
Štítecký list

Číslo 4 Červenec - srpen 2021Datum vydání: Štíty 10. 8. 2021

Vážení spoluobčané,
jak jste si jistě všimli, Štítecký list dostal nový kabát a k tomu 

i novou šéfredaktorku, paní Markétu Hudouskovou, která 
ve funkci vystřídala paní Mgr. Janu Knápkovou. Tímto bych 
chtěl paní Knápkové za odvedenou práci ve Štíteckém listu moc 
poděkovat. 

Spoluobčané, kteří by chtěli přispět článkem do našeho listu, 
jsou velice vítáni a mohou kontaktovat naši šéfredaktorku.

Součástí předešlého čísla byl formulář týkající se zasílání 
důležitých informací prostřednictvím SMS nebo e-mailů. Důvod 
k tomuto kroku je fakt, že hlášení rozhlasu nedosahuje všude. 
Zatím tuhle novinku využila jen malá část z vás, a proto tímto 
připomínám, že je zde tato bezplatná možnost získávání informa-
cí. Dotazník lze získat v infocentru a odevzdat tamtéž nebo v jiné 
kanceláři městského úřadu.

Stavební práce pokračují i o prázdninách. Začala se opravo-
vat hřbitovní zeď ve Štítech a pracuje se také na stavbě opěrné 
zídky pod kulturním domem ve Štítech. Práce na bývalé prodejně 
elektra jsou dokončeny a prodejna předána. I nadále pokračuje-
me s opravou bývalé basy a opravou chodníků. Byla provedena 
oprava komunikace Heroltice – Mlýnický dvůr a ulice Krátká 
a u Vodojemu ve Štítech. 

Probíhají také jednání ohledně nového územního plánu. Do-
kumentaci si můžete prohléhnout na stránkách MÚ Zábřeh, pří-
mý odkaz najdete na webu města v sekci Územní plán. K nahléd-
nutí je i jeho papírová podoba, která je u Ing. Machové na MÚ 
Štíty.

V pátek 13.8. jste srdečně zváni na koncert Jindřicha Macha – 
Loutnová hudba v proměnách staletí, který se bude konat v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie. Koncert začíná v 17:00 hodin, 
vstupné bude dobrovolné.

V sobotu 14.8. se po velkém úspěchu koná druhý ročník Ko-
courkovské pouti. Probíhat bude v areálu Nový Řáholec na Břez-
né. Čeká vás bohatý program, který je vytištěn na poslední straně 
tohoto čísla. Vstupné je zdarma. Touto formou také žádám bu-
doucí návštěvníky poutě, aby dodržovali protiepidemická opat-
ření.

Přeji vám všem krásné léto, užívejte si sluníčka a mějte 
spoustu příjemných zážitků.

   Ing. Oto Wonke, místostarosta

Zídka pod kulturním domem ve Štítech.

Nový interiér kulturního domu v Herolticích.

Pokračující rekonstrukce bývalé basy.
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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 59. – 62. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva uzavřená s Olomouckým krajem – poskytnutí do-

tace „Program podpory kultury v Olomouckém kraji“.
• Smlouva o nájmu nebytového prostoru čp. 100 v místní 

části Crhov uzavřená s pí. Lenkou Kašparovou.
• Smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru uza-

vřená s fi rmou REMA Systém a.s. – zpětný odběr odpad-
ních elektrozařízení a baterií nebo akumulátorů.

• Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená se Sdružením obcí 
Orlicka – realizace projektu Lyžařská běžecká oblast Bu-
ková hora – Suchý vrch v roce 2021.

• Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti ze strany Pardu-
bického kraje autobusovou dopravou.

• Darovací smlouvy na pořádání akce „Kocourkovská pouť“ 
uzavřené s fi rmou ZEAS Březná a.s., ROADMEDIC s.r.o. 
Šumperk, Autoservis Hudousek s.r.o. Štíty, Hilbert Inte-
riéry s.r.o. Praha, KLEIN automotive s.r.o. Štíty a VELT 
OKNA s.r.o. Zábřeh. 

• Veřejnoprávní smlouva uzavřená s příjemcem dotace Klub 
seniorů Štíty a Crhovská chasa. 

• Smlouva o zajištění programu dětské show „Veselá show 
Animáků“ na Kocourkovské pouti.

• Smlouva o hudební produkci uzavřená s p. Jindřichem 
Mackem – vystoupení „Loutnová hudba v proměnách sta-
letí“ dne 13.8.2021 v kostele ve Štítech.

• Smlouva o technickém zajištění scénického vystoupení 
kulturní akce „Kocourkovská pouť“.

• Darovací smlouva uzavření s obdarovaným obcí Lužice 
– poskytnutí daru ve výši 20 tis. Kč na pokrytí nákladů 
na odstranění následků po silné bouři s tornádem.

• Smlouva uzavřená s Divadelním souborem Škeble – vy-
stoupení dne 17.9.2021 v KD Štíty.

Různé:
• Na každém ze svých jednání byla rada města seznámena 

s přehledem stavu majetku města, stavem závazků a po-
hledávek města a stavem účtů a pokladny. Dále rada na ka-
ždém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání 
ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila cenové nabídky: pokládka podlahové 
krytiny byt čp. 41 a 223 ve Štítech, nátěr šindelové střechy 
kostela v Herolticích, projekční práce cyklostezka Štíty – 
Březná, výměna oken čp. 100 v Crhově. 

• Rada města schválila nákup: materiál na veřejné osvětlení 
v ulici Na Pilníku, dlažbu a obrubníky na opravu chodníku 
v ulici Na Pilníku, rozkládací nůžkový stan pro SDH Břez-
ná. 

• Rada vzala na vědomí současné opatření k pandemii CO-
VID – 19 vydané vládou ČR a krizovým štábem a informa-
ce o průběhu nemoci ve Štítech.

• Rada schválila rozpočtové opatření č. 2/2021.
• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem pozemku p. č. 

854,32 a 195/2 v k. ú. Březná, žadatelka pí. Sabina Slámo-
vá.

• Rada města schválila přijetí dotace v dotačním titulu Olo-
mouckého kraje ve výši 20 tis. Kč na zkvalitnění služeb 
TIC.

• Rada schválila zapojení ZŠ a MŠ Štíty do projektu z ope-
račního programu potravinové a materiální pomoci.

• Rada města schválila podání žádosti o dotaci z projektu 
Česká knihovna na nákup knihovnického fondu.

• Rada schválila vytvoření dotazníku pro občany Štítů 
a místních částí k připravované službě zasílání SMS zpráv 
občanům.

• Rada uložila místostarostovi zažádat o cenovou nabídku 
na projekt na vytvoření cyklostezky ze Štítů na Březnou.

