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Stavební činnost a různorodé opravy v našem městě 
a místních částech jsou v plném proudu i o prázdninách. Od 
začátku července provádíme opravu střechy, fasády a výmě-
nu oken v budově mateřské školy. Pokračujeme s výstavbou 
nové hasičské zbrojnice v části Březná, v památkové zóně 
budujeme nový přechod pro chodce a současně rekonstruu-
jeme místní komunikaci vedoucí z náměstí směrem ke škole 
a chodníky. V nejbližší době nás čeká velká oprava silnice 
1. třídy 1/43 vedoucí přes město. Nové fasády se dočká dům 

CO NOVÉHO VE ŠTÍTECH
č. p. 3 na náměstí Míru a své renovace také pomník obětem 
světových válek pod náměstím. 

Nezapomíná se ani na památky. Rukama restaurátora 
prošlo sousoší Nejsvětější Trojice na Březné a nyní se restau-
rátor věnuje skulptuře Nejsvětější Trojice u místní pily.

Pro lepší informovanost turistů byla na náměstí nainsta-
lována nová informační tabule, na kterou fi nančně přispěl 
Olomoucký kraj. Kromě dvou map na ní návštěvníci najdou 
základní informace o našem městě, jeho historii a památkách.
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ZPRÁVY Z 
R A D N I C E

Výpis z usnesení z 58. – 60. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:

• Smlouva o dílo uzavřená s Ing. Václavem Paterou 
– vypracování lesního hospodářského plánu.

• Smlouva uzavřená Olomouckým krajem – dotace na 
akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“, dotace na 
zajištění akceschopnosti jednotek SDH a dotace na 
zajištění provozu TIC Štíty.

• Smlouva o umělecké produkci – vystoupení skupiny 
O5 & Radeček ve Štítech dne 27. 5.2017, vystoupení 
skupiny Spirituál kvintet ve Štítech dne 13. 8. 2017.

• Smlouva o nájmu pozemku – p. Alena Šanderová - část 
pozemku p. č. 2222/1 a 2078/1 v k. ú. Štíty – město.

• Smlouva o dílo – fi rma ROADMEDIC s.r.o. Šumperk 
– oprava povrchů místních komunikací Crhov, 
Březná.

• Smlouva o dílo – fi rma VELT OKNA s.r.o. Zábřeh 
– výroba a montáž oken na budovu čp. 3 ve Štítech, 
výroba a montáž oken a dveří pro objekt hasičské 
zbrojnice na Březné.

• Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
– fi rma Ahoy CZE s.r.o. – nebytový prostor v čp. 57 
ve Štítech.

• Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
– fi rma Mgr. Jan Urban – nebytový prostor v čp. 55 ve 
Štítech.

• Smlouva o dílo – fi rma GASET s.r.o. Žamberk 
– dodávka a montáž dřevěné konstrukce – hasičská 
zbrojnice Březná.

• Smlouva o dílo – Jaroslav Minář, Štíty – oprava 
fasády MŠ ve Štítech.

• Smlouva o dílo – Milan Beneš, Svitavy – střešní plášť 
– hasičská zbrojnice Březná.

• Smlouva o nájmu věci movité – fi rma MANEK s.r.o. 
Olomouc – pronájem elektrocentrály na akci Setkání 
na pomezí Čech a Moravy.

Různé:

• Na každém ze svých jednání byla rada města 
seznámena s přehledem stavu majetku města, 
stavem závazků a pohledávek města a stavem účtů 
a pokladny. Dále rada na každém jednání vzala 
na vědomí plnění úkolů ze zasedání ZMě Štíty a 
provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení RMě Štíty.

• Rada vzala na vědomí žádost fi rmy J&M Consult 
s.r.o. o ukončení nájemního vztahu – pronájem 
nebytových prostor čp. 57 ve Štítech a současně 
vzala na vědomí žádost p. Pavla Zigáčka o pronájem 
těchto nebytových prostor.

• Rada vzala na vědomí žádost Mgr. Jana Urbana o 
pronájem nebytových prostor v čp. 55 ve Štítech.

• Rada vzala na vědomí cenové nabídky: výroba a 
montáž plotu před objektem čp. 1 ve Štítech, dřevěná 
konstrukce – vazníky, stavební materiál, výroba a 
montáž oken, plech a montáž střechy - hasičská 
zbrojnice na Březné, oprava místních komunikací 
Crhov, Březná, výroba a montáž oken – budova čp. 3 
ve Štítech, oprava fasády MŠ Štíty.

• Rada města schválila nákup motorové rozbrušovačky 
pro MH Štíty, nové pramice na chatu Pastviny, 200 
kusů turistických známek a 2 kusů panelů na měření 
rychlosti vozidel pro místní část Březná.

• Rada vzala na vědomí oznámení ŘSD ČR o opravě 
mostu 43 – 075 přes říčku Březnou za obcí Štíty.

• Rada města pověřila zastupitele pana Skácela, 
Hudouska a Meixnera k přípravě podkladů ke 
schvalování účetní závěrky ZŠ a MŠ Štíty.

• Rada vzala na vědomí žádost p. Jiřího Kmoška o 
pronájem části pozemku p. č. 682/10 a 682/11 v k. ú. 
Štíty – město. 

• Rada města vzala na vědomí zprávu podanou 
koordinátorem integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje ve věci autobusového spojení do 
Crhova. Od 1. 1. 2018 bude zaveden nový spoj.

• Rada města schválila termíny jednání rady města 
v období červenec – prosinec 2017.

• Rada města schválila účetní závěrku ZŠ a MŠ Štíty 
za rok 2016.

