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CO NOVÉHO VE ŠTÍTECH
Během dvou měsíců prázdnin bylo naplánováno a zá-
roveň splněno několik investic a oprav. K těm nejdů-
ležitějším patřila rekonstrukce budovy mateřské školy 
a oprava komunikace 1. třídy, která vede středem města.  
Dokončilo se vydláždění ulice z náměstí Míru směrem 
k základní škole. Opravy se také dočkala závodní jídel-
na v budově staré radnice. Pracuje se na nové fasádě 
domu č. 3 na náměstí. V přilehlé obci Březná plynule 
pokračuje výstavba nové hasičské zbrojnice. Má již ho-

tovou střechu, okna a fasádu. Nyní se práce přesunuly 
na interiérovou část, kde probíhají elektrikářské a insta-
latérské práce a brzy budou dokončeny omítky. 
Výraznou rekonstrukcí prochází pomník obětem 
světových válek. Bude vystavěn ze žulového kamene 
a předpokládané ukončení většiny prací očekáváme 
v listopadu tohoto roku. V příštím roce při příležitosti 
100. výročí ukončení 1. světové války plánujeme jeho 
slavnostní odhalení a vysvěcení.
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 61. – 63. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo, zhotovitel fi rma EMPESORT 
s.r.o.,Valašské Meziříčí – informační panely pro 
měření rychlosti, Březná.

• Smlouva o dílo, zhotovitel MgA. Petr Tůma, Ží-
rovnice – restaurování sousoší u pily.

• Smlouva o dílo, zhotovitel Bohuslav Sedláček, 
Česká Třebová – dláždění chodníků a komuni-
kace.

• Smlouva o zprostředkování uměleckého výkonu 
– varhanní koncert v kostele ve Štítech.

• Rámcová kupní smlouva uzavřená s fi rmou M 
– SILNICE a.s., Pardubice – průběžné dodávání 
kamene a kameniva.

• Pachtovní smlouva uzavřená s fi rmou ZEAS 
Březná a.s. – pacht pozemků.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost 
MEIS v Olomouckém kraji.

• Smlouva o dílo, zhotovitel Miloš Nechanický, 
Jilemnice – oprava pomníku padlým ve Štítech.

• Dohoda o vypořádání uzavřená s Pavlem Jelín-
kem – fi nanční vypořádání za vybavení bytu.

• Smlouva o provedení uměleckého výkonu – vy-
stoupení skupiny Stracené Ráj na Štíteckém 
jarmarku 2018.

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 usnese-
ní RMě Štíty.

• Rada města schválila rozpočtové opatření vlast-
ní č. 4/2017 a 5/2017.

• Rada vzala na vědomí informace o počtu voleb-
ních okrsků, vymezení volebních okrsků, stano-
vení minimálního počtu členů OVK a jmenování 
zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sně-
movny ČR 2017.

• Rada města schválila opravu nebytových prostor 
tenisových kabin v celkové částce 25 tisíc Kč.

• Rada města schválila cenovou nabídku na fré-
zování komunikace předloženou fi rmou STRA-
BAG a.s.

• Rada města schválila nákup: dárkové balíčky na 
tenisový turnaj Masters Štíty, 6 ks fotbalových 
míčů pro TJ Sokol Štíty, dary v hodnotě 15 tis. 
Kč na mezinárodní setkání Štíty – Belvedere Os-
trense – Saint Pal en Chalecon, vibrační deska 
VDR 26, fotbalové sety pro nejlepší mládežnic-
ký fotbalový tým, materiál na akci přechod pro 
chodce, ruční laserový snímač, komponenty na 
upgrade 2 kusů PC. 

• Rada města neschvaluje žádost fi rmy SKIPARK 
Červená Voda o umístění rozcestníků a značek 
na stromy ve vlastnictví města a zahrnutí po-
zemků města – lesních cest do cyklotras Buková 
hora.

• Rada města schválila udělení licence pro do-
pravce ARRIVA Morava a.s., Ostrava.

• Rada města vzala na vědomí pozvání starostky 
města Niemodlin na akci KARPIK 2017.

• Rada města schválila návrh pozvánky na 
17. zasedání ZMě Štíty.

• Rada města schválila podání výpovědi z nájmu 
nebytových prostor v objektu čp. 3 ve Štítech 
nájemcem Policií ČR.

• Rada města schválila ustanovení Sportovní ko-
mise – nová komise rady města.

• Rada vzala na vědomí stanovisko Pardubického 
kraje – ukončení objednávky železniční dopravy 
na trati Mlýnický Dvůr – Štíty z důvodu neefektiv-
nosti provozu.

• Rada vzala na vědomí zprávu ekonomky města 
o plnění daňových příjmů za rok 2017.

• Rada schválila povolení výjimky ve školním roce 
2017/2018 z nejvyššího počtu žáků ve třídách.

Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé se bude konat ve Štítech 

na hřbitově 2. listopadu 2017 

ve čtvrtek, po mši svaté 

(začátek mše je v 17 hod.). 

Za farnost P. Jacek Brończyk
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Štítecká delegace ve Francii
Ve dnech 14. až 18. srpna přijalo 11 zástupců města Ští-
ty pozvání do francouzské obce Saint-Pal-de-Chalen-
con. Setkání se v hojném počtu zúčastnili i obyvatelé 
našeho italského partnerského města Belvedere Os-
trense. Po příjezdu jsme byli vřele uvítáni a ubytováni 
ve francouzských rodinách. Další den jsme se zúčastnili 
bohoslužby v nedalekém kostelíku a poté následovala 
prohlídka Saint-Pal-de-Chalencon a konference sta-

rostů a organizátorů, na které se jednalo o společném 
projektu. Během pobytu jsme byli panem starostou 
provedeni místní továrnou na výrobu plastů a zdejší 
dobrovolní hasiči nám ukázali svou stanici a vybavení. 
Viděli jsme také místní pekárnu chleba, kozí farmu 
a kravín. Vše bylo provázeno podrobným výkladem. 
Součástí programu byla i návštěva nedalekého hradu 
Chalencon, města Le Puy en Velay a lihovaru Vervain. 
Vzájemné setkání posílilo vzájemnou spolupráci mezi 
samosprávami a občany zúčastněných měst.

