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Vážení a milí spoluobčané,
letošní začátek října byl ve znamení těch nejdůležitějších voleb 
– voleb do Poslanecké sněmovny. V době, kdy bude vycházet 
Štítecký list, již budeme znát vítěze i poražené v parlamentních 
volbách. Musím se přiznat, že jsem v poslední době z vrcholné 
politiky v rozpacích. Vytratila se z ní rozumná a věcná disku-
se, místo ní jsme svědky vzájemného napadání a nálepkování, 
označování za nepřítele a nedivím se, že je z ní velká část lidí 
znechucena. Byl bych opravdu rád, abychom si letos zvolili po-
slance, kteří navrátí politice její smysl, budou ochotni a schopni 
spolu věcně debatovat a posouvat naši zemi kupředu. Je podle 
mého názoru opravdu nejvyšší čas, zvláště v situaci, kdy se naše 
republika nejen kvůli pandemii zneklidňujícím tempem zadlu-
žuje a čeká nás zřejmě několik nelehkých let.

Starostou jsem od podzimu 2006, takže už patnáct let pracu-
ji pro město. Mám radost z dynamického růstu, který Štíty za-
žívají. Příští rok bude velmi náročný a je třeba sehnat dostatek 
zdrojů na investice a projekty. Na jaře 2022 zahájíme výstavbu 
nové tělocvičny u základní školy. Dále předpokládáme, že se 
nám podaří vyřídit stavební povolení na výstavbu cyklostezky 
Štíty – Březná. Také děláme vše pro to, aby už byl schválený 
nový Územní plán města Štíty a mohli bychom na jaře začít 
s přípravou stavebních parcel Pod Petrovem. V posledních 
letech jsme si vytvářeli fi nanční rezervu ve výši cca 12 mil., 
abychom mohli uvedené investice realizovat. I přesto řešíme 

fi nanční úvěr ve výši cca 25 mil. Předpokládáme, že v letech 
2022–2023 budeme investovat 40 mil. 

V době, kdy píši úvodník, se začíná zhoršovat současná 
situace s Covid 19. Když jsem onemocněl v dubnu covidem 
s velmi těžkým průběhem, spousta z Vás mi psala a přála brz-
ké uzdravení. Velmi si toho vážím a děkuji Vám za to. Vážení 
spoluobčané, opatrujte se, jak jen to je možné a nepodceňujte 
známá a funkční hygienická opatření. Momentálně asi nejsle-
dovanějšími koronavirovými tématy jsou testování a očková-
ní. Osobně jsem zastáncem očkování, které Vás ochrání před 
těžkým průběhem onemocnění Covid 19. Znovu Vás chci vy-
zvat, hlavně kategorii 60+, kdo nejste ještě očkovaní, abyste 
přehodnotili danou situaci a nechali se očkovat. Očkování je 
dobrovolné a je na každém z Vás, jak se rozhodnete. Zdraví 
máme jen jedno, a to nejde ničím nahradit.

Dále Vás chci informovat, že po několika letech, kdy nebyl 
zájem o smrkové dřevo, v letošním roce o smrkové dřevo veli-
ký zájem je a jeho cena tomu odpovídá. Prodává se za daleko 
lepší ceny než v posledních letech. Chci Vás proto upozornit, 
že pokud uvažujete o koupi palivového dříví, je třeba ještě vy-
užít příznivé ceny 500,-Kč/m3 a je nutné se domluvit s haj-
ným Městských lesů Ing. Burešem, protože je předpoklad, že 
v příštím roce dojde ke zdražení. 

Přeji Vám všem pevné zdraví.
S úctou Bc. Jiří Vogel, starosta 

Český den proti rakovině 2021
Veřejná sbírka ve prospěch Ligy proti rakovině, kterou ve Ští-
tech každoročně spoluorganizuje TIC Štíty ve spolupráci se 
ZŠ Štíty, se letos poprvé konala ve více dnech. Ve středu 29. 
září vyrazili do ulic dobrovolníci, kteří za částku 20,- Kč nabí-
zeli kvítky měsíčku lékařského, tentokrát se zelenou stužkou. 
Ke každému kvítku přidali letáček o prevenci nádorů ledvin, 
močového měchýře a prostaty. Kdo si nestihl koupit kytičku 
ve středu, mohl si pro ni přijít do infocentra následující dva 
dny. Podařilo se vybrat 7 887,- Kč. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří se na hladkém průběhu této dobročinné akce podí-
leli, a lanškrounské poště za milé jednání a ochotu zpracovat 
pokladní vaky s vybranými penězi.