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva města Štíty,

konaného dne 21. 6. 2017

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 16. zasedání ZMě Štíty
2. Zpráva o činnosti města Štíty
3. Kontrola akčního plánu strategického rozvoje Města 

Štíty na rok 2017
4. Závěrečný účet Města Štíty za rok 2016
5. Územní plán města Štíty – návrh změn ÚP
6. Zpráva z jednání rady města, usnesení č. 54 – 59
7. Kontrola plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva 

města Štíty
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben – červen 

2017
9. Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben – červen 

2017
10. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty
11. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
12. Různé
13. Diskuse, usnesení, závěr
Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených 
zpráv, návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:

a) Zpráva o činnosti města
b) Protokol úkolů vyplývajících z 2., 9., 19., 21., 12., 14. 

a 15. zasedání zastupitelstva
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c) Plnění Akčního plánu strategického rozvoje Města 
Štíty na rok 2017

d) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské 
školy Štíty za rok 2016 Radou města Štíty

e) Zprávu o činnosti v lesích Města Štíty
f) Zprávu o bezpečnostní situaci v katastru města Štíty 

a přináležejících obcí a obcí Zborov, Horní Studénky, 
Písařov, Jakubovice a Jedlí za rok 2016

g) Návrh na vznik stavebních míst v Herolticích
h) Zrušení žádosti o prodej pozemku p. Kunrtem, Štíty

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.

2. Projednalo a schvaluje:
 

a) Návrhovou komisi: Petr Haltmar, Vojtěch Langer, Ivar 
Směšný

b) Ověřovatele zápisu: Miroslav Čermák, Bc. Zdeněk 
Drlík

c) Program 16. zasedání zastupitelstva
d)  Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 29. 3. 2017   
e) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje „Závěrečný 

účet Města Štíty za rok 2016“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2016“ 
a vyslovuje dle zákona č. 250/2000 Sb., § 17) odst. 7) 
písm. a) souhlas s celoročním hospodařením obce, 
a to bez výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření Města Štíty za rok 2016 je nedílnou 
součástí Závěrečného účtu Města Štíty za rok 2016

f) Zastupitelstvo města Štíty schvaluje účetní závěrku 
Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2016 dle čl. XVI zákona č. 239/2012 Sb., 
přechodné ustanovení, podle § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona

g) Rozpočtové opatření č. 3 – ZMě/2017
h) Návrhové plochy pro bydlení a smíšené dle přílohy 

jako podklad pro pořizovatele nového územního 
plánu Štíty, viz přílohy

i) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města s dobrovolným svazkem obcí Sdružení obcí 
Orlicko na základě žádosti a poskytnutí dotace ve 
výši 20.000,- Kč

j) Zprávu z jednání Rady města Štíty č. 54–59
k) Zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 

duben – červen 2017 včetně protokolů č. 4. – 6
l) Zprávu o činnosti fi nančního výboru za období duben 

– červen 2017 včetně protokolů o výsledku kontroly 
ze dne 12. 4. 2017 a 14. 6. 2017

m) Návrh Okresního soudu v Šumperku zvolit Boženu 
Hartenbergerovou, nar. 29. 3. 1942, bytem Lomená 
161, Štíty, do funkce přísedících okresního soudu na 
další období čtyř let

n) Nabytí budovy bývalé zvláštní školy na Březné čp. 47 
na p. č. st. 35 a pozemku p. č. 200 v k. ú. Březná za 
cenu do 900.000 Kč + DPH od společnosti HELP & 
HELP z. s.

o) Žádost p. Skřivánka o prodloužení doby se 
zákazem rušení nočního klidu dne 1. 7. 2017 od 
22:00 do 02:00 2.7.2017

3. Projednalo a neschvaluje:

a) Žádost o prodej parcely p. č. 610 nebo p. č. 612 v k. 
ú. Heroltice u Štítů podané p. Hanou Hradeckou, 
Šumperk

b) Žádost o prodej parcely p. č. 610 a p. č. 612 v k. ú. 
Heroltice u Štítů podané p. Milanem Homolkou, Brno

c) Žádost o prodej parcely p. č. 610 a p. č. 612 v k. ú. 
Heroltice u Štítů podané p. Ing. Tomášem Zemanem, 
Heroltice

d) Povolení sázkových zařízení na adrese nám. Míru 
43 s tím, že od 1. 1. 2018 bude vydána vyhláška 
o zákazu hazardních her ve Štítech

5. Ukládá:

a) Starostovi města v termínu do 7. 7. 2017 zpracovat 
protokol úkolů vyplývajících z 16. ZMě ze dne 21. 6. 
2017 a dále ukládá radě města provádět průběžnou 
kontrolu plnění usnesení ZMě

6.  Vyhlašuje podle § 39 zákona o obcích záměr 
prodeje, směny: 

a) Záměr prodeje p. č. 2409/9 v k. ú. Štíty-město. 
Žadatel manželé Okřinovi.

b) Záměr prodeje p. č. 931/9 v k. ú. Štíty-město. 
Žadatel Jiří Valenta.

c) Záměr prodeje část p. č. 2189/1 v k. ú. Štíty-město. 
Žadatel Ilona Vysoká, Lenka Hájková.

7.  Pověřuje:

a) Starostu k jednání s p. Kubištou a společností Zeas 
za účelem vzniku stavebních míst v Herolticích.

Pro návrhovou komisi připravila: Pavla Machová

Luboš Skácel, v. r.  Bc. Jiří Vogel, v. r.
místostarosta        starosta

Já … a Štěpán 
Vám odpovíme

Redaktorka: Ahoj Štěpáne, léto v plném proudu,
        odlehči to…
Štěpán: Dobře, ale budeš litovat…
Redaktorka: Proč?
Štěpán: Vypůjčil jsem si citát ...
Redaktorka: Mám hádat autora?
Štěpán: Jo a nyní ten citát: „Pokud jde o nápoje, 
 nevědomí novináři mě spojují s becherovkou, 
 aniž tuší, že už léta dávám přednost vynikající 
 Jaroškově slivovici“…
Redaktorka: Copak já můžu vědět, kdo všechno 
         dává přednost Jaroškově slivovici?
Štěpán: Neboj, někdo to uhodne, snad autor….