 

MĚSTSKÉ EVROPSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (MEIS) ŠTÍTY 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA BESEDU NA TÉMA 
 

 ZDRAVÉ MLSÁNÍ
aneb VÁNOČNÍ CUKROVÍ TROCHU JINAK 

 

 

ve středu 29. listopadu v 16:30 v zasedací místnosti MÚ Štíty 

 

Součástí besedy bude ochutnávka zdravějších variant cukroví, 
které pro Vás spolu s recepty a zajímavým povídáním připraví 
odbornice na zdravé stravování Leona Kysilková.   Vstup zdarma.       

 
 

      

   Veřejné zdraví je jednou z politik Evropské unie: „EU přijímá opatření na ochranu a zlepšování zdraví všech Evropanů v průběhu celého jejich života“. 
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KONCERTY 
VE ŠTÍTECKÉM KOSTELE

Srpnový pouťový víkend byl zahájen varhanním 
koncertem v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Naše 
město se opět zapojilo do již 11. ročníku Českého 
varhanního festivalu, jehož hlavním cílem je pro-
pagace historických varhan v nejrůznějších obcích 
a městech.  Štítecké varhany pocházející z konce 
19. století se rozezněly pod rukama Pavla Svobody, 
který posluchačům představil nejen klasické varhan-
ní skladby, ale bravurně zahrál i moderní  kompozici. 
Po koncertě měli návštěvníci možnost podívat se na 
kůr, kde se dozvěděli zajímavé informace o stavbě 
a historii varhan. 
Nedělní odpoledne se kostel zaplnil fanoušky folkové 
skupiny Spirituál kvintet, která se na české hudební 
scéně pohybuje již 57. rokem. O tom, že zájem o kon-
certy této hudební stálice je stále veliký, nás kromě 
nabitého kostela přesvědčila návštěva mnoha poslu-
chačů i ze vzdálenějšího okolí našeho města. Po skvě-
lém hudebním zážitku pogratuloval starosta Štítů 
Bc. Jiří Vogel zakládajícímu členu skupiny panu Jiří-
mu Tichotovi k jeho letošním 80. narozeninám. 

PŘEDNÁŠKA MEIS 
O BYLINKÁCH

V úterý 26. září Městské evropské informační středis-
ko Štíty uspořádalo přednášku uznávané bylinkářky 
paní Jarmily Podhorné. Tato odbornice na gemmote-
rapii (léčení výtažky z pupenů rostlin) se dlouhodo-
bě zabývá výrobou bylinných produktů.
V první části přednášky hovořila Mgr. Podhorná 
o důvodech, které ji vedly k založení fi rmy, což byl 
především její zájem o lidské tělo a předávání in-
formací lidem, kteří potřebují pomoc. Zmínila se o  
podmínkách, v nichž se svým podnikáním začínala, 
i o prvních úspěších v léčbě. Informace získávala stu-
diem odborné literatury tuzemských i zahraničních 
autorů, ovlivnily ji významné osobnosti českého by-
linkářství J. Janča a J. Zentrich. Účinky svých produk-
tů následně ověřovala v praxi. Promítli jsme si krátký 
dokument, ve kterém jsme viděli, jak se jednotlivé 
byliny pěstují a zpracovávají. Poté paní magistra 
hovořila o účincích různých bylinek, o nejčastějších 
zdravotních problémech dnešní doby a jejich mož-
ném řešení. Na závěr zájemcům doporučila vhodný 
postup pro řešení nejrůznějších neduhů. 

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Štěpáne, co ty a kultura, orientuješ se?
Štěpán: S tím mám honičku, kultura nebo kultůra, presi-
dent či prezident, sken, scan, fejsbúk…fakt nevím…
Redaktorka: A co takhle: „nejneobhospodařovávatel-
nější - kulturněpolitický odkaz“ ?
Štěpán: S tím si poradím…o samotě si to pomalu pře-
čtu…
Redaktorka: A máš radu, jak z toho ven?
Štěpán: Všechno si vygúgluj, jenom musíš mít po ruce 
wifi , vifi ? … on line,  prostě musíš být připojená!!! … 
jenom aby šla elektrika…                 

Já a Štěpán Vás jsme off -line
Dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Výstava jiřin v Herolticích
Ve dnech 19. 8. – 20. 8. 2017 se konala již tradiční výstava 
jiřin v heroltickém kulturním domě. Letošní počasí jiři-
nám přálo, hlavně těm velkokvětým odrůdám, takže bylo 
na co koukat. Mezi téměř 200 odrůdami vypěstovanými 

panem Zdeňkem Beranem bylo velmi těžké vybírat. 
Letos byla výstava doplněna o ukázku ze sbírky loutek. 
O krásná aranžmá se postarala paní Marie Kajínková. 
Již teď se těším, jaké překvapení pro nás pořadatelé 
chystají příští rok. 