Radka Jánešová
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ZPRÁVY 
Z R A D N I C E

Výpis z usnesení z 63. – 65. jednání RMě 
ve Štítech 

Schválené smlouvy:
• Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavře-

ná s p. Tran Van Tanem, Štíty.
• Smlouva o dílo Z20210010 uzavřená s JDR.CZ s.r.o. Čes-

ká Třebová – zpracování projektové dokumentace na akci 
Cyklostezka Štíty – Březná.

• Smlouva o dílo 841/SAXZ-31/167/2021 uzavřená s fi rmou 
STRABAG a.s. Praha – stavební práce na akci Štíty – AC 
vrstvy ulice Krátká a U Vodojemu.

• Smlouva o dílo 841/SAXZ-38/187/2021 uzavřená s fi rmou 
STRABAG a.s. Praha – provedení opravy komunikace 
ve Štítech.

• Smlouva o dílo č. 22270/2021 uzavřená s fi rmou VELT 
OKNA s.r.o. Zábřeh – dodání a montáž oken na budově 
bývalé školy v Crhově. 

• Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektroza-
řízení uzavřené s fi rmou ASEKOL a.s. Praha.

• Smlouva o poskytování hostingových služeb uzavřená 
s fi rmou ASI s.r.o. Mohelnice.

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

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

• Rada města schválila cenové nabídky: nanometrická sonda 
NIVOPRESS, vstupní dveře – moštárna v objektu čp. 336 
ve Štítech, záložní zdroj od fi rmy ASI s.r.o. Mohelnice, po-
kládka povrchu multifunkčního hřiště ve Štítech, výroba 
předních i zadních dřevěných vrat na budovu moštárny.

• Rada města schválila nákup: kamerový systém pro hasič-
skou zbrojnici na Březné, nádobí do KD Štíty, dárkové ba-
líčky na pohárovou soutěž pro SDH Štíty a Heroltice, stí-
nící sítě KOBATEX na multifunkční hřiště Štíty, pálky pro 
oddíl stolního tenisu, cukrovinky pro děti na Den s BBŠ.

• Rada schválila rozpočtové opatření č. 4/2021 a 5/2021.
• Rada města bere na vědomí žádost o předběžný souhlas 

s možným umístěním trafostanice pro investora ČEZ Dis-
tribuce a.s. v k.ú. Březná.

• Rada schválila návrh na demolici objektu čp. 246 ve Ští-
tech z důvodu špatného stavu budovy, rekonstrukce by 
byla ekonomicky velmi náročná.

• Rada města schválila podání žádosti o účelovou neinves-
tiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

• Rada vzala na vědomí plnění programu rozvoje města Ští-
ty. 

• Rada vzala na vědomí záznam z následné monitorovací 
návštěvy z Ministerstva životního prostředí – kontrola pro-
jektu Rekonstrukce městského parku ve Štítech s výsled-
kem, že stav díla je uspokojivý.

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 7. 9. 2021

Zastupitelstvo projednalo:

1. Schválení programu 18. zasedání ZMě Štíty
2. Kontrola plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2021
3. Rozpočtové opatření č. 6/2021
4. Zpráva z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 61 – č. 63
5. Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
6. Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty
7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru červen–září 2021
8. Zpráva o činnosti fi nančního výboru červen–září 2021
9. Zpráva o hospodářské činnosti v lesích Města Štíty čer-

ven–září 2021
10. Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
11. Různé
12. Diskuse, usnesení, závěr

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, 
návrhů a připomínek

1. Bere na vědomí:
a) Kontrolu plnění Akčního plánu strategického rozvoje měs-

ta Štíty na rok 2021
b) Kontrolu plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Ští-

ty
c) Zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Štíty

2. Projednalo a schvaluje:
ZM18/2021/1 Návrhovou komisi: Ivar Směšný, Vojtěch 

Langer, Antonín Čech
ZM18/2021/2 Ověřovatele zápisu: Ing. Pavel Meixner, 

Bc. Zdeněk Drlík
ZM18/2021/3 Program 17. zasedání zastupitelstva
ZM18/2021/4 Zápis ze 17. jednání Zastupitelstva města 

Štíty ze dne 16. 6. 2021 
ZM18/2021/5 Rozpočtové opatření č. 6/2021
ZM18/2021/6 Zprávu z jednání Rady města Štíty Usnesení č. 

