opět zarostlé.  

A ještě jedna poznámka k zmiňovanému star-
šímu názvu tohoto místa. Jak již bylo řečeno, 
o Glotzberku psal i šilperský učitel a vlastivěd-
ný pracovník Gustav Mikusch ve své publikaci 
z roku 1912 „Obrazy moravských měst“ (v knize 
zmiňuje ještě další dvě oblíbená výletní místa 
starých Šilperáků- Bismarckhain a Bergschenke). 
Zvláště starší občané našeho města si ale vybavu-
jí, že Klocberkem byl rovněž nazýván rozsáhlý 
les nad bývalým autokempinkem -  mezi Herol-
ticemi a Rýdrovicemi, dnes v mapách označova-
ný jako Krásův nebo Krásnův les. (-iv-)

Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Štěpáne, ty často cestuješ...
Štěpán: Ano, nedávno jsem byl v Rakousku.
Redaktorka: A jak bylo?
Štěpán: Jako vždycky, pořádek, slušní řidiči, všechno 
funguje...
Redaktorka: Vůbec nic negativního?
Štěpán: Ale jo, ani v jedné hospodě neměli na jídelním 
lístku vypsané alergeny …
Redaktorka: Nepošleme tam naši hygienu, co např. zbyt-
ky sojových bobů?
Štěpán: Jenom to ne, člověk se tam aspoň v klidu nají....

já a Štěpán Vám přejeme, 
aby vám chutnalo ....
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

 Wernerova veduta Schildberga 
V minulém čísle našeho časopisu bylo několik zmínek 
a fotografi í o tom, jak náš kostel měnil svou tvář v prů-
běhu let minulých, tj. od svého postavení (1755 – 1757)  
po současnost. Jak ale vypadal děkanský chrám před 
tímto datem? Existují nějaká vyobrazení? Z historických 
pramenů je známo, že stávající kostel byl postaven až po 
zhoubném požáru (1744), který zničil celé náměstí včetně 
kostela a fary. Poté bylo městské jádro znovu postaveno 
– zhruba do dnešní podoby.

Na místě dnešního chrámu, v těsné blízkosti hradního are-
álu, však stával kostel o pár století dříve. Nejstarší vyobrazení 
dominanty města pochází z roku 1575 (tzv. Fabriciova značka, 
je otázkou, jde-li o vyobrazení kostela či hrádku, ale nejspíš 
obojího, v tu dobu ještě hrádek stál). Další kresba zobrazuje 
město roku 1630. Tato vyobrazení jsou značně schematická, 
o tom, nakolik jsou pravdivá, můžeme jen polemizovat. 

Nejstarší vyobrazení dominanty 
města z roku 1575, kresba od H. 
Iternitschky, 1934.

Existuje však veduta 
Schilberga od kreslíře 
polského původu F. B. 
Wernera z roku 1723 
(dnes v SÚPP v Praze), 
kterou je možno považo-
vat za docela věrohodnou. 
Friedrich Bernhard Wer-
ner v letech 1710–1752 
pořizoval kresby českých 
a moravských měst. Jejich 
soubor nazvaný Topo-
grafi e Čech a Moravy byl 
uložen ve Vratislavi, ale 
ke konci 2. světové války 

F. B. Werner, pohled na Štíty z r. 1723, Státní ústav památkové 
péče v Praze.
byl zničen. Naštěstí se dochovaly alespoň fotokopie kreseb 
(zhotovené v letech 1932 a 1942). Při dalším pátrání o Wer-
nerovi na internetu byly získány tyto informace:  „Článek 
věnovaný F. B. Wernerovi, ze kterého zde vycházíme (KOZÁK, 
Jan; MŽYKOVÁ, Marie: F. B. Wernera Ikonografi cká inventari-
zace Čech, Moravy a moravského Slezska. Umění. roč. 35, č. 4, s. 
289 – 303), hodnotí jeho práce jako věrohodné. Především je to 
vysoká věrnost a autentičnost jeho vedut, vykreslených v osobitě 
svižných, bezmála ornamentalizujících liniích. Onu věrohod-
nost nedociloval podrobným vykreslením detailů jednotlivých 
staveb, ale správným dodržením specifi ckých tvarů městských 
dominant i zachováním vzájemného poměru proporcí jednotli-
vých budov i celých městských částí….“. 