• Rada vzala na vědomí žádost o ukončení pronájmu nebyto-
vých prostor v budově č. p. 7 ve Štítech, žadatel p. Štěpán 
Reimer.

• Rada schválila pozvání na 17. zasedání ZMě a termíny jed-
nání RMě na druhé pololetí roku 2021.

• Rada schválila rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2021 a účetní zá-
věrku školy.

• Rada schválila návrh na navýšení nájemného za pronájem 
KD Heroltice na 3 000,- Kč z důvodu opravy kulturního 
domu.

• Rada schválila žádost o sponzorský dar na 29. ročník te-
nisového turnaje OPEN Štíty a tenisový turnaj pořádaný 
Martinem Jandejskem.

• Rada vzala na vědomí vymezení volebních okrsků, schvá-
lila stanovení minimálního počtu členů OVK, informace 
o počtu a sídlech volebních okrsků a jmenování zapisova-
telek OVK na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR.

• Rada vzala na vědomí vyjádření náměstka hejtmana Olo-
mouckého kraje pana Michala Záchy, že kraj neuvažuje 
o opravě silnice v úseku Štíty – Horní Studénky – Svébo-
hov – Rovensko do roku 2023.

• Rada vzala na vědomí pozvánku na zasedání Valné hroma-
dy Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a pověřila pí. Já-
nešovou zúčastnit se zasedání.

• Rada vzala na vědomí plnění programu rozvoje města 
v roce 2021.

USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 16. 6. 2021
Zastupitelstvo projednalo:
1. Schválení programu 17 zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění Programu rozvoje města Štíty 2021-2024
3. Zpráva o činnosti města Štíty
4. Závěrečný účet Města Štíty za rok 2020
5. Účetní závěrka Města Štíty 2020
6. Rozpočtové opatření č. 3/2021
7. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
8. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 55 – č. 60
9. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben-červen 2021
11. Zpráva o činnosti fi nančního výboru duben-červen 2021
12. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty leden-

-červen 2021
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13. Územní plán
14. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
15. Různé
16. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a) Kontrolu plnění Programu rozvoje města Štíty 2021-2024
b) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Štíty
c) Zpráva za ZŠ a MŠ Štíty
d) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy 

Štíty za rok 2020 Radou města Štíty
e) Žádosti o prodej pozemků v Herolticích

2. Projednalo a schvaluje
ZM17/2021/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch Lan-

ger, Petr Beneš
ZM17/2021/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, Fran-

tišek Haltmar
ZM17/2021/3 Program 17. zasedání zastupitelstva
ZM17/2021/4 Zápis z 16. jednání Zastupitelstva města Štíty ze 

dne 24. 3. 2021 
ZM17/2021/5 Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje „Závěreč-

ný účet Města Štíty za rok 2020“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2020“ a vy-
slovuje 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 2020 je nedílnou součástí Závěrečného účtu Města 
Štíty za rok 2020.

ZM17/2021/6 Zastupitelstvo Města Štíty schvaluje účetní zá-
věrku Města Štíty, IČ 00303453 sestavenou k rozvahové-
mu dni 31. 12. 2020 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 účinnos-
ti tohoto zákona.

ZM17/2021/7 Rozpočtové opatření č. 3/2021
ZM17/2021/8 Termíny zasedání Zastupitelstva města Štíty v 

období září-prosinec 2021
ZM17/2021/9 Zprávu z jednání rady města Štíty Usnesení č. 

55 – č. 60
ZM17/2021/10 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za obdo-

bí duben-červen 2021 včetně protokolu o výsledku jednání 
kontrolního výboru č. 2/2021 a 3/2021

ZM17/2021/11 Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
duben-červen 2021 včetně protokolu o výsledku kontroly 
ze dne 28. 4. 2021

ZM17/2021/12 Zpráva o hospodaření v městských lesích za 
1-6/2021

ZM17/2021/13 Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů 
ve výši 92.000 Kč

ZM17/2021/14 Smlouvu o dílo č. 841/SAXZ-23/115/2021 – 
stavba „Město Štíty – Heroltice“ – realizace AC vrstev za 
cenu 837.400 Kč bez DPH

ZM17/2021/15 Prodej pozemku p. č. 2042/7 o výměře 53 m² 
v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek uve-
dených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve 
vlastnictví Města Štíty Janě Zapletalové, Štíty

ZM17/2021/16 Prodej pozemku části p. č.704/1 označené geo-
metrickým plánem jako p. č. 704/7 o výměře 325 m² v k. ú. 
Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek uvedených v 
Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku 
a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví 
Města Štíty Liboru Kočnarovi, Štíty

ZM17/2021/17 Prodej pozemku části p. č.709/1 označené geo-
metrickým plánem jako p. č. 709/5 o výměře 70 m² v k. ú. 
Crhov za cenu 70 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zása-
dách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro 
zřizování věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města 
Štíty manželům Vařákovým, Šumperk

ZM17/2021/18 Prodej pozemku p. č. 650/23 o výměře 688 m² 
v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek uve-
dených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pacht, 
výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků ve 
vlastnictví Města Štíty manželům Miltákovým, Štíty

ZM17/2021/19 Vyhlášení záměru prodeje parcely p. č. 1585/18 
v k. ú. Štíty-město

ZM17/2021/20 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 
1992 v k. ú. Štíty-město, nutno geometricky odměřit

ZM17/2021/21 Záměr bezúplatného převodu p. č. 1585/23 a p. 
č. 1604/8 v k. ú. Štíty - město a části p. č. 594 a části p. č. 
st. 29, které byly sloučeny do p. č. 594/2 v k. ú. Březenský 
Dvůr do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření 
Správy silnic Olomouckého kraje a bezúplatného převodu 
p. č. 1585/11 v k. ú. Štíty-město z vlastnictví Olomouckého 
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje do 
vlastnictví Města Štíty

ZM17/2021/22 Prodloužení doby se zákazem rušení nočního 
klidu dle přílohy.

ZM17/2021/23 Zastupitelstvo města Štíty si po dobu pracovní 
neschopnosti stávajícího určeného zastupitele (Bc. Vogel) 
zvolilo jako dočasného určeného zastupitele pro projedná-
ní Územního plánu Štíty pana Ing. Oto Wonkeho. Po ukon-
čení zdravotní neschopnosti starosty pověřuje k projedná-
vání územního plánu vždy starostu a místostarostu.

ZM17/2021/24 Pozastavení prodeje pozemků v k. ú. Heroltice 
u Štítů do schválení nového územního plánu

ZM17/2021/25 Budoucí úpravu cen pozemků v k. ú. Heroltice 
u Štítů

ZM17/2021/26 Opravu místních komunikací ulice Krátká a U 
Vodojemu za cenu cca 600.000 Kč.

