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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení 
z 75. - 77. jednání  RMě ve Štítech

Schválené smlouvy:
• Smlouva o poskytnutí příspěvku uzavřená s Olo-

mouckým krajem jako poskytovatelem, kdy se tento 
zavazuje poskytnout příjemci příspěvek na částeč-
nou úhradu nákladů spojených s realizací projektu 
„Partnerské dny Štíty – Niemodlin“ ve výši 30 tis. Kč.

• Smlouva č. 2/2014N uzavřená s p. Michalem Win-
trem, bytem Štíty, kdy předmětem smlouvy je proná-
jem části parcely č. 682/11 a č. 682/10.

• Smlouva č. 3/2014N uzavřená s p. Martinem Slížem, 
bytem Štíty, kdy předmětem smlouvy je pronájem 
části parcely č. 682/11 a č. 682/10.

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou Klein & Blažek, 
spol. s.r.o. Štíty, kdy předmětem smlouvy je poskyt-
nutí fi nančního daru ve výši 300 tis. Kč na opravu 
komunikace v ulici Nákladní.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku uzavřená se Sdru-
žením obcí Orlicko se sídlem v Žamberku, kdy před-
mětem smlouvy je poskytnutí fi nanční částky Městem 
Štíty ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu „Lyžařská 
běžecká oblast Buková hora – Suchý vrch“.

• Smlouva o dílo uzavřená  s fi rmou Pecktrade s.r.o., 
Staré Purkartice, kdy předmětem smlouvy je asfal-
tování ploch a ulice Nákladní, Na Pilníku, Okružní 
zeacenu 721 152,- Kč. bez DPH.

• Smlouva o zprostředkování uměleckého vystoupe-
ní uzavřená s Českým varhanním festivalem o.s., 
Mšec, kdy předmětem smlouvy je varhanní koncert 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech dne 
11.9.2014.

• Smlouva o vykonávání dotačního managementu 
uzavřená s fi rmou AQE advisors, a.s., Brno, kdy 
předmětem smlouvy je plnit kvalifi kovaně podmínky 
a činit administrativní úkony nezbytné pro řádné čer-
pání a následné udržení dotace bez sankcí u projektu 
„Pořízení samosběrného kropícího stroje pro město 
Štíty“ po dobu pěti let za cenu 50 tis. Kč bez DPH.

• Smlouva o sdružených dodávkách plynu uzavřená 
s fi rmou ČEZ prodej s.r.o., Praha dle odběrných míst 
na roky 2015 – 2017.  

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 pro volby do zastupitelstev obcí schválila 
vymezení volebních okrsků, jmenovala zapisovatel-
ky OVK, vzala na vědomí informace o počtu a sídle 
volebních okrsků a schválila vymezení minimálního 
počtu členů OVK.

• Rada města schválila cenovou nabídku ve výši 
199 990,- Kč bez DPH na sadbovou úpravu náměstí 
ve Štítech.

• Rada města schválila zhotovení nových pohlednic  
s motivem Štítů pro TIC Štíty.

• Rada města schválila ZŠ a MŠ Štíty převod fi nanč-
ních prostředků ve výši 150 tis. Kč z rezervního 
fondu do fondu rozvoje majetku a prostředky použít 
na výměnu oken v ZŠ. Dále rada schválila použití 
fi nančních prostředků z tohoto fondu na opravu oken 
v části suterénu školy.

• Rada vzala na vědomí projektovou dokumentaci 
a postup prací v letech 2015 – 2017 – II. část rekon-
strukce městského parku ve Štítech.

• Rada vzala na vědomí oznámení Mgr. Pavla Dvořáčka 
– vzdání se ke dni 31.8.2014 funkce ředitele ZŠ a MŠ 
Štíty z důvodu jmenování ředitelem ZŠ v Lanškrouně. 
Rada města pověřila vedením ZŠ a MŠ Štíty Mgr. Ilo-
nu Haasovou po dobu nezbytně nutnou, než funkci 
začne opět vykonávat PaedDr. Miloš Harnych.

• Rada města vzala na vědomí plnění harmonogramu 
investic a oprav za rok 2014.

• Rada města schválila cenovou nabídku technolo-
gie pro fontánu  na spodním části náměstí za cenu 
282 810 Kč bez DPH předloženou fi rmou KTS – AME 
s.r.o. Hradec Králové.

• Rada města schválila cenovou nabídku na výrobu 
žulových schodů na spodní část náměstí ve výši 
108 800 Kč bez DPH předloženou fi rmou Kameno-
průmysl Komárek s.r.o., Letovice.

• Rada města schválila nákup 1 000 kusů protipovod-
ňových pytlů včetně plničky pytlů.

• Rada města schválila návrh na vyřazení knihovního 
fondu a schválila seznam darovaných monografi í od 
organizací a čtenářů.

• Rada města schválila přípravu projektové dokumen-
tace Crhov – veřejné osvětlení II. část.

USNESENÍ
22. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 17.9.2014

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 22. zasedání ZMě Štíty
2. Rozpočtové opatření vlastní č.3/2014 + dotační 

prostředky
3. Zpráva z jednání Rady města Štíty č. 74 – 76
4. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru červenec - 

srpen 2014 
6. Zpráva o činnosti fi nančního výboru červenec - srpen 

2014
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7. Zpráva o činnosti městských lesů za rok 2014
8. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
9. Různé
10. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

1. B e r e  n a  v ě d o m í :

a) Zprávu o činnosti a hospodaření města Štíty
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19. a 21. 

zasedání zastupitelstva
c) Žádost p. Jany Vernerové o odkoupení nebytových 

prostor v domě čp. 50 ve Štítech

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2.  P r o j e d n a l o  a  s c h v a l u j e :

a) Návrhovou komisi: p. Směšný, p. Kocianová, p. 
Knápek

b) Ověřovatele zápisu: p. Čermák, Ing. Gál

c) Program zasedání 22. jednání zastupitelstva

d) Zápis z 21. jednání  Zastupitelstva města Štíty ze dne 
18.6.2014   

e) Rozpočtové opatření vlastní č.3/2014 + dotační 
prostředky

f) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 74 – 76

g) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 
červenec - srpen 2014 

h) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období 
červenec - srpen 2014 

i) Zprávu o činnosti městských lesů

j) Návrh na odepsání nedobytných pohledávek ke dni 
30.9.2014 dle přílohy

k)  Následující směnu nemovitostí : 
1. Směnu s Františkem a Jiřinou Haasovými – část 

p.č. 3, označenou geometrickým plánem jako 
p.č.3/3 o výměře 88 m2 v majetku Města Štíty se 
smění za část p.č.st. 1, označenou jako p.č. 625 
o výměře 92 m2, vše v v k.ú. Březenský Dvůr, bez 
fi nančního vyrovnání, náklady spojené se směnou  
nese Město Štíty

2. Směnu pozemků s LESY ČR dle směnné 
smlouvy č. 900/13/125. Hodnota směňovaných 
nemovitých věcí v majetku Města Štíty dle 
znaleckého posudku č. 264/2014 ze dne 5.3.2014 
činí 3 839 490 Kč, výměra pozemků je 212 306 
m2

Hodnota směňovaných nemovitých věcí v majetku 
LESY ČR dle znaleckého posudku č. 263/2014 
ze dne 5.3.2014 a znaleckého posudku č. 2014/
3454/040 ze dne 22.3.2014 činí 3 664 450 Kč, 
výměra pozemků je 273 813 m2. Rozdíl cen ve 
výši 175.040 Kč doplatí LESY ČR do 30 dnů od 
doručení vyrozumění o provedení vkladu směnné 
smlouvy do katastru nemovitostí.