V publikaci „Města a městečka v Čechách, na Moravě i ve 
Slezsku“ můžeme číst následující popis: „…Kostel, již tenkrát 
zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, byl původně gotický, zniče-
ný požárem roku 1744. Zachycuje jej Wernerova kresba z polo-
viny 18. století. Prostou bezvěžovou stavbu doplňuje neobyčejně 
vysoká zvonice s vyšší zděnou spodní částí, vrcholící velkými 
zvukovými okny zvonového patra. Nad ním bylo na dřevěných 
krakorcích vysunuto výrazně širší bedněné nejvyšší patro, slouží-
cí patrně jako hláska. Stavbu završovala dvoudílná stanová stře-
cha s lucernou. Tento kostel zcela shořel při požáru roku 1744. 
Nynější barokní kostel byl postaven v letech 1755 – 1757…“

Další důležitou informací je, že Werner kreslil svoje vedu-
ty výhradně dle skutečnosti, „in situ”, což znamená „na místě“. 
Pro porovnání jsou přiloženy další dvě veduty – měst Tábora 
a Čáslavi (viz Toulky českou minulostí):
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Odkud, z jakého místa ale mohl Werner kreslit scenérii 
našeho města? Jednou z možností je pohled na Štíty od seve-
ru, po levé straně místní komunikace Březná - Štíty, nazýva-
né familiárně „cé desítka“ (foto 1). Další možností je pohled 
z opačné strany, z jihu, z kopců nad pilou (foto 2). Těmto 
místům odpovídá tvar kopců na obrázku i na fotografi ích. Ať 
již Werner zachytil tehdejší Schildberg z kterékoliv strany, dle 
uvedených informací si můžeme udělat obrázek o tom, jak asi 
vypadalo město s kostelem (který mohl být jinak orientován 
než dnes) před požárem roku 1744.                                (-iv-)
Prameny a literatura: 
Kuča, K: Města a městečka v Čechách, na Moravě i ve Slezsku 
Severní Morava, sv. 81/2001, sv. 83/2002
Hora - Hořejš, P.:Toulky českou minulostí, 2. a 4. díl
Internet – informace o F. B. Wernerovi

Crhov o Masopustu 
i v době postní

Když u nás letos po Vánocích byli přátelé z Vysočiny pro rozu-
my o Masopustu, bylo zřejmé, že už jsme řazeni mezi zkušené. V Cr-

hově jsme letos pořádali 
Masopust potřetí a ukazuje 
se, jak se taková tradice 
i v malé vesnici rychle 
uchytí.  Co nám pomáhá? 
Dát dostatečně dopředu 
všem sousedům vědět, že 
se k nim masopustní chasa 
chystá a náležitě se optat, 
zda budou doma a zda 
se s námi chtějí poveselit. 
Zopakovat si všechny ma-
sopustní halekačky, zpěvy, 
básničky a veršovánky, 
upravené speciálně pro 
potřeby Crhovské chasy. 
Připravit masky a trochu 
vyladit, jaké maškary se 
vlastně v průvodu sejdou 

– tahle drobnost nám letos malinko unikla, takže byl přebytek 
muchomůrek a ruských krasavic ála Nasťa s Marfuškou. Všechny 
se ale nakrucovaly tak neodolatelně, že to nikomu z průvodu ne-
vadilo. Tradičně nejlepší tanečník šel letos za Hurvínka, všechny 
hospodyně vzal do kola samozřejmě i medvěd. S radostí jsme 
zavítali i do chalup, kde bydlí naše nejstarší sousedky – mnoho 
toho už nezatancují, ale jsou vděčné za trochu zábavy a rozptýlení. 
I letos se náš řezník snažil prodat kobylu – byla vyfešákovaná jako 
nevěsta! Ale ani na statku, ani na rychtě, ani na pile ji nechtěli. Tak 
si ji masopustní chasa rozdělila do klobás – těch jsme letos vybrali 
na „šabli“ opravdu hojnost a večer se ve Spolkovně stoly jen prohý-
baly. Průvod doprovodili dva harmonikáři a vlastnoručně vyrobený 
vozembouch ze staré berly. K večeru se naplnila Spolkovna až po 
okraj všemi, kteří se přišli podívat na Pochovávání basy. Tetka basa 
si celý rok spokojeně podřimuje na jedné crhovské půdě a pak to 
na ni všechno nasypeme – jak se žádnému obchodníkovi zatím 
nedaří v Crhově udržet aspoň malý krámek, že se sešlo málo lidí na 
brigádu, a že se nekonečně táhnou radniční dluhy – oprava silnice, 
stěhování pomníku, osvětlení kaple. Lépe se určitě Base poslouchá 
to, co se v Crhově loni podařilo – že máme díky štítecké radnici 
opravené hřiště a na něm boudu, že se tady spolek Crhovská chasa 
snaží stále pořádat různé akce pro místní i chalupáře, a že se snad 
letos svépomocí podaří opravit staré koryto a požární nádrž. 