3. Pověřuje: 
Radu města k jednání ve věci směny pozemků v k. ú. Štíty-

-město se společností ZEAS Březná a SPÚ

4. Revokuje č. usnesení:
ZM14/2020/30 Schválení prodeje pozemku p. č. 613/1 o vý-

měře 28 m² a části pozemku p. č. 612 o výměře 220 m² 
podle geometrického zaměření v k. ú. Heroltice u Š. za 
cenu 100 Kč/ m² za podmínek uvedených v Zásadách pro 
prodej, směnu, pronájem či pacht, výpůjčku a pro zřizová-
ní věcných břemen u pozemků ve vlastnictví Města Štíty 
manželům Teplým, Zámrsk

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

  Ing. Oto Wonke v. r.       
      místostarosta  
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Městský úřad Štíty pro Vás připravil 
ve spolupráci s fi rmou EKOLA 

České Libchavy s.r.o.

mobilní sběr odpadu,
který proběhne dne 18.8.2021 a bude 
proveden zastávkovým způsobem, při 
kterém dvě sběrná vozidla zastaví v ur-
čený čas na několika stanovištích, kde 
budete moci odpady obsluhám vozidel 
odevzdat. Odpady odložené na stanoviš-
tích před příjezdem sběrných vozidel ne-
budou odvezeny!!!

Přehled stanovišť v obci:
1. Heroltice 16,00 - 16,15 
         u bývalého obchodu (u Jelínků)
2. Březná 16,30 - 16,45 u obchodu
3. Štíty 17,00 - 17,15 
  u hřiště ul. Na Pilníku
4. Crhov 17,30 - 18,00 u kaple 
                        (traktor MÚ Štíty)

Druhy přebíraných odpadů:
1. Vozidlo ATEGO Mobilní sběrna nebez-
pečných odpadů : baterie všeho druhu, 
oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky 
a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtu-
ťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, 
léky, nádoby se zbytky škodlivin apod.
2. Vozidlo AVIA 
Vyřazené televizory a lednice, elektrošrot.
V zájmu hladkého průběhu celého sběru Vás 
žádáme o respektování výše uvedeného roz-
dělení sběrných vozidel a přebíraných odpa-
dů.

Způsob přebírání odpadu:
Všechny odpady lze odevzdat bezplatně, 
akci pro Vás fi nancuje městský úřad.
Další informace o sběru:
Městský úřad Štíty, p. Haltmar 583 440 214
EKOLA České Libchavy, s.r.o. 724 369 013

Proč se recyklují nefunkční 
zářivky a jiná elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární 
či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recy-
klaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich 
další osud. 
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou 
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostře-
dí před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde 
o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncen-
tracích může tato jedovatá látka poškodit nejen ži-
votní prostředí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, 
jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v součas-
nosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklo-
vaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlo-
vacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby 
zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé Štítů a při-
družených obcí mohou nefunkční světelné zdroje 
zdarma odevzdávat do sběrné nádoby u vchodu 
do TIC nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje 
a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické re-
cyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití 
získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty 
a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu 
použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou 
vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové díl-
ce a sklo se používá jako technický materiál. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2020 recy-
klovalo 587 tun použitých světelných zdrojů a té-
měř 3 000 tun malých a velkých elektrozařízení. 
Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 
90 % materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. 
To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecy-
kluje a menší elektrozařízení včetně úsporných žá-
rovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak 
mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příro-
da jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zá-
řivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.
ekolamp.cz.
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Milí spoluobčané,
doba, ve které žijeme, na nás klade nemalé nároky jak 

v soukromém, tak v pracovním životě. Již více než rok se 
s různými úspěchy potýkáme s pandemií a navzdory optimis-
tickým prohlášením vládních představitelů to na úplný návrat 
k normálnímu životu zatím rozhodně nevypadá. Osobně si 
myslím, že k životu, jaký jsme znali před 12. březnem roku 
2020, se v nejbližších letech v plné míře nevrátíme. 

V soukromém životě řešíme především různé fáze očková-
ní či s jakým testem nás kam pustí a v mediálním zmatku, který 
panuje již od začátku těchto událostí, se v podstatě nikdo plně 
neorientuje. Pozoruji celkovou únavu společnosti ve vztahu 
k všemožným nařízením a opatřením, která se často mění jako 
aprílové počasí. Většinou pragmaticky vyhledáme pouze dílčí 
informace, vztahující se k příslušné zájmové aktivitě a zby-
tek vypouštíme. To je naše přirozená obrana před zahlcením 
mnohdy protichůdnými a nepodstatnými informacemi, jejichž 
konzumace nás připravuje o to nejcennější – o náš čas.

V pracovním životě rovněž čelíme dříve nepoznaným vý-
zvám a změnám. Z fi remního hlediska se potýkáme především 
s nevídanou globální krizí v oblasti materiálů, s přetrvávající 
krizí na trhu práce a s extrémními nároky na celkovou fl exibi-
litu při plnění zakázek. Materiálová krize bývá zdůvodňována 
jako přímý důsledek pandemie a celkového ekonomického 
propadu. Dnes se však již odborníci shodují, že příčin je více 
a události loňského roku byly pouze příslovečnou poslední 
kapkou. Pokud stavíte či rekonstruujete svoji nemovitost, tak 
jste zajisté byli konfrontováni s dramatickým nárůstem cen 
v podstatě všech stavebních materiálů. Stejná situace, ale v šir-
ším měřítku, panuje i ve výrobní sféře – chybí plasty, kovy, 
elektronické součástky a mnoho dalších komponentů. Navíc, 
stejně jako ve stavební sféře, raketově stouply ceny i toho 
omezeného množství, které na trhu zůstalo k dispozici. Tato 
situace na nás dopadá z obou stran – na jedné s obrovským na-
sazením zajišťujeme materiál pro výrobu, na druhé čelíme do-
padům stejných problémů u našich zákazníků. Ti mají zakázek 
paradoxně dost, vždyť čekací doby na nové vozy se pohybují 
v řádu půl roku, ale brzdí je stejné problémy s nedostatkem 
součástí a výrobních komponentů. Práce a zakázek tedy máme 
dost i my, ale jsme konfrontováni s aktuálními a neplánovaný-
mi výpadky v odběru výrobků. Věřte, že to není vůbec příjem-
né a snažíme se tyto věci řešit s maximálním ohledem na dlou-
hodobou stabilitu našich pracovních týmů. A zde se dostávám 
k příjemnější části svého článku, a sice ke střednědobým roz-
vojovým výhledům naší společnosti. 