Za spokojené návštěvníky Jana Knápková

RC modely a hasičská soutěž 
v Herolticích

V sobotu 9. 9. 2017 proběhl již tradiční den s RC mo-
dely v Herolticích. Počasí bylo zpočátku větrné, vhodné 
spíš pro drakiádu. Modeláři trpělivě vyčkávali na příz-
nivější chvíle, než vzlétli. Prostor měly zatím pozemní 
modely, např. tank, vojenská auta i modely terénních 
aut. Během odpoledne se vítr utišil a modeláři  konečně 
vzlétli. Návštěvníci mohli vidět jak malé modely, tak 
i ty největší, které váží 20 kg. Zážitkem byla akrobacie 
s modelem Extra 300 pana Duška ze Zábřeha. Největší 
model větroně Jantar měl rozpětí 8,2 m. Letošní ročník 
proběhl naštěstí i přes nepřízeň počasí bez nehod.
S akcí souběžně probíhal již 16. ročník pohárové ha-
sičské soutěže v Herolticích. Kromě mužů soutěžily 
i ženy. 
Výsledková listina:
Muži: 1. Bušín, 2. Heroltice, 3. Horní Studénky
Ženy: 1. Zborov., 2. Heroltice, 3. Horní Heřmanice 
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Začátek dalšího školního roku 
Zahájení letošního školního roku bylo veselejší pro 

děti ze školky, které už koncem srpna uvítala barevná 
budova mateřské školy. Zřizovatel zde během prázdnin 
provedl výměnu oken, celkovou opravu střechy a omít-
ky včetně nové fasády. Opravy vykonaly místní fi rmy 
spolu se zaměstnanci města a všichni odvedli vynikající 
práci. Vzhledem k těmto činnostem jsme prázdninový 
provoz školky přemístili do tříd základní školy. Mateř-
ská škola je od počátku školního roku opět plně obsa-
zena. Při přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání 
jsme mohli přijmout všechny zájemce ze Štítů, nedosta-
lo se pouze na děti z okolních obcí. Ve školce přibylo 
výrazně mladších dětí, což je pro zaměstnance nároč-
nější. Naštěstí se nám podařilo díky podpoře z projektu 
ministerstva školství posílit personál o pozici chůvy. 
Novinkou je povinné předškolní vzdělávání pro děti 
starší pěti let. U nás však tato zákonná úprava nepřines-
la prakticky žádnou změnu, protože všichni předškoláci 
školku v minulých letech vždy navštěvovali.

Další změna proběhla ve školní družině, kde jsme se 
rozhodli pro zásadní opravu sociálního zařízení, které 
bylo ve velmi špatném stavu. Tato oprava se v současné 
době dokončuje a děti se svými vychovatelkami se bu-
dou již brzy moci vrátit do svých oblíbených prostor. 

Začátek školního roku letos připadl na 4. září a nej-
větším zážitkem byl první školní den pro 26 našich 
prvňáčků a jejich rodiče. Stejně jako jejich o rok starší 
spolužáci i oni budou mít angličtinu již od začátku 
školní docházky. Začít s angličtinou už v prvním roč-

níku se nám loni velmi osvědčilo. V letošním školním 
roce otevřeme 12 tříd s celkem 245 žáky, asi třetina jich 
je z okolních obcí, nejvíce z Písařova. Do školní družiny 
jsme mohli přijmout každého zájemce a zcela jsme její 
kapacitu naplnili. Činnost školy bude probíhat podle 
ročního plánu.  I letos se bude ve výuce pravidelně 
objevovat rodilý mluvčí, a to opět Mr. C. M. Ramsey, 
tentokrát v dvoutýdenních cyklech. Jeho přítomnost 
působí na žáky velmi motivačně. Mr. Ramsey si dokázal 
žáky získat a většina z nich při konverzaci s ním zjistila, 
že se angličtinou nebo němčinou docela dobře domlu-
ví. Pokračujeme i nadále v podpoře a rozvíjení tech-
nického vzdělávání a je potěšitelné, že se mezi zájemci 
o techniku objevují stále častěji dívky. Zcela novou 
vzdělávací aktivitou zahájenou v druhém pololetí mi-
nulého školního roku byl čtenářský klub. Ten má za cíl 
podpořit vztah dětí ke čtení. Klub pokračuje a má pře-
kvapivě, i přes obecné mínění, že se dnes již málo čte, 
poměrně dost zájemců. Dále budeme podporovat žáky 
v účasti v předmětových soutěžích a olympiádách a tím 
rozvíjet jejich nadání.  V loňském roce žáci školy doká-
zali, že jsou schopni dosáhnout velmi dobrých výsledků 
v porovnání se svými vrstevníky. Úspěchy slavili např. 
v českém jazyce, dějepise, matematice a cizích jazycích.

Přeji nám všem, aby i školní rok  2017/2018 proběhl 
zdárně a úspěšně.

   Miloš Harnych, ředitel školy
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SDH Březná
Historie hasičského sboru se začíná psát roku 1887. 

Tehdy ještě byla Březná rozdělena na dvě části - Březná Ves 
(Friese Dorf) a Březenský Dvůr (Friese Hof). Členové sbo-
ru byli převážně německé národnosti, jak je dochováno na 
dobové fotografi i k 45. výročí sboru. O vývoji SDH Březná 
za více než století jeho existence toho není příliš známo, 
nedochovala se žádná kronika, a tak zůstávaly pouze vzpo-
mínky občanů na jednotlivé akce konané v naší obci.

Náš sbor k dnešnímu dni čítá 53 členů, a jakožto jediný 
spolek v naší obci pořádá zažité kulturní akce, mezi něž patří 
Ostatková merenda, Pálení čarodějnic, Kácení máje. Nezapo-
míná také na děti, pro které pořádá dětský karneval, dětský 
den a mikulášskou nadílku, uspořádal také již řadu zájezdů 
pro děti i pro dospělé a několik ročníků siláckých soutěží. 
Sportovní družstvo se pravidelně účastní požárních soutěží 
v blízkém okolí, kde dosahuje - dle možností naší techniky- 
skvělých výsledků. Do výbavy naší jednotky patří vůz Avia, 
dvě požární stříkačky PS12 a požární stříkačka PS8.

Po roce 1989, kdy byl zrušen původní kulturní areál, jsme 
za pomocí města Štíty postupně začali s výstavbou nového 
kulturního stánku a od roku 2002 jsme zde začali pořádat 
soutěže hasičských družstev „O putovní pohár SDH Březná“. 