l) Následující prodej nemovitostí : 
1. Prodej pozemku p.č. 2816/2 v k.ú. Štíty-město o 

výměře 8 m2  za cenu 800 Kč  + náklady spojené 
s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách 
pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty manželům Všetýčkovým, Štíty

2. Prodej pozemku p.č.st. ZE-PK 254 v k.ú. Heroltice 
u Štítů za cenu 16.200 Kč + náklady spojené 
s prodejem, za podmínek uvedených v Zásadách 
pro pronájem a prodej pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty Lubomíru Fabiánkovi, Heroltice

5.  U k l á d á :

a) Starostovi města v termínu do 1.10.2014 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z 22. ZMě ze dne 
17.9.2014 a dále ukládá radě města provádět 
průběžnou kontrolu plnění usnesení ZMě

b) Předložit žádost p. Jany Vernerové na prvním 
zastupitelstvu v roce 2015

c) P. Čermákovi a p. Horvátové provést namátkovou 
inventuru na městském úřadě dne 23.9.2014

6.  V y h l a š u j e   podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 

a) záměr směny části p.č. 2078/2 za část p.č. 1919 
v k.ú.Štíty-město, žadatel František Valenta

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

   Petr  Haltmar, v. r.  Bc. Jiří  Vogel, v. r.
      místostarosta         starosta

Dětská lékařka MUDr. Emílie Spáčilová 
ordinuje ve Š� tech:

PO 13:00  - 14:00
ÚT 13:00  - 14:00
ČT 13:00  -  14:00
PÁ 13:00  -  14:00

Pracovní doba se bude rozšiřovat dle 
počtů pacientů.

V případě zájmu je nutné dítě v měsících říjnu 
a listopadu zaregistrovat osobně v ordinaci 
ve Š� tech nebo je možné provést registraci 
dítěte k MUDr. Spáčilové i v Turis� ckém in-
formačním centru Š� ty (v přízemí radnice). 

Při registraci je potřeba předložit průkaz zdra-
votního pojištění a adresu současného pediat-
ra, kde je dítě nyní registrováno. 

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
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Městské evropské informační 
středisko (MEIS) Štíty 
uspořádalo ve čtvrtek 25. 
září besedu s výživovou 
poradkyní Ing. Zupkovou 
s názvem „S chutí a hravě jíme 

správně a zdravě“, neboť veřejné zdraví je také jednou z politik 
Evropské unie. EU přijímá opatření na ochranu a zlepšování 
zdraví všech Evropanů v průběhu celého jejich života. Mezi 

hlavní cíle zdravotní politiky EU patří podpora zdravějšího 
životního stylu a předcházení nemocem, což bezprostředně 
souvisí se zdravým stravováním. Přednášky se zúčastnilo 25 
žen, které načerpaly nové a přínosné informace, aktivně se 
zapojovaly svými dotazy a pochvalovaly si také závěrečnou 
ochutnávku zdravých potravin. Beseda byla pro účastníky 
zdarma a uskutečnila se za fi nanční podpory Olomouckého 
kraje, Statutárního města Olomouc a informační sítě Europe 
Direct.

Český varhanní festival
Již druhým rokem jsme měli možnost zapojit naše město 
do Českého varhanního festivalu, který se koná v České 
republice od roku 2007. Posláním tohoto festivalu je 
představit posluchačům mimořádně cenné historické 
varhany, které patří neodmyslitelně ke kulturnímu dědictví 
naší země. 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech jsme ve čtvrtek 
11. září přivítali sopranistku Gabrielu Eibenovou a varhaníka 
Adama Viktoru. Nádherný hluboký kulturní zážitek si přišlo 
vychutnat přes padesát posluchačů.

Rozkvetlé okno 2014 (I. ročník)
Společnost Heroltická s.r.o. 
ve spolupráci s Turistickým 
informačním centrem Štíty se 
po loňském nultém ročníku 
rozhodla i v letošním roce 
podpořit všechny občany, kteří 
se snaží kultivovat a zkrášlovat 
naše město a přilehlé obce 
rozkvetlými okny a balkony. 
Chápeme, že ne všichni mají touhu se představit  a květiny  
pěstují pro své vlastní potěšení. I ti  zaslouží ocenění. Budiž 
jim odměnou  obdiv kolemjdoucích. Mohou být motivací 
pro budoucí pěstitele a přispějí k lepší tváři stále krásnějších 
Štítů i okolí. To je naším hlavním cílem.
Že  je naše soutěž troufalost, neřku-li drzost, jsem byl 
upozorněn mojí blízkou duší. Neexistuje nepěkná květina 
a výzdoba okna, či balkonu je vždycky krásná, zvláště pro 
její autory. „Jak si vůbec dovolujete říct, že tohle okno je 
nejlepší?“ Hodnocení poroty tudíž chápejte jako subjektivní. 
My bychom nejraději ocenili všechny přihlášené.
Porota ve složení Ivar Směšný, Stanislava Smrčková, Jarmila 
Smrčková a Petr Beneš děkuje všem  za odvahu a věřte: „ při 
hodnocení jsme se pěkně natrápili“.
Do prvního ročníku soutěže o nejhezčí rozkvetlé okno se 
letos přihlásilo deset soutěžících. Po skutečné prohlídce 
všech vykvetlých soutěžních oken a balkónů vyhlašujeme 
následující pořadí:
1. místo: Hana Tempírová (získává poukaz v hodnotě 3000 
Kč na služby společnosti Heroltická s.r.o.)
2. místo: Ludmila Ptáčková (získává poukaz v hodnotě 
2000 Kč na služby společnosti Heroltická s.r.o.)
3. místo: Pavlína Rančáková a Květoslava Šulová (každá 
soutěžící získává poukaz v hodnotě 500 Kč na služby 
společnosti Heroltická s.r.o.)
V anketě na internetových stránkách www.stity.cz získalo 
nejvíce hlasů soutěžní okno, resp. balkón, paní Hany 
Tempírové a nejvíce „laiků“ na facebooku Infocentra Štíty 
získala květinová výzdoba paní Ludmily Ptáčkové. 
Gratulujeme!
Setkání všech soutěžících, poroty a předání cen a diplomů 
se uskuteční na malé slavnosti spojené s besedou v hospůdce 
Na Kovárně v Herolticích v pátek 14. listopadu 2014.

Za porotu: Stanislava Smrčková a Petr Beneš

Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

Podzimní rozhovor se Štěpánem:
Redaktorka: Ahoj Štěpáne, co tropíš?
Štěpán: Vkročil jsem do byznisu (čti bussines)
Redaktorka: Obtížné vyslovit.
Štěpán: Věštím budoucnost.
Redaktorka: Dobře, vylož můj zdravotní stav.
Štěpán: Když nebudeš nemocná, budeš asi zdravá.
Redaktorka: A fi nance?
Štěpán: Nula v peněžence, to na mě nesvaluj.
Redaktorka: A manželství?
Štěpán: Jestli se nerozvedeš, tak se vydaří. Občas mráček přeletí.
Redaktorka: Fakt dobrý, tak já jdu...
Štěpán: Moment, naval devět set, bohužel zatím v korunách.