61 – č. 63
ZM18/2021/7 Zpráva o činnosti kontrolního výboru za obdo-

bí červen–srpen 2021 včetně protokolu o výsledku jednání 
kontrolního výboru č. 4/2021 a 5/2021

ZM18/2021/8 Zpráva o činnosti fi nančního výboru za období 
červen–srpen 2021 včetně protokolu o výsledku kontroly 
ze dne 23. 6. 2021

ZM18/2021/9 Zpráva o hospodaření v městských lesích 
za 1-8/2021

ZM18/2021/10 Smlouvu o dílo se společností JM DEMICARR 
s.r.o. na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště Štíty“ 
za cenu 708.382 Kč včetně DPH

ZM18/2021/11 Darovací smlouvu na poskytnutí fi nanční část-
ky 99.825 Kč na nátěr střechy kostela v Herolticích Řím-
skokatolické farnosti Štíty

ZM18/2021/12 Darovací smlouvu na poskytnutí fi nanční část-
ky 30.000 Kč na odstranění následků po silné bouřce s tor-
nádem obci Lužice

ZM18/2021/13 Prodej pozemku p. č. 1585/18 o výměře 109 
m² v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek 
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uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví Města Štíty společnosti Klein automotive 
s.r.o.

ZM18/2021/14 Prodej pozemku p. č. 1742/21 o výměře 509 
m² v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví Města Štíty Martinu Hoškovi

ZM18/2021/15 Prodej pozemku p. č. 1590/7 o výměře 26 m², 
p. č. 1939/3 o výměře 45 m² a p. č. 1938/6 o výměře 9 
m² v k. ú. Štíty-město za cenu 100 Kč/ m² za podmínek 
uvedených v Zásadách pro prodej, směnu, pronájem či pa-
cht, výpůjčku a pro zřizování věcných břemen u pozemků 
ve vlastnictví Města Štíty manželům Smrčkovým

ZM18/2021/16 Záměr směny p. č. 1939/4 o výměře 6 m², p. č. 
1938/5 o výměře 42 m² a p. č. 1941 o výměře 36 m² za p. č. 
1942/2 o výměře 24 m² v k. ú. Štíty-město podle geomet-
rického plánu

ZM18/2021/17 Záměr směny p. č. 2843/3 o výměře 284 m² 
za p. č. 1902/6 o výměře 329 m² v k. ú. Štíty-město podle 
geometrického plánu

ZM18/2021/18 Záměr prodeje p. č. 2042/19 v k. ú. Štíty-město
ZM18/2021/19 Prodloužení doby se zákazem rušení nočního 

klidu dle přílohy.

4. Revokuje č. usnesení:
ZM18/2021/20 Prodej pozemku p. č. 650/23 o výměře 688 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 manželům Miltákovým, Štíty

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

    Ing. Oto Wonke v. r.     Bc. Jiří Vogel v. r.
    místostarosta                     starosta

Dramatizace románu 
HELIMADOE přilákala 
fanoušky ochotnického 

divadla
Dramatizaci románu HELIMADOE předvedl v pá-
tek 17. září ve štíteckém kulturním domě divadelní 
soubor lanškrounského gymnázia Škeble. Roman-
tický příběh nenaplněné lásky chlapce z význam-
né městské rodiny k jedné z pěti dcer svérázného 
venkovského lékaře byl posledním dokončeným ro-
mánem spisovatele Jaroslava Havlíčka. Když psal 
tento příběh, do jisté míry svými vzpomínkami na 
dětství unikal z hrůz druhé světové války, která prá-
vě začínala. Toto sociální drama okořeněné břitkým 
humorem se bravurně podařilo režiséru Janu Stře-
chovi dostat na divadelní prkna a díky talentu mla-
dých herců dobře bavit diváky.
           Radka Jánešová

KOUPÍM STARÉ POHLEDNICE, VYZNA-
MENÁNÍ, BANKOVKY, TUZEXOVÉ BONY, 
VĚCI PO VOJÁCÍCH APOD.
STAČÍ SMS, ZAVOLÁM.