Čtenáři fi remního Magazínu, kterých je v rámci našeho 
města dost, již určitě zaznamenali velký obchodní úspěch, 
jaký se nám podařil na jaře letošního roku. Získali jsme za-
kázku v rámci prestižního projektu přímo pro Volkswagen 
v podobě dodávek pro druhý nejprodávanější model společ-
nosti, SUV Tiguan. Nebývá vůbec obvyklé, aby výrobce takto 
rozsáhlý projekt svěřil společnosti mimo okruh standardních 
globálních dodavatelů. Jde bez nadsázky o mimořádné oceně-
ní vysoké výrobní úrovně, kvality a především výborné práce 
všech zaměstnanců.

Protože rozsah projektu neumožňuje jeho realizaci ve stá-
vajících prostorách, dojde k významnému rozšíření našich vý-
robních dispozic v rámci nové výstavby. Z přiloženého obráz-
ku si můžete udělat představu o cílové plošné podobě nových 
prostor. Plánovaný rozsah klade značný důraz na celkovou 

koordinaci všech projekčních a stavebních příprav, což není 
vůbec jednoduché. Souběžně s výstavbou se plánují a rozbí-
hají investice do nových technologií, zejména velkého lisu 
a robotických pracovišť tak, aby bylo vše připraveno na ostrý 
start projektu v roce 2023. Již nyní se také zamýšlíme nad za-
jištěním příslušných lidských kapacit, protože zakázka s sebou 
nese i požadavky na nové pracovníky. Vzhledem ke zmíněné 
hluboké krizi na trhu práce to bude výzva, srovnatelná se sa-
motnou technickou stránkou celé realizace. 

Na závěr bych vás ještě rád seznámil s plánovanou novou 
podobou budov na Závodě 1, jejíž realizaci nyní zahajujeme 
dle přiloženého obrázku. Dojde zde k celkové modernizaci 
a zateplení fasádní části, která tak bude vizuálně navazovat 
na výrobní část závodu.

Rád bych vám popřál klidný a pohodový zbytek léta a vy-
dařenou dovolenou. Nenechte si zkazit dobrou náladu a pře-
kážky berte jako běžnou součást života, která nás v důsledku 
posiluje a dělá odolnějšími.

Petr Klein
Jednatel společnosti
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Milí žáci, učitelé,
i pančelko Kissová,
ve škole nám bylo skvěle, 
myslíme to doslova.

Nejdřív hnedka na začátek,
musím říct věc zásadní, 
bude nový státní svátek,
páč jsme vyšli základní!

Teď každému kdo to čtete,
jak tu sedí každý z vás,
(hlavně z toho nespadněte),
k rozloučení pošlu vzkaz.

Učitelé, učitelky,
vámi asi začneme,
máte jedno srdce velký,
proto ještě žijeme!

Nejen žijem, jsme i chytří,
aspoň v rámci možností,
proto na vás, když se jitří,
pohlížíme s vděčností.

Spolužáci, kamarádi,
vy jste teďka na řadě,
říci, že vás máme rádi,
teď by bylo nasnadě.

Jenže známe svoje lidi, 
co nejsou moc na řeči,
takže za pár let se vidí,
vy opice člověčí.

Rozloučení s devítkou
Dne 28. června jste mohli vidět před radnicí žáky deváté tří-

dy tak, jak jste je ještě nikdy neviděli. Mladí kavalíři v košilích 
a dámy v šatech tam tehdy nervózně postávali, v rukou drželi 
květiny a balíčky a čekali na svoje poslední vysvědčení, které 
jim bude toho odpoledne předáno právě na městském úřadě.

Byl to doják. Na židličkách v obřadní síni seděli posmr-
kávající rodiče a členové učitelského sboru, absolventi stáli 
po stranách, všichni poslouchajíc zahajovací projevy. Pak 
jsme s třesoucíma se rukama obdrželi právě to, kvůli čemu 
jsme tam byli a nezapomněli jsme ani předat dárky a pugéty 
všem přítomným kantorům i naší paní učitelce třídní. Celou 
slávu jsme ukončili oslavnou básní a za zvuku hudby jsme 
opustili obřadní síň.

Jediné oko nezůstalo suché, ale jak nám řekla paní ředitel-
ka, jsme nezapomenutelná třída, a tak se nám určitě nemůže 
stát, že by se nám naše školní docházka vykouřila z paměti. 
A hlavně se určitě nevidíme naposledy!   
     Míša Johnová

A teď přijde naše třídní, 
nakonec to nejlepší,
a i když jsme lidé bídní,
pančelka nás potěší.

Naučila, poradila,
i problémy žehlila,
je to naše dobrá víla,
jiná by se zbláznila.

Teď nás čekaj učiliště,
někoho i střední,
no tak třeba někdy příště,
smradi neposední! 

Štíty, 28.6.2021
Michaela Johnová

Budoucí prvňáčci
Představujeme Vám třídu předškoláčků, kteří v září 
odloží hračky a s aktovkou na zádech zamíří do la-
vic první třídy základní školy.
Věříme, že se dětem bude ve škole líbit a že vše 
zvládnou s úsměvem. Přejeme dětem i rodičům 
hodně štěstíčka, úspěchů a trpělivosti. 

Kolektiv MŠ Štíty
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Sportovní den
„V zdravém těle, zdravý duch,“ říká se. A protože se tím-

to heslem řídí i naše škola, začaly se na konci školního roku 
po Štítech objevovat plakáty, které hlásaly: „Sportovní den, 
24. 6. 2021.“ 

Toho dne ráno se pod taktovkou paní učitelky Kissové 
na hřišti sešli děti, skauti, trenéři, hasiči, myslivci, poník a jiná 
individua, všichni (kromě poníka, samozřejmě) vyfasovali ze-
lená trička s nápisem „Pořadatel“ a dali se do práce. 

A ta práce stála za to, protože když se okolo osmé hodi-
ny začali trousit první návštěvníci, všichni už poctivě stáli 
na svých stanovištích. Děti si mohly zahrát fotbal, hokejbal, 
který nově na jaře založil Tomáš Doležel, basketbal, tenis, 
stolní tenis a mnoho dalších sportů, vyzkoušet si jízdu na výše 
zmíněném poníkovi či práci hasiče, zastřílet si ze vzduchovky 
na terč, vyřádit se na skákacím hradu a kdo byl unavený, ten se 
posilnil svačinkou nebo si nechal pomalovat obličej.

Možností byla spousta, a tak se omlouvám, jestli jsem ně-
kterou vynechala, důležité ovšem je, že se účastníci i pořada-
telé vraceli domů sice unavení, ale zato spokojení. A smím-li 
si trochu zavěštit, myslím, že se tato akce nekonala naposledy. 
Sportu zdar!