Po Masopustu nastal půst, dlouhá únorová odpoledne a veče-
ry, v nichž jsme pro spolek zakoupili ovčí rouno a velcí i malí si 
vyzkoušeli techniku suchého plstění. Vznikla krásná pouzdra na 
mobilní telefony, unikátní obrazy i dětské obrázky, taška přes ra-
meno i barevná mandala. Filcování se nám tak zalíbilo, že zaplnilo 
i odpolední čas na Bílou sobotu. Malovaná vajíčka má kdekdo, v Cr-
hově si však koledníci mohli vyzpívat a vymrskat i vajíčka fi lcovaná, 
zdobená barevnou ovčí vlnou, korálky a roztodivnými motivy.

Crhovští se dobře baví, vesele fotografují, když dorazí masopust-
ní průvod nebo vyjde na zápraží hospodyně s ošatkou fi lcovaných 
vajíček. Doufejme spolu s masopustní Basou, že se v hojném počtu 
dostaví i v sobotu 16. dubna před Spolkovnu – budou tam čekat lo-
paty, košťata, rýče, krumpáče, kolečka a pytle na odpadky. Společně 
si naši vesnici uklidíme.

Andrea Hanáčková
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Džentlmeni
Bylo tomu 45 let, co KSČ zveřejnila Poučení z krizového vý-

voje, povýšením této brožury na novou bibli zacvakla dosud ještě 
nepatrně otevřené dveře k pokusům o polidštění režimu a pro-
dloužila tak jeho agónii. V mezerách mezi posádkami bratrské 
armády nebylo tak těžké dál prosazovat heslo „Kdo není s námi, je 
proti nám.“ Dvacet dalších let, to bylo dost času na to, aby padl sen 
o nějakém kompromisu, sen o kříženci socialismu a kapitalismu. 
Jen ta stará hesla (třeba zrovna to výše uvedené) se mnohým tak 
hluboce zažrala, že je s úspěchem používají, po převlečení kabátu, 
dodnes.

Dnes máme: Zákony umožňující ročně 100 miliard daňových 
úniků. Pražští taxikáři demonstrují proti stropu 28,- Kč za kilometr. 
Nespokojení pracovníci kultury mají plat 2 400 korun pod celostát-
ním průměrem. Nikdy spokojení, ale všichni dobří, doktoři chtějí 
každý rok zvýšení platu nejméně o 10%.  Proti roku 1990 máme už 
jen třetinu kusů hovězího dobytka. Máme nejméně (opět odhad) 
60 000 bezdomovců. 130 000 lidí (tisk 11. 3.) akutně hrozí ztráta 
bydlení. V ČR máme 1 400 nadaných dětí (?). V Česku byl zadržen 
jeden z nejhledanějších zločinců Evropy. Na Slovensku mu hrozí 23 
let vězení. U nás šest let pracoval v bezpečnostní agentuře (rádio 8. 3.). 
Madona z Veveří konečně dorazila do Brna. Trvalo jí to déle jako 
španělským slimákům cesta do Štítů. Tohle byl pouhý odvar zpráv, 
jež stačí krátce glosovat, čajíček nikoli pro uklidnění, ani nenavo-
zující hluboký a zdravý spánek.