TEL: 608420808

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ZE 
ŠKOLNÍCH 

LAVIC

Víčka pro Sárinku
Děti se v mateřské škole učí ohleduplnosti a jak pomáhat dru-
hým. V průběhu loňského školního roku se děti i rodiče zapo-
jili do sběru víček od PET láhví. I přes jarní uzavírání školky 
a menší docházku dětí do MŠ se podařilo shromáždit mnoho 
víček. Sbírala se pro děvčátko jménem Sára, která je neslyšící. 
V pátek 24.9.2021 mateřská škola kontaktovala rodinu malé 
Sárinky a předala velké množství těchto víček. Spolu s nasbí-
ranými víčky děti poslaly holčičce i řadu obrázků, které ji snad 
potěší.                                                              Zuzana Straková

Přivítání prvňáčků v první den 
nového školního roku

Ve středu 1.9.2021 jsme slavnostně přivítali nový školní rok 
2021-2022 a také naše nové posily do školního teamu, naše 
PRVŇÁČKY.
V letošním roce nastoupilo celkem 30 prvňáčků do dvou tříd. 
Počasí nám přálo, a proto jsme mohli zahájit společné setkání 
v 8:00 hod ve venkovních prostorách před budovou školy. Na 
úvod prvňáčky pozdravila šikovná děvčata z druhé třídy a za-
recitovala krásné básničky. Po proslovu pana starosty jsme se 
společně pozdravili a poté už prvňáčci v doprovodu třídních 
učitelek Mgr. Markéty Drlíkové a Mgr. Kateřiny Mervartové 
zamířili do svých tříd a poprvé usedli do školních lavic.
Děkuji všem za krásný zážitek a nám všem přeji úspěšný, pre-
zenční, krásný NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021-2022.
                                                  Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Seznamovací pobyt očima žáků 
6.B

Na začátku školního roku čekalo naši bývalou třídu rozděle-
ní na dvě nové šesté třídy, jelikož k nám na školu přišli noví 
spolužáci z okolních vesnic, kde mají pouze první stupeň. 
Abychom se lépe poznali, připravila nám škola seznamovací 
pobyt, který letos probíhal s přespáním ve škole.
 Ve čtvrtek 9.9.2021 v 16:00 jsme měly obě nové třídy 6.A 
a 6.B sraz u školy. Do třídy jsme si odložili věci na přespá-
ní a šli jsme na fotbalové hřiště. Tam jsme si rozdělali oheň 
a opekli jsme si špekáčky a mohli jsme si koupit kofolu. Pak 
jsme šli do školy. Večer se k nám vloupala zraněná paní z hor. 
Museli jsme jít do tělocvičny a ptát se jí na otázky, abychom 
zjistili, co jí je. Když se Dáda Jurenka zeptal asi na třetí otáz-
ku, tak si babička sedla a vystrašila nás. Pak šel Tonda Rýznar 
a bylo to stejný. Nakonec šla paní učitelka Kissová, a protože 
neviděla, co se stalo předtím, tak se hodně lekla. Babička byla 
paní učitelka Miltáková. Později nám učitelé nachystali stezku 
odvahy. Já jsem šla s Leou, Niki a s Terkou. Trochu jsme se 
bály, a jednou jsem dokonce vylekala holky i já. Stezku jsme 
všichni zvládli a podepsali jsme se na listinu Velké odvahy. 
V deset hodin jsme měli večerku, ale stejně jsme to porušili. 
Bylo nás jen šest, co ještě nespalo, když už jsme chtěli jít spát, 
tak k nám přišli kluci z 6.A a probudili nás. Pak jsme šli spát, 
až když přišli učitelé. Ráno jsme se vzbudili o půl sedmé, nas-
nídali jsme se, umyli a nachystali na cestu do Heroltic. Po ces-
tě do Heroltic jsme nasbírali klacky na oheň. V Herolticích 
jsme rozdělali oheň a opékali. Po cestě zpátky jsme si povídali. 
Bylo to super. ☺     