Již 16. ročník hasičských soutěží na Březné, uspořádaný 
dne 22. 7. 2017, byl o to významnější, protože letošní rok 
oslavujeme 130. výročí založení sboru. Pozvání na tak vý-
znamný den přijali hosté: starosta města Štíty p. Bc. Jiří Vogel, 
místostarosta města Štíty p. Luboš Skácel, starosta Okresní-
ho sdružení hasičů Šumperk a krajský náměstek starosty 
p. Ing. Josef Ošťádal, starostka 8. okrsku a členka Okresního 
sdružení hasičů Šumperk Blanka Šanovcová.

Po úvodním ceremoniálu, při kterém jsme převzali 
vyznamenání a ocenění za příkladnou práci, se naplno roz-
jela soutěž, které se zúčastnilo celkem 13 družstev, a již po 
úvodním výkonu družstva z Bušína bylo patrné, že 1. místo 
nebude jen tak zadarmo. O to napjatější situace nastala, když 
se do vedení dostali naši věční rivalové z Heroltic. Startovní 
třináctka, kterou jsme si vylosovali, se ale ukázala jako šťast-
ná, a tak hlavní cena - putovní pohár a 130 lahvových piv 
Březňák zůstaly na Březné. Soutěž zakončila ukázkou své do-
vednosti dvě družstva březenské mládeže, která nás, doufám, 
jednou nahradí v úspěšném tažení za vítězstvím.

Program pokračoval dětskými soutěžemi o sladké odmě-
ny, svou techniku také  přijel předvést hasičský záchranný 
systém Olomouckého kraje ze Zábřeha. Nahlédnout do 
historie jsme mohli díky zapůjčení hasičských stříkaček 
z Horních Studének, Václavova a od Radoslava Jurenky. 
Velký potlesk potom sklidily čtyři taneční skupiny PS Háčko, 
které rozzářily parket pod vedením Ing. Heleny Gálové.  Poté 
opět přijeli hasiči, tentokrát z JSDH Štíty, kteří nám předvedli 
názornou ukázku vyproštění zraněné osoby z havarovaného 
auta a předání zraněného k lékařskému ošetření. Velký obdiv 
si také vysloužili dovednosti vycvičených policejních psů 
pod vedením Bedřicha Berana, Jana Václavka a jejich kolegů.

Vystoupení taneční skupiny Angel‘s tribe ze Šumperka 
vneslo na Březnou kouzlo orientálních tanců se závoji, vějíři 
a šavlemi. Posledními účinkujícími byli Páni z Bludova, kteří 
na místní louce rozprostřeli své stany a vystoupením histo-
rického šermu chtěli dobýt místní hřiště. Naštěstí se tomu tak 
nestalo, protože jim tomu z části zabránil krátkodobý příval 
deště. Po celou dobu nás hudebně doprovázel DJ Rosťa Pavel-
ka, k tanci a poslechu nám skvěle hrály Horalka Jakubovice 
a Melodik Rock.

Před desátou večer jsme ještě pro naše příznivce připravi-
li ohňostroj, kterým jsme náš úspěšný den završili.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoukoliv 
měrou zasloužili o to, aby naše oslava měla důstojný průběh. 
V prvé řadě to jsou hasiči z Březné, Olomoucký kraj, město Ští-
ty, ZEAS Březná, Klein automotive, OP papírna Olšany, Team 
Oil – Štíty, skautský oddíl Hledači – Štíty, myslivecké sdružení 
Tetřívek – Štíty a velké poděkování patří i našim občanům, 
kteří přispěli do hasičské soutěže velkým množstvím cen.

Zbývá nám již se jen těšit na další vydařené kulturní 
a sportovní akce pořádané naším sborem, ale hlavně na no-
vou výstavbu zbrojnice, kterou nám zajišťuje Město Štíty. Ale 
o tom až zase někdy příště.                                                                              

                                   Místostarosta SDH Petr Malý

Výsledky hasičské soutěže:
1. Březná 24:66 s. (mimo jiné 
i nejrychleji sestříknutý terč 
v čase 23:18)
2. Heroltice 25:14
3. Bušín 26:91
4. Králíky 28:53
5. Zborov 30:58

6. Hostice 31:53
7. Horní Studénky 31:61
8. Kosov 33:83
9. Písařov – ženy 37:88
10. Zborov – ženy 39:80
11. Bukovice 41:11
12. Svébohov 54:07
13. Horní Heřmanice- nepl. pokus
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Místní památníky - historie a současnost
Stalo se již zvykem, že články v této rubrice často reagují 
na aktuální dění v našem městě s přihlédnutím k historic-
kým souvislostem. Nebude tomu jinak ani tentokrát. Pod 
náměstím byl odstraněn památník osvobození a probíhají 
zde stavební práce. Protože většina obyvatel našeho města 
si již nevzpomíná ani na válečná léta ani na okolnosti sou-
visející s památníkem, nahlédneme do dávné minulosti 
a vrátíme se do počátku dvacátého století.

