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Štítecké zastupitelstvo schválilo vyvážený rozpočet ve výši 
42 052 334 Kč. Je to základní dokument, který nám dává mož-
nost rozvíjet město a určovat směr rozvoje. Hlavní úkoly jsou 
v oblasti školství, komunikací, údržby majetku a zeleně, bytové-
ho fondu, úklidu zeleně a komunikací, dále sportovní a kulturní 
aktivity, oprava kulturního dědictví, příprava nových projektů. 
Předpokládám, že na konci roku 2015 bude rozpočet města 
v celkové výši 50 milionů.  

Hlavní rysy a směry schváleného rozpočtu na rok 2015:

• Vyváženost - město Štíty se nezadlužuje a postupně každý 
rok snižuje zadluženost města

• Školství – fi nanční podpora, je investicí do budoucnosti 
našich dětí

• Opravy školních budov – pokračujeme v celkové rekon-
strukci ZŠ a MŠ, modernizace tříd ZŠ, výstavba opěrné 
kamenné zdi u MŠ

• Podpora spolkového života – vnitřní integrita pomáhá vy-
tvářet domov

• Byty ve správě města – pokračování v modernizaci a opra-
vách. Dobré hospodaření ukazuje, že nemusíme zdražovat 
nájemné a můžeme každý rok rekonstruovat byty a tím na-
bídnout mladým lidem moderní bydlení 

• Údržba zeleně – zvýšení kvality údržby a péče o veřejná 
prostranství

• Projektová činnost – příprava projektů nové městské 
knihovny, hasičárny Březná,  veřejného osvětlení Crhov, 
dovybavení odpadového hospodářství města Štíty, usnadně-
ní přecházení na silnici I/43 Štíty

• Opravy kulturního dědictví – oprava fasády kulturní pa-
mátky kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích, kříž Nejsvětější 
Trojice v Herolticích

• Sport – dokončení kabin a sociálního zařízení ve sportov-
ním areálu TJ Sokol Štíty

• Kultura – Štítecký jarmark – Den Mikroregionu Zábřežsko, 
Štítecká pouť, Setkání na pomezí Čech a Moravy, 300 let kos-
tela sv. Jana Křtitele v Herolticích

• Komunikace – dokončení chodníku v ul. Nákladní, dláždění 
parkoviště na nám. Míru 

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem pracovní-
kům města a příspěvkových organizací zřizovaných městem, 
kteří svojí prací přispěli k zachování dobrého standardu posky-
tovaných služeb. Poděkování patří rovněž pracovníkům měst-
ského úřadu. Neustále se měnící legislativa přináší komplikace 
nejen Vám, občanům našeho města. Ve všech odborech úřadu 

Rozpočet města Štíty schválen ve znamení kontinuity 
a přípravy nových projektů
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

Výpis z usnesení z 6. – 9. jednání  
RMě ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o dílo uzavřená s p. Milošem Nechanickým 

– zhotovení kamenné zdi u MŠ Štíty. 
• Smlouva o dílo uzavřená s p. Bohuslavem Sedláčkem  - 

dláždění horní části náměstí.
• Smlouva uzavřená s fi rmou DAFE – PLAST Jihlava s.r.o. 

– výroba a montáž plastových dveří ve sportovním areálu 
ve Štítech.

• Smlouva o poskytnutí fi nančního příspěvku z rozpočtu 
svazků obcí Mikroregionu Zábřežsko ve výši  60 tis. Kč na 
pokrytí  neinvestičních výdajů spojených s konaním Dne 
Mikroregionu Zábřežsko dne 30.5.2015 ve Štítech.

• Smlouva uzavřená s fi rmou Antonín Kny - Umělecká 
agentura KNZ, Praha – vystoupení na akci „Setkání na 
pomezí Čech a Moravy“ – Wabi Daněk a Xindl X.

• Smlouva uzavřená s fi rmou Vladislav Vaníček, Výprachti-
ce – svoz komunálního odpadu.

• Smlouva o dílo uzavřená s p. Miroslavem Švestkou, Čer-
vená Voda – zpracování projektové dokumentace na re-
konstrukci domu čp. 12 ve Štítech.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou AQE advisors, a.s., 
Brno – projekt „Dovybavení odpadového hospodářství 
města Štíty“.

• Smlouva o zřízení místa zpětného odběru uzavřená s fi r-
mou EKOLAMP s.r.o., Praha – zpětný odběr světelných 
zdrojů a jejich odvoz.

• Smlouva o hudební produkci uzavřená s agenturou SURF 
s.r.o. – vystoupení „Eva a Vašek“  dne 30.5.2015 ve Ští-
tech.

• Smlouva o zajištění moderování akce „Setkání na pomezí 
Čech a Moravy“ uzavřená s p. Vandou Rajnochovou.

• Veřejnoprávní smlouva uzavřená s Městem Zábřeh – pře-
nesená působnost na úseku přestupků.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou MSEM a.s. Frýdek 
– Místek – Crhov, vedení veřejného osvětlení.

• Smlouva o poskytnutí příspěvku uzavřená se Sdružením 
obcí Orlicko – poskytování neinvestičního fi nančního 
příspěvku ve výši 20 tis. Kč na rok 2015 na realizaci 
projektu „Lyžařská běžecká oblast Buková hora – Suchý 
vrch“.

• Darovací smlouva uzavřená s fi rmou RPSnet s.r.o., Olša-
ny – poskytnutí fi nančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč na 
akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.

• Smlouva o zajištění služeb knihovnám ve středisku Štíty 
v roce 2015 uzavřená s Městskou knihovnou Šumperk.

• Smlouva o dílo uzavřená s fi rmou VELT OKNA s.r.o., Zá-
břeh – výroba a montáž oken na objekt čp. 3 a čp. 239 ve 
Štítech.

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 
každém jednání vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedá-
ní ZMě Štíty a provedla kontrolu plnění úkolů z usnesení 
RMě Štíty.

• Rada města schválila nákup: 3 kusů PC sestav pro MěÚ 
Štíty, zařízení na monitorování průtoku pitné vody, elek-
trocentrály pro SDH Březná. 

• Rada města schválila cenové nabídky: rekonstrukce pruž-
né sportovní podlahy v objektu Sokolovny ve Štítech (fi r-
ma Zdeněk Gargulák, Zlín), nákup žulové kostky (fi rma 
Slezská žula),  rekonstrukce 3 učeben  v ZŠ Štíty (fi rma 
ELTRAS), modernizace veřejného osvětlení v místní části 
Crhov (fi rma MSEM a.s. Frýdek – Místek), čerpadlo pro 
ČOV Štíty (fi rma ETIO s.r.o. Brníčko), frézování komuni-
kace nám. Míru ve Štítech (fi rma STRABAG a.s. Ostrava, 

• Rada města jmenovala p. Pavlínu Vlkovou členkou soci-
ální a zdravotní komise a Ing. arch. Jiřího Valentu členem 
komise pro přípravu nového územního plánu města.