Já...a Štěpán Vás zdravíme  
dotazy pište na: pbbr@seznam.cz
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Něco o mléce
Už v ranném věku nám rodiče vštěpovali, že mléko je zdrojem 
vápníku pro naše kosti a zuby, zdrojem bílkovin pro rozvoj 
svaloviny, obsahuje sacharidy, tuky a minerály pro energii a vi-
talitu organizmu, následuje velké množství vitamínů, počínaje 
Áčkem, B a D a konče Éčkem – nemyslím tím naše konzervační 
přípravky. Pro konzumaci mléka mluví i jeho lehká stravitelnost. 
Literatura uvádí, že ho lze doporučit jak dětem, tak dospělým 
a obzvláště seniorům nebo těhotným a kojícím ženám.
Zeas Březná vyrobí ročně více než 4 miliony litrů mléka v Q 
kvalitě, to je to nejlepší ohodnocení,  jaké lze u mléka dosáhnout. 
Mléko je pravidelně kontrolováno a rozborováno, čímž je zaru-
čena vysoká kvalita. V době nedávné se tomu říkalo sunarové 
mléko. Není to tak dávno, kdy jsme sunar vyráběli pár km pod 
kopcem od našeho městečka, od té doby jsme ho nějak zapomně-
li vyrábět. Dnes to umí jenom v Německu.  S tímto mlékem se 
denně setkáváte v našem mléčném automatu, kde sami můžete 
porovnat opravdové mléko s tím upraveným v krabici, v lepším 
případě ve sklenici. Automat je v provozu od března 2010, kdy se 
prodalo prvních čtrnáct litrů. Dnes je odběr kolem 80 litrů, záleží 
na tom, jak obchodní řetězce udělají akci na to krabicové. Věřím, 
že automat slouží ke spokojenosti všech našich spoluobčanů.
Závěrem mi dovolte jednu malou poznámku. 
Automat bere jen naši českou měnu od jedné koruny do padesáti 
korun. Opravdu jen naši měnu v těchto hodnotách. Nefunguje 
na žádná vylisovaná kolečka, ani různé slepence, ani tomu nic 
podobného. Opravdu to nefunguje.
Jako bonus prozradím recept na domácí jogurt od naší ba-
bičky.
1l mléka zahřejte na 75˚C,nechte schladit na 40˚C.Smíchejte 
s malým bílým jogurtem,nejlépe se osvědčil  „Kunín“. Ještě teplé 
plníme do skleniček , které necháme v teple, nejlépe přes noc  
v peřinách. Konzumovat lze vychlazený s různými marmeládami 
dle chuti,nebo jen tak na bílo.

Dobrou chuť přeje   Vladimír Světlík

Jak je to s Halloweenem 
a Dušičkami?

Svátek mrtvých se už od pradávna slavil v době mezi 
podzimní rovnodenností a zimním slunovratem. Staří Kelto-
vé jej nazývali Samhain. S příchodem juliánského kalendáře 
byl totiž Nový keltský rok ustanoven na 1. listopad.  Noc před 
tímto svátkem zasvětili Keltové mrtvým.

Halloween  je mnohem mladší než Samhain. O tomto 
svátku toho dnes příliš nevíme a ještě ho v Evropě mylně po-
važují za čistě americkou záležitost. Ve skutečnosti se kdysi 
snažila křesťanská církev všechny přírodní pohanské svátky 
(tedy i Samhain)  zlikvidovat, a tak první listopad prohlásila 
za svátek Všech svatých. V Británii se mu říkalo All Hallows 
Day, z čehož později vznikl Halloween.  Lidé slavili oba svát-
ky  - Samhain i Halloween-  dohromady, takže se v průběhu 
středověku prolnuly v jeden. 

Památka zesnulých – lidově  Dušičky - jsou svátek nej-
mladší. Zavedla jej římskokatolická církev na druhý listopa-
dový den, který je vyhrazen už od 10. století modlitbám za 
mrtvé. Zavedenou tradicí jsou návštěvy hřbitovů a rodinných 
hrobů, položení květin a zapálení svíčky, symbolu „věčného 
života v království nebeském“. Zajímavé je, že tento svátek 
slaví společně věřící i nevěřící.                            ( -iv- )

 (podle časopisu HISTORIE)

STOLETÍ Vody…43...
a lidská činnost...

nedá se nic dělat    
Klasický postup: věc, která je nám nepohodlná, dotlačíme do 
fáze: „už se s tím nic nedá dělat“. To musí pryč. Dnešní aktu-
ální téma: stromy. Jak to souvisí s vodou? To jsme si již říkali. 
Zdůrazňuji, že velmi! Život stromů je delší, než ten náš, pokud 
ho zbytečně nezkrátíme a místo mozku neimplementujeme 
motorovou pilu. Některé stromy rostou na „strategických mís-
tech“. Kromě vlivu na vodní režim mají také zpevňující funkci 
ve svazích, na komunikacích (sesuvy), a když všechny další 
parametry obhlédneme, také funkci krajinotvornou („ma-
lebnou a slavíčkotvornou“). Lidé obdivují především stromy 
letité, ovanuté historií a nikoli křovinatý porost. A tak se dnes 
stává, že nám někdo řekne (např. úřad): „S tím se už nedá nic 
dělat, musí pryč“. Krajina ztrácí charakter, úředníci a lidé taky. 
Neřku-li, falšujeme historii.
Uznávám, že stromy, ze kterých padají silné suché větve, jsou 
nebezpečné, že některé mají nestabilní kmeny a ohrožují životy 
i lidská stavení. Ale ještě jsem neviděl, aby se odpovědná osoba 
pravidelně starala o jejich včasné ošetření (prořezat, kontrolo-
vat).  V cizí zemi, hádejte kde, jsem viděl uprostřed silničky le-
titý strom, který byl zabezpečen ohrádkou a dopravními znač-
kami. Každý jej s úctou objel a troufnu si říct, že na něho dýchla 
historie a potěcha. Přibrzdil a pokochal se, popřemýšlel.
V Německu, a podotýkám, že ve “východním“, jsem viděl násle-
dující doplňkovou dopravní značku:   

  
a nad ní byla příslušná cedule, omezující 
rychlost. Stačí? Nestačí? Nevím...
                                                                       
 Petr Beneš 
(s přispěním materiálů německé policie)
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Socha sv. Jana Nepomuckého - 
revitalizace 

Štítecké náměstí pomalu dostává novou tvář. Práce fi nišu-
jí, zídka je dostavěná, v kaskádovité kašně teče voda, za-
hradníci osázeli, co se dalo, socha sv. Jana Nepomuckého 
se po roce vrátila na své místo… Sokl je však stále zakryt 
modrou plachtou a zdánlivě se nic neděje. Ale opravdu jen 
zdánlivě. Informace a podklady pro tento článek mi po-
skytl restaurátor MgA. Petr Tůma, který provádí obnovu 
této památky.                                                  Ivana Valentová
Ze žádosti o dotaci: 
„Pilíř sv. Jana Nepomuckého, který je předmětem projektu, 
je umístěn na veřejném prostranství v centru obce, v parčíku 
na náměstí Míru před č. p. 29.   V současnosti není památka 
v dobrém stavu a hrozí nebezpečí z prodlení. Stav sochařské 
výzdoby této památky je celkem vážný jednak z hlediska 
rozsahu již chybějící modelace a rozsahu poškození, především 
však z hlediska rychlosti procesu vzniku závažných poškození 
předcházejících rozsáhlým úbytkům modelace. Rozhodující 
měrou se na těchto poškozeních podílí celkově vysoký obsah 
vodorozpustných solí. 
Jak je uvedeno výše, při další nečinnosti památky hrozí nebezpe-
čí z prodlení, zejména díky vysokému obsahu vodorozpustných 
solí, které mají rozhodující vliv na rychlost vzniku nových po-
škození. Proto je zásadní snížení obsahu vodorozpustných solí, 
což lze realizovat několika odsolovacími cykly po demontování 
díla a jeho deponování.  
Po demontování a odvezení díla mimo stávající stanoviště 
zůstane místo v parčíku prázdné, a to až po dobu 1 roku. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství v centru 
města, lze očekávat zvýšený zájem veřejnosti o důvody absen-
ce díla.…….“