Jsou zprávy, které mě nadzvednou třeba ještě více, pro vás 
však mohu reagovat jen se zpožděním až dvouměsíčního odstupu 
dle termínu vydávání ŠL. Ale nemohu nekomentovat „podařené“ 
dílko našich zpravodajských služeb (a nejen jich), které lze nazvat 
„Abú Fajád.“ Když se před značnou řádkou měsíců na středním 
východě ztratilo pět Čechů, a prakticky vzápětí unikla zprávička, 
že z taxíku bratra u nás zadrženého Abú Fajáda, bylo snad jasné 
každému blbci (tedy i mně), že následovat bude žádost o výměnu. 
Ale v našich svobodných médiích pak nadešlo dlouhé a tajemné 
ticho. Když ty, jistě „vyhladovělé a týrané“ Čechy, měli konečně 
naši přivézt, muselo být každému naprosto jasné, že už tam také 
vezou k výměně Fajáda.  Ale protože my jsme přece tak hloupí, 
namlouvali nám, že ministr spravedlnosti se (náhodou právě teď) 
rozhoduje, jestli podepíše jeho vydání do Spojených států. Náš bo-
hatýr si dupnul - Americe ho nedá (vidíte, co si můžeme dovolit!). 
Když ty naše „ztracené děti“ přivezli, bylo to zřejmě už i ministru 
Stropnickému, i když vydrží hodně, tak trapné, že přiznal výměnu 
za Fajáda. To neměl. Podle pana Bělobrádka, který by už vzhledem 
ke své příslušnosti měl lež odmítat, se dopustil trestuhodného 
úniku informací a měl by tudíž z funkce odstoupit. Prostý občane 
demokratického státu, pozor, nikdy se nepřejídej hrachem, protože 
zde i pouhý prd jest únikem (informací)!

Dostal jsem letáček (vy také)  - Noviny pro lidi - pan Chova-
nec tu říká: „O vaše bezpečí se postaráme“. Krátce potom vyhlásil 
č. l na pětistupňové škále nebezpečí teroristického útoku. Protože 
v Bruselu se nejdřív střílelo a pak, za už nejvyšší pohotovosti, do-
šlo k úspěšným útokům na letišti a v metru. Pane ministře, vaše-
mu ujištění věřím stejně jako vašemu vysokoškolskému diplomu. 
Ze stejného plátku hledí tvář jiného politického impotenta, ten 
nám tvrdí: „Potřebujeme vyšší růst mezd“. Váhám, slyším v tom 
to MY. Už zas? Vždyť vy si pořád přidáváte! V typicky předvoleb-
ním článku vyzvedává zásluhu své partaje o zvyšování minimální 
mzdy - to je jediný bod, který se opravdu týká mzdy těch, co si po 
práci myjí ruce solvinou, nebo stojí celý den v marketu u pokladny 
a pak ještě v noci navážejí do regálů zboží. Jestli tihle lidé, a je jich 
hodně, mají důstojně žít (a vás trošku milovat), pak nestačí tohle 
naprosto nedostatečné a jalové balancování na mzdě kosmicky 
vzdálené současnému průměru, bez opravdu produktivního tlaku 

Z POHLEDU OBČANŮ
na zaměstnavatele, kteří si dobrovolně ze svých zisků ukrajovat ne-
budou, neboť- vy tam v Praze - nejsou jen „státní zaměstnanci“!

U pana Babiše se dalo čekat, že po něm půjdou, stejně se dalo 
čekat, že najdou. Marně však hledám, vlastně ho ani nečekám, ně-
jaký upřímný soustředěný tlak na očištění svého stáda pod heslem 
„Vzhůru za důvěru našich voličů“. Každé to divadelní tažení je vzá-
pětí smeteno ve vlastních řadách schválenou legislativou - v tomto 
případě možností utajeného akcionáře. Vždyť jak dlouho už nám 
věší na nos imitaci boje za zprůhlednění! A každé to nařčení je 
vedeno nápadně opatrně a nedůsledně u vědomí toho množství 
hnoje, které by se muselo vyvézt z vrcholných zasedacích sálů, 
na němž ve skutečnosti tady nikdo zájem nemá. Pan Bělobrádek, 
tentokrát už v obavách, aby nepadla celá vláda i s ním, prohlásil: 
„Nemáme si nechat nabíhat od opozice!“