Já a Štěpán Vás zdravíme z kurzu hádankářů.
Dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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V sobotu 24. června se za krásného slunečného 
dne v přírodním prostředí obce Valteřice uskutečnilo 
již deváté Setkání na pomezí Čech a Moravy. Pozvání 
na tuto akci, kterou každoročně pořádá Město Štíty ve 
spolupráci s Obcí Výprachtice, přijal hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický a náměstek hejtmana Olo-
mouckého kraje Dalibor Horák. Po mši svaté v kostele 
Povýšení svatého Kříže všechny přivítala jako každý 
rok moderátorka Vanda Rajnochová. Následovaly pro-
slovy starostů Jiřího Vogela, Luďka Skalického a pozva-
ných hostů. Hned poté si přišli na své příznivci dechové 
hudby. Mistříňanka Antonína Pavluše hrála k poslechu 
i k tanci. Se zcela jiným žánrem rozjel zábavu zpěvák 
Marek Ztracený se svou kapelou a o show plnou ital-
ských hitům se postaral italský zpěvák Davide Mattioli, 
který svým temperamentem rozproudil krev mnoha 

SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY
návštěvníkům.  Ke skvělé pohodě přispělo bohaté ob-
čerstvení a nezapomnělo se ani na menší návštěvníky, 
pro které byl přichystán skákací hrad, jízda na čtyř-
kolkách a soutěže, které si pro ně nachystal skautský 
oddíl Hledači Štíty. V průběhu tohoto slavnostního 
odpoledne starosta Štítů také poděkoval panu Jaroslavu 
Lakomému ze Štítů za jeho dlouholetou práci v oblasti 
pokrývání střech tradičními krytinami – šindelem 
a břidlicí při dodržení tradičních technologických po-
stupů, za které získal významné ocenění „Mistr tradiční 
rukodělné výroby“.

Akci podpořily: Olomoucký kraj, Pardubický kraj, 
Město Štíty, Obec Výprachtice, Ekola České Libchavy,  Velt 
– Karel Večeř, RPS Computers – Jan Rýznar, Agrospol Vý-
prachtice, Hilbert Interiéry. Děkujeme sponzorům a bude-
me se těšit na setkání na jubilejním 10. ročníku.
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Noc kostelů
 
Bohatý program s mno-

ha nabídkami i prosté 
prohlídky vítaly v pátek 
9. června 2017 návštěvníky 
Noci kostelů. 

Na území olomoucké 
arcidiecéze napočítali po-
řadatelé přes 70 tisíc vstupů. 
Svými návštěvníky, kterých 
bylo téměř 300, přispěla 
i farnost Štíty, která se do 
tohoto projektu letos za-

pojila poprvé. Během příprav jsme neponechali nic 
náhodě, pečlivě jsme sestavili program a stejně tak jsme 
pracovali na jeho zdárném průběhu. Kdo se akce zú-
častnil, jistě mi dal za pravdu.

Naše Noc kostelů začala mší svatou za doprovodu 
Scholy (současný kostelní sbor). Už u vchodu bylo milé 
přivítání, perníkový, krásně zdobený kostelík byl dár-
kem pro každého. V nabídce bylo i množství časopisů 
a speciální výtisk evangelia k Noci kostelů.

 Program pokračoval velice propracovaným vý-
kladem s projekcí fotografi í z historie a i současnosti 
našeho svatostánku. Nechyběly popisy uměleckých děl, 
architektury i mnoho dalších zajímavostí.

Poté kostelem putovaly děti za pokladem a hledaly 
podle mapky indicie k vyluštění křížovky, za kterou je 
čekala odměna. A že jich bylo více jak 50. Přišly i děti  
ze školní družiny, darovaly nám vyrobenou maketu 
kostela, která byla vystavena u vstupu. 

Mnoho návštěvníků si nenechalo ujít individuální 
prohlídku s výkladem, možnost navštívit kostelní věž 
a také skvělé občerstvení, které připravila Kavárna 
u Hamarek.

 Večer, za svitu svíček, začal náš hlavní  program, 
koncert folk country skupiny Madalen. Pro náš kostel 
nezvyklé, ale nekončící potlesk nás přesvědčil, že to byla 
dobrá volba. 

Proběhla poslední prohlídka a s ní závěr, který si 
mohly vychutnat celé Štíty. Za svitu měsíce čtyři trubači 

z kostelní věže zahráli krásné barokní skladby, které se 
rozléhaly nočním městem.

Po vydatném kulturním programu byla vidět spo-
kojenost jak na tvářích návštěvníků, kteří posedávali 
téměř do půlnoci, tak i u pořadatelů, které ještě čekal 
úklid a odvoz všeho potřebného. 

Chci poděkovat jak těm, co přijali naše pozvání na 
Noc kostelů a podpořili nás,  tak i všem, kdo se jakkoli 
do příprav a průběhu zapojili. A že bylo práce více než 
dost - připravit a zajistit program, materiály, dárky, zá-
zemí jak v kostele tak venku. Děkuji také městu Štíty za 
podporu.

Noc Kostelů 2017 je již za námi a věřím, že i ta další 
bude probíhat ve stejném, milém duchu.