Terka Smrčková 6.B              

Dnes vám povím, jak jsme se seznámili s novými žáky. Ráno 
jsem vstal, napapal se a poskakoval jsem si do školy s úsmě-
vem na tváři, protože jsem se opravdu těšil, protože celé do-
poledne jsme měli mít sdružení D, kde jsme dělali živý žebřík, 
šli jsme přes bahno, stavěli si vor a tak. Pak jsme šli na oběd 
a domů. Ve čtyři jsme šli na fotbal a pak jsme šli přespat 
do školy. Prvně jsem si dal večeři, pak jsme dostali zprávu 
od pana učitele Ždárského, že se někdo dostal do školy a byl 
moc zraněn a leží v tělocvičně – byla to nějaká babička. Byla 
tam židle, tak pan Žďárský vyzval Dádu Jurenku, aby si sedl 
a zeptal se babičky, co jí je, tak si sedl a ptal se. Asi po čtvr-
té otázce se najednou babička rychle zvedla a všechny šíleně 
vyděsila. Ale tak strašně moc, že všichni křičeli hrůzou, i paní 
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učitelka Kissová se strašně lekla a pak jsme se tomu smáli ješ-
tě druhý den ☺                               Vojta Kašpar 6.B   

Seznamovací pobyt se mi moc líbil, nejvíc se mi líbil ten výlet 
do Heroltic, protože když jsme přišli, tak jsme si koupili nanuk 
a ten kdo chtěl, tak si mohl zahrát nějakou sportovní hru. Ale 
ještě den před tím jsme měli ve škole hru, ve které jsme hráli 
všichni a účelem bylo vyléčit lidi, kteří umírali, nebylo to úpl-
ně jednoduché, ale nějak jsme to společně zvládli. 

Ondra Skřivánek 6.B

První den jsme měli program s názvem Na jednom prkně, kde 
jsme dělali různé aktivity až do oběda. Po tom, co jsme přišli 
do školy, po fotbalovém zápase jsme oživovali starou paní, 
která byla nakonec paní učitelka, a pak jsme měli stezku od-
vahy, na které jsme se na konci museli podepsat vlastní krví, 
koukali jsme se na pohádku a šli jsme spát.
Druhý den jsme šli na pěší túru do Heroltic, po cestě jsme si 
povídali, hráli jsme si a ke konci jsme nasbírali dřevo na opé-
kání špekáčků. Když jsme do Heroltic došli, rozdělali jsme 
oheň a začali opékat špekáčky, potom jsme si dali nanuk, kofo-
lu a hráli jsme nohejbal, pak jsme se vrátili do školy, dali jsme 
oběd a šli jsme domů. Byla to super akce!

Antonín Rýznar 6. B

Seznamovací pobyt se mi moc líbil. Nejvíce se mi líbilo, že 
jsme se všichni seznámili a více se poznali. První den jsme 
byli na fotbalovém hřišti a opékali jsme si špekáčky. Těším se 
na další akci, s pozdravem 

Leona Šanovcová 6.B

VŠESTARY
V rámci utužování nového třídního kolektivu se obě třídy 6.A 
a 6.B i s našimi novými třídními učitelkami Bárou Skácelovou 
a Cilkou Kissovou vydaly ve středu 15.9. na exkurzi do AR-
CHEOPARKU VŠESTARY.
Brzy ráno jsme se natěšení sešli před školou a v 7:00 vyjeli au-
tobusem směr Hradec Králové. Cesta trvala přibližně 2 hodiny, 
ale to nám nevadilo. Povídali jsme si, četli jsme si nebo hráli 
různé hry. Když jsme vystoupili před archeoparkem, rozdělili 
nás do dvou skupin. 6.A šla prvně na prohlídku vnitřní expozi-
ce a 6.B na venkovní. 
Vnitřní expozice nazvaná „Podzemí“ či „Podsvětí“ znázorňo-
vala tajuplný svět z pohledu pravěkých lidí. Najdete zde jesky-
ni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, pazourkové 
doly, megalitickou hrobku, ukázky pohřbívání z našeho území 