Velké poděkování patří všem, co se na této krásné akci po-
díleli, zejména TJ Sokol Štíty v čele s panem O. Kotrašem, 
SRPZŠ a MŠ, MS Tetřívek Štíty, JSDH Štíty, Skautskému od-
dílu Hledači Štíty, Evě Pecháčkové (skákací hrad, malování 
a účesy), Martě Vernerové (zumba), pí. Ptáčkové (zdravá vý-
živa), p. Bartoňovi (poník) a zejména šikovným deváťákům 
a jejich šikovné paní učitelce Cilce Kissové.
  Míša Johnová, Alena Wonkeová

Netradiční kácení máje a vítání 
prázdnin na Březné

Ani letos si nenechali březenští hasiči svou, již tra-
diční, akci vzít. Protože doba covidová společenským 
akcím v květnu ještě úplně nepřála, rozhodli se vydržet 
a již postavenou májku skácet až začátkem července.

První prázdninová sobota tak na březenském Řáholci 
proběhla ve znamení skvělé zábavy, dobrého jídla a pití, 
tance a hudby až do pozdních ranních hodin. Počasí přá-
lo a účast byla po tak dlouhé době všech zákazů a restrik-
cí hojná. K tanci a poslechu hrál šikovný DJ Jirka.

Nechybělo bohaté občerstvení, tradiční makrely, gri-
lované maso, kotlíkový guláš, topinky či klobásy, oblí-
bené dětské soutěže se sladkou odměnou či kolo štěstí, 
ve kterém byl letos enormní zájem zejména o láhve dob-
rého vína. 

V podvečer přišla i nejočekávanější chvíle celé akce. 
Na Řáholec dorazily masky, mezi kterými nechyběla ani 
u dětí obávaná gorila či vlk, aby skácely májku. Zatím-
co menší děti se raději schovávaly do bezpečí rodičů, 
ty větší bránily májku zuby nehty a daly tak maškarám 
pořádně zabrat. Nakonec ale byla i s pomocí zkušených 
březenských hasičů májka slavnostně skácena a dětmi 
bleskově odzdobena od všech pentlí a fáborků, které jsou 
mezi těmi nejmenšími považovány za velkou trofej. 
                                                                                                                                            AW
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Heroltické kulturní léto
Nápad uspořádat koncert vznikl u okénka heroltické hos-

půdky na jaře tohoto roku z čiré radosti ze setkání s přáteli. Pů-
vodní myšlenka ale pochází již z podzimu roku 2020, kdy jsme 
plánovali vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Bohužel 
covidová opatření zmařila vše i připravované kulturní akce.

Často se scházíme v hospůdce, stala se pro nás centrem 
veškerého dění, oázou. A tak jsme se domluvili s majiteli re-
kreačního areálu a hospody, že kulturní akce můžeme uspořá-
dat na zahrádce hospůdky. Tak se zrodilo Heroltické kulturní 
léto.

V rámci Heroltického kulturního léta se uskutečnily dva 
koncerty vážné a nevážné hudby. První se konal 19. 6. 2021 
po svatojánské mši v místním kostele. O program se postarala 
Klára Teplá (harfa, zobcová fl étna) s dcerami Zuzankou (harfa, 
zobcová fl étna) a Barunkou (zpěv). Jejich interpretace skladeb 
Z. Svěráka a J. Uhlíře nebo K. Svobody byla strhující. K vy-
stoupení se připojily i Anička s Johankou Kubištovy, které nás 
potěšily svou recitací. 

Druhý koncert jsme vyslechli 17.7.2021. O produkci se po-
starala Klára Teplá (harfa) a Gabriela Ježková (příčná fl étna). 
Zazněly melodie např. My Way, Imagine, Fantom opery. Harfa 
a příčná fl étna zněly v doprovodu deště a občasného zahřmění 
úchvatně.

Nedílnou součástí této nezávislé akce je i zpívání s kytarou 
(kytary a zpěv rodina Kájinkova). Sešli jsme se už třikrát, za-
zpívali si a krásně se v naší hospůdce pobavili.

Na závěr bych chtěla poděkovat účinkujícím, všichni vy-
stoupili z čisté radosti a bez nároku na honorář. Zároveň bych 
vás chtěla pozvat na další akce, zatím je vše v přípravách, ale 
pokud budete sledovat facebookové stránky Heroltické s.r.o, 
určitě nic nepropásnete.

Iva Kubištová

Den s RC modely v Herolticích
Tak se zase v Herolticích létalo. Tentokrát se konal den 

s RC modely v krásný letní den 26.6.2021. Počasí přálo, a tak 
si mohli příznivci modelařiny plně vychutnat připravený pro-
gram. 

Na setkání byly k vidění modely letadel od těch nejmen-
ších, až po ty největší s hmotností do 20 kg. Akce je již vy-
hlášená a pravidelně se jí účastní kromě místních i modeláři 
z blízkého i vzdálenějšího okolí, například ze Zábřeha, České 
Třebové a Litomyšle. 

Třešinkou na dortu povedeného odpoledne bylo několik 
nízkých průletů dvou replik historických letounů z I. světo-
vé války. Letadla přiletěla ze šumperského letiště a vybavena 
byla i napodobeninami kulometů, ze kterých při průletu piloti 
stříleli. 

Během akce heroltičtí hasiči zajistili občerstvení. Vzhle-
dem k tomu, že má modelařina v Herolticích a ve Štítech le-
titou tradici a jeden den nestačí,  je připraveno další setkání 
na 4. 9. 2021. Snad i tentokráte vyjde počasí a modeláři budou 
opět moci předvést své umění. Jste srdečně zváni.

Za pořadatele a modeláře
Petr Haltmar a Libor Knápek
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Crhovská chasa 
2. díl

Autor: Jan Pavlík
Jako nejbližší úkol jsme si vytyčili obnovit pouťový táborák, 
který se uskutečnil 5. 7. 2014, a to ve velkém stylu. Kromě 
tradičního piva a klobás jsme připravili i hry pro děti, a hlavně 
slavnostní zapálení táboráku slovanskými věrozvěsty Cyrilem 
a Metodějem. To probíhalo takto:
Cyril (Jirka Pospíšil) a Metoděj (já) jsme vyčkávali u cesty 
na hřiště na zvonění zvonů, které se spustilo dálkovým ovla-
dačem. To byl signál, že ceremoniál začíná. Vydali jsme se 
důstojným krokem k hranici dřeva za zpěvu upravené „kan-
cionální“ cyrilometodějské písně „Ejhle, oltář“. Sbor zpěváků 
zpíval první sloku:

Hle, crhovské zvony znějí,
ohlašují slavný den,

dnes mají být oslaveni,
svatí Cyril s Metodem.

Jirka a já jsme zpívali druhou sloku:
Přišli jsme k vám z velké dálky,

víře vás chcem vyučit.
Nehlásáme boj, ni války,

pojďme oheň zapálit.