• Rada města schválila ukončení nájemní smlouvy ne-
bytových prostor v objektu sokolovny s Ing. Eduardem 
Pohlem.

• Rada vzala na vědomí žádost o pronájem pozemku p.č. 
593/1 v k.ú. Crhov z důvodu opravy lesní cesty – žadatel 
Ing. Vojtěch Novotný.

• Rada města schválila poskytnutí neinvestičního fi nanční-
ho příspěvku ve výši 20 tis. Kč tanečnímu souboru pod 
vedením Ing. Gálové.

• Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Štíty na 
rok 2015 a schválila odpisový plán  na rok 2015.

jsme zaznamenali výrazný nárůst administrativy, kterou jsme, 
dle mého názoru, zvládli bez zásadních komplikací. 
Vážení spoluobčané, letošní rok bude plynule navazovat na 
započatou práci v předešlých volebních obdobích. Toto tvrzení 
vychází z právě schváleného rozpočtu města, jehož naplnění 
zajišťuje plnohodnotný rozvoj všech oblastí života vás, občanů. 
Na tomto místě chci poděkovat organizacím a spolkům, které 
pořádaly v letošním roce plesy v našem městě. Osobně jsem se 
zúčastnil plesu, který pořádala fi rma KLEIN automotive s.r.o., 
a zde musím poděkovat všem pořadatelům za to, jak měli ples 
připravený a zorganizovaný. 
Na samý závěr chci uvést, že děláme vše, aby se nám v našem 
městě dobře žilo, ale pak je mezi námi skupinka těch, kteří svým 

chováním a neustálým vandalismem ničí naši práci. Nedokážu 
pochopit, že neustále musíme opravovat dopravní značení, kaž-
dý půlrok vyměnit rozbité zrcadlo u školy, každý den uklízet če-
kárny od nedopalků cigaret, odpadků, i když koš je umístěn ved-
le čekárny. Také nechápu, že někteří ničí náš park, nebo v něm 
holdují alkoholu, i když vyhláška města to zakazuje. Každý den 
musíme uklízet odpadky u kontejnerů na recyklovaný odpad. 
Proto vás chci požádat, nebuďte lhostejní k chování dětí, mláde-
že a dospělých, kteří svým chováním ničí náš společný majetek 
nebo vytvářejí nepořádek. Stojí nás to každý rok hodně peněz 
a myslím, že fi nanční prostředky je potřeba účelně vynaložit na 
rozvoj města a ne na opravy po vandalismu.

S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta
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Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech jsme povinni tuto povinnost uvést 
do praxe.

Co tento systém znamená?
Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze 
směsného komunálního odpadu (SKO) z domácností a to 
přímo u zdroje vzniku odpadu v každé domácnosti. Dále 
systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od ostatního, 
již nevytříditelného, odpadu a jeho následné využití na zaří-
zení k tomu určeném. 

Kdy bude systém spuštěn?
Se zavedením výše uvedeného systému se počítá od počátku 
dubna do října kalendářního roku. 
Ve Štítech budou mít občané možnost ukládat posečenou 
zeleň do kontejneru, který bude mobilně přistaven na jed-
notlivých místech, kde budou pracovníci města provádět 
sečení městských ploch, jedná se o ulice Nádražní, Nákladní, 
Na Travech, Na Pilníku, U Parku, Okružní. Toto stanoviště 
a termín přistavení bude vždy dopředu oznámeno prostřed-
nictvím městského rozhlasu a na webu města. Rotace přibliž-
ně 1x za 6 týdnů.
Kontejner bude řádně označen s informacemi o tom, co se do 
nich má a co nemá ukládat.
U obcí Březná, Heroltice a Crhov zatím ukládání do kontej-
neru odkládáme z důvodu probíhajícího dotačního titulu na 
nákup potřebných kontejnerů. BRKO zatím ukládejte tak, jak 
jste zvyklí (komposty, hnojiště).

Je třeba být zapojen v systému?
Ano! Tento systém naplňuje zákonnou normu o povinnosti 
každého občana, mimo omezování vzniku odpadu, odpad tří-
dit. Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu 
(vznikajícího od občanů) musí být důsledně vytřiďovány, aby 
bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku 
by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný.
Kromě zákonných aspektů je třeba zapojení se do tohoto 
systému každým občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se 
totiž zavedení dalšího způsobu nakládání s odpady do celé-
ho systému nakládání s odpady na území jednotlivých obcí 
a měst a ten je pro občany závazný.

Během roku budou doplněna všechna sběrná místa třídě-
ného odpadu o nové sběrné nádoby, jedná se především 
o komoditu KOV, nádoby budou řádně pro tuto složku ozna-
čeny. Dojde zároveň i k obnově stávajících nádob, některé už 
dosluhují.
Ještě jednou připomínám, že čím více odpadu, který se v sou-
časnosti nachází v popelnicích - a je ho pořád dost, vytřídíme 
o to méně odvezeme na skládku a zásadně ušetříme. V sou-
časnosti platíme za 1 tunu 1.690 Kč. 
Kdybychom z celkového ročního objemu 400 t vytřídili, na-
víc 20% komodity plast, papír, sklo, kov, nápojové kartony 
což není velké procento, jedná se o 80 t a v ušetřených fi nan-
cích to je 135.200,- Kč, což není zanedbatelná částka.

Máme objednáno u společnosti EKO-KOM  250 ks sad tašek 
na třídění odpadu do domácnosti, jedná se o velikost typ 
A o objemu 40 l, ten je určen do rodinných domů a velikost 
typ B o objemu 20 l, určeno do panelové zástavby. Tyto tašky 
budou k odběru v Turistickém informačním centru (v pří-
zemí radnice) v průběhu měsíce května. Sada tašek bude za 
symbolickou cenu 20,- Kč.

Co systém přinese?
Za prvé přinese plnění Plánu odpadového hospodářství ČR, 
Olomouckého kraje a závazků, k nimž se ČR zavázala vůči 
EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu 
s legislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však 
úspora pro obce důsledným tříděním biologicky rozložitel-
ného odpadu ze SKO samotnými občany. Ukládání odpadu 
na skládku je totiž dražší způsob nakládání s odpady než 
jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí 
využitelného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít 
obec v systému nakládání s odpady, což může mít dopad na 
cenu místního poplatku, který občané platí za odpad obci. 

Na závěr je třeba upozornit, že zavedení systému nezdraží 
nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že obča-
né nebudou platit nic navíc!!!!

Co tedy je biologicky rozložitelný odpad a co do něho 
patří?
Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veš-
keré biodegradabilní odpady a materiály rostlinného původu 
bez příměsí ostatních nerozložitelných látek a znečištění 
jinými látkami, zvláště nebezpečnými.