Komplexní revitalizace pilíře se sochou sv. Jana Nepomucké-
ho je fi nancována z „Programu rozvoje venkova.“
Již v žádosti o dotaci (která činí 90%, město se podílí jen 
10%) podané v únoru 2013 bylo počítáno s tím, že práce 
budou zahájeny v červnu 2013 a ukončeny v červnu 2015. 
Důvodem pro dvouletou realizaci restaurátorských prací je 
aplikace opakovaných odsolovacích zábalů. (Jejich cílem je 
snížení vysokého obsahu vodorozpustných solí, které se v díle 
nacházejí jako důsledek chemického odstraňování původního 
barevného pojednání díla a přispívají k jeho destrukci. V rámci 
projektu byl použit ojedinělý způsob snižování obsahu vodo-
rozpustných solí. Jedná se o technologii, která je v literatuře 
popsána, nicméně v praxi není běžně používaná právě pro svoji 
časovou náročnost. Proto byla získána na revitalizaci i 90% 
dotace).
Dílo bylo v červnu 2013 demontováno a deponováno do 
zabezpečeného skladu obce. Kvůli korodujícím železným 
čepům uvnitř a působení solí bylo silně narušeno. Proto 
muselo nejprve dojít k jeho statickému zajištění. Dále došlo 
k doplnění a zajištění trhlin tak, aby se staly jednotlivé díly 
kompaktními a mohlo být provedeno čištění.  Po očištění 
a statickém zabezpečení byl aplikován zpevňovač, který je 
třeba nechat působit cca 3 týdny a na některé partie musel 

být aplikován opakovaně. Tyto práce byly dokončeny počát-
kem prosince. Poté bylo přistoupeno k odsolování.                                                
Odsolování probíhá tak, že do kamene je aplikována pomocí 
hadic voda zbavená veškerých minerálů. Přes zábal, který 
je nanesen na povrchu kamene, voda, která do sebe pojme 
soli obsažené v kameni, odsychá. Tento proces byl zahájen 
v prosinci. Odsolování probíhalo v interiéru bez vytápění. 
Celkově bylo aplikováno několik odsolovacích zábalů a od-
solování probíhalo ještě celé jaro 2014 až do konce května.                                      
Po odstranění zábalů bylo zjištěno, že na kameni se pořád 
objevují výkvěty soli a že odsolování ještě nelze zcela ukon-
čit. Nebylo však již nutné používat metodu zavodňování, ale 
nanést pouze mokré zábaly. Proto, a také z důvodu rekon-
strukce náměstí, bylo dílo osazeno zpět na náměstí na nově 
vybudovaný základ a spojeno nerezovými čepy, dále bylo 
provedeno restaurování schodů, včetně osazení nerezových 
kramlí a doplněna řada kamenných plomb na díle. Poté byl 
opětovně nanesen zábal na dosud neodsolené partie.
To je v tuto chvíli aktuální stav – dílo je zabaleno a dále se 
odsoluje. Teprve po řádném odsolení mohou být naneseny 
doplňovací tmely. V září proběhl kontrolní den za účasti 
orgánů památkové péče, kde byl tento postup schválen a po-
tvrzen.                                                                                
S dokončením prací je počítáno na jaro 2015, jak bylo uve-
deno v žádosti o dotaci i ve smlouvě s restaurátorem, neboť 
cílem bylo dílo zrestaurovat dlouhodobě, i když za cenu pou-
žití časově náročných postupů. 
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Návštěva 
knihovnic 

ze Šumperska
   Regionální Městská knihovna 
v Šumperku každoročně pořádá 
pro knihovníky svého okresu ex-
kurzi do některé zajímavé knihov-
ny. V letošním roce ředitelka 
MěK Šumperk p. o. Mgr. Zdeňka 
Daňková naplánovala cestu do MěK 
Rychnov nad Kněžnou, spojenou 
s procházkou městem po stopách 
Karla Poláčka a prohlídku MěK Štíty 
s návštěvou Acrobat Parku.
   Ve čtvrtek 25. září tak zavítalo 
do našeho města 41 kolegyň 
z patnácti různých knihoven. Po 
krátkém představení historie města, 
především budovy staré radnice, 
kde knihovna sídlí, byly knihovnice 

OKÉNKO
DO KNIHOVNY

seznámeny s její činností, provozem, návštěvností, ale 
i nutnými opravami prostorů půjčovny.
   Z časových důvodů jsme si neprohlédly vše dle 
plánovaného programu, přesto se všem účastnicím zájezdu 
ve Štítech líbilo. Nejvíce však knihovnice obdivovaly 
nedávno zrekonstruovanou budovu městského úřadu, a přejí 
stejně vydařenou a brzkou obnovu i naší knihovně.

Květa Lakomá, MěK Štíty
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 

2014/2015
Dne 1.9.2014 se před budovou školy konalo slavnostní zahá-
jení nového školního roku 2014/2015. Do školních lavic po-
prvé usedlo 33 prvňáčků, kteří se stali skvělou posilou našeho 
školního teamu. Prvňáčky ve škole přivítali nejen paní třídní 
učitelky, Mgr. Markéta Drlíková a Mgr. Blanka Schwarzová, 
ale také pan starosta a vedení školy.
Popřejme společně prvňáčkům, ale i nám všem, radostný 
a úspěšný nový školní rok 2014/2015.

Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy.

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd 
v Moravském Karlově

Ve dnech 17. – 18. 9. 2014 proběhl v rámci preventivního 
projektu ZŠ a MŠ Štíty „Tvořivě a hravě zvládneme vše 
hravě“ seznamovací pobyt žáků 6. tříd. Cílem pobytu se zá-
žitkovou pedagogikou je poznání sebe a nových spolužáků, 
vytvoření společného kolektivu vrstevníků, zapojení všech 
žáků do společných aktivit, vzájemné poznání učitelů a žáků, 
zvyšování pocitu sounáležitosti s kolektivem i vlastního se-
bevědomí – vše formou soutěží, her, sportovních a společen-
ských aktivit v místnosti i venku. O tom, jak pobyt probíhal, 
píše účastnice pobytu - šesťačka Sára Neiserová.                                                         

( -iv-)

     Moravský Karlov
Štítecká škola má moc pěkný zvyk – šesťáci jezdí na poznávací 
dvoudenní pobyt na chatu do Moravského Karlova.

Letos jsme jeli v půlce září. Sraz byl na náměstí, autobu-
sem jsme jeli do Karlova a pak šli pěšky až k chatě. Cestou 
jsme se mohli občerstvit v obchodě nějakou mňamkou a také 
nás paní učitelka Valentová osvobodila od našich zavazadel 
(naložila je do auta). Díky!

Před chatou nám paní učitelky třídní daly pokyny ohled-
ně zlobení a nezlobení a mohli jsme se všichni ubytovat. 
Já s kamarádkami jsme si vybraly velký pětilůžkový pokoj 
– čím více lidí, tím větší legrace. 