             Eva Pecháčková
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

O štíteckých ochotnících
Jedenkrát ročně přivítáme ve Štítech v kulturním 

domě členy amatérských souborů (většinou z Králík nebo 
z Václavova, loni dokonce dorazili profesionálové ze Šum-
perka) a s chutí se podíváme se na divadelní představení. 
Bývaly však doby, kdy i ve Štítech se aktivně hrálo ochot-
nické divadlo. Vraťme se tedy do minulých časů a připo-
meňme si, jak se lidé bavili v době, kdy jedinou osvětovou 
technickou vymožeností bylo rádio. Ochotnické divadlo 
bývalo součástí společenského a kulturního života už od 
dob národního obrození. Ochotník ochotně vykonával 
svou hereckou činnost pouze jako svůj koníček, pro své 
potěšení dobrovolně a nebyl za svůj výkon zaplacen – po-
kud se vybíralo vstupné, byl výtěžek použit na zajištění 
dalších představení či na charitativní účely.

První zprávy o ochotnickém divadlu v našem městě máme 
už z 18. století, z doby, kdy tehdejší Šilperk patřil pod lich-
tenštejnskou správu v Rudě a město prožívalo nejen živelné 
pohromy, ale i náboženské pronásledování a jiné formy útlaku. 
Vrchnost nedopřávala poddanému lidu ani trochu zábavy.

„Tak dne 21. 10. 1791 zakázala vrchnost šilperském obča-
nům provozovat v zimní době v hospodě na č. 28 na náměstí 
tzv. „krejcarovou komedii“, pojmenovanou tak proto, že se za ni 
platilo jednotné vstupné jeden krejcar. Bylo to vlastně ochotnické 
divadlo. Předvádělo hry v té době obvyklé, jako Svatá Kateřina, 
Herkules, Lamprinus, Romeo a Julie aj. V přestávkách bavil lidi 
Hanswurst – Kasperl = šašek, Kašpárek a komik. Sál ve vinár-
ně Peregrina Koblischka na č. 28 býval neděli co neděli nabit. 
Lidé se dobře bavili, dokud se o krejcarové komedii nedověděli 
v Rudě, kde uznali, „že neodpovídá duchu úředních ustanovení, 
když lidé od Hanswursta slyší drzé a nestydaté šplechty místo 
zdravých morálních naučení, což vede ke zkažení místo zjemně-
ní mravů“. Městské radě panství vytklo, že trpí takové hrubosti, 
které se ke všemu ještě odehrávají v hospodě, kde se lidé přesy-
cují alkoholem (v přípise stojí chlastem) a druhého dne nejsou 
schopni žádné práce. Městské radě nepomohlo ani ujištění, že se 
jedná o slušnou zábavu a že se z výtěžku vydržují obecní chudí. 
Zábava musela přestat.“1
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Šilperští ochotníci už za 1. republiky, přesněji roku 1928, 
vedeni zahradníkem zimní rolnické školy Eduardem Hraz-
dírou vystavěli se solidního a kvalitního materiálu poměrně 
velké a na zdejší poměry dobře vybavené hlediště s projekční 
kabinou a divadelní jeviště se šatnou. Kino bylo součástí 
Národního domu (č. 45). Toto zařízení zdokonalili Němci za 
okupace zvukovou izolací stěn, rozhrnovatelnou oponou na 
motorický pohon a jinými úpravami. Šilperští ochotníci za 
1. republiky hráli několik divadel, např. Čapkovu „Bílou ne-
moc“ nebo vojenské drama z legionářské anabáze a hudební 
frašku „Odtroubeno“. Němci za okupace hostili profesionální 
kočovné soubory sledující tématiku jejich NSDAP. 

Po osvobození a po určité konsolidaci poměrů se začali 
scházet mladí lidé především z řad učitelů, úředníků a růz-
ných dalších zaměstnání, aby prováděli osvětovou činnost. 
Pěkné a celkem zachovalé jeviště v kině bylo částečně upra-
veno a začalo se hrát divadlo. 

Prvním divadelním představením po osvobození - ještě 
v roce 1945 bylo „Zelené království“. Druhou uvedenou hrou 
byla Langrova veselohra „Velbloud uchem jehly“. 

Do divadelního dění se zapojily i další spolky a organiza-
ce - místní hasiči například   r. 1946 nacvičili hru „Vesnička 
pod lipami“, Sokol na Mikulášský večer předvedl vystoupení 
„Šimperští duši“, roku 1947 Svaz české mládeže předvedl 
divadlo „Pod naší lipou“. Kromě ochotnických vystoupení 
se pořádala i profesionální vystoupení pro dospělé i mládež 
a pozadu nezůstávalo ani loutkové a dětské divadlo měšťan-
ské školy. (Jen pro představu – v roce 1948 byly sehrány 3 
loutkové hry, 2 profesionální představení, 1 ochotnické a 3 
dětská divadelní představení. Roku 1949 3 loutková předsta-
vení, 3 ochotnická – běžná účast (pokud nešlo o školní před-
stavení, kde byly účast vyšší)) byla 200 – 300 návštěvníků!)

V padesátých a šedesátých letech vykazovali ochotníci 
značnou aktivitu pod vedením učitele Bohumila Dostála 
a později Jaroslava Jaroše. Divadelní představení se hrála 
nejen na domácí scéně, ale také pohostinsky v jiných obcích, 
nácvik dvou her ročně byl běžný. Už v letech 1950 - 1951 se 
zlepšily podmínky pro hraní – bylo provedeno spojení pů-
vodní šatny jeviště točitým schodištěm s bývalým dolním 
bytem, čímž se značně rozšířily šatní prostory. Úspěch měly 
hry: Noc na Karlštejně, Pozdní láska, Léto, Hadrián z Římsů, 
Dr., Strakonický dudák a mnohé další. 