a poklady. Zároveň se zde dozvíte, jakým způsobem získává 
archeolog informace o našich předcích. V patře pak pokračo-
vala expozice „Život v pravěku“, kde jsme se dozvěděli, jak 
vypadal běžný život pravěkých lidí díky obrovskému modelu 
pravěké krajiny. Po hodině jsme se vyměnili. Venkovní část 
byla Venkovní pravěká vesnice s konstrukcemi pravěkých bu-
dov z doby kamenné, bronzové a železné. Prohlídka byla zají-
mavá, někoho zaujala více, někoho méně, každopádně to bylo 
velmi příjemné zpestření právě probírané látky v dějepisu. 
Cestou zpátky se už všichni nejvíc těšili na zastávku v Meká-
či a KFC, kde jsme si dali oběd a kolem 13. hodiny vyrazili 
domů. HODNĚ JSME SI TO UŽILI!
                                              Any Wonkeová, Verča Havlíčková 6.A

PRAHA
Dne 14. září deváté třídy vyrazily na opožděný školní výlet do 
Prahy. Náš původní vlak měl zpoždění 120 minut. Rozhodli 
jsme se rychle nastoupit na jiný a přijeli jsme jen o hodinu poz-
ději. Naše putování a poznávání hlavního města začalo hned na 
nádraží, kde jsme objevili první z mnoha památek, pomníků, 
soch a zajímavých míst. Hned v hale jsme se zastavili u památ-
níku Rozloučení, který je poctou rodičům takzvaných Winto-
nových dětí. Poté jsme šli do Národního muzea, kde jsme se 
chvilku zasekli ve výtahu. Bylo tam hodně zajímavých výstav, 
nejvíc nás zaujala výstava minerálů. Z kopule NM jsme viděli 
Václavské náměstí a Prahu jako na dlani. Dále jsme se přesu-
nuli do Lucerny, kde jsme si prohlédli sochu sv. Václava na 
obráceném koni. Poté jsme šli na Staroměstské náměstí, stihli 
jsme Orloj a měli jsme KRÁTKÝ rozchod. Všichni jsme se 
vydali Královskou cestou na Karlův most, ze kterého byl krás-
ný výhled na Pražský hrad a okolí. Přes Malostranské náměstí 
a Nerudovou ulicí jsme dorazili na Pražský hrad. Cestou jsme 
sledovali domovní znamení. Na Pražském hradě někteří zá-
jemci stihli navštívit i Svatovítskou katedrálu. Postupně jsme 
prošli nádvořími Hradu a Zlatou uličkou až k věži jménem 
Daliborka. Uvnitř věže jsme si prohlédli nástroje tortury. To na 
některé nepůsobilo úplně dobře, a tak raději rychle vystoupali 
z věže nahoru zpět na čerstvý vzduch. Nejvíc v nás ale hlodala 
otázka, po jak dlouhé době se mění Hradní stráž. Po dlouhém 
pátrání jsme zjistili, že každou hodinu. Hrad jsme opouštěli 
po starých zámeckých schodech, na kterých byl švarný pán, 
který zpíval “KOUZELNÍK WOODOO“. Pak už to bylo jen 
pár kroků ke stanici metra Malostranská. Po úspěšné jízdě 
metrem (nikdo se neztratil) a ještě jednom krátkém rozcho-
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du na nákup svačiny jsme se vydali opět na Hlavní nádraží 
na vlak a spokojeně v plném počtu jsme se vypravili zpět do 
Zábřeha. Přijeli jsme včas, plni zážitků. Náš výlet pokračoval 
ještě naučně vzdělávací částí ve škole. Hned druhý den jsme 
se dozvěděli od paní uč. Hřebíčkové a Krňávkové informace 
o Nicolasu Wintonovi a o místech, která jsme viděli. V Praze 
jsme nechtěli ztrácet čas příliš dlouhým výkladem. Každý z 
nás také zpracoval krátkou prezentaci o některé z památek. Už 
teď se těšíme na konec školního roku, kdy nás čeká „druhé 
kolo“ objevování Prahy. Díky za krásný den pí. uč. Hřebíčko-
vé, Kobzové a Krňávkové.