Pod náměstím, naproti domu č. 34, stávala ještě na za-
čátku 20. st. jedna ze čtyř místních kašen,1 jak je vidět na 

výřezu z dobové pohlednice. Po první světové válce byla jako 
první zrušena – roku 1921 se zaváděl v Šilperku vodovod. 
A právě toto místo bylo vhodné pro stavbu památníku všem 
šilperským občanům, kteří padli v 1. světové válce. A tak, jak 
praví kronika „…15. srpna 1926 byl odhalen německý pomník 
padlým, který stál na náměstíčku pod č. 28, 29 a 30.“

Jak je patrno z pohlednice, šlo o celý pietní areál, mohy-
la stála o hodně výš než pozdější památník osvobození. Na 
přední straně mohyly se nacházela deska se jmény padlých. 
Nešlo však jen o Němce - byla tam i jména česká, za Rakous-
ka-Uherska museli jít za císaře pána do války všichni, ať byli 
jakékoliv národnosti. Pramen z bývalé kašny byl podchycen 
a vyveden do malé kašničky ve spodní části areálu2. Osud 
pomníku se naplnil v padesátých letech, kdy byla mohyla 
odstraněna (kroniky zde mlčí a nedá se dohledat přesné 
datum ani okolnosti). Když se roku 2013 opravovala štítecká 
radnice, byla při úklidu na půdě nalezena pod 20 cm náno-

sem hlíny a suti v hadrech zabalená poničená deska se jmény 
padlých. Patrně tehdy někdo desku zachránil a tajně ukryl 
pro generace příští… Replika desky se dnes nachází v chodbě 
márnice při vstupu na hřbitov.

Při příležitosti blížícího se 15. výročí osvobození Česko-
slovenska Rudou armádou rozhodlo tehdejší vedení o posta-
vení nového památníku.  Byl uzavřen socialistický závazek 
k odpracování 718 brig. hodin (občané pracovali zdarma!). 
Bylo přestavěno a upraveno prostranství, nový pomník byl 
vzat ze hřbitova (po odsunuté německé rodině), na přední 
stranu byla vytesána pěticípá hvězda a nápis LÁSKU ZA 
HRDINSTVÍ (až do roku 1965 byl na zadní straně původní 
německý nápis!).

 Výpisy z kroniky:
Rok 1960
…Na místě zrušeného německého památníku postaven 
nový památník osvobození, kolem něhož vysázeny kvě-
tiny...
…Dne 8. května jsme oslavovali 15. výročí osvobození 
odhalením památníku…
…Dne 9. května odešli občané v průvodu k památníku 
osvobození, kde položili věnec s rudými šerpami. Čestnou 
stráž u památníku stáli vojáci a pionýři. Slavnostní projev 
měl člen okresního výboru KSČ dr. Gazárek. Odhalením 
roušky byl památník odevzdán ochraně občanstva…

V roce 1965 byla nově vydlážděna ulice z náměstí kolem 
staré radnice k pomníku, práce byly dokončeny k 9. květnu 
-  k 20. výročí osvobození. Průvod občanů se ubíral k památ-

Výřez pohlednice z přelomu století – vpravo je vidět kašna

Celý pietní areál na pohlednici z roku 1926 Takhle by měl pomník vypadat po rekonstrukci

Památník se jmény padlých
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
……co znamená nápis nad vchodem do mateřské školy

Jak všichni víme, poslední celková rekonstrukce ma-
teřské školy byla provedena v letech 1995 -1996. Zub času 
však hlodal, a tak o letošních prázdninách tato budova 
dostala novou fasádu, okna, střechu… 

Většině občanů našeho města se nově opravená budo-
va líbí, ale je hodně těch, kteří nelibě nesou nápis v portálu 
školky, který je psán v němčině. „Jsme Češi, co tam dělá 
německý nápis? Co znamená ten nápis v němčině a kdo 
ho tam dal? A proč? Proč tam psali to v té němčině?“ Ta-
kové a podobné otázky je slyšet nejen od rodičů dětí, které 
školku navštěvují. 

Vysvětlení je jednoduché. Nápis byl náhodně objeven 
při odstraňování a omývání staré fasády pod nánosem as-
faltu a omítky. Význam slova „der Kindergarten“ v němčině 
znamená totéž, co v angličtině „the children’s garden“ nebo 
v ruštině „dětskij sad“, což lze doslovně přeložit jako dětská 
zahrada. Slovo Jubiläum znamená výročí, jubileum.                     

Z kroniky je známo, že mateřská školka (Kindergarten) 
v Šilperku byla přestavěna z bývalé budovy barvírny a bě-
lírny šilperskými obyvateli německé národnosti z popudu 
aktivního občana  Blümela roku 1908. Právě dr. Alois 
Blümel začal shánět peníze, sponzory a stal se předsedou 
jím založeného „Spolku mateřské školy“(česká mateřská 
škola započala svou činnost až roku 1926 v budově současné 

školy). Nabízí se však otázka, jestli datum v kronice neo-
značuje počátek přestavby a zda Kindergarten nebyla ote-
vřena spíš roku 1910, k 70. výročí zahájení činnosti vůbec 
prvního zařízení tohoto druhu v Evropě. První Kinder-
garten totiž otevřel v Německu roku 1840 Friedrich Frö-
bel, německý pedagog, který se zaměřoval na předškolní 
výchovu (byl rovněž tvůrcem prvních didaktických her, jeho 
práce a hračky byly inspirací i pro Marii Montessori, která 
je nadále rozvíjela v metodu a pomůcky světově uznávané 
a podporující každé dítě). 

Ať je tedy tomu tak či onak, berme nápis nad 
vchodem jako součást historické budovy - jako krás-
né secesní výtvarné dílko, stejně jako třeba nápis nad 
vchodem do fary či staré radnice. Nápisy nad vstupy do 
budov jsou časté, ale v minulosti bývaly psány nejčastě-
ji v latině či němčině. Neměly by nás tedy pohoršovat.                                                                                         
                       Ivana Valentová

níku osvobození po zcela nové vydlážděné cestě. Při této pří-
ležitosti byl také konečně odstraněn německý nápis na zadní 
straně a nahrazen datem 9. 5.1960. Po sametové revoluci byl 
nápis upraven do neutrální podoby. 