Loutkový dramatický kroužek na svém stálém jevišti 
v suterénu školy hrál asi 3x do roka a vedl ho ředitel školy 
Břetislav Janů.  

V šedesátých letech dobře pracoval v místní škole dra-
matický kroužek pod vedením učitelky Věry Hrochové. Žáci 
nacvičili a sehráli (do r. 1964) hry jako: Zelená princezna, 
Slavný mistr Kopřiva, Popelka, Zámek divů. Jak krásně míst-
ní ochotníci a dětští herci vypadali, si můžete prohlédnout na 
fotografi ích, určitě se mnozí poznáte a zavzpomínáte. 

Podle kronik, vyprávění i vlastních vzpomínek sepsala 
Ivana Valentová.

1 Rýznar, Václav: Štíty 1278 -1978, str.21 - 22
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ZELENÍ
KAMARÁDI

ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Rozloučení s deváťáky
Letošní slavnostní rozloučení s absolventy Základní 
školy Štíty proběhlo ve čtvrtek 29. 6. Na úvod všechny 
přítomné přivítal starosta Štítů pan Jiří Vogel, ředitel 
školy pan Miloš Harnych a třídní učitelka Ilona Haa-
sová. Po písni, kterou si připravila Žaneta Rácová, a po 
proslovu zástupců deváté třídy nastalo samotné pře-
dávání vysvědčení, podpis do pamětní knihy a přání 
mnoha úspěchů v dalším studiu.

Na úpatí kopce zvaného Šmíďák, poblíž modré turistické trasy 
z Heroltic na Štíty, stojí, resp. roste, dáma v nejlepších letech. 
Obvod kmene 425 cm, tvar i průměr koruny impozantní 
a podmínky k dalšímu životu zatím ideální. Větve, sahající po 
celém obvodu koruny až k zemi, vytvářejí prostor k úkrytu 
před deštěm i nepřáteli pro celý regiment. Světlo i poloha ji 
předurčují k tomu, „aby nás přežila“. Je dostatečně chráněna 
před silnými větry i negativními přírodními  vlivy a pokud 
ji ušetří i pán tvorstva, má šanci. Lípa, o které píšu, by podle 
univerzálního výpočtu stáří stromu mohla mít necelých 200 
let. Do další dvoustovky jí přejeme vlídné zacházení, štěstí, 
zdraví a přízeň včel.                                                 Petr Beneš
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KOMENTÁŘ

Okurková sezóna
K nadpisu mě tentokrát inspirovalo nemnožství „novi-

nek“ v našich sdělovacích prostředcích. Částečně opravdu 
možná není v tuhle dobu o čem psát (může to být i dob-
ře), těžce pracující politici zamykají šuplíky a odcházejí na 
prázdniny (i s těmi, co je drží celý rok). Posledním dnům 
vládl summit G 20 a tenis. Nepolevuje pouze prasečí mor 
a žloutenka. Asi sto tisíc „extremistů“ (jaká to kapička!) uká-
zalo papalášům svoji lásku a uznání, Hamburk na ně bude 
dlouho vzpomínat. 

Severní Korea se snaží dostřelit do Ameriky, ale pořád 
ještě nebyl příznivý vítr. Kéž by politická zralost a zkušenost 
někdy mohly dostat a dostaly jiná měřítka, než ta, která vy-
slovil už v padesátých létech minulého století Mao Ce-tung: 
„Atomová bomba je velká věc. Pokud ji nemáte, ostatní vás 
neberou vážně.“ Bohužel - chce se mi to napsat velkými pís-
meny - měl pravdu. Kolik nevlastníků jaderné zbraně už bylo 
od té doby převálcováno! 

Nějaké starosti máme - někdo jiný nám musel vytknout, 
že máme malý vojenský rozpočet. Ten někdo, zaoceánské 
nové koště zarputilého výrazu, ale nemá představu, jak lehce 
se u nás takové jedno další procento ztratí, aniž to poznáme 
na zbroji. Pan Chovanec, tutový odborník na všechno, asi 
proto uvažuje o jiných rezervách - máme přece dvě sta tisíc 
myslivců, ti mají nejméně tolik brokovnic, živí se sami, sami 
se starají o fl inty. Myšlenka zřejmě ne nová. Připojuji snímek, 
který jsem vlastnoručně pořídil na jižních hranicích už v ro-
ce 2010. Prvorepublikovou obrannou doktrínu   takto rozvi-
nulo místní myslivecké sdružení. I děti by se mohly zapojit 
- bublifuky mohou paralyzovat činnost nepřátelských radarů. 
Zatímco myslivci už zahájili cvičení „Africký mor“ (jak tref-
ný název), je nutno celému národu pozvednout vlastenecké-
ho ducha - třeba dějinným příkladem bitvy u Zborova. To 
je dostatečně dávno, nikdo už to nepamatuje. Jen z archívů 
nezodpovědně uniklo, že na druhé straně - té rakouské, bo-
jovalo na tomtéž místě 70% taktéž Čechů a Slováků. Matkám, 
ženám a dětem padlých na obou stranách by se to asi už ten-
krát těžko vysvětlovalo. Jó, vzory, to je těžká věc, když Zoju 
Kosmoděmjanskou už dávno převálcoval Sámer Issa!

Do dvou let bude ukončena výroba benzínu naturalu. 
Majitelé starších aut, asi 40%, si budou muset nechat přesta-
vět palivový systém. Věří snad ještě někdo tomu, že to je opět 
pro čistý vzduch? 