Co do kontejneru patří:
Ze zahrad: tráva, zbytky rostlin.
Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny 
bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků.

Co do kontejneru nepatří:
Maso ani cokoliv živočišného původu, veterinární odpad, 
mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný 
papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály apod., větve ze 
stromů.

Co se týká nové komodity kov, tak sem patří plechovky, 
víčka ze zavařovacích sklenic, víčka z jogurtů, plechovkové 
nápoje, atd. – sběrný zvon bude hnědé barvy.

Nápojové kartóny u nás sbíráme ve směsi s plasty, takže tato 
komodita patří do žlutých nádob. Svozová fi rma si je roztřídí 
na své třídící lince.

Žárovky, zářivky – použité žárovky a zářivky máte možnost 
odložit na chodbě MěÚ do připravené nádoby označené lo-
gem EKOLAMP.

Textil -  zde patří textilní ošacení, pokud možno svázané do 
uzlíčku. Je zde i možnost odložit obuv, která se dá ještě pou-
žít, ta musí být svázaná tkaničky k sobě.

Informace občanům o zavedení systému odděleného sběru 
biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)
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Odpady v domácnosti.
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba 
dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady 
bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. 
O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, roz-
hodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného 
odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další vyu-
žití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma 
správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život 
v podobě výrobků, které běžně používáme. Navíc podle zá-
kona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů pře-
depsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně 
pro Vaši domácnost, zjistíte v obecní či městské vyhlášce.

Jak s odpady nakládat?
Nejsnadnější způsob jak třídit odpad, je už v místě vzniku, 
a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo 
určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, kte-
rý právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, 
staré tašky nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce 
produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl 
být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na 
střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojo-
vý karton mnoho lidí dává společně s plastem a u kontejnerů 
tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají spo-
lečně) dotřiďuje.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný 
odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí 
menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden 
nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj 
vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, 
proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. 
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí. 

Velkoobjemový odpad 
a nebezpečný odpad

V měsíci dubnu od pondělí 20. 4. od 
14.00 do 19.00 hod. a v úterý 21. 4. 
2015 do 16.00 hod. proběhne sběr 
velkoobjemového odpadu formou 
přistavení kontejnerů na obvyklá 
místa. Bude proveden i sběr ne-
bezpečného odpadu, tato komodita 
bude přebírána v plechové kůlně 
u hřbitova, kde máme sběrné místo. 

Jedná se především o ledničky, 
pračky, sporáky, bojlery a vše, co 
je označováno pod pojmem bílá 
technika. Dále televizory, rádia, 
malé spotřebiče, žehličky, fény, 
atd.
Na pneumatiky bude samostatný 
kontejner.

Tyto komodity může odkládat 
i během roku v plechové kůlně 

u hřbitova 
každou první sobotu v měsíci 

od 9.00 do 10.00 hodin.

Za odpadové hospodářství Václav Haltmar.

Základní 
a specializované 

sociální poradenství

Sociální pracovnice Městského 
úřadu Zábřeh, oddělení sociální 

péče a prevence nabídnou občanům 
města Štíty základní a specializované 

sociální poradenství 

v pondělí 20. dubna 2015 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Štíty od 

8:30 do 9:00 hodin.

Poradenství je zdarma a využít ho 
může kdokoli.
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STOLETÍ Vody…46...
FOSFOR           

Je to déle jak rok, co ZEAS Březná a.s. provozuje bioplynovou 
stanici (BPS). 
Dovolte mi v krátkosti přiblížit funkci tohoto tolik diskuto-
vaného zařízení. 
BPS je zařízení, které funguje z velké části automaticky, ob-
sluha má spíše kontrolní funkci. Důležité je zajistit pravidelný 
přísun substrátu,  aby byla zajištěna produk-
ce bioplynu. V našem případě je biologicky 
rozložitelný odpad navážen průběžně a po 
přivezení putuje rovnou do procesu zpra-
cování.
Proces anaerobní  fermentace – neboli 
rozklad organické hmoty je kompletně  
přírodním procesem a běžně se v přírodě 
vyskytuje. 
Probíhá za působení atmosferického tlaku 
a teploty 45° – 48°C bez přístupu vzduchu 
v hermeticky uzavřeném fermentoru. Z to-
hoto pohledu nehrozí žádné trvalé chemické 
či biologické zamoření okolí. 
Vzniklý bioplyn je odváděn potrubím do 
kogenerační jednotky (KGJ) –   spalovacího 
motoru, který roztáčí velký generátor, a tím 
vyrábí elektrickou energii a teplo. Velkým 
zdrojem hluku v BPS je KGJ, která je však 
odhlučněna tak, aby splňovala přísné hlukové normy Krajské 
hygienické stanice i pro noční provoz.  
Z vlastní zkušenosti  vím, a měření hluku to prokázalo, že 
projíždějící automobil, štěkající pes a rozjařený štamgast na-
dělají více rámusu než BPS.
Největší obavy místních obyvatel souvisely se zápachem.   
Správně provozovaná BPS  nezapáchá a proti úniku zápachu 
je  zabezpečená. Jsem rád, že i po tříměsíčním provozu se mě 
občané ptali, kdy BPS spustíme. V té době běžela k naší cel-
kové spokojenosti a považuji to za důkaz, že BPS nezapáchá.
Na závěr bych rád  pozval občany, kteří mají zájem se o BPS 

Bioplynová stanice ZEAS Březná a.s.
dozvědět něco více na Den otevřených dveří, který se usku-
teční dne 15.05.2015 v areálu ŽV Březná. Přímo na místě 
obdržíte podrobné informace o procesu od naskladňování, 
fermentace až po aplikaci konečného produktu, tzv. digestátu 
na pole.

Vladimír Světlík  – ředitel a.s.

Chceme-li zdůraznit protiklady, používáme často rčení „ 
jako oheň a voda“. Dnes by mohlo být nahrazeno jiným - „ 
jako fosfor a voda“.  Vodou oheň uhasíme, ale v případě fosforu 
je tomu přesně naopak. Ve vodě se rozpustí, rozptýlí a my jej 
obtížně a draze odstraňujeme. Veledůležitý biogenní prvek, ne-
nahraditelný pro všechno živé (i rostliny jsou živé organizmy), 
ovšem ve vodě nežádoucí. Vody komunální, průmyslové i spla-
chy z intenzivně využívaných zemědělských půd „dělají divy.“ 
Se zarůstáním vodních ploch, především v době, kdy se voda 
otepluje, máme již neblahé zkušenosti (eutrofi zace).

V lidském těle je fosfor po vápníku druhým nejčetnějším 
prvkem a jako „přenašeč energií“ naprosto nenahraditelný.