Příští rok bude pro naše město velmi významný. Nejenže 
uplyne 740 let od jeho založení, ale zároveň oslavíme sto let 
od konce 1. světové války a stoleté výročí vzniku samostatné 
Československé republiky. Bylo proto rozhodnuto obnovit 

na původním místě památník, který bude tentokrát věnován 
všem obětem 1. a 2. světové války ve Štítech i v přilehlých 
obcích.    
      Ivana Valentová
1 Na konci 16. století nechal Jan Žalkovský přivádět vodu, která byla 
pitná, dřevěným potrubím z heřmanického potoka do kašen a do 
lázní a pivovaru (domy č. 29 a 30).
2 Voda zde tekla ještě v šedesátých letech.
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Crhov před svatým Václavem
Na Crhov padá podzim. Zahrádky pilných sousedek 

se modrají astrami, bělají hvozdíky, růžoví chryzantémami 
a tavolníky, radují se oranží plevelných lampiónků mo-
chyně. Crhovští chalupáři takové hojnosti květin asi nikdy 
v zahrádkách nedosáhnou, každodenní péče je ve vztahu 
k domovským záhonkům nedostižná. Tak si aspoň čas od 
času dopřejeme nechat rozkvést květinu sousedských vzta-
hů, společně sdíleného zážitku a radosti z pěkně strávených 
společných chvil. 

Tradičně jsme zahájili prázdniny pouťovým táborákem. 
I letos byly děti upatlané od keramické hlíny a nadšené ze 
vzduchovkového střílení. Přibylo nám vděčné ježdění na 
koni a spousta sportovních a zábavných her pro děti. Ke 
společnému zážitku stačí málo – mít co zakousnout a čím si 
přiťuknout, postavit si hranici z dobrého dřeva a zazpívat si 
u harmoniky. Na místním hřišti se tradičně scházíme všich-
ni, kdo chceme v dlouhých letních dnech přivítat prázdniny 
i naše svaté patrony, Cyrila a Metoděje.

 Část crhovských dětí strávila dva krásné týdny v Lukách 
nad Jihlavou, kam jezdíme na tábor Javor v lavoru, letos s té-
matem pohádky. Velmi se nám hodily tábornické dovednosti, 
znalost šifer a morseovky v crhovské letní stopovací hře, 
která nás prozkoušela ve všímavosti, znalosti přírody i míst-
ních reálií. Děti v malých týmech obstály ve hře velmi dobře, 
všechny se vrátily v pořádku do cíle a odnesly si několik 
drobností pro radost a také do školních aktovek.

Spolek Crhovská chasa se v letních měsících postaral 
i o divadelní a fi lmové zážitky. Přivítali jsme brněnské di-
vadlo Líšeň a jejich pohádku pro malé i velké Žabáci aneb 
Sny starého dědka. V jedné z místních stodol, kterou pro 
účely jednoho večera vyklidily místní ženy, postavilo divadlo 
nápaditou scénu z přírodních materiálů, kořenů a pařezů 
i rákosu. Diváci se sesedli pod širým nebem a do pomalého 
stmívání zaznělo kvákání žab, klapání nožiček dřevěných 
loutek, vyprávění podle knížky Kvak a Žbluňk jsou kamará-
di, dětské komentáře a smích mnoha místních, kteří se přišli 
na divadlo do stodoly podívat. Podobný úspěch zaznamenalo 
i letní kino v jiné stodole, kterou majitelé uklidili tak, aby se 
tam vešlo pár křesel, lavic i starých sání na sezení. Dobrá 
vůle, trocha práce a ochota sdílet vlastní prostor se sousedy 
tak připravily krásný zážitek na několik letních večerů, kdy se 
velcí i malí sešli u starých komediálních fi lmů.

Se začátkem podzimu vyrábíme společně papírové draky 
a poprvé pořádáme na kopcích kolem Crhova Drakiádu. 
A než zapadá krajina listím, chceme ještě jednou svolat ves-
nickou brigádu na úklid obecních pozemků. 

Andrea Hanáčková
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KOMENTÁŘ
Čočková s párkem

Vypínám rádio, které právě straší, že máslo bude před Vá-
nocemi stát až sedmdesát korun. Odjíždím do Štítů. Na pinc-
ku, protože žere míň než trabant. Mám totiž důchod značně 
poznamenaný zejména mým posledním zaměstnavatelem 
- spasitelem tohoto kraje. Ve štíteckém obchodě „X“ chodí 
zákazníci kolem másla. V odstupu, jako by bylo horké, čekají 
na lísteček „AKCE.“ Opodál leží kostka, máslu se nápadně 
podobající, nesoucí název „Pozdrav z hor.“ To mě zajímá: Je 
lákavě levnější! Podobá se opravdu jen tím tvarem. A obsa-
huje několik rostlinných tuků, dle jejich původu usuzuji, že 
oněmi horami bude Kilimanžáro. Není. Ona kulisa másla je 
vyrobená v Opočně, výrobce má jistě jen jeden zájem - aby 
naše srdce zůstalo zdravé. A pohled do regálů našich obchodů 
a supermarketů zdravé srdce vyžaduje.  Skutečně není prav-
dou tvrzení komunisty Pavla Kováčika ve sněmovně, že nyní 
stojí lidé fronty na máslo, načež zareagoval Kalousek tím, že 
mu ihned přinesl máslo, bez fronty, z nejbližšího obchodu. 
Ten si zase nevšiml kolikže stojí (určitě ani neví, kolik stálo). 
Mimo realitu jsou zřejmě oba. Ale, lidi, nebojte se, všechno se 
srovná, až zákazníci pochopí, že když si teď nakoupí na ty Vá-
noce máslo za 56 korun, tak vlastně udělají terno, protože ti 
váhající ho pak budou mít za sedmdesát!  Někde se jistě šklebí 
nejbohatší člověk v Německu - je jím majitel obchodních ře-
tězců Kaufl and a Lídl. Našinec si možná myslí, že zato můžou 
ti nenasytní zemědělci a krávy, které (prý) dávají v létě řidší 
mléko. Ale já doufám, že lidem neušla ta spousta prázdných 
a jívami zarůstajících stájí po celé republice, která konečně 
přinesla ten kýžený efekt - „smetana je dražší.“  Různí od-
borníci a komentátoři nás opět ujišťují, že v Německu stojí to 
máslo skoro to, co u nás, opět jaksi zapomínají na německý 
trojnásobný plat a důchod, přičemž já ještě dodávám, že zda-
leka ne každý je tady platově a předvolebně opečováván jako 
státní zaměstnanec. Tady zaměstnavatel místo výdělků zvy-
šuje normy! Výsledkem může být zjištění dvou neziskových 
organizací, které konkrétně v šumperském regionu odhalily 