Třetí sloka byla ponechána v původním znění a zpívali jsme 
ji všichni:

Přinesli nám oni Písmo svaté,
bychom ze studnice této zlaté,
moudrost nebes provždy vážili,

Bohu sloužiti se snažili.

Pak následovalo přivítání věrozvěstů, kteří potom slavnostně 
zapálili hranici. Vystoupení mělo velký úspěch a volná zábava 
následovala až do brzkých ranních hodin.

Přibývaly i akce typu loutkové divadlo pro děti, nebo pamět-
nický večer spojený s promítáním starých fotografi í. Bylo 
úsměvné sledovat, jak staří pamětníci vášnivě debatují, kde se 
nacházela ona stará chalupa, nebo co to je za lidi. 

Další významnou událostí bylo vánoční divadlo O narození, 
které se konalo ve spolkovně, i v kostele ve Štítech.

Takový byl tedy rok 2014, první rok fungování Crhovské chasy 
a my se s elánem a velkou chutí pustili do příprav na Masopust 
2015. 

… pokračování příště …
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Lázek – symbol severomoravského odboje
O tom, že rozhledna na Lázku je opět přístupná, jsme 

se mohli dozvědět nejen z posledního čísla Štíteckého lis-
tu. Většinu návštěvníků zajímají krásné výhledy z nově 
otevřené rozhledny, orosené pivko a  něco malého k sněd-
ku. Lázek je ale také spjat s historií partyzánského hnutí 
za druhé světové války.

 Lázek je hora vysoká 713 m. Rozhledna, která byla kdysi 
vidět zdaleka, je dnes částečně zakrytá vzrostlými stromy. Z ní 
je však vidět malebný podhorský kraj a hřebeny pohraničních 
hor s Pradědem. Do žlebu směřujícího do údolí Březné se tisk-
nou stavení vesnice Crhova, dál zase domky obce Jedlí, v údo-
lí Hraničního potoka to zas jsou Herbortice a mezi nimi, poblíž 
Lázku, je vidět obec Cotkytle.  Tyto obce (a jejich tehdejší 
obyvatelé) by si zasloužily řád za věrnost mateřskému jazyku. 
Tvořily odedávna úzkou šíji, která spojovala české obce se-
verní Moravy s českými obcemi na Lanškrounsku v Čechách. 
Po staletí se bránily germanizaci. Než vypukla druhá světová 
válka, vypadalo to, že dny českého života jsou zde sečteny. 
Vysídlování českých zemědělců, nahrazování německými pře-
sídlenci, politický, kulturní a sociální útlak zbylého obyvatel-
stva. 

Snad právě toto způsobilo, že zde došlo k nebývalému 
semknutí lidu a že zde roku 1941 vzniklo jádro odbojového 
hnutí. Především okolí  Drozdovské Pily a Lázku bylo mís-
tem soustředění bojovníků proti hitlerovskému fašismu celého 
širokého okolí. Ještě dnes můžeme v blízkosti Štítů při svých 
toulkách najít pomníčky i polorozpadlé partyzánské bunkry 
a skrýše, němé svědky sedmdesát let staré historie, na kterou 
se bohužel už v dnešní době zapomíná (např. pomníčky J. 
Tůmy. J. Háječka, Š. Knápka a dalších). Střety partyzánů s na-
cisty byly na denním pořádku. Zatýkání, popravy, ukrývání 
zajatců, přestřelky, hrdinství obyčejných lidí. 

Pokud se vydáme na Lázek, bylo by chybou nenavštívit dva 
památníky, spojené s krvavou historií našeho kraje. Po červené 
značce ze Štítů je to pod Lázek k zastávce autobusu necelých 
sedm kilometrů. Hned naproti přes silnici projdeme mezi krát-
kou alejí k prvnímu pomníku. K němu se váže tato historie: 

U Drozdovské Pily se nacistům nepodařilo při jednom zá-
tahu zničit partyzánské čety. Tento neúspěch si nenechali líbit 
a použili lsti. Vyslali do kraje agenty gestapa Münzenberga 

Výlety s příběhem

Rozhledna na Lázku za 1. republiky

Pomník popravených pod Lázkem

Nápis na pomníku pod Lázkem

Smuteční oznámení Novotných
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a Jančaříka. Ti se ubytovali se v Cotkytli a vydávali se za mon-
téry na dovolené. Získali si důvěru místních obyvatel, protože 
jim spravovali různé elektrické přístroje. Tak se jim podařilo 
obelstít obyvatele a odkrýt vlastence Eduarda Novotného (spo-
lumajitele letoviska z Drozdovské Pily) a jeho dvacetiletého 
syna Vladimíra, Jana Bartoše z Hoštejna a Josefa Kesselgru-
bera se synem Stanislavem z Cotkytle. S požehnáním říšského 
protektora Franka zopakovali demonstraci z Jedlí (veřejná po-
prava J. Filipa, M. Pavlíka a V. Juránka). 5. října 1944 přijela 
do Cotkytle skupina gestapáků a kati. Spolu s četníky připravi-
li na smrcích pod Lázkem šibenice a na nich hajného Bartoše, 
cestáře Kesselgrubera a jeho syna Stanislava popravili oběše-
ním. Rovněž zde, podobně jako v Jedlí, nutili obyvatele, aby se 
přišli podívat na oběti. Eduard Novotný a jeho syn Vladimír 
byli zatčeni a záhy převezeni do Terezína. Vladimíra gestapáci 
umlátili několik dnů před osvobozením a Eduard zemřel to-
tálním vysílením po něm – příjezdu osvoboditelů se nedočkal.  
Jejich jména najdeme mezi jmény obětí místního odboje na pa-
mátníku přímo na Lázku, nedaleko od Reichlovy chaty.   

(Prameny: V. Knoz: Krajem nepokořených, 1975.  Foto: I. 
Valentová, rod. archiv.)                                                                                                                                           

    Ivana Valentová

Památník na Lázku se jmény padlých

Text na památníku odboje na Lázku

Stolní tenis
Úspěch mladých štíteckých stolních 

tenistek
Velikého úspěchu dosáhly naše hráčky stolního tenisu Te-

reza Fabiánková, Martina Haltmarová a Pavla Pospíšilová. 
Za své výkony na Krajských přeborech a Krajských bodovač-
kách si holky vybojovaly účast na Mistrovství České republi-
ky družstev starších žákyň. Štíty se tak zařadily mezi 16 nej-
lepších týmů starších žákyň v celé České republice.