Světové zásoby fosforu (nerost apatit obsahuje až 90%) se 
díky jeho velké spotřebě velmi rychle krátí. Prognózy o vy-
čerpání nerostů obsahujících fosfor v koncentrované podobě 
hovoří o roku 2050. Nezbývá tedy nic jiného, než hledat tech-
nologie, které by získávaly fosfor jako recyklát.To je šance pro 
čistější vodu. Metody, jak odstraňovat alespoň částečně fosfor 
z odpadní vody, se již používají, ale metody recyklace a opětov-
né využívání takto separovaného prvku se v České republice 
zatím neprovozují. Jsou drahé a mají svá úskalí.

Opravdovým motivem pro zavedení těchto postupů bude 
rostoucí cena přírodní suroviny a mizející zásoby. 

Největší „producenti“ odpadního fosforu: saponáty, prací 
prášky, moč, kejda, zemědělská výroba, průmyslová výroba, 
potravinářství - uzeniny, kolové nápoje, sýry a pod. 

Petr Beneš
Použitá literatura:
ASIONEWS, Ing. Marek Holba Ph.D.
Wikipedia
Pitter P.: Hydrochemie

Já... a Štěpán 
Vám odpovíme

Štěpán a „tiskovka“...

Redaktorka: Štěpáne, ty známá osobnost a nepořádáš 
tiskové konference...
Štěpán:  Pořádám, každý týden....
Redaktorka: Zástupci médií ani já o tom nic nevíme...
Štěpán: Na „tiskovce“ jsem jenom já, kladu si otázky 
a vzápětí na ně odpovídám...
Redaktorka: Jaký to má smysl, když se ty informace 
nedostanou ven?
Štěpán: Ozdravný...
Redaktorka: Tomu nerozumím… 
Štěpán: Veřejnost je klidnější, ubývá neurotiků...
Redaktorka: A to je všechno?
Štěpán: Ne, ještě si mailem zašlu stovky kladných ohlasů...
Redaktorka: A záporné?
Štěpán: Jsem neurotik, záporné si neposílám...

Já a Štěpán Vás zdravíme z press centra...
Dotazy pište na adresu pbbr@seznam.cz
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Hinďál versus hynďál
O dění v Crhově si všichni rádi počteme. V tomto 

čísle třeba o masopustu, v kterémsi starším čísle časopisu 
o promítání starých fotek a vzpomínání na staré dobré 
časy a lidi v Crhově

Vzpomenut byl při této příležitosti i hi/ynďál – tradiční 
jídlo tamních prostých lidí, vyrobené z brambor a švestek. 
No ale jak to slovo správně napsat? S několika lidmi z Cr-
hova (včetně mého muže, který je rovněž Crhovák) jsem na 
toto téma dala řeč – vlastně to neví nikdo. Název se traduje 
v ústní podobě. V zachovalých psaných babičkovských re-
ceptech z vesnice, kde pravopis pořádně nikdo neuměl, je 
někdy tvrdé Y někdy měkké I. Hinďál v době švestek občas 
děláme a to slovo jsme si vždy představovali v té měkké 
podobě, zní nám celé spíš měkce, raději hinďál než hynďál, 
nehledě na tvrdou souhlásku – v nářečích totiž toto pravi-
dlo neplatí.

V nouzi se obraťte na odborníka, tak jsem i učinila. Pro-
tože mám v Praze synovce, bohemistu, který je zaměstnán 
v ÚJČ (Ústav pro jazyk český), s tímto problémem jsem se 
na něj obrátila. Zde je odpověď jeho kolegyně, odbornice na 
dialektologii (nauka o nářečí):

„Dívala jsem se na slovo „hinďál“ do Archivu lidového jazyka, 
který máme v dialektologickém oddělení v digitalizované po-
době k dispozici. 
Našla jsem zapsáno slovo „hinďál“ pouze na jedné kartičce 
(z vesnice Šilberk, ale může být i z Crhova, je to obojí na kar-
tičce) - v přibližně stejném významu, který Tvoje teta uvádí. 
Zjistit, jak správně „ortografi cky“ zapisovat nářeční slovní 
zásobu, je někdy dost těžké, tady bych dala přednost měkké 
výslovnosti, tedy hinďál - i na zaznamenané kartičce je slovo 
s měkkým i....“
Po mém upřesnění, že Šilberk jsou Štíty a Crhov vesnice 
u Štítů, ještě doplnění od této odbornice: „Založím to slovo 
do našeho hesláře pro náš nářeční slovník a hned tam tu lo-
kalizaci, která je na kartičce, okomentuju, aby se ta informace 
neztratila.“ 

Jak víme, Šilberk je jedna z podob názvu našeho Šilper-
ka, Štítů, ty nesou toto jméno teprve  od roku 1949, takže 
informace v archívu je pěkně stará – možná z 19. století, kdy 
se začínali jazykovědci o nářečí zajímat a slova v různých 
oblastech zapisovat.

Crhov leží v území tzv.  nářečně různorodém, zasahují 
tam vlivy české i moravské, okolí včetně Štítů bylo zase 
německé a šilperští Němci měli vlastní dialekt. A rodilí Cr-
hováci „ mlovili svó vlastní řečó“. Malá ukázka z crhovštiny: 
„Poťte k nám, kampak ty lidi utíkajó, mlovijó, ta holka je krív 
a mlíko, kde só ty nožéce (nůžky), uvařím vám kafej,dáme si 
cirguláty (párky, buřty), upečem hinďál, posaď ju na tóplík 
(nočník), než přinde babka s mamou  s Herbotic, Herótic, Jed-
ló, Studýnek, Cokytle.atd.“ 

A pro ty, kteří vydrželi číst až do konce, přidávám recept 
na hinďál, tak, jak se dělá v rodině:

Z najemno nastrouhaných syrových brambor se 
vymačká voda, přidá se trochu mouky, vejce, sůl 
– těsto jako na bramboráky, ale bez česneku a koře-
ní. Na sádlem vymaštěný, velmi rozehřátý plech se 
rychle rozprostře tenká vrstva těsta a hustě poklade 
půlkami vypeckovaných švestek – jedna vedle druhé 
- a upeče se. Dají se použít i plátky jablek. Po upečení 
se pocukruje a pokape rozpuštěným máslem, nakrájí 
na čtverce a jí.

Že je vám recept povědomý? Není divu, jde obdobu 
barkusu, barchusu, barchesu (původně židovský název 
pokrmu), někde se ale používalo klasické bramborákové 
česnekové těsto.        ( -iv- )

Střípky ze Šilperska a Štítecka

Historie Crhova
Známá i neznámá

2. díl
Obyvatelé:

V 80. letech 19. století se v obci nacházelo asi 104 popis-
ných čísel, přičemž v č.p. 91 žila rodina nejpočetnější (rodina 
Jana Fuglíčka, zde 10 lidí, z toho 3 děti). Nejvíce dětí pak žilo 
v domě číslo 10 (dům Adolfa Valenty), zde bylo 7 lidí, z toho 
6 dětí.