Sraz byl v jídelně, ve které jsme si přestavěli nábytek pod-
le našich představ. Paní učitelky měly pro nás připravenou 
spoustu poznávacích her. Bylo to moc fain, ale dopoledne 
uteklo moc rychle a následoval oběd. Po dobrém obědě jsme 
měli chvilku pauzu a klid na pokojích. V jednu jsme vyrazili 

na rozhlednu. Byla to slušná procház-
ka a počasí nám přálo. Zpět jsme se 
vrátili kolem páté a po večeři násle-
dovaly další hry a aktivity, při kterých 
jsme se navzájem poznávali. Když se 
setmělo, čekala nás stezka odvahy ve 
dvojicích. 

Po deváté jsme se sešli v jídel-
ně, paní učitelky vyhlásily výsledky 
a mohli jsme jít do sprch a do postelí. 
Povídání jsme měli povolené do půl 
jedenácté, pak spát. I když jsme neměli 
před půl osmou vylézt z postelí, kluci 
toto nařízení asi přeslechli, dělali bugr 
už od půl sedmé. Snídaně byla v osm 
a po ní jsme opět utvořili  komuni-
kační kruh, poté následovalo rozdě-
lení do skupin a my malovali obrázky 
a vytvářeli složky se svými jmény. Po 
obědě jsme se sbalili, dostali tatranku 
na cestu a v jednu vyrazili na zpáteční 
cestu obohaceni o nové zkušenosti 
a zážitky. Paní učitelky celou akci moc 
dobře připravily.
Moc se mi na Karlově líbilo!                                                           

Sára Neiserová, 6.A
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Kroužek Mladých 
myslivců a ochránců 

přírody

Zahájil  II. ročník  2014/15 
Motto:   Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji 
nejdříve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme 

začít sami u sebe
Kroužek je určen pro všechny holky a kluky od 

III. třídy, kteří mají rádi přírodu a chtějí se o ní něco 
dozvědět a naučit.

Jsou to výpravy do přírody, poznávání naší zvěře a 
učení, jak o ni pečovat. Aktivní zapojení do činnosti 

myslivců, hlavně při přikrmování zvěře v době 
strádání a také nahlédnutí do tajů výcviku loveckých 
psů. Kroužek je také zaměřen na poznávání našich 
stromů a rostlin a toto vše je každoročně završené 
soutěží o Zlatou srnčí trofej a to v rámci místního 

kola, okresního kola a kola národního.
Kroužek je ofi ciální družinou Českomoravské 

myslivecké jednoty - ČMMJ a jeho činnost se opírá 
o odborně zpracovanou látku pro práci s dětmi ve 

vztahu k přírodě a k myslivosti. 
Scházíme se jednou za 14 dnů a účast v kroužku je 
bezplatná!!! Každý si hradí pouze vlastní pomůcky, 

popřípadě časopis Malá myslivost, kterou vřele 
doporučuji, a potom třeba náklady spojené s výrobou 

budek, krmítek a podobného. 
Případní další zájemci do „Družiny mladých 

myslivců“ se mohou přihlásit u mě, nebo přímo přijít 
na schůzku 

každý sudý týden (tzn. že 42, 44, 46, atd…) 
v 15 hodin k sokolovně, kde máme klubovnu. 

Počet nových zájemců je určitě omezen, 
proto dlouho neváhejte!!!

Těším se na vás, Eva Dušková 

Říje v říjnu?
Panuje všeobecná představa, že měsíc říjen je obdobím říje 
spárkaté zvěře. Ačkoliv podle ní měsíc dostal svůj název, není 
to zdaleka pravda.
Srnčí zvěř má říji v červenci, mufl oní zvěř je jedinou vysokou 
zvěří, která říjí v říjnu. Vysoká zvěř má říji koncem září, v ob-
dobí kolem svatého Václava je v ideálních podmínkách jejich 
říje na vrcholu. Název měsíce října sice od říje pochází, ale co 
se týče spárkaté zvěře, moc to neplatí. 
Podzimní měsíce jsou také nejintenzivnější mysliveckou se-
zónou.  Z jara, když se rodí mláďata, je doba hájení, podzim 
je doba lovů a průběrného odlovu jedinců, nevyhovujících 
dalšímu chovu. Vedle honů máme v říjnu množství lovec-
kých příležitostí individuálními způsoby lovu. Kromě lovu 
trofejových jedinců pokračujeme také v průběrném odlovu 
samičí a mladé zvěře (srnčí, jelení, mufl oní). V dalších měsí-
cích se již světelná část dne výrazně zkracuje, počasí se horší 
a provedení důkladného průběrného odlovu je v těchto mě-
sících složitější. 
V tuto dobu se již spárkatá zvěř začíná shlukovat do zimních 
tlup - stává se více viditelnou, což není projevem přemnožení 
zvěře, jak se naivně domnívají nezasvěcení, ale jedná se o její 
přirozené chování, které má za cíl zvýšit pravděpodobnost 
přežití zimního období a ubránění se predátorům. 
V říjnu se musí ale hlavně myslivci věnovat přikrmování, 
zvěři se vytváří tukové zásoby, které rozhodují o přežití 
zimního období. Je to pro myslivce a jejich pomocníky doba 
sběru nejrůznějších plodů, jako jsou kaštany, žaludy atd. Su-
šíme jeřabiny, abychom v zimním období měli na zpestření 
příkrmu do krmných zařízení. Ve slaniscích doplňujeme sůl.
Pomáhejme přírodě, ona je tu pro nás, ne my pro ni…

napsala: Eva Dušková

Nově otevřený

KOSMETICKÝ SALON
Šárka Žerníčková

Odborné ošetření pleti, manikúra 
a modeláž nehtů

Masáže
Trvalá na řasy

Ošetření galvanickou žehličkou
NU Skin Galvanic SPA II

Péče o ruce
Modeláž nehtů

Parafínové zábaly

Objednávky na tel. č.: 776 299 588

Šárka Žerníčková, Nákladní 238, Štíty
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Skautský oddíl  
,,Hledači“

                          Zborov 2014
   Tak nám to opět vypuklo. Rodiče nás odvezli do Zborova 
na koupaliště, kde byl náš letošní tábor. Předali nás vedoucím 
a už to začalo. Hned nás rozdělili do stanů. Stačili jsme se 
převléct, dát si batoh pod postel a už nás čekal první nástup. 
Potom následovalo takové to, co nesmíme a co zase musíme 
(umývat se a podobně) – děsný. Večer se nám moc nechtělo 
spát a povídali jsme si dlouho do noci. Tak nás Lukáš vyhnal 
ze stanů a museli jsme za trest obíhat koupaliště. To však ně-
kterým nestačilo a povídali dál, tak to samé udělal i Krtek. 
Pak už jsme spali. 
   Další den už byl typicky táborový. Budíček v sedm ráno, 
rozcvička, úklid + ranní hygiena, snídaně a první dopolední 
program. Jediná změna, co nastala, byla ta, že se v kuchyni 
usídlil Luboš. Nakonec to nebylo tak zlé a co nám uvařil, jsme 
snědli, a dokonce přežili. 
   Hrálo se plno her. U některých stačily dobré nohy, jindy 
chytrá hlava. Díky sluníčku jsme si zašli do Rudy nad Mo-
ravou na koupaliště. Škoda, že nefungovalo koupaliště ve 
Zborově. To bychom byli ve vodě pořád. 
  Měli jsme tu dokonce i noční přepad. Naštěstí je Patrik uvi-
děl a jak na ně začal svítit baterkou, utekli. Za odměnu jsme 
měli noční stezku odvahy. Musím se přiznat, že mi nebylo 
moc dobře po těle, když jsem šel v noci sám vyznačenou tra-
sou. Zvládli jsme to ale všichni.
  Na táboře se mi líbilo. Když se nás ptali, jestli pojedeme 
i příště, řekl jsem, že jo.
                                                              Ze skautského deníku.  ,,Be Alive“ aneb skauting v praxi.   