Jednu zprávu pořád čekám a marně - když v květnu pus-
tili Dalíka, nikdo nevěděl proč, ale že nám to nejpozději do 
měsíce soudci řeknou. Ostatně podobných informací (cítíte 
to také?) chybí mnohem více.  Aby bylo čím vyplnit rubriky 
dají se velké titulky. Vysílací čas je také nutno nějak naplnit 
- třeba za loňského prosincového náledí jej okořenila mluvčí 
jedné ostravské nemocnice: „Na sádrovně je sádrovník, který 
neustále sádruje.“ Abych podobné zprávy ustál, jím pouze 
podestýlková vejce z pohodového chovu.

Policejní BéeMVé za čtyři miliony skončilo i s hradním 
protokolářem v potoce. Jestli byla příčinou této nehody moz-
ková příhoda řidiče, pak musím konstatovat, že jasnou moz-
kovou disfunkcí trpí všichni ti motorkáři,  co denně závodí 
mezi Bušínem a Bukovicí. 
                                                                              Alex Krobot

TAXISLUŽBA

ŠTÍTY

TEL: 604 351 161

ŘÁDKOVÁ INZERCE
TERENNÍ PÉČE O SENIORY – 

MEDIKACE LÉKŮ, 
DOPROVOD K LÉKAŘI, POMOC S OSOBNÍ 

HYGIENOU, MANIKÚRA, PEDIKÚRA 
A VEŠKERÉ DENNÍ ÚKONY. 

PRO VÍCE INFORMACÍ 
VOLEJTE NA: TEL. 704 799 002                           
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Skautský oddíl  
Hledači Štíty

Ačkoli jsou už prázdniny a štítecký skautský oddíl si 
je užívá také, rád bych vás informoval o posledních 
akcích, kterých jsme se před prázdninami zúčastnili. 
Poslední červnovou sobotu naši skauti pomáhali zor-
ganizovat akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“. 
Na místo jsme dorazili už v pátek odpoledne, postavili 
jsme tři z našich sedmi nových stanů pro naše nejmlad-
ší skauty a skautky, kteří poté ve stanech přenocovali. Ti 
starší spali ,,pod širákem“. Večer se opekly buřty a na-
chystal se rozvrh pro noční hlídky. V sobotu se už jen 
postavil přístřešek proti sluníčku, nachystaly se hry a na 
oběd jsme si uvařili buřtguláš. Po ofi ciálním zahájení 
akce se v našem skautském městečku sešlo hodně dětí 
a vyzkoušely si připravené hry. Všichni se dobře bavili 
a počasí vyšlo na 100 %.
Prvního července jsme zahájili náš skautský tábor. 
Letos jsme byli v městečku Javorník v Jeseníkách. 
Hned po příjezdu jsme se pustili do stavby stanového 
městečka, aby bylo kde spát. Dobře jsme udělali, pro-

tože ihned po ubytování začalo pršet, takže jsme měli 
hned první den šanci zjistit, zda jsou stany opravdu 
nepromokavé. Nováčci byli poučeni, aby nesahali na 
strop stanu, pokud nechtějí spát v bazénu. První den 
pobytu jsme museli trochu posunout večerku, protože 
všichni byli plní energie a natěšení na následující týden. 
Ovšem další dny už jely podle stanoveného programu. 
V sedm ráno budíček, rozcvička, mytí ve studené vodě, 
aby se oči konečně probudily. Poté snídaně, úklid stanů 
a ranní nástup. Pak už začal první dopolední program. 
Letošní téma tábora byl o místním ,,Pašíři“. Každé dítko 
si muselo z připravených komponentů sestavit svou 
pistoli na gumičky a ušít si pašeráckou kapsičku. Tu si 
šili sami za pomocí Leny a jejího šicího stroje. Pak už 
začalo sbírání kávových zrnek za různé hry a aktivity. 
Každé družstvo se snažilo nasbírat co nejvíc. Vždy na 
večerním nástupu byl zhodnocen uplynulý den a pro-
běhlo přidělování získaných kávových zrn jednotlivým 
družstvům. Za ty si pak mohli koupit části mapy, aby 
se dopátrali pokladu pašíře Johana Streita. Ale tábor 
nebyl jen o soutěžení. Byli jsme so podívat na Borův-
kové hoře, kde byl nádherný výhled z rozhledny až na 
Otmuchowské jezero v Polsku. Také jsme si vyšli na 
prohlídku místního zámku a u něj si zašli na zmrzlinu. 
Když nám počasí neumožnilo navštívit nedaleké kou-
paliště, zašli jsme si v Javorníku na krytý bazén. Je sice 
menší, ale nám stačil. Dvě večeře jsme si připravovali 
sami, byly klobásky a buřty, které jsme si opekli na ohni. 
Měli jsme i celodenní výlet do Račího údolí. Došli jsme 
na Ďáblovy kameny a prošli zříceninu rychlebského 
hradu. Oběd nám přivezly Alena a Marcela do pří-
střešku u parkoviště Račího údolí. Hlady jsme netrpěli 
a i sladkého bylo dost. Mnozí z nás litovali, že tábor tak 
brzy končil…..ale prázdniny teprve začínají!

Zapsal: Skácel Luboš
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Heroltice  sobotu 9. 9. 2017 od 1400hod. 
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U a, maso na grilu  

  

Setkání s RC modelySetkání s RC modely
9.9. 2017 od 14:00 hod.9.9. 2017 od 14:00 hod.
letiště Herolticeletiště Heroltice
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI
V průběhu měsíce července a srpna tohoto roku slaví 
významné životní výročí tito naši spoluobčané:

 Postavová Vlasta  70 let
 Vernerová Herma  76 let
 Nýdecký Josef   76 let
 Filipová Anna   78 let
 Marešová Anna  78 let
 Malá Marie   81 let
 Pecháček František  81 let
 Bartošová Alena  82 let
 Valenta Vladislav  83 let
 Pospíšil Zdeněk  84 let
 Jurečková Marie  84 let
 Šváb Emil    85 let
 Bednář Václav   87 let
 Tománková Anna  94 let
 Šulová Františka  98 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 29. června jsme vzpomněli 24. výročí úmrtí 
paní Anny Axmannové.