Nejvíce hektarů půdy vlastnila rodina Josefa Šuly a Petra 
Königa, obě měly po 39 hektarech.

Nejčetnější příjmení v obci byla tato: Bartoš, Šula a Valen-
ta. Celkem 21 domů vyhořelo.

Obživa – polní hospodářství:
Obyvatelé Crhova se živili většinou polním hospodář-

stvím. Selských statků zde bylo celkem deset, např. statek 
Joklíkův, Valentův, Bartošův, Šulův, Švédův, Königův, atd.

Obživa – textilní výroba:
„Mnoho lidí, zejména žen, nachází obživu v blízké přádelně  

Hyblově a několik mužů je zaměstnáno na pile u Königů. Jeli-
kož výdělek jejich je nepatrný (40 – 80 korun týdně), udržel se 
v obci i domácí průmysl – obšívání knofl íků.“

Obživa – domácí práce:
Zejména v zimním období se do práce musely zapojit 

i děti, které celé hodiny vypomáhaly, aby dala rodina za týden 
dohromady alespoň 20 korun.

„...ovšem i tyto peníze jsou často jediným výdělkem mnoha ro-
din. V letním období se zase zaměstnávají chudí lidé v selských 
statcích při sklizni za stravu a 6 korun denně.“ 

Kronika obce Crhova (cca 1887)
Bc. Kateřina Švédová



Štítecký list strana 7

(pokračování)

Pro život obyvatel Šilperka i Štítů byla a je radnice vedle 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie snad nejdůležitější 
budovou.
V roce 2012 byla provedena renovace vnitřních prostor 
radnice, v dalším následovala obnova jejího vnějšího vzhledu 
a to celkovým nákladem 3 milionů Kč.
Byla vyměněna střešní krytina, opraveny komíny, renovována 
omítka a štuky, vyměněna okna a dveře, opraveno schodiště. 
Nad vchod do budovy byly  osazeny restaurované desky rodu 
Žalkovských..  Po létech se jim tak dostalo umístění, které 
odpovídá jejich významu a historii. Nejdůležitější štítecká 
budova získala důstojný vzhled a obdiv občanů i návštěvníků 
města.

V letech 1848 až 1850 probíhalo jednání o umístění 
okresního soudu v Šilperku. Ministerská komise se 
dotazovala na budovu radnice. Zástupci obce odpověděli 
popisem budovy stávající radnice - její rozlohy v obou 
podlažích. V té době byl v budově umístěn strážní prostor 
Šilperské národní gardy, osm masných krámů a 4 ubikace, 
sál pro obecní shromáždění a městská pokladna. Nad 
střechou radnice sahala asi do výše 15 m věž se zvonem. 
V dopise také stálo, že radnice byla v roce 1848 opravena, 
objekt dostal nový krov a na střechu novou břidlici.
Do úvahy pro zmíněný účel patřil také dům č. 38. Jak se 
jednání nakonec usneslo, není zaznamenáno. Zřejmě však 
byla městská správa na čas přemístěna do budovy č. 38 a 
radnici získal okresní soud. 
V roce 1857 byla uprostřed náměstí vystavěna nová 
budova radnice. Kromě okresního soudu pak zde sídlil 
berní úřad a městská správa. Stavba byla fi nancovaná 
státem a byl to příklad pro daný účel téměř typizované 
stavby v novoklasicistním přísném stylu. Budova svou 
velikostí přispěla k pocitu stísněnosti náměstí.
Jednalo se o obdélnou budovu s 3 nadzemními podlažími 
s valbovou střechou a hřebenem rovnoběžným s osou 
náměstí. Uprostřed ní byla hala navazující na tříramenné 
schodiště, které bylo s částí podesty neseno 4 pilíři. 
Jednotlivé místnosti byly seskupeny kolem. Prostory byly 
zaklenuty segmentovou valenou klenbou. Jednotlivá 
poschodí byla ve fasádě oddělena plochými pásovými 
římsami.  Budova byla osazena kastlovými okny 
zdobenými kamennými parapetními římsami. Hlavní 
průčelí směřovalo na jihovýchod. Předstupující schodiště 
bylo žulové, vstupní dveře osazené v profi lovaném 
pískovcovém ostění. Obdobné bylo průčelí severozápadní, 
bez schodiště, se zadním vstupem do budovy. Ve sklepení se 
segmentovými valenými klenbami byly pro potřebu soudu 
umístěny dvě kobky. Budova působila stroze také díky šedé 
omítce.
Kromě prostorů pro úřadování byla radnice využívána i k 
bydlení. Již z poloviny 19. století existují záznamy o bytech 
městských úředníků, okresního soudce a městského sluhy v 
budově. Koncem 19. století zde žilo 24 lidí.

 Na nedlážděném „rynku“ doplňovaly radnici čtyři kašny – 
první u č. 26, další elipsovitá před radnicí, třetí proti domu 
č. 34 (na jejím místě byl později postaven pomník padlým 
v 1. světové válce), čtvrtá byla zřízena nad morovým 
sloupem. Voda do nich byla přiváděna dřevěným potrubím 
z heřmanického potoka a byla pitná. (Pozdější odstranění 
kašen souviselo se zavedením vodovodu v roce 1921.)
V roce 1889 postihl Šilperk další velký požár, který vypukl v 
domě č. 10 a zasáhl vedle stojící budovu radnice. Postupně 
shořelo 29 domů, fara, radnice i kostel, zároveň vedlejší 
stavby – kůlny, stáje a stodoly. Domy měly šindelové 
střechy a chyběly protipožární zdi. Radnici bylo nutno 
znovu opravovat.
 V roce 1895 byl objekt oceněn na 16 000 zlatých.
Po 1. světové válce se budova k bydlení již neužívala, 
v letech 1922-26 zde byla umístěna jedna třída české 
měšťanské školy.
V roce 1941 vymaloval akademický malíř Raimund Mosler 
stěny zasedací síně a knihovny freskami. V roce 1945 zde 
byl umístěn soud, po roce 1946 byla radnice využívána 
jako sídlo MNV a pobočky okresního soudu. V roce 1947 
byla budova opravena.
Osud štítecké radnice, ať už původní či nové, byl v průběhu 
věků pohnutý. Její budova se po 156 letech existence dočkala 
v původním stavu až roku 2013, kdy byla restaurována a 
získala nový, dnešní vzhled.  
(Podle materiálů Mgr. Drahomíra Polácha HISTORIE ŠTÍTŮ 
a materiálů Muzea Šumperk.)