  V říjnu se devítičlenná skupinka skautů a skautek našeho 
kraje zúčastní osmidenní výměny mládeže v rámci progra-
mu Erasmus v chorvatském Solinu, což je předměstí Splitu.  
   Projekt BeAlive (být na živu a věřit) má za cíl povzbudit 
32 mladých lidí ze Slovinska, České republiky, Rumunska 
a Chorvatska k pro-aktivní činnosti na poli humanismu 
a dobrovolnictví. Účastníci získají dovednosti z humanitární 
pomoci, dobrovolnictví a stanou se tak předkladateli (propa-
gátory) životních hodnot v průběhu projektu.
   Projekt bude posilovat hodnoty a postoje účastníků vůči 
inkluzi, empatii, pomoci slabým a potřebným skrze aktivi-
ty v městském parku Marjan ve Splitu, základní škole Kraljice 
Jelene v Solinu, organizování her a zábavy pro nemocné děti 
v oddělení KBC Firule Split (splitská nemocnice) a sirotčinci 
Mileva Tomic. Také se zúčastní humanitární kampaně k pod-
poře nadace na didaktické pomůcky pro děti se speciálními 
potřebami Základní školy Kraljica Jelena v Solinu.
   Poprvé na zahraničním projektu bude integrace a inter-
-kulturní dimenze dosažena pobytem účastníků v domech 
hostitelů. 
   Přípravy už jsou v plném proudu. Poslední víkend před 
projektem plánujeme setkání účastníků na vyjasnění - dola-
dění všech případných otázek. 
    Hlavně aby nám přálo počasí jak na cestování, tak přede-
vším v průběhu projektu. Uvidíme, jak si to chorvatští skauti 
zařídili.
                                                           Zapsal: Skácel Luboš 
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Léto a podzim 
s Crhovskou chasou

Když se dříve někde něco dělo s chasou, neznamenalo to 
jen to, že se dala dohromady parta mladších svobodných lidí. 
Často šlo prostě o to, že se lidé sešli na plácku, u kostela, na 
hřišti, jen proto, aby spolu pobyli a něco dělali. Někdy nohej-
bal, někdy táborák, někdy práce na obecním pozemku. Z to-
hoto jednoduchého důvodu vznikl na začátku léta v Crhově 
spolek, který se bude snažit takto dávat lidi dohromady a na-
bízet nejrůznější aktivity přivádějící sousedy z jejich domů 
a zahrad co nejvíc na společná místa. 

Crhovští si v zimě vyzkoušeli první masopust a když to 
šlo dobře, svolali další sousedské setkání v době crhovské 
pouti – na sv. Cyrila a Metoděje. Už po ranní mši je vesnice 
plná lidí a to je ideální situace pro to, aby se odpoledne na 
hřišti sešly děti a ve snadných i obtížnějších disciplínách 
vyzkoušely svůj postřeh, šikovnost i vytrvalost. Navečer se 
rozezněly zvony a samotní věrozvěstové Cyril s Metodějem 
vstoupili do vesnického kruhu, aby slavnostně zapálili oheň. 
Dva harmonikáři, občerstvení a zjevně potěšení místní pak 
poutní setkání dovršili společným zpíváním.

Jiný večer vprostřed léta zavítala do Crhova vzácná ná-
vštěva – z různých evropských divadelních turné přijelo br-
něnské profesionální divadlo Líšeň. Do naší vesnice přivezlo 
půvabný indický příběh o princezně Sávitrí, která se vydá do 
záhrobí pro duši svého muže Satijavána. Originální stínohra, 
speciální hudební nástroje, zvláštní atmosféra světelného 
divadla – to vše nás uchvátilo stejně jako pozdější ukázka 
světelných triků s obyčejnými hřbitovními lampami a umě-
lohmotnými ozdobnými tácky.

Jak jednoduše může spolkový život vypadat, ukázala 
i další aktivita – rodinné loutkové divadlo. Tři ženské ve třech 
odpoledních nacvičily s loutkami Jeníčka a Mařenku a pro 
pětadvacet dětí a jejich rodiče a prarodiče sehrály v sobotu 
odpoledne grimmovskou verzi drsné pohádky o hladu, zmír-
něné velikým košem domácích perníčků a spoustou legrace, 
kterou děti při sledování pohádky zažily, když sbíraly klacíky 
pro Kašpárka, pomáhaly Mařence zametat a za Jeníčka nastr-
kovaly prstíčky.

Máme z toho v Crhově velikou radost. Nemusíme se 
hned pouštět do velkých projektů. Někdy stačí otevřít dveře 
a pozvat lidi k sobě. Udělat si volno a přijít ke kapli. Sebrat 
i sousedovy děti a vyrazit ven. Budeme to v Crhově zkoušet 
i dál. V plánu je společné relaxační malování, další divadlo 
i setkání nad starými fotkami a vyprávění pamětníků. Přijeď-
te se na naši chasu podívat!

Za Crhovskou chasu Andrea Hanáčková
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

Sršeň Václav   70 let
Illek Jan   75 let
Koutníková Anna  75 let
Delovská Para   76 let
Žůrková Marcela  76 let
Gronychová Marie  77 let
Macková Anna   81 let
Mamiňák Jiří   83 let
Marešová Marie  85 let
Šanovec Zdeněk  86 let
Valenta Josef   89 let
Macková Marie  94 let

  MNOHO ZDRAVÍ!

Z POHLEDU OBČANŮ
 Klíč pod rohožkou

Je opět čas bilboardových sympaťáků. Ještě všude neohnily 
minulé plakáty a už jsou tu nové. Není jistě k podivu, že naši příští 
potencionální zastupitelé na obcích a  malých městech nemusí 
nákladně zvěčňovat své tváře, neboť je většinou dobře známe a jsme 
lépe schopni odhadnout jejich schopnosti. Tady je také nečeká 
závratná kariéra, ale dost práce, kterou můžeme přímo v místě 
hodnotit. Potkáte-li je s krabicí, nebudou v ní miliony.