Dne 27. srpna vzpomeneme 22. výročí úmrtí 
pana Zdeňka Axmanna.

Stále vzpomínají dcera Helena a syn Zdeněk s rodinami.

Dne 19. července jsme si připomněli 10. výročí úmrtí 
pana Františka Viktorina 

a dne 6. září uplyne 15 roků, co odešla od všeho, co 
měla ráda paní Helena Viktorinová. 

Vzpomíná celá rodina.

Dne 9. srpna uplynulo 7 roků, 
co zemřel 

pan Karel Směšný.

Vzpomíná manželka Miluše 
s rodinou.

Dne 15. srpna uplyne jeden rok od úmrtí 
paní Aleny Drábkové.

V srpnu také vzpomeneme 12. výročí úmrtí 
pana Oldřich Kubíčka.

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

24. 7. 2017 oslavil náš 
milovaný dědeček 
pan Emil Šváb 

ze Štítů 
své životní jubileum.

Do dalších let hlavně zdraví, 
lásku a štěstí přejí Ptáčkovi.

V měsíci srpnu vzpomeneme 
24. smutné výročí úmrtí

pana Aloise Soldána z Březné
a pana Evžena Svitka z Králík. 

Stále vzpomínají rodiny s dětmi.
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TURISTIKA

Znalého turistu nelze Kokořínskem urazit, tak dosud nej-
větší parta Štíteckých i letos  využila nabídky cestovky, jejíž 
název by mohl znít Bartel & Vokurka. A nestal se tak žádný 
přehmat. Naším cílem v neděli 11. června byl Mělník, kde 
jsme večer složili hlavy v kempu. Předtím jsme zatleskali per-
fektnímu vystoupení dudáků na nádvoří radnice, pak bylo na 
programu seznámení s památkami města. Díky končícímu 
křtu se dalo nahlédnout do kostela Čtrnácti svatých pomoc-
níků. Absolvovali jsme prohlídku zámku, který je dnes opět 
v rukou Lobkowiczů. Po prohlídce nadzemních pater jsme 
skončili v chládku podzemí na ochutnávce známé Ludmily. 
Pokračováno bylo chrámem sv. Petra a Pavla, pak opět se-
stoupeno mezi stohy kostí našich předků.  Z vyhlídkového 
ochozu věže byl pohádkový výhled na mnohé kopečky (kdy-
si sopky) Českého středohoří, včetně Řípu a Milešovky, a na 
soutok Labe s Vltavou přímo pod námi. Zajímavé bylo další 
podzemí zakončené středověkou studnou. Jen zvenčí jsme 
viděli kostel sv. Ludmily s dřevěnou zvonicí.

Po snídani nás autobus zavezl do Mšena, kde začíná 
a končí tzv. Cinibulkova stezka. Je to devět kilometrů dlouhá 
pestrá procházka, kterou vymyslel místní pan řídící a navští-
vili jsme tu řadu pozoruhodných míst - Prolézačky, Bludiště, 
Obraznici (umělá jeskyně, kde byly schovány v době dranco-
vání za třicetileté války cennosti z panského sídla na Roma-
nově), skalní útvary Žábu a Obří hlavu, Faraona a po ranním 
švédském stole jsme mohli i posvačit v místě švédského vo-
jenského ležení. Míjeli jsme koupaliště unikátně zachovalých 
městských lázní založených už v roce 1932.

V úterý jsme pěškování zahájili křížovou cestou ke 
kostelu sv. Ducha nad Liběchovem a pak jsme ve skalách 
objevovali díla sochaře, původně samouka, Václava Levého, 
který byl později dokonce učitelem Václava Myslbeka. Škoda, 
že zub času a viditelně i vandalové se už hodně podepsali na 
mnohých dílech na této trase - jeskyně Klácelka, Čertovy 
hlavy, Had, Harfenice, Sfi nga. Ke Kapli sv. Máří Magdalény 
jsem už s ostatními nešel, už jsem tu byl, namířil jsem si to 
ke skále Sedum chlebů a jeskyni Mordloch a pak dál po žluté 
až do Štětí, odkud jsem se hodlal vrátit linkovým autobusem. 
Na turisticky liduprázdné cestě jsem minul chátrající Hraběcí 
kapli i pěkně opravenou kapli Mariánskou a pokračoval už 
s kopce na obec Stračí, když jsem asi sto metrů v hloubce bo-
rového lesa zahlédl kouř. Pár vteřin jsem tam nevěřícně zíral 
- kdo tady může v tom parnu a rizikovém suchu pálit klestí, 
proběhlo mi hlavou a šel jsem tam. Nikde nikdo a v průměru 
asi třiceti metrů se tady na všechny strany v čerstvém větru 
šířil oheň. Jak nejsem přítel mobilního telefonu, byl jsem teď 
moc rád, že je v batohu a mohl jsem rychle přivolat hasiče.  
Přijeli policajti, pak jedna cisterna a druhá za chvilku. Před 
vesnicí jsem pak ještě potkal dvě auta úředníků a strejce s po-
střikovačem na zádech. Ptám se: „Vy také jdete hasit?“  „Né, 
támhle mám brambory plné mandelinky.“