 Kronika města Štíty r. 2013
Marie Lauermannová

HISTORIE  RADNICE 
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ZE ŠKOLNÍCH
 LAVIC

Společný projekt školy 
a fi rmy KLEIN automotive 
na podporu technického vzdělávání
Ve středu 4. března 2015 byl ofi -
ciálně zahájen projekt Šikovné 
ruce, který je součástí programu 
PARTNERSTVÍ. Realizátory jsou 
Základní škola a mateřská škola 
Štíty a fi rma KLEIN automotive 
s.r.o.

Účastníci projektu budou podpo-
rovat technické vzdělávání dětí 
a mládeže již od předškolního 
věku, chtějí vzbudit zájem dětí 
a systematicky ho rozvíjet v prů-
běhu školní docházky. První krok 
budeme realizovat na druhém 
stupni základní školy. Vzdělávací 
program škola upraví tak, aby pro 
tyto činnosti vznikl dostatečný 
prostor již od září letošního roku. 
V 6. – 9. ročníku si budou moci 
žáci podle zájmu zvolit v předmětu 
Člověk a svět práce mimo stávající 
náplně také práce s technickými 
materiály, základy elektrotechniky, 
základy konstruování nebo prá-

ce s laboratorní technikou. Další prostor budeme vytvářet 
ve volitelném předmětu a v zájmovém vzdělávání. Firma 
KLEIN automotive podporuje projekt materiálně a odborně. 
Již před slavnostním zahájením proběhly první významné 
realizační kroky. V průběhu ledna a února fi rma zřídila 14 
nových pracovišť školní dílny včetně veškerého potřebného 
vybavení. Na vytváření obsahové náplně spolupracuje škola 
s VOŠ a SPŠ Šumperk. Předpokládáme projekt postupně roz-
šířit i na další věkové kategorie, abychom podpořili vztah dětí 
k různým technickým činnostem. Cílem projektu je změnit 
přístup k technickému vzdělávání, které je dlouhodobě opo-
míjeno, a představit jej jako perspektivní pro budoucí profes-
ní zaměření žáků.                Miloš Harnych, ředitel školy
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Vítání jara
„Buďme, páni, veselí, na tu Smrtnou neděli, Smrt jsme Vám 
odnesli, nové léto přinesli, vítej léto líbezné, obilíčko zelené!“ 

Vykřikovali páťáci z plna hrdla 25. března 2015 na mostě 
u kapličky, aby tak potěšili všechny, kteří se přišli přesvědčit, 
že Smrtka – Morena  odplouvá a s ní odchází i zima a vlády 
se ujímá Vesna – královna jara. Před tolik očekávaným 
zapálením Smrtky ale nejprve kluci a holky z obou prvních 
tříd vystoupili s tanci a písničkami a celé vítání jara bylo 
tak díky jim ještě více slavnostní. A když konečně zdálky 
přicházela Vesna obklopená malými družičkami, radovali 
jsme se, že i do Štítů zavítalo jaro.

Mgr. Petra Kristková

Jaro

Přišlo jaro, led je tenký,

lítaj ptáci, lítaj včelky.

Chodíme si hráti ven,

každé ráno, každý den.

Sluníčko již krásně svítí,

všude hezky voní kvítí.

Ptáčci dobře zpívají,

když vysoko lítají.

Máme doma koťátka,

malinkatá mourátka.

Petrklíče voní krásně,

a tohle je konec básně.

Michaela Johnová, III. tř. 
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Dětský karneval
Dětský karneval se opět povedl. Počasí v sobotu 14. 3. 

2015 nebylo zrovna příjemné, a tak se nejen štítecké děti 
mohly pobavit v kulturním domě. Přišlo jich opravdu hodně 
a vzaly s sebou i rodiče, prarodiče, příbuzné a přátele. Nálada 
byla výborná, sál hýřil barvami překrásných masek a dětská 
očka vyhledávala slíbené klauny. Dočkala se a zábava byla 
náramná, Klauni bavili děti bez přestávky celé tři hodiny. 
Organizovali soutěže, přehlídku masek, bublinovou show 
a také se i tancovalo.

Platících návštěvníků bylo téměř 150. Děti neplatily, ale 
mohly si vybrat obálku s losy. V každé byl jeden los výherní, 
proto z karnevalu neodcházel nikdo zklamaný. Dětský karne-
val pořádalo Sdružení rodičů a přátel Základní školy a ma-
teřské školy Štíty ve spolupráci se školou. Letos byla dalším 
partnerem ještě fi rma Klein automotive. 

SRPZMŠ touto cestou děkuje všem sponzorům za štědrou 
podporu, návštěvníkům za úžasnou atmosféru a Klaunům na 
volné noze z Ostravy za skvělý program. Zvláštní poděkování 
patří fi rmě Klein automotive za spolupráci.

Za SRPZMŠ Veronika Flosová, Eva Pecháčková, Jana Knápková



Štítecký list strana 11

Kniha je náš 
kamarád

V mateřské škole denně přečteme i ně-
kolik pohádek. Děti knížkami listují, pro-
hlížejí si obrázky, vyhledávají písmenka 
a hlavně se učí novým poznatkům.

Děti společně se svými učitelkami pra-
videlně navštěvují místní knihovnu. I letos 
18.března  se třída předškoláčků vypravila 
na malou návštěvu k paní knihovnici. Do 
MŠ se vrátili plni zážitků a Sašenka Dou-
bínková si vysoutěžila odměnu v podobě 
pěkné knížky.

Ani mladší děti nepřišly zkrátka. Ve 
čtvrtek 26. března nás na oplátku v MŠ 
navštívila paní knihovnice Květa Lakomá, 
která si pro děti připravila zajímavý pro-
gram. Děti si poslechly veršované pohád-
ky. Samy se pokusily doplňovat některé 
verše a na řadu přišly i veršované hádanky. 
Děti ve věku tři až pět let se moc snažily 
a velmi se jim dařilo. Za odměnu dostaly 
pohádkovou knížku, stolní hru, obrázkový 
kalendář a malou sladkou odměnu pro 
každého.

Děti poděkovaly za dárky a návštěvu 
recitací básně O rýmě a veršovanou po-
hádkou Čert a Káča.

Tímto děkuji za příjemnou spolupráci 
paní knihovnici a těšíme se na další ná-
vštěvu.

Bc. Zuzana Straková
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V neznámý svět odešla jsi spát, 
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Ta rána stále bolí a zapomenout 

nedovolí.
Proč Tvoje srdce zlaté, jež pro nás 
láskou bilo, se tak náhle zastavilo.

Vzpomínky vracejí se znovu, na Tvůj 
milý hlas, tu bolest nezastaví ani čas.

Dne 14. března 2015 jsme si 
připomněli 23. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila naše 

milovaná manželka, maminka, 
babička

paní Vlasta Valentová 
z Březné.