Poměrně jiné je to na nebesích té pražské porodnice zákonů, 
kde stále marně čekáme, že někdy sestoupí řád, který ve jménu 
spravedlnosti poslouží i prostému lidu, bude mu srozumitelný, 
jednoznačný a jednoduchý jako desatero. Nepůjde vykládat 
naprosto protichůdnými způsoby, jak nám to předvádí třeba pánové 
Kalvoda a Sokol,  dechberoucně honorovaní. Ta porodnice zákonů, 
o které je řeč, zatím pořád posílá do života neduživá zombí a lze 
se jen domýšlet, do jaké míry je to v důsledku neumětelství a do 
jaké míry jde o úmyslné ovlivňování textace tak, aby vyhovovovala 
mafi ánům a lobistům. Neslouží však nijak rozkvětu života obecného. 
A tak prostý normální občan jen nevěřícně zírá na obrazovku či na 
stránku deníku a dozvídá se,

že nemocnice neručí za svého zaměstnance, který se rozhodne 
třeba heparinem odpravit pacienta do věčných lovišť...,

že díky díře v zákonech, jak tvrdí šéf lékařské komory, může 
psychicky nemocný lékař docela legálně ohrožovat životy dětí, 
kterým má pomáhat...,

že uživatel pervitinu s jedenáctkrát vydaným zákazem řízení 
klidně řídí dál, až zabije policistku...,

že za korupci vyšetřovaný politik (nejeden) si běhá (pardon – jezdí) 
po svobodě, zatímco přísloveční - vítr, voda a mráz likvidují důkazy..,

že soudce dostane milion a neví se za co..,
že byl odhlasován služební zákon, jenž má odpolitizovat státní 

správu, jak jest deklarováno a, to je gól – za dohledu politických 
náměstků(!)...,

že když vám někdo něco nabídne, nejspíše nikoliv k vašemu 
prospěchu, po telefonu, stačí vaše „hmm“ a smlouva je uzavřena. 
Pak už si můžete shánět jenom špagát. Tohle je dle, také povedeného, 
nového Občanského zákoníku, který byl připravován deset let(!)...,

že Andrej Babiš „vědomě nespolupracoval s  STB,“ zatímco 
Vojtěch Filip „spolupracoval, ale nevěděl, že s STB.“ A tak už se, 
občané, nedivte, že podobní lidé jsou u nás tam, kde jsou a  běžně 
nevědí, pro co hlasují...

Vy, normální lidé, máte jistě své desatero - musíte chodit do 
práce. Přes píchačky! Musíte tam pracovat. V podmínkách různých, 
často za minimální mzdu a při tom uctivě zdravit svého továrníka. 
Nechlastat! Nespat! Zkuste dělat obstrukce! Zkuste vyrábět zmetky! 
A tak dál...

Je vám stále připomínáno, že máte svobodu a demokracii. 
Opravdu? Předpokladem naplnění výhod z těchto dvou slůvek je 
především rovnost před zákonem. Ovšem před zákonem, který už 
sám o sobě něco takového umožňuje, je za tím účelem stavěn. A pak 
využíván. Stane-li, v našich podmínkách překvapivě, před soudem 
konečně lump, má zaručeně nejlepšího právníka (nejlépe bývalého 
ministra). Lump je pak nemajetný, nebo se majetek šikovně vytrácí, 
na odškodnění obětí peníze nejsou, na právníka ano. Po zpochybnění 
všech důkazů, po zastrašení svědků, zbývá už jen jediné: Odškodnit 
lumpa. Za újmu na pověsti, na výdělku. Z našich peněz!

Vážení poslanci, senátoři, pane presidente. To, co nám věšíte 
na nos, není ani svoboda, ani demokracie.Ty nemohou vegetovat 
na právním bahnu. Bláto je ale možno vysušit, zákony   dotáhnout 
ke spravedlivé dokonalosti. Chce to jen vaši upřímnou snahu, 
odbornost a především charakter. Není to až tak složité, klíč je pod 
rohožkou. Leží tam už dlouho! Až se budete zamýšlet, je-li vám to 
zapotřebí, nad malou volební účastí, neházejte to na nepochopení, 
nezájem a neinteligenci voličů. Něco docela jiného je jejich 
roztrpčení a zklamání. Vámi!                                         Alex Krobot

Adventní koncert Heroltice
 kostel sv. Jana Křtitele

 sobota 13. prosince 2014, 17 hod

 účinkují: Jiří Helán 
  Hanka Mlaskačová
  (zpěv)
  Broňka Schoříková 
  (cimbál, zpěv)
  Vladislav Bláha
   (kytara)
 navštíví nás významné osobnosti moravské 
 a české muziky,
 laureáti mezinárodních ocenění,
 podpoříme obnovu kostela sv. Jana Křtitele 
 přijměte pozvání
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TURISTIKA

  Čtenáře prahnoucí po vzdálené cizině musím zklamat, ty jež oče-
kávají zážitky z okruhu běžněji dostupného výkonem motoru P 63 
a mého opotřebovaného kardiovaskulárního systému můžu přivést 
do mnohem bližší krajiny, kde to před miliony let třáslo zemí a klo-
kotalo žhavou lávou. 
  Zmíněný dvoutakt zaburácel 27. srpna už dvacet minut po třetí, 
to abych v Železném Brodu, na pokraji Českého ráje, stihnul časný 
vlak do Semil. Bylo to stejně marné. Pod Troskami mě objížďka hna-
la až do Turnova a nenáviděnými tabulemi bylo obklopeno i nádra-
ží.V době čekání na další vlak byl čas na to zjistit, že za prázdnou 
baterii asi může maďarské relátko - to nám to pěkně začíná! Nahodil 
jsem turistické boty, batoh a dělal, že se dá žít i bez Trabanta. Tato 
iluze vydržela po dobu mého putování tzv. Riegrovou stezkou. Vede 
krásným údolím řeky Jizery, v jednom úseku dokonce po lávce ve 
skalní stěně, pak zas tunelem. Auto, prozíravě ponechané ve svahu 
lehce nastartovalo a popovezlo mě do Pěnčína – Krásného, na úpatí 
Jizerských hor, kde v 18. století ordinoval Josef Antonín Eleazar 
Kittel, slavný to lékař a léčitel. Po shlédnutí s ním souvisejících 
pamětihodností jsem se pak snažil doslova probojovat do místa do-
mluveného ubytování. Bylo to těžké, protože cestáři právě konečně 
dostali peníze na opravy. Musel jsem zapomenout na pár dalších 
památek v kraji Karoliny Světlé – třeba na skutečný kříž u potoka 
v dědince Rozstání, který se stal názvem jednoho z románů zde 
tvořící spisovatelky. Kdysi povinné, známé a dobré, dnes chybějící, 
tabule s vyznačením tras objížděk jsou nahrazeny tabulemi s po-
děkováním řidičům za jejich pochopení. Není zač, já to  nechápu. 
Naplánovaná trasa hyne v troskách, ale všechny cesty vedou, i okli-
kou, do Říma. Dnes do Nového Boru. Do čtvrtého patra internátu 
sklářské školy, to je patro nejlevnější, odtahám batožinu. Zbývá 
vyměnit relátko, povléct lůžko, uvařit večeři, dát sprchu, naplánovat 
zítřek... A chrrr,chrrr. Tak zhruba poklidně, přátelé, vypadal první 
den mého cestování, kde většinou převažuje účel poznávací nad 
stránkou relaxační.
  Tož k těm sopkám.. Jsem v kraji pod Lužickými horami, mé příští 
cesty se budou dotýkat i kraje Máchova, Českého středohoří, obje-
vím se ve Šluknovském výběžku, Trabanta připomenu i Němcům 
na severní straně, kde  Lužickým horám říkají Zittauer  Gebirge 
– čili Žitavské hory. Z okna ubytovny i každý den na cestách vidím 
nápadně špičaté vrchy, kužely starých sopek. Jejich základní horni-
nou tady bývá pískovec, obrovský tlak a teplota z nitra země však 
často protlačily typicky vulkanický, velmi tvrdý, čedič. Na některé 
z nich vylezu. Dá to zabrat, ale potěšení by měl znásobit parádní 
výhled. Na ten letos moc štěstí nemám. Když stanu na Ralsku, ční 
z moře bílé mlhy jen Bezděz. Z věže Helfenburku vidím jen hradní 
nádvoří. Chtěl bych na Jedlovou, jdu z Jiřetína po křížové cestě a vi-
dět je sotva od kapličky ke kapličce. Ale někdy neideální podmínky 
vyváží zas jiné zážitky, třeba v dešti Kryštofova Údolí, kde odešel 
stěrač i deštník, jsou dvě nádherná muzea, výrobce keramiky, starý 
roubený kostel, trafostanice předělaná na orloj... 
Byly i počasím vyvedené dny – jeden strávený pěším výletem z Čes-
ké Lípy údolím Peklo do Zahrádek a odtud po březích Holanských 
rybníků, zpátky vlakem. Příští den jsem byl jediným ranním ces-
tujícím v autobusu ze Zahrádek do Dubé, abych odtud absolvoval 
více jak dvacetikilometrovou trasu skalními labyrinty, vyhlídkami, 
převisy, při tom jsem objevil dobře ukrytou čundráckou  osadu Va-
ioming.. Pískovec nese velmi často stopy majzlíků dávných předků 
-  v propustích rybníků, na kolmých stěnách úvozů pradávných cest, 
v náhonech mlýnů, skalních bytech, záhadných úkrytech. Reliéfy 
znázorňují někdy svaté, jindy příběh z pověsti, nebo připomínají 
tragické události. Dal jsem si kávu u baru v Pekelných dolech, tak se 