President dosud řeší svůj peroutkovský problém, sporný člá-
nek už jsem dvakrát četl na internetu - každý je jiný. Který je pravý, 
je-li vůbec z nich některý pravý? Nerad skáču na špek. Varianty, 
které tam jsou, by svědčily o tom, že slovo džentlmen bylo myšleno 
v úvozovkách. Přátelé, kdybych tady náhodou někdy napsal třeba 
„Klaus je pašák“, přece byste tomu neuvěřili! Mě zaujalo, že článek 
byl patrně napsán po záboru Sudet, a tak jsem se tak nějak soukro-
mě zamyslel nad tím významem (či váhou) slova džentlmen: Teh-
dy, v té „peroutkovské“ době, se sešlo v Mnichově víc na pohled 
uhlazených džentlmenů. Jednali bez nás, jednali o nás a výsledkem 
bylo něco velmi nedžentlmenského. Možná tady mohla začít cesta 
degradace významu toho slova, poznání, že úsměv, gesto a pečlivě 
vyžehlené sako ještě nemusí znamenat džentlmena. A může být 
hůř - na internetu je fotografi e skupiny běženců - sněží, několik 
mladých mužů, v plné fyzické síle, dobře oblečených, s rukama 
většinou v kapsách, kráčí do Evropy. Uprostřed skupiny jediná 
žena - bosá, jedno dítě na zádech, druhé na prsou, třetí za ruku, 
v druhé ruce tašku. Posuďte, celým tímto článkem jdou příklady 
„džentlmenů.“

Alex Krobot

STOLETÍ Vody…52...
  „šedá voda“   

Dle webového portálu www.cenyenergie.cz již cena 
vody v roce 2015, včetně stočného, překročila na třech 
lokalitách v České republice hranici sta korun za kubík. 
V budoucnu můžeme očekávat, že počet „stovkových 
rekordmanů“ bude jenom přibývat. Dnes je průměrná 
spotřeba asi 120 l na osobu denně a omezování spotřeby 
vody běžným způsobem, tedy šetřením, má své limity. 
Proto se hledají další řešení. Komplikovaná, technicky 
a investičně náročná. 
Jedno spočívá v opětovném použití vody z vany, pračky, 
myčky, dřezu nebo dešťovky. Říká se jí šedá voda a po 
přečištění je možné ji opět použít ke splachování na WC 
nebo zalévání. Každé řešení má ovšem svoje ale. Je třeba 
vybudovat samostatný rozvod, instalovat technologii, 
nádrž, čerpadla. Systém slibuje úsporu zhruba 50% vody. 
Finanční návratnost je v tuto chvíli velmi dlouhodobá 
a u menších rodinných domů se zatím nedoporučuje. 
Jiné je to u velkých budov, hotelů nemocnic a podobných 
zařízení. Spotřeba vody se zde pohybuje řádově v jiných 
číslech. Vzhledem k tomu, že vypouštíme především 
teplou vodu, lze celý systém ještě kombinovat s instalací 
tepelného výměníku, a tak je možno ušetřit až 25% ener-
gie potřebné na její ohřev. Kdy začneme s montáží? No až 
patřičně stoupne cena vody.    Petr Beneš
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíce března a dubna tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Vernerová Dáňa  70 let
Schmidt Michal   70 let
Valenta Josef    70 let
Odstrčilová Emilie  76 let
Kubíček Heinz   76 let
Valentová Vlasta  76 let
Valentová Anna  77 let
Valentová Gertruda  78 let
Čech Stanislav   78 let
Odstrčil Josef   79 let
Černohous Josef  79 let
Valenta Jaroslav  79 let
Pospíšil Jan   80 let
Havránek Bohumil  80 let
Hlušička Vratislav  80 let
Hrehová Anna   81 let
Dvořáková Anežka  83 let
Pavelka Jaroslav  83 let
Beranová Hildegarda  86 let
Straka Zdeněk   92 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom slyšeli Tvůj hlas.

Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí
těžko je vzpomínat, když srdce bolí.

Čas prý rány hojí, je to ovšem zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.

Dne 14. března 2016 jsme si 
připomněli 24. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše 

milovaná manželka, maminka, babička
paní Vlasta Valentová z Březné.