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

SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

JUBILANTI

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

 Odstrčilová Emilie  75 let
 Kubíček Heinz  75 let
 Valentová Anna  76 let
 Valentová Gertruda  77 let
 Čech Stanislav  77 let
 Odstrčil Josef   78 let
 Černohous Josef  78 let
 Valenta Jaroslav  78 let
 Pospíšil Jan   79 let
 Havránek Bohumil  79 let
 Hlušička Vratislav  79 let
 Hrehová Anna  80 let
 Dvořáková Anežka  82 let
 Pavelka Jaroslav  82 let
 Smítalová Růžena  82 let
 Pospíšil Jan   83 let
 Beranová Hildegarda 85 let
 Valentová Marie  87 let
 Straka Zdeněk  91 let
 Rohlíková Marie  91 let

  MNOHO ZDRAVÍ! ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rodina koupí chalupu na samotě/polosamotě 

do 1.2 milionu. Větší pozemek výhodou.
jpirkl@centrum.cz, tel. 604 293 317.

Kulturní kalendář
23. 5. 2015 Pochod indiánskou stezkou
Štíty - náměstí, Heroltice – náves
30. 5. 2015 Den Mikroregionu Zábřežsko
Štíty - náměstí a sportovní hřiště
30. 5. 2015 Štítecký jarmark
Štíty – náměstí; Big Band Lanškroun, Eva a Vašek
20. 6. 2015 Cyklomaraton Rampušák
Štíty – náměstí
27. 6. 2015 Setkání na pomezí Čech a Moravy
Valteřice; DH Mistříňanka, Wabi Daněk, Xindl X
4. 7. 2015 Pouťový táborák
Crhov
5. 7. 2015 Heroltická škola zpěvu
Heroltice ve 20:30 – Heroltická s.r.o., František Černý – hous-
le, zpěv, primáš BROLNu a Jan Telecký – virtuóz na cimbál, 
sólista Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů 
(BROLN)
12. 7. 2015 300. výročí založení kostela v Herolticích
Heroltice – kostel, Pěvecký sbor Křížkovský, Opava
Mše Svatá celebrovaná olomouckým arcibiskupem Mons. Ja-
nem Graubnerem nebo biskupem Mons. Josefem Hrdličkou
16. 8. 2015 Štítecká pouť
Štíty - náměstí a KD; Lekce smíchu a zpěvu: Petr Martinák, 
Jiří Helekal, Lucie Nováková, Katka Kenardžievová



Štítecký list strana 13

CRHOVSKÝ MASOPUST 2015
„In nomine Patris, 

slivovičkum, borovič-
kum, fernétum!“, zaznělo 
večer 8. února v crhov-
ské Spolkovně a Farář 
Honza počal slavnostní 
pohřeb masopustní basy. 
To bylo až na samém 
konci dne, na který jsme 
se v Crhově chystali už 
řadu týdnů dopředu.

Crhovský masopust 
jsme si vyzkoušeli po-
prvé loni a byla to po 
mnoha letech první 
velká společná akce, na které se nějakým způsobem podílela 
skoro celá obec. V létě pak vznikl spolek Crhovská chasa a od 
té doby se scházíme pravidelně a snažíme se, aby Crhov spo-
lečensky i kulturně vzkvétal. 

Masopust je dobrou příležitostí, aby se lidé společně 
poveselili. A tak i letos hned zrána vyrazil od místní školy 
průvod maškar, které dům od domu halekaly a zpívaly. Hráli 
nám k tomu hned dva harmonikáři. V každém stavení, kde 
nám otevřeli, jsme se snažili prodat obrovskou Kobylu. Loni 
se to podařilo na statku, ale letos tam ve stejný den zabili 
hned dvě prasata a o kobylu už nestáli. Tak jsme si vyzpívali 
aspoň tlačenku. Svůj díl si poctivě zasloužil Medvěd, který 
v tanci provedl každou hospodyni. Někdo přivítal masopust-
ní chasu štědře, jinde nám ani neotevřeli. To k Masopustu 
patří a i přes zavřenou bránu jsme všem přáli hodně štěstí. 

Nejpěknější chvíle jsme si nesli z domů, kde bydlí osamělí 
senioři, sousedé s nejdelší pamětí, pro které setkání s maška-
rami – hlavně dětmi a vnuky jejich sousedů, byla příležitost 
zavzpomínat a aspoň se při písničce pohoupat v bocích.

Při večerním Pochovávání tetky Basy jsme si postěžovali 
na všechna příkoří, která Crhovské postihla v loňském roce. 
Neúroda, poplatky, vypálená tráva i pouťová rvačka. Base 
jsme však vyzpívali i chvály – a těch bylo víc. Na obnovenou 
tradici pouťového táboráku, na přibývající mladé obyvatele 
naší vesnice, na divadlo, které se nám podařilo nazkoušet 
v létě pro děti a o Vánocích i pro Štítecké, na úspěšné vý-
tvarné dílny, za kterými jezdí do Crhova pravidelně i lidé 
ze širokého okolí. „Vidím Crhov veliký, jehož sláva hvězd 

se bude dotýkati!“, zvolali na závěr všichni smuteční hos-
té, než masopustní Basu defi nitivně pochovali. Aby se této 
slavnostní chvíle mohly zúčastnit i děti, pořádáme ono smu-
teční divadlo už zvečera. A protože do začátku skutečného 
půstu zbývalo ještě několik dní, troufl i jsme si hrát, zpívat 
a tancovat ve Spolkovně hluboko přes půlnoc. Guláš navařili 
sousedé, hospodyně napekly buchty, na každý stůl přistála 
výslužka z ranního masopustního průvodu. 

Přestože Masopust chystá malá skupina lidí, užitek z ní 
má celá vesnice. Už předkřesťanské kultury věděly, že jednou 
za čas je třeba převrátit běh věcí, zablbnout si, skrýt se za 
masku, dopřát si hru a udělat radost sobě i druhým. Mimo 
jiné i proto, aby se nám třeba při jarním úklidu vesnice 
a okolí na oplátku sešlo co nejvíc pomocných rukou!

Andrea Hanáčková
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        Vymítání ďábla

Ač mi zdraví poslední doby velí více posedávat, lépe než léky 
mě ze židle nadále úspěšně zvedají zprávy sdělovacích prostřed-
ků. Tak třeba:

Bylo přiklepnuto 47 milionů policii a vojákům na zvýšené 
náklady na likvidaci následků výbuchu skladů ve Vrběticích. Na 
první pololetí! Práce se odhadují na několik let (původně na 
několik dnů, pak týdnů ...). Náklady budou fakturovány majiteli 
skladů. Ha, ha, cháá, chááá ...

Užuž mohla vypuknout ta sláva - otevírání tunelu Blanka. 
Slavit se zase nebude. Zapršelo na kabel. Přece nebudou zabíjet 
krávu, která tak dobře dojí, napadne snad každého.