Mistrovský turnaj se uskutečnil 26.6.2021 v nově posta-
veném Národním tréninkovém centru v Havířově. Večer před 
samotným turnajem si mohly holky v hale potrénovat a sezná-
mit se s krásným prostředím celého centra. Na turnaji se holky 
postupně utkaly s týmy Jiskry Humpolec, Ti Sokol Plzeň, SK 
Dobré a Sokol Chrudim. Holky bojovaly jako lvice. Výsled-
kově to sice na zkušenější soupeřky ještě nestačilo, ale zápasy 
s Humpolcem a Chrudimí byly vyrovnané a rozhodovalo se až 
v koncovkách jednotlivých setů. Důležitá je však zkušenost, 
kterou holky na tak velikém turnaji získaly. Na turnaji jsme 
měli jedno z nejmladších družstev a ve stejné sestavě můžeme 
hrát i příští sezonu, pokud si účast opět vybojujeme.

Aby tornu tak bylo a holky se dále zlepšovaly, máme 
naplánováno na prázdninové měsíce několik tréninkových 
a herních akcí. Za všechny uvedu tréninkový kemp ve Štítech 
a Herolticích pod vedením Tomáše Demka, Mezinárodní tur-
naj mládeže v Olomouci, tréninkový kemp v Moravském Be-
rouně, tréninkové jednotky v SK Dobré. Věřím, že tyto a další 
akce, společně s poctivými a kvalitními tréninky pod vedením 
našich trenérů Štěpána Kobzy a Jiřího Sasze, posunou naše 
holky zase o pořádný kus dopředu.

Za veliký úspěch, který na stolně-tenisové mapě zviditelnil 
město Štíty, chci holkám pogratulovat a všem, kteří se podílejí 
na jejich rozvoji a podpoře poděkovat.

Petr Altman



Štítecký list strana 12

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

V průběhu měsíců července a srpna tohoto roku sla-
ví významné životní výročí tito naši spoluobčané:

Hegerová Marta   70 let
Daněk Jan   75 let
Pacíková Ilona   75 let
Mynářová Hana   75 let
Valentová Alžběta  75 let
Haltmarová Anna  75 let
Knápek Antonín   76 let
Altmanová Zdislava  76 let
Valentová Věra   77 let
Sitta Jaroslav   77 let
Švédová Marie   77 let
Pospíšilová Jarmila  78 let
Kotrašová Irena   78 let
Havlena Jaroslav  79 let
Marešová Anna   82 let
Pecháček František   85 let
Valenta Vladislav  87 let
Jurečková Marie  88 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 20. července 2021 uplynulo 100 let od narození 
paní FRANTIŠKY KNÁPKOVÉ 

a 16. července 2021 uplynulo 108 let od narození
 pana JINDŘICHA KNÁPKA.

S láskou vzpomínají děti a vnoučata

Dne 9. srpna 2021 uplynulo 
11 let od úmrtí 

pana 
KARLA SMĚŠNÉHO.

Vzpomíná manželka 
Miluše.

Dne 15. srpna 2021 uplyne 
5 roků od úmrtí 

paní 
ALENY DRÁBKOVÉ. 

Stále vzpomíná 
sestra Jana a Aad 

a bratr Miroslav s rodinou.

Dne 24. srpna 2021 uplyne 
jeden rok od úmrtí 

paní 
HILDEGARDY 

BERANOVÉ 

a dne 21. září 2021 uplyne 
17 let od úmrtí

pana 
BEDŘICHA 
BERANA.

Stále vzpomíná rodina.

Poutní bohoslužba na Slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie bude sloužena v neděli 15. srp-
na v 9.00 hodin. Srdečně zveme občany Štítů 
ke slavení naší pouti.        

P. Jacek Brończyk a pastorační rada farnosti 
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TURISTIKA
Turisté 

se rozhlíželi

Na jaře šířila se krajem zpráva, že léta odepsaný Lázek zas 
konečně poskytuje služby rozhledové. To nemohlo nechat ští-
tecké turisty chladnými, ještě v květnu tam byla učiněna vý-
prava.

Jest to pravda, konstatujeme. Z rozhledny bylo vidět i hrad 
na Kunětické hoře u Pardubic, pak jsme se snažili zahlédnout 
na straně druhé olomoucký Kopeček, leč pohled náš sklouznul 
na dvoreček u chaty a vzbudil naše zděšení – bazén a jakési zá-
koutí, snad starověkého Říma, má sloužit pro radovánky VIP.  
Dvacet tři turistů se ptá, kde zůstal vkus?

Za měsíc, koncem června, byla nabídnuta další nedávno 
postavená rozhledna, která vyrostla na kopci Štvanice poblíž 
Stříbrnic. Vycházka byla nastoupena na železniční zastávce 
Chrastice.

Nejen obec jmenovaná, ale hlavně následující Hynčice pod 
Sušinou se změnily z ospalých chalupářských osad v rekreač-
ní molochy. Na často dříve zalesněných stráních rostou další 
a další lyžařské sjezdovky. Rozhledně je přezdíváno Twiggy, 
neboť působí dojmem štíhlým až hubeným.

Architektonicky je jistě nápaditá, jen mám obavy, že mož-
ná za deset let začnou hnít nechráněné dřevěné schody a něja-
ký statik, bez kterého to dnes nejde, doporučí její uzavření. No, 
ještě je krásná. Dalekohledem hledám další rozhlednu a na-
cházím ji ve směru na Paprsek, ta se bude otevírat za pár dnů, 
jsem na ni zvláště zvědav.

Tak tedy veřejnosti byla otevřena v pátek 9. července. Bylo 
to i s křestem, hudbou a stánkaři. 

Pro návštěvníky toho dne se vstupem zdarma. Ten den 
v noci a ráno tady u nás spadlo v několika bouřkách 33,5 mm. 
Od nás to mířilo tam, vyčasilo se až odpoledne. V neděli jede-
náctého přišel náš den. Pět nás vystupuje z vlaku na Ramzové. 
Vymalovaná obloha. Procházíme Petříkovem, teprve vstá-
vá. Ve svahu Trnové hory překračujeme vrstevnici ve výšce 
1000 m. Císařská bouda je dnes nový odpočinkový dřevěný 
objekt. Nějaká parta tu přespala, snídá. My se přidáváme, sva-
číme. Je tu i pěkný krb. Stěny už „zdobí“ nápisy zvrácených 
inteligentů. Další úsek je až lázeňsky nenáročný, na pár metrů 
se přibližuje k polské hranici, donedávna překročitelné už kde-
koliv jen s občankou. Teď? S glejtem o očkování, nebo s nega-

tivním testem, nebo... V každém případě navíc určitě ne tudy. 
Mezi smrky zahlédneme tu „naši“ rozhlednu, přístroje fotí. 
Pod námi se za okamžik objevuje turistická chata Paprsek. 
Borůvkový knedlík (jeden) za 50 korun! Děkuji, nemám chuť. 