S láskou a úctou stále vzpomínají manžel, syn s rodinou 
a vnoučata s rodinami.

Dne 12. března 2016 
jsme si připomněli 

20. smutné výročí úmrtí

pana Františka Tempíra.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka a synové Jiří 
a František s rodinami.

Jen svíci hořící a kytičku na hrob 
Ti můžeme dát.

Jen chvíli tiše postát a vzpomínat.

Dne 28. března tomu bylo 25 let, 
co zemřel 

pan Josef Koutný z Březné.
S láskou stále vzpomínají 

manželka Anna, dcera a synové 
s rodinami a sourozenci.

Čas plyne a roky ubíhají, však na Vás 
krásné vzpomínky nám zůstávají.
Utichly kroky i Váš hlas, ale obraz 

v srdci zůstává v nás.

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.

Nikdy nezapomenou děti 
s rodinami.

Klesla ruka, která tak ráda pracovala,
zmlkla ústa, která slovy hladívala,

a oči, které se jasně dívaly
a navždy se již zavřely.

Dne 7. května tomu bude
deset let, kdy nás opustil pan

František Hevera
ze Štítů.

S láskou a úctou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich 
srdcích je stále stejně hluboká …

Dne 3. května 
tomu budou čtyři roky,

kdy nás opustila
paní 

Květoslava Knápková.
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel, dcera a synové s rodinami.
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OKÉNKO
DO KNIHOVNY

Besedy pro žáky ZŠ a MŠ Štíty
Měsíc březen je v knihovnách 
každoročně zasvěcen všem čtenářům. 
Naši městskou knihovnu během této 
březnové kampaně navštívilo v rámci 
školní výuky 114 žáků Základní školy 
a mateřské školy Štíty.
Letošní knihovnické lekce, uspořádané 

k propagaci četby a čtenářství, byly tematicky přizpůsobené 
věku dětí a požadavkům vyučujících. K danému tématu jsme 
společně četli z přichystaných knih a nechyběly ani oblíbené 
soutěže a odměny. Na konci besedy si všichni žáci společně se 
svými třídními učitelkami prohlédli knihy a časopisy. 
Děkuji všem paním učitelkám za návštěvu knihovny, velmi 
dobrou spolupráci se školou a společnou snahu motivovat 
děti ke čtení.                                   Květa Lakomá, MěK Štíty

Stolní tenis 2015-2016
V březnu byly odehrány poslední zápasy soutěží stolního 
tenisu sezóny 2015-2016 a družstva Štítů ve svých soutě-
žích dosáhla velmi dobrých výsledků. Pro družstvo Štíty 
A je dosažené 4. místo v Krajském přeboru II B nejlepším 
umístěním za posledních několik let. Dařilo se i dalším druž-
stvům, družstvo Štíty B se v Regionálním přeboru I drželo 
po většinu sezóny mezi nejlepšími a nakonec skončilo na 6. 
místě, družstvo Štíty C v Regionálním přeboru II skončilo na 
10. místě.
V této sezóně se podařilo také obnovit pravidelné tréninky 
pro nejmenší zájemce o stolní tenis, za což patří velké podě-
kování trenérům z řad našich družstev. V následující sezóně 
bychom na tuto práci s mládeží rádi navázali a s našimi ma-
lými hráči začali jezdit i na dětské turnaje pořádané v rámci 
okresu Šumperk.