šokující „zjištění“ - exekuce u devíti procent obyvatel, na Sta-
roměstsku dokonce u čtvrtiny obyvatel („Týden“ č. 30/2017)! 
Silně teoreticky - to není dobrý vzduch před důležitými vol-
bami. Prakticky to zase dopadne tak, že nás stejně nemusí 
vést strana ve volbách zvítězivší, ale ty druhé - se domluvící.  
A tato realita opět určitě poznamená zájem o volby. 

Momentální problém znějící máslo je pouhou špičkou 
ledovce v pralese podvodů na zákaznících. Na mé nedávné 
dovolené jsem se tradičně vyhýbal nabízenému menu již pře-
vážně nad sto korun a připravoval jsem si kalorie ze známých 
vepřových (a jiných) konzerv s drůbežím separátem (nebo 
sajrajtem?). Týden to vydržím. Nakoupil jsem si výlučně 
produkty našich výrobců a mohu doporučit těm nemnoha 
starostlivým poslancům, aby porovnali jejich složení pro 
naše regály s těmi, co vyvážejí, a můžou to zase sjet i s cena-
mi!  Předpokládám zajímavé výsledky, nikoliv překvapující. 
A tento problém ani nemusí ventilovat v Bruselu! 

21. 7. rádio oznamovalo pokles ceny kakaových bobů 
o polovinu. Reakce výrobců: „Na ceně čokolády se to nepro-
jeví, protože kakao tvoří jen část výrobních nákladů“. V roce 
2015 stoupla cena kakaa na dvojnásobek. Ihned následovalo 
vyjádření výrobců o nutnosti zvýšit ceny (připomíná vám to 
ceny pohonných hmot?). Jistě, stejně jako já, dlouho pozoru-
jete, jak kakao přestává mít s čokoládou něco společného, jak 
při tom čokoláda zdražuje, jak se zmenšuje hmotnost. Stále 
máte možnost si postěžovat jen do duté vrby, protože nikdy 
není v dosahu někdo, kdo za něco může.

Jen na volební lístky bude tiskárna v Břeclavi potřebovat 
600 tun papíru! Když už to musí být, kéž by byly na výrobu 
tohoto nezbytného materiálu alespoň použity kůrovcem 
prožrané stromy z našich zdevastovaných lesů, které Němec 
stejně nebude chtít.

Restaurace mění majitele, často zavírají a není to jen kvůli 
Babišovi. Trojciferné ceny nabízených jídel nelákají hladové 
a prázdné jídelny zas neuživí personál… Uzavřený kruh? 
Nemusí být. Pamatuji čočkovou polévku s párkem za drobné. 
Drobné zrušili. A za 35 i více korun v tom názvu ani v té po-
lévce kousek párku nenajdu. Už skoro třicet let! 

Lidé prý víc utrácejí. Naše vláda to má za příznak hospo-
dářského růstu!                                                     Alex Krobot

ZELENÍ
KAMARÁDI

Pouštím se na „tenký led“, i když ten, na kterém diváci 
složité fi gury a kompozice sledují, se opravdu probořit 
nemůže. Vždycky, když šlapeme po cyklostezce od Šano-
va, se na slečnu mrknu. Nechtěně na ní zapracovali sil-
ničáři, léta ořezávající větve omezující silniční provoz na 
„jedenáctce“ poblíž Čertovky. Dotáčí svoji piruetu s ru-
kama sepnutýma nad hlavou po svém úspěšném vystou-
pení před četným publikem. Bohatá kštice dotváří „umě-
lecký dojem“ z vystoupení. Dávám jí nejvyšší známku, 
šestku a přeji ještě mnoho let v sousedství publika, jež 
představují kamiony, náklaďáky, sanitky, osobáky a další 
diváci. Ona se nejlépe cítí na náledí. Motoristé a javor 
prominou.                                                    Petr Beneš
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíce září a října tohoto roku slaví významné 
životní výročí tito naši spoluobčané:

Tatarková Anna   70 let
Vlková Věra   70 let
Hranička Otakar   75 let
Illková Jiřina   76 let
Zahradník Jindřich  76 let
Verner Vojtěch   76 let
Cibulová Anna   76 let
Mamiňáková Jarmila  76 let
Pecháček Antonín  76 let
Valentová Erika   77 let
Sadecký Alois   77 let
Illek Jan    78 let
Koutníková Anna  78 let
Žůrková Marcela  79 let
Delovská Para   79 let
Gronychová Marie  80 let
Světlíková Marie   81 let
Macková Anna   84 let
Verner Jaromír   85 let
Mamiňák Jiří   86 let
Šanovec Zdeněk   89 let
Valenta Josef   92 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 11.10.2017 by se dožila 76 let 
naše drahá přítelkyně, 

paní Marie Martincová.
S láskou a úctou stále vzpomínáme.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Kádnerova

Dne 16. října uplyne šest let 
od úmrtí 

pana Františka Kubíčka.

Stále vzpomíná sestra Jana a Aad 
a bratr Mirek s rodinou.