Střílení v Uherském Brodu každého vyděsilo. Ale vždyť to 
byla jen otázka času. Diskuze o „vyzbrojenosti“ našich občanů 
je opět jalová a už v podstatě ukončená. Jen v jednom dnu byly 
dvě, jistě zaručené, zprávy: Jedna pravila, že jsme v počtu legálně 
držených zbraní hned za Spojenými státy, druhá říkala, že jsme 
na pátém místě v Unii. Kdo chce pistolku či samopal, musí projít 
psychologickým testem. Já tvrdím, kdo u nás chce tyto zbraně, 
není už sám o sobě normální, nějaký další test je zbytečný. Už 
i vzhledem ke specifi ckému pohledu naší justice na faktor tzv. 
přiměřené obrany, kdy, u nás už typicky, je lump chráněn dale-
ko dokonaleji jako oběť napadení nebo loupeže. A koncentrace 
naštvaných a vyšinutých stoupá, dobře k tomu přispívá spousta 
známých faktorů působících v dnešní společnosti. Konečně po-
dobnou zbraní je i auto v rukou neřidiče, řidiče ožralého nebo 
nafetovaného, řidiče „jen“ nenormálního. A přece, když se tako-
vý řítí pražskými ulicemi, nebývá to obecné ohrožení (vždyť ta 
oběť mohla uskočit, tvrdí obhájkyně). Já tvrdím, že nemůže být 
demokracie pro slušného občana, když je stále ohrožován okolím, 
které nedodržuje ani základní principy práva a slušnosti a nejsou 
páky ani chuť na tom něco měnit. 

Na některých návsích po celá léta vydržela skulptura snad jen 
jediného našeho věhlasného muže - Jana Ámose Komenského. 

Věhlas, to musíme přiznat, získal spíše v zahraničí, kam byl vy-
štván. Nebyl v žádné straně, ani v untergroundu, ale tenkrát zase 
vadila víra. Teoreticky uznáváme jeho zásluhy dodnes, prakticky 
už dávno ne. Byl to - z dnešního pohledu - šmejd, který děti řezal 
rákoskou. Je jiná doba! Zase nenápadná zprávička: „Britští rodi-
če stále častěji volají policii na své nezvladatelné děti.“ K tomuto 
odstavečku dotýkajícího se výchovy a vztahu rodičů a dětí patří 
i čerstvá glosa Radiožurnálu: „Jak vychovat sportovní hvězdu, 
která vás zajistí ve stáří.“ Že by další důchodový pilíř?  Pokud 
tomu dobře nerozumíte, dejte na reklamu a kupte si „podestýl-
ková vejce z pohodového chovu.“ To je úplně jiná smaženice! 
A tříbí mysl.                            

Služební zákon nedovoluje zaměstnat lidi nad 70 let věku. 
Taková diskriminace! Ministerstva už pro ně hledají „nové pozi-
ce.“ Ostatně není úřadu, který by netrpěl nedostatkem úředníků, 
a musí to být šichta, když je zdraví a chuť i po sedmdesátce. 
Pamatujete ještě, jak nám tvrdili, kolik úředníků nahradí počí-
tače? A tak jeden poutavý titulek ze zpráv na internetu: „Obírat 
stát na daních láká mnohé, výběr hlídá jen hrstka drábů.“ Ze 
zprávy vyplývá, že většina úředníků nedoluje daně, ale vyplňuje 
kolonky výkazů pro EU. Divíte se? Tohle je daleko jednodušší, 
než se prát s větrnými mlýny naprosto rozloženého a lumpům 
přizpůsobeného právního řádu.  Nezvládá to ani policie a cel-
níci, i těch je málo. Čísla za mnohé: Loni policie řešila přes 850 
případů krácení daně se škodou 8,6 miliardy korun. Z toho se 
podařilo zajistit jen 20 tisíc (!).  

Střízlivý odhad ročních daňových úniků u nás je 100 mili-
ard(!). Když tak pozorujeme tempo každoročně vzrůstajícího 
státního zadlužení, zdá se to být na provaz a silnou větev. A vidí-
te, není to až tak neřešitelné!

V rámci vyplňování vysílacího času se stále občas zabýváme 
otázkou, zda mít či nemít trest smrti. To je dávno pasé, vždyť 
naše zákony umožňují i předčasné propuštění doživotně odsou-
zených, běžně propouštíme v polovině trestu. Ale  hlavně - nijak 
se neřeší vymáhání škod. A tak poklady uložené na bezpečných 
kontech slouží k fi nancování všech tlaků na zkrácení trestu či 
doživotní dovolenky na mořských plážích. Systém „pustíme tě, 
až uhradíš dluh (škodu)“ tady nikdy nehrozí.

           Alex Krobot

Z POHLEDU OBČANŮ
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TURISTIKA

    Zatímco skalní a zdravě nedočkaví turisté už oživují úvozy 
okolních cest, já tentokrát jen tiše závidím a doufám v lepší 
časy.  A tak zbývá dost času na prohlížení naší kroniky, kte-
rou léta velmi dobře vede paní Marie Lauermannová. Naší 
kronikou není pomíjivý obrázek na displeji fotoaparátu, ten 
je jenom na jeho začátku, u nás se stále věří „masivu.“ A tím 
je pořádné klasické album plné papírových fotek, vážící pár 
kilogramů. Jedině tento „retrozpůsob,“ někomu se může zdát 
staromilský, umožňuje plně užít všech možných způsobů 
vyvolávání vzpomínek na nedávné i dávné příhody, jejich 
účastníky, prostředí i náladu. Neznáme strohost úředního 
spisu, naše fotografi e provází komentáře, výstřižky, jízden-
ky. Najdete tu „vošlehlý“ text z hospůdky: „Neposlušné psy 
a rozjívené haranty mějte na vodítku!“  Naše věrné pěšáky 
tu uvidíte ve všech polohách - na skalnatých vyhlídkách, 
u hraničního kamene, při přeskakování potůčků, u pramene 
Moravy i pěnivého moku, klimbající v kupé vagónu i výska-
jící s buřtíky u ohýnku. Ze snímků přímo dýchá nálada a teh-
dejší počasí. Jsou tu výlety plné slunce a nebeského blankytu, 

jindy postavičky pod deštníky, mizející v nevlídné mlze.  Na 
stránkách ožívají i zájezdy, naposledy ten šumavský, jehož 
kolektiv doplnilo i třináct našinců. Někteří už se těší na letoš-
ní pokračování a já věřím, že zase přibudou důkazy o dobře 
prožitých dnech na svazích tohoto krásného pohoří. Přeji 
turistům dobrý a hojný rok, paní Marii a všem oddílovým 
fotografům děkuji za umné zachycování našeho společného 
života.                                                                    Alex Krobot

  Pohled kronikářský

Ze zájezdu „Žďárské vrchy“ 20. 6. 1986.
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