Bc. Zdeněk Drlík

STOLNÍ TENIS
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TURISTIKA

           Je čtvrtek sedmnáctého března, do kalendářního jara chybí málo, 
do zad mi hřeje sluníčko, které meteorologové dobře předpověděli. 
Mrskám hůlkami, co pomáhají opravovat má chycená záda, a kolem 
sv. Trojice, říkáme tu „zadem“, se blížím do Písařova. Na autobusové 
zastávce, jež nese označení „U Davidů“, chodím sem a tam. Říká se 
- stepuji. Turista neumí „jen“ stát. Konečně přijíždí autobus od Štítů, 
k mé radosti více plný jak jindy. Známé tváře jsou zaznamenány 
do paměti fotoaparátu (už nikoliv na fi lmový pás) a já začínám své 
provázení ze svých vzpomínek, někdy i ze vzpomínek jiných, jež 
sahají za datum mého narození. Náš letošní druhý ofi ciální výlet 
má totiž svůj vlastivědný název: „Po stopách využití vodní energie 
v Písařově a v Bukovici“. Ukazuji trasu někdejšího vodního náhonu, 
který se odpojoval z Písařovského potoka v místech očím nyní 
skrytých autobusem, v němž občan Tonda už léta pěstuje rajčata. 
Pak vstupujeme na uzoučkou stezku a je tu už i patrná prohlubeň 
náhonu. Na dně bývalého rybníka jsou teď vysázené švestky, na 
levém břehu jsou torza dvou stavidel. Jedno bylo odpouštěcí (či 
přepadové), z druhého vedlo silné potrubí vodu přímo na lopatky 
mlýnského kola, které bylo ukryté v kamenobetonovém kasematu. 
Ten už není. Na zdi do dvora není už ani kolo, které bylo možno 
rozpohybovat transmisí a pomocí plochého řemene zprovoznit 
mlátičku. Neexistuje ani mlynářské zařízení, v bývalé mlýnici lze už 
vidět jen staré zrestaurované trámy a leží tu vývěsní štít s nápisem 
„Mühle, Oldřich Kubíček“. Starého pána jsem znal jako účetního, 
jenž rozvážně jezdil na svém historickém motocyklu do kanceláře 
státního statku. Zůstala budova mlýna, která už nemůže fungovat 
jako muzeum - musí poskytnou určité pohodlí k bydlení, ale celková 
architektura je stále dost fascinující a lze si ji představit i jako kulisu 
k pohádkám. Scházíme ke Kocandě - kdo jde vlevo, jde po katastru 
Písařova, pravá krajnice patří Bukovici. V Bukovici, kdo to neví, je 
i restaurace Na Kocandě, kam zasedáme na jednoho šeráčka. Pak, 
asi třicet metrů pod mostem, ukazuji „trojmezí“ - stýkají se tu 
katastrální hranice Písařova, Bukovic a Jakubovic.  Pod propustkem 
silnice č. 11 je stále patrný nános. Třicátého července v roce 1980 
tu nebývale silná bouře navrstvila spoustu hlíny a kamení, až sem 
tehdy doplavaly i brambory z polí pod Stráží. Vinou nevhodně 
konstruovaného mostu byl tehdy zaplaven i dvůr a přízemí právě 
okukovaného mlýna. Valná část luk v povodí potoka až k Bukovici 
a dále k Březné byla pro zamokření meandrujícím a teď náplavy 
ještě více zvýšeným tokem neskliditelná a zarůstající křovinami. 
Účastnil jsem se tehdy návrhu na vodohospodářské řešení, které 
mělo přinést využití zemědělské půdy v této lokalitě. Teď kráčíme 
po levém břehu potoka, tady pod Lázem bylo i dnes dlouho jíní 
z nočního mrazíku, teď odpoledne tu hřeje sluníčko, v lese je 
příhodné dříví na opékací ohýnek. Neodoláme.  Teď by tak bodlo 
to pivko! Ne, k restauraci jsme se nevrátili, pokračujeme po vodě, 
po levé straně je ve svahu nad námi kácením obnažená Čertí skalka. 
Zazní pověst o ní. Téměř naproti nahoře dělá státní silnice ostrou 
zatáčku, říká se tu „U Hanky“. Pod silnicí stála samota, v ní bydleli 
matka s dcerou - Němky. Příchod Hitlera je potěšil (jako mnohé 
další). Po osvobození se děli věci! Vojáci na „doporučení“ vpadli 
do stavení. Matka se pak oběsila a „nejsou důkazy, že dcera byla 
odsunuta ...“ Na mostě zastavujeme – vykládám, kam jsme chodili 
v dětství lyžovat, kde je katastrální hranice Bušína a Březenského 
Dvora. Když jsem tady po těch tehdejších mokřinách a v šáší prolézal 
v ruce s pozemkovou mapou, přišel jsem na hlavní důvod zamokření 
v této části údolí. Možná někdy v 19. století vyvstal nápad stavby 
mlýna v Bukovicích. Bukovický potok nese na vodohospodářských 
mapách pojmenování Čistá, což svědčí o tom, že byl považován 
spíše za říčku.  Zajímavé je to tím, že více vody asi bývalo od 