Úzkou silničkou nás další den zavezl autobus až pod Ko-
kořín. Nahoru jsme se dost zahřáli. Hrad vyrostl do dnešní 
podoby z rozvalin až v době romantismu na počátku 20. sto-
letí a dnes je tu, mimo sbírek, z věže dobrá vyhlídka do okolí 
-  na dost vzdálenou Vrátenskou horu, blíže za Kokořínským 

dolem je vidět obec Hradsko, ležící na plošině obklopené ze 
tří stran pískovcovými útesy, původně pravěké pak staroslo-
vanské hradiště, pravděpodobná mýtická slovanská pevnost 
Canburg, která v r. 805 odolala nájezdu franckého panovníka 
Karla Velikého. Pod hradem se dalo posedět na Máchově 
vyhlídce, ještě tu po něm byla teplá lavička. Pak jsme se vy-
dali proti proudu Pšovky a prostě nešlo nevyšplhat na skalní 
útvary Pokličky, nejdřív na ty kokořínské, pak ještě na jestře-
bické  nad Vojtěšským dolem. V Jestřebici se už velmi hodilo 
i láhvové z konzumu, zvláště když tu měli moje oblíbené. 
Ještě mnoha roklemi, pod skalami, přes jeskyni Nedamy - 
snad zbytek skalního hradu, pokračovala zelená značka až 
na parkoviště pod Kokořín. Nelevné pivo pozoruhodného 
názvu čepované ve zdejší restauraci chutí nenadchlo.

Ve čtvrtek ráno nás zastavuje značka 6 tun pod Houskou, 
musíme dlouze objíždět. Nevím, proč jsme dle plánu nevy-
stoupili a nešli zatím po modré na hradní kopec (ale byla 
by to fuška!). Nakonec jsme ale objednaný vstup i tak stihli. 
Léta stejný kastelán v dobovém ohozu si za velmi kvalitní 
až vybroušené komentování prohlídky vysloužil ovace. Ráj, 
to je místo v údolí Pšovky se známou restaurací. Tentokrát 
nic moc - nepočetná obsluha nestíhá, zdržují i účtenky „pro 
Babiše.“ Žlutá stezka Skalním městem je jahůdkou na dortu 
našeho putování, někdo si troufne i na, dnes už špatně zajiš-
těný, výstup do umělé jeskyně Úl. Občerstvení a počonk nás 
čekají ve Střezivojicích, vesničce plné roubenek. 

V noci na pátek se blýská a leje - potřebné ochlazení na 
cestu domů. Na programu je ještě zámek Veltrusy a zahrady 
kolem něj. Ucházející tečka. Koliba kdesi u Hradce není moc 
stavěná na celý autobus nenadálých hostů, vracím se ven 
a žvýkám delikatesu od Hamé. Na klíně kočku. Čtyřnohou. 

Byla to zase dobře stavěná akce. Ta příští, v roce 2018, se 
jmenuje, světe, div se, zase Kokořínsko. Možná název není 
tak úplně výstižný. Jedná se o oblast cca Úštěk - Česká Lípa, 
ale co je důležité: Je tam zase neskutečně krásně! Já tentokrát 
nepojedu, nedávno jsem tam byl. A tak všem, té velmi dobré 
partě, přeji opět nezapomenutelné zážitky a dobré počasí.

                                                                       Alex Krobot

Kokořínsko krásné



Štítecký list strana 14

Datum dorost - OP

so 5.8. 17:00

so 12.8. 17:00

so 19.8. 16:30

ne 20.8. 10:30 9:00

so 26.8. 16:30 14:00 14:30 12:45 11:30

st 30.8. 14:00 17:00

so 2.9. 16:00 13:30 10:15

ne 3.9. 10:30 09:00

so 9.9. 13:30 12:00 12:15

ne10.9. 16:00 12:00 13.30

st 13.9. 14:00 16:30

so 16.9. 15:30 10:15 9:00

ne 17.9. 12:30 10:30 09:00

st 20.9. 16:30

so 23.9. 15:30 10.00

ne 24.9. 10:00 10:00

14:00 10:00 16:30

so 30.9. 15:00 12:30 10:15 9:00

ne 1.10. 10:30 09:00

so 7.10. 15:00 10:30 11:00 13:30

ne 8.10. 11:30

so 14.10. 15:00 12:30 10:15 11:15

ne 15.10. 10:30 09:00

so 21.10 14:30 9:00

ne 22.10 10:00 11:30 14:30

so 28.10. 14:30

ne 29.10. 10:30 09:00 10:15

so 4.11. 14:00

ne 5.11. 12:30

Úspěchy PS Háčko Štíty 
V letošním školním roce 2016/2017 skupiny 
pohybového studia Háčko opět prezentovaly město 
Štíty na veřejných akcích a soutěžích. V letošním 
roce se skupinám opět dařilo. Vybojovaly10 zlatých, 6 
stříbrných a 3 bronzové medaile na soutěžích:

• Českotřebovský taneční pohár 
      - Česká Třebová
• Mia festivalsemifi nále – Chrudim
• Mia festival fi nále – Praha Lucerna 
• Česko se hýbe semifi nále – Brno
• Česko se hýbe fi nále - Brno
• O Jablonskou tanečnici – Jablonné nad Orlicí
• Summer dance cup - Boskovice

Poděkování patří především městu Štíty za fi nanční 
podporu a za poskytnutí zázemí pro tréninky. Velké 
díky  dále patří tanečníkům za skvělé výkony, ale 
také rodičům za fi nanční a fyzickou podporu na 
samostatných soutěžích. Děkujeme.

Od září se začne trénovat nanovo. Tímto se 
obracíme na děti, mládež i ženy: kdo máte chuť 
tancovat, přidejte se! Více info na tel.: 725 222 
159 nebo www.pshacko.webmium.com

Krásné prázdniny. Těším se na Vás 

Vaše trenérka Helča Gálová
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19. 8. 2017   13:30 - 18:00 hod 

20. 8. 2017   10:00 - 16:00 hod 
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