RYBY MĚ PROVÁZEJÍ 
JIŽ OD DĚTSTVÍ

Rozhovor s rybářem a rybářským hospodářem 
Honzou Kotoučkem

Honzo, jste lanškrounský rodák. Co vás do Štítů přivedlo?
Z Lanškrouna jsem se přestěhoval do Štítů v roce 2016 za svou 
přítelkyní, nyní již snoubenkou. Našel jsem si zde práci a usa-
dil se.

Vaším velkým koníčkem je rybaření. Jak jste se k němu 
dostal?
Můj tatínek byl rybář a vedl mě k rybaření již od pěti let spo-
lu s mými bratry. Navštěvoval jsem rybářský kroužek a jako 
starší žák a dorostenec soutěžil v tzv. Zlaté udici, což je soutěž 
v rybářské technice, lovu ryb udicí, ve znalosti rostlin, ryb, 
vodních organismů a také rybářských předpisů.

Nyní jste členem Českého rybářského svazu v Králíkách, 
a kromě toho jste před více než rokem prošel kurzem ry-
bářského hospodáře. Co je náplní kurzu rybářského hos-
podáře a jaký je jeho význam? 
Podle zákona o rybářství musí být pro každý rybářský revír 
ustanoven rybářský hospodář a jeho zástupce. A jak získat 
potřebné náležitosti? Jednou z možností je absolvování tý-
denního kurzu na Vyšší odborné škole vodního hospodářství 
a ekologie ve Vodňanech, která je jedinou školou, jak v rámci 
ČR, tak i v mezinárodním měřítku, vyučující obor Rybářství.  
Poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturit-
ní zkouškou. Absolventi tohoto čtyřletého studia mohou na-
stoupit do různých typů rybářských provozů nebo pokračovat 
ve studiu na vyšší odborné škole či vysoké škole. Mimo jiné 
škola nabízí i dálkové studijní obory, a to jako vyšší odborná 
škola vodního hospodářství a ekologie, dále poskytuje školení 
chovatele ryb v RAS (Recirkulační systémy), kurz na lovící 
agregáty a již zmiňovaný kurz pro rybářské hospodáře. Ten je 
nabitý přednáškami z různých oblastí – ichtyologie (věda o ry-
bách) a funkční anatomie, určování ryb, chov sladkovodních 
ryb, životní prostředí ryb a jeho ochrana, základy pstruhařství 
a péče o toky, nemoci ryb, hydrologie a hydrobiologie, čin-
nost rybářského hospodáře a rybářské stráže a právní otázky 
a ekonomie v souvislosti s rybářstvím. Probírali jsme toho 
opravdu hodně a rychle, ale přednášky byly hodně zajímavé. 
Učitelé a profesoři byli opravdu profesionálové ve svých obo-
rech, kteří svými znalostmi a zkušenostmi udělali kurz velice 
poutavým. 

Od loňského roku vykonáváte funkci rybářské stráže. Co 
všechno její činnost obnáší?
Základním úkolem je chránit rybářství. Rybářskou stráž usta-
novuje obecní úřad s rozšířenou působností na základě návrhu 
uživatele revíru. Jedná se tedy o úřední osobu, která musí být 
starší 21 let, má čistý trestní rejstřík, občanství a trvalý pobyt 
v ČR. Dále musí být zdravotně způsobilá, prokázat znalosti 
ryb a práv prostřednictvím testu a složit předepsaný slib. Při 
výkonu své funkce je povinna mimo jiné kontrolovat a dohlí-
žet na dodržování povinností stanovených zákonem č. 99/2004 
Sb. Kontroluje lovící osoby, dále pak užívání jezů, stavidel, 
zdymadel a výpustí a jiných zařízení z hlediska dodržování 
právních předpisů a opatření na ochranu výkonu rybářského 
práva. Dále má za úkol zjišťovat zdroje a příčiny znečištění 
vody.