jmenují ohromné prostory ve 
skalách u Cvikova, nyní pří-
stav motorkářů, kdysi němec-
ká válečná továrna Nautilus. 
Shlédl jsem nádherné lustry 
v Kamenickém Šenově i skle-
něnou židli pro mahárádžu, 
expozici nožů u výrobce 
proslavené „rybičky.“ V pří-
hraničním městě Seifh enner-
sdorf je Karasek muzeum, 
připomínající, mimo jiné, lou-
pežnickou činnost pražského 
rodáka v tomto kraji. Pěkné 
je skalní město a lomy na 
mlýnské kameny v Jonsdorfu, 
konečně jsem navštívil i ruiny 
hradu a kláštera na skalním 
bloku nad Oybinem z doby 
Karla IV. 
Devět diafi lmů bude zase 
zpracováno do pořadu při-
bližujícího podrobněji tento 
krásný kraj.  
                            Alex Krobot

  Mezi sopkami

Kopaná - Mladší žáci se vydali 
do partnerského města
Poslední srpnový víkend proběhly v polském partnerském 
městě Niemodlin tradiční oslavy „Dni Gminy Niemodlin“. Při 
této příležitosti se konaly také sportovní turnaje. Do Polska se 
vypravil štítecký oddíl kopané mladších žáků pod vedením Mi-
chala Kubíčka a Herberta Hollyho, aby prezentoval naše město. 
Souboj v kopané odehráli s dalšími čtyřmi družstvy z Polska. 
„Naši hráči byli ze všech nejmladší, a přestože se umístili 
na páté příčce, skvěle si zahráli. A o to především ve sportu 
jde,“  říká předseda TJ Sokol Štíty Ivar Směšný, který se spo-
lečně s několika dalšími zastupiteli a starostou města zúčast-
nil oslav u polských partnerů.

PARTNERSVÍ 
MĚST Belvedere

Ostrense
Niemodlin Štíty
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Družstvo starší přípravky TJ SOKOL Štíty 
se představuje:

Zleva: sponzor družstva Josef Břinčil ml., Vojtěch LANGHAMMER, Jakub KARPOV, Jan ROUČKA, Patrik 
POSPÍŠIL, Jakub JURÁNEK, Oldřich VERNER, Jakub ŠVÉDA, Roman ŽEJDLÍK, Adam MĚRKA, Lukáš 
MINÁŘ, Jiří VALENTA, Dominik HALTMAR, trenér Pavel KOHOUTEK, ležící: brankář Tomáš HERÁK

Družstvo starší přípravky 
pod vedením Pavla Kohoutka 
hraje spolu již čtvrtým rokem. 
Ze začátku jsme rok pouze 
trénovali, než jsme se přihlásili 
do soutěží. Ten rok jsme odehráli 
spoustu přátelských zápasů, 
ve kterých se sehrávali. První 
rok v soutěži jsme si zvykali a 
umístili jsme se na 11. místě ze 
14 celků. To bylo v soutěžním 
ročníku 2012/2013 v kategorii 
mladší přípravka. Druhý rok 
v soutěži už byl podstatně lepší. 
To jsme se umístili na 4. místě a 
medailové umístění nám uniklo 
pouze o fous.
   Celkem jsme vstřelili 294 
branek. Nejlepším střelcem 
našeho celku se stal Oldřich 
Verner, který vstřelil 103 
branek, tj. skoro každou třetí 
branku týmu. Toto je určitě 
snad v celé historii štíteckého 
fotbalu ojedinělý výsledek. Nyní 
máme před sebou první sezónu 
v kategorii starších přípravek.  
                           Pavel Kohoutek
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ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA PRINCIPU JÓGY
PONDĚLÍ 18:00 - 19:00
Cvičíme pro zdravé tělo a klidnou mysl podle principu jógy. V 
prostorách školní družiny ZŠ Š� ty.
S sebou: pohodlné oblečení, podložku, deku a dobrou náladu 
(podložku možno zapůjčit na místě). 

BODYFORM S ŠÁRKOU
ÚTERÝ 18:00 - 19:00 
Fitness a bodyform s Šárkou v tělocvičně základní školy 

(vchod přes dvůr spodní bránou)

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S KAMILOU
STŘEDA 17:00 - 18:00
Cvičební lekce se konají v sokolovně na náměs�  ve Š� tech. 
S sebou si vezměte pohodlné sportovní oblečení a teplé 

ponožky. Podložky zapůjčíme. 

PILATES PRO DĚTI
STŘEDA 17:30 - 18:00
Cvičební lekce se konají v tělocvičně Základní školy ve Š� tech 
(vchod přes školní dvůr, brána pod školou). Podložky a 

cvičební pomůcky zapůjčíme. Určeno pro školní dě� .

PILATES S JARKOU
STŘEDA 18:00 - 19:00
Cvičební lekce se konají v tělocvičně Základní školy ve Š� tech 
(vchod přes školní dvůr, brána pod školou). Podložky a 

cvičební pomůcky zapůjčíme.

CVIČENÍ S HELČOU 
Kontakt: helena.trojakova@seznam.cz, 
tel.: 725 222 159

BODY FORM S HELČOU
ČTVRTEK 18:30 – 19:30
Posilovací lekce probíhají v sokolovně ve Š� tech na 
náměs� .
Cena lekce: 60 Kč nebo 10 lekcí za 500 Kč.

FLAMENCO S HELČOU
ČTVRTEK 19:30 – 20:30
Kurz španělského tance pro ženy, v kurzu se ženy 
učí choreografi e, se kterými veřejně vystupují a 
účastní se amatérských soutěží.
Cena lekce: 70 Kč

Kurzy probíhají v sokolovně ve Š� tech na 
náměs�  KAŽDÝ PÁTEK:

Mini Hvězdičky – kurz dě�  1. st. ZŠ + MŠ 

     14:00 – 14:45

Hvězdičky – kurz dívky 1. st. ZŠ 14:45 – 15:30

Stars – kurz dívky 2. st. ZŠ  15:30 – 16:15

Rakety – kurz ženy   16:15 – 17:15

H E R O L T I C E 

Sobota  8.11.2014  od 18:00  hod.  

 

 

PPOOHH DDKKAA  OO  PPOOPPEELLCCEE  

 

 ochotn ci z  

  

CVIČENÍ VE ŠTÍTECH
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