Písařova, hlavně do doby, než byly hlavní prameny podchyceny do 
obecního vodovodu. Vraťme se ale k tomu bukovickému mlýnu: 
Tehdy tam někdo, určitě ze zkušeností, přišel na to, že hlavně za 
přísušků by bylo vody pro mlýn málo, a tak vyměřil (musel to být 
machr) a zbudoval zřejmě dost ojedinělé a svérázné řešení - přivedl 
vodu Písařovského potoka novým náhonem k posílení bukovické 
Čisté. Počin to byl v té době velmi kladný, ke změně směřování vody 
došlo právě na místě mostu, na kterém jsme stáli. Původní koryto 
potoka tady časem úplně zaniklo. Soukromí zemědělci mohli z jara 
i dobře využívat vodu z nyní výše vedeného toku k zavlažování luk 
- to se tehdy běžně dělalo. Jenže pak zase mlýn fungovat přestal, 
proč by se někdo měl starat o údržbu náhonu, voda bez užitku by 
jen zbytečně působila vlhkostí na budovy. Náhon zarůstal, voda čím 
dál víc prosakovala, nebo už přetékala přes louky, které postupně 
devastovala. Po tomto poznání jsem navrhl - a bylo také provedeno 
- znovupřeložení toku do nejnižších míst, tedy k lesu. Koryto 
potoka je řešeno polovegetačními tvárnicemi, poměrně značný 
spád je upravován mnoha splávky. Tok lemuje výsadba dřevin. 
Už uplynulá doba a dnešní stav svědčí o správnosti tohoto řešení.  
Jen občas začínající mokřinky, poškozené drenážní šachty nebo 
zarůstající výústě (stejné je to na polích) svědčí o naprosté absenci 
údržby. To nesvědčí o tom, že by - většinou nájemce - plnil smluvní 
text o udržování půdy v úrodném stavu.  Tož, kráčeli jsme dál - 
ukazoval jsem, někdy už takřka nepostřehnutelné, jindy ještě dobře 
viditelné zbytky trasy zajímavého díla - původního náhonu. Na 
hranici bukovického intravilánu náhon doslova obtáčel tzv. Jursův 
les, takže velice blízko té bukovické tekly dvě vody různým směrem 
- Čistá dolů, voda z Písařova „nahoru“ - obloukem tekla loukou 
pod Jankem do potřebné výšky a konečně ústila do Čisté. Tady byla 
hned dvě stavidla - jedno umožňovalo omezit nebo uzavřít nyní už 
spojené vody, druhé bylo na náhonu ke mlýnu, který ještě pár metrů 
sledoval silnici č. 43, pak pod ní převedl vodu na druhou stranu. Ještě 
je třeba říct, že nejspodnější úsek starého řečiště potoka z Písařova 
byl zachován, protože tam ústila spojka od stavidla pod Jursovým 
lesem, které řešilo odtok při povodňovém průtoku nebo při údržbě 
dalšího úseku. Náhon pak pokračoval loukou, kde se teď dá říkat 
před Dufk em a nad mlýnem - stavením p. Habermanna - vtékal 
do zásobního rybníka. Dalo by se tedy říkat - Habermannův mlýn, 
což evokuje prozaický a zfi lmovaný příběh z nedalekého Bludova. 
Do odsunu provozovala mlýn německá rodina hospodařící také 
na přilehlých polnostech.  Jestli někdy dříve tento mlýn pohánělo 
klasické vodní kolo, se neví. Jisto je, že v pamatované době tu voda 
poháněla Francisovu turbínu a vyrobený proud poháněl stroje. 
Voda po využití v turbíně odcházela krytým kanálem dvorem 
a pod stodolou, těsně v katastru Březenský Dvůr, se vracela do 
potoka. Veškeré mlýnské stroje i turbína byly odvezeny hned po 
válce.                                                                                                                   
Tady jsme se v podvečer rozloučili a já šel po svých… Dalších 
jedenáct vědomostně obohacených účastníků vlastně také po svých 
- až do Štítů.                                                                  Alex Krobot

   Výlet trochu jinak

U písařovského mlýna.
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