Co může rybářská stráž při kontrole lovícího požadovat?
V první řadě povolenku k lovu ryb, dále pak rybářský lístek, 
popřípadě si lze vyžádat i kontrolu průkazu totožnosti nebo 
i členské legitimace. Může kontrolovat i vybavení lovícího – 
například požadovat stažení prutu za účelem kontroly nástrahy 
nebo povinnou výbavu či pořádek na lovném místě. Dále má 
právo při zjištění nedostatků zadržet povolení k lovu – vystaví 
hlášenku o přestupku a odevzdá povolení do 5 pracovních dnů 
tomu, kdo ho vydal. Může zadržet nezákonně ulovené ryby, 
zabavit výbavu k lovu ryb vždy oproti soupisu a odevzdat ji 
na příslušný úřad. Má právo dávat blokové pokuty do výše jed-
noho tisíce korun, kontrolovat obsah loděk a zařízení na ucho-
vání ryb. Rybářská stráž musí při výkonu služby nosit služební 
odznak na viditelném místě a prokazovat se průkazem rybář-
ské stráže. Má také oznamovací povinnost. To znamená, že 
při zjištění jakéhokoliv nedostatku na rybářském revíru – ne-
jenom rybářů – neprodleně tato zjištění hlásit uživateli reví-
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ru. Pokud je podezření na trestný čin, má povinnost jej hlásit 
na PČR. Osobně beru tuto funkci jako začátek zapojování se 
v našem krásném rybářském světě.

Ryby jsou nejpočetnější skupinou obratlovců, mám prav-
du?
Ano, na zemi žije asi 32 tisíc druhů ryb a patří mezi vývo-
jově nejstarší obratlovce, kteří naši planetu obývají přibližně 
400 miliónů let. Jednou z důležitých vlastností ryb je jejich 
studenokrevnost neboli různotepelnost, což znamená, že ryby 
nejsou schopny významněji regulovat teplotu svého těla, která 
zásadně ovlivňuje jejich fyziologické funkce. V podstatě život 
ryby je přímo závislý na teplotě vody, kde žije. 

Hlavním chovaným druhem ryby u nás je kapr. Je to dáno 
dlouhou historií jeho chovu v českých a moravských ryb-
nících a taky tradicí kapra jako vánoční ryby. Kdy se u nás 
vůbec objevil?
Mohlo by se zdát, že je kapr na našem území původním dru-
hem, ale pravda je taková, že tomu tak není. Jeho prapůvod 
bychom našli pravděpodobně ve střední Asii a už v prvním ti-
síciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Za rozšíření 
kapra v Evropě se zasloužili Římané, kteří jej po moři dová-
želi z Malé Asie. Větší chov kapra se rozšířil do českých zemí 
na přelomu 10. a 11. století. Ve středověku se stal oblíbenou 
potravinou zejména šlechty a bohatých měšťanů.
Žádný jiný rybí druh nedosáhl u našich rybářů takové popu-
larity jako kapr. Podíl kapra je 85-90 % z celkové produkce 
tržních ryb u rybářských podniků. Více jak polovina jde na ex-
port do zahraničí, především do Polska. Kapr je velmi vý-
znamnou sportovní rybou. Hodně populární je především pro 
svou bojovnost a schopnost dorůstat do trofejních velikostí.

Kdy se stal kapr součástí štědrovečerního stolu?
Jako jídlo, které běžně patří k vánočním svátkům, se kapr pro-
sadil v 19. století, a to u měšťanů.  Mezi venkovany a nižšími 
vrstvami obyvatelstva se tento zvyk rozšířil až po první svě-
tové válce.

Je známo, že smilovat se nad koupeným kaprem a místo 
vánoční večeře ho vrátit zpět do rybníka většinou znamená 
jeho trápení a konec. Proč tomu tak je?
Po podzimním výlovu ztrácí kapr během sádkování potřebné 
živiny. Kdyby zůstal v rybníce, normálně by ležel u dna bez 
zbytečných pohybů. Najednou je sloven do sádek plných ryb, 
aby se do Vánoc zbavil bahnité chuti. Je bez potravy, klidu, 
často mívá na sobě i poranění způsobené manipulací. Sádko-
váním ztrácí nejen zásobní