Dne 18. října uplyne 
10. výročí úmrtí naší maminky, 

paní Ludmily Hrdinové.
Stále vzpomínají manžel, synové, 

dcera a zeť s rodinami a pravnučka.
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TURISTIKA

Konečně je čert vzal, komentuje teď možná někdo z těch, 
koho občas zvu mezi nás a jehož výmluvu, že zase něco má, 
omastím jemně jízlivě. Pro to čtenářovo svedení na scestí se 
klidně dopustím v nadpisu chyby, kterou by neoblomný češ-
tinář mohl ozdobit jednou červenou čárkou svislou a dvěma 
vodorovnými. 
Pět aut vyrazilo ráno o poslední květnové neděli do Čech. 
Opravovaný most v Pastvinách bylo nutno objet přes Červe-
novodské sedlo, ale před Vamberkem jsme už stejně po půl 
osmé. Nenápadná odbočka nás převádí přes starý dřevěný 
most a do Pekla nad Zdobnicí, tak se jmenuje ves. Čtyři auta 
sjíždí k železniční zastávce, zatímco trabant zastavuje před 
bytovkami. Olda, náš dnešní osmnáctý účastník, už má zaba-
leno a přisedá k nám. Sveze se jen ten kilometr. Hejno turistů 
se protahuje (nebo dokonce rozcvičuje?), řidiči marně hledají 
stín pro své drobečky. Náš výlet začíná v údolí říčky Zdobni-
ce, která pramení pod hřebenem Orlických hor a u Doudleb 
se vlévá do Divoké Orlice. Čeká nás celých dvacet kilometrů 
do Rokytnice v Orlických horách. Oldřich je můj kamarád 
z vojny, nabídnutých kilometrů se nezalekl a místy pak mohl 
jako znalec i vylepšit trasu cesty. Dnešní předpověď počasí 
je tak výjimečně jednoznačná, že můj batoh ani neobsahuje 
deštník. Modré nebe bez mráčku, osvěžující větřík. Máme teď 
možnost si lépe prohlédnout už zmíněný dřevěný krytý most, 
o němž literatura říká, že je věšadlové konstrukce a narodil 
se už v roce 1840. Když nejde o trasu hřebenovou, nemůže 
snad být jiné lepší varianty než příjemně stinné říční údolí 
- to je ten dnešní případ. Koryto je plné balvanů, skály často 
vyčnívají ze strmých úbočí. V Pekelci pod Rybnou se příjem-
ně chataří, následující kilometry vedou Čertovým dolem. 
Naši cestu provází i koleje, občas profrčí vláček. Ve Slatině 
u fotbalového hřiště proběhne svačení. U Pěčína se na dopo-
ručení našeho rádce nevydáváme po značce, slunci všanc, po 
silnici, ale pokračujeme kolem řeky. Je to cesta obtížná, někdy 
i zvyšuje tvorbu adrenalinu. Tady míjíme zbytky hrádku ze 
14. století.  Můstek u nedaleké chaty byl znatelně mladší jako 
ten pekelský, přesto se zřítil pod naším cyklistou. Pak někde 
v lese pod námi se Zdobnice odklání jiným údolím a my 
pokračujeme kolem říčky, tedy Říčky - tak se jmenuje, do 
Julinčina údolí. Tady přecházíme z modré značky na žlutou, 
kousek po silnici a už jsme u Nového dvora. Alej mohutných 
listnáčů nás, za krásného výhledu po kraji, už neomylně vede 
do Rokytnice.  Na náměstí si poprvé podávám ruku s panem 
Hudouskem (to není ten ze Štítů), o kterém vím, a on o mně, 
nějakých deset let. Ale to by bylo na dlouhé vysvětlování. 

Část našinců klesá už do židliček na zahrádce jednoho re-
stauračního zařízení, několik nás dojde o pár metrů dál do 
hotelu Orličan. I na internetu si můžete ověřit, že je tu krásné 
prostředí, my můžeme dodat, že i pivko tady bylo dobré. Čas 
tu krásně ubíhal a vstávat po dvaceti odchozených kilome-
trech se ani moc nechtělo. Část naší výpravy odešla pak 
k vlaku, naše parta ráda vyslyšela pozvání pana Hudouska 
k prohlídce místního zámku. Patřil Nosticům, pak byl „ošet-
řován“ státními institucemi, dnes jej vlastní soukromník. Za-
čala dlouhá a odvážná cesta vzkříšení. I my musíme, bohužel, 
koukat na hodinky, abychom stihli další vlak. Pohledy z jeho 
oken jsou úchvatné. Peklo, to nad Zdobnicí, vůbec nevypadá 
jako místo trestu pro zatracené. Sedíme na příjemném místě, 
jsme hoštěni, vzpomínáme na vojnu a prohlížíme staré fotky.  
Netradiční zážitky z celé cesty krajinou, štíteckými turisty 
dosud nepolíbenou, i setkání s dobrými lidmi v nás zasel 
úmysl tento výlet někdy zopakovat. Může to být tentokrát 
třeba vláčkem tam a pěšky zpátky.
                                                                              Alex Krobot

Turisté v pekle

Datum dorost - OP

so 14.10. 15:00 12:30 10:15

ne 15.10. 10:30 09:00 11:15

st. 18.10. 16:00

so 21.10 14:30 9:00

ne 22.10 10:00 11:30 14:30

so 28.10. 14:30 10:15

ne 29.10. 10:30 09:00

so 4.11.

ne 5.11. 12:30

V roce 1990 byl s námi na jesenické hřebenovce. 
10. října 2017 by se František Hevera dožil osmdesáti let. 
Nebylo mu přáno. Chybí nám a moc na něj vzpomínáme.    
                                                                         Turisté
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     Autoservis Hudousek s.r.o., Na 

     
Hudousek Martin  tel.: 583 440 283 - 4 / mobil: 605 456 620 

e-mail: servis@autoservis-hudousek.cz 

 

Hudousek Jaroslav tel.: 583 440 283 - 4 / mobil: 737 332 756 
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   350,-  

   550,-  

            500,-  

  200,-  
Ceny jsou  

 

kontaktovat.   
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