Včera jsem prodělal špatnou noc po pozření svíčkové ve vy-
hlášené restauraci. Zřejmě byla zamražena na začátku covido-
vých opatření, byl jsem teď jedním z prvních hostů. Po pose-
zení pokračujeme po zelené na Větrov, tady je náš hlavní cíl. 
Po desítkách let česko-polských jalových diskuzí k případné 
stavbě nové rozhledny na Králickém Sněžníku se toho ujal 
místní podnikatel a za nezvykle krátkou dobu postavil tady, 
na určitě české půdě, repliku původní rozhledny.  Na internetu 
jsem už narazil i na zjevně rýpavý komentář k čistotě prove-
dení kopie. No, pokud by chtěl někdo tuto věž postavit v plné 
původnosti i s celou patinou, včetně původního (nevhodného) 
kamene s lišejníkem, bylo dobré mu nevyhovět. Ten lišejník 
se zase časem chytí sám, kvalitní žulu už tak snadno neohrozí. 
Nenese už ani jméno německého císaře Viléma I. Pruského, 
rozhledna je pojmenována libozvučně česky – Dalimilova. 
Dnes je moderní hodnocení na hvězdičky, dávám z těch pěti 
čtyři – ještě není v provozu chata s občerstvením (ale je tam 
stánek) a vstupné je 120 korun – takže to ode mne celých pět 
hvězd už asi nikdy nedostane. Ale jinak je to stavba krásná, 
velmi poctivě odvedená! Také krajinářské prvky v okolí mají 
vkus a šťávu.  Pokochali jsme se, poseděli a sledovali podezře-
le se kabonící oblohu, bohužel v souladu s předpovědí počasí. 
Když jsme chtěli včas vyrazit, zjistilo se, že turistické hole 
jednoho účastníka zůstaly na rozhledně. Těch deset minut nám 
pak chybělo, když počalo hřmění a u prvních staroměstských 
stavení nás stihl slejvák. V cukrárně jsme ale oschli, hole tam 
už nezůstaly.  Už jen takový detail: ač naše auta čekala od sa-
mého rána v Bohutíně, jeden řidič chtěl mermomocí vystoupit 
v Bohdíkově, krajně i za použití záchranné brzdy. A to jsme, 
opravdu, byli jen v cukrárně...                                                                                          

Alex Krobot
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Polomené hory
Je nedělní večer, beru do rukou kalendář, zapisuji počasí, pak 
obracím stránku... Dívám se na další obrázek zas povědomého 
a pěkného koutu naší nevelké zemičky. Sedám si a vzpomínám. 
A v této době, kdy není tak žádoucí a zdravé cestovat po širém 
světě, přináším zprávičku a tip na dobrý cíl - není tak vzdálen 
a výrazem sportovního střelce je to „desítka“.

V posledních dnech čelí některé naše oblasti, i jinde v Ev-
ropě, katastrofálním bouřkovým přívalům a potopám, které 
šmahem ničí dílo  generací. Dnes ráno se rádio zmiňuje i o Hej-
nicích ve frýdlantském výběžku. Vydatné lijáky tu opět zvedly 
hladinu řeky Smědé na třetí povodňový stupeň. Na sklonku 
léta roku 2012 jsem tady v roubené chalupě z 18. století, na sa-
mém severním úpatí Jizerských hor, měl svůj „základní tábor“ 
pro své trabantovské i pěší výpravy po širém okolí. Posled-
ní velká povodeň tu ničila před dvěma roky, a tak když jsem 
z bezpečného místa každý den sjížděl dolů a po mostě pře-
kračoval Smědavu, všímal jsem si domků, na jejichž omítce 
byla jasná stopa po vodě, která do nich tekla okny. Třetího září 
začínal můj výlet už velmi brzy, neboť cíl byl značně vzdále-
ný. Přes Frýdlant, Jablonné a Mimoň jsem jel až do Starých 
Splavů, které jsou  na samém břehu Máchova jezera. V batohu 
byla mapa s názvem „Máchův kraj“, což nebylo za redakční 
uzávěrky v roce 1990 tak docela pravdivé. Značná část kraje 
patřila ještě stále Sovětské armádě, která se tu dočasně zapo-
mněla v roce 1968. Proto zůstal  vojenský újezd Ralsko pro tu-
risty dlouho bílým místem a na té mé mapě tudíž ještě chyběly 
trasy většiny turistických stezek. Upřesnil jsem si tedy nové 
možnosti v místním íčku  a vyrazil po severním břehu Velké-
ho rybníka (Máchova jezera). Brzy jsem opustil lákavé pláže 
a vodní hladinu, za kterou byla vidět nezaměnitelná silueta 
Velkého a Malého Bezdězu a vešel jsem do chládku neznámé-
ho skalního města, o němž je na kalendáři psáno, že se nachází 
„nedaleko Máchova jezera, mezi Hradčany a Provodínem“. Já 
bych pro lokalizaci onoho místa využil, bohužel, ještě méně 

známého označení, jež   ale existuje v té turi-
stické mapě – jmenuje se Polomené hory. Že 
jste tento název nikdy neslyšeli?

Brzy jsem opustil nudný asfalt a pokra-
čoval už většinou jen po stezkách a jemném 
písku, který erodoval z nekonečných skalních 
stěn a věží.  Jako Dělová cesta je pojmeno-
vána jedna z těchto komunikací - prý tudy 
táhla za válek koncem 18. století nějaká sol-
dateska. Stržemi jsem se dostal do Měděného 
dolu, pak do Kraví rokle. Průsek pod vede-
ním vysokého napětí byl fi alový velkými ko-
berci vřesu, v dálce na jeho konci bylo možné 
zahlédnout část přistávací plochy vojenského 
letiště.  Zanedlouho narazím na rozsáhlé duti-
ny ve velkém skalním útvaru, někde jsou vy-
soké kolem dvou metrů - to mi stačí. Spousta 
bočních dutin a průlezů je však nízkých, ba-
toh musí jít dolu, já jdu také dolů - na všech-
ny čtyři. No, bodejť by ne,  tato prolézačka je 
nazvána Psí kostel.

Prostor je velmi lákavý pro přenocování 
jen tak ve spacáku (ovšem bez rozdělání ohně 
a troušení odpadků!). Z jednoho okna vidím 

Psí kostel

Postýlka v roubence

na kamenné římse velké hnízdo, možná výra velkého.  O kou-
sek dál se mi otevřel ten pohled z kalendáře - Skalní brána. Je 
vysoká 2,5 metru, široká 4,5. Hraničním dolem jsem se vrátil 
a u auta okruh uzavřel. 

Možná znáte Hruboskalsko, Adršpach, Broumovské stěny, 
Tiské stěny, Česko-saské Švýcarsko..., i méně známé Polome-
né hory vám velmi doporučuji. A můžete tuto vycházku dobře 
propojit s rekreací na tom Mácháči.                                                                               

Alex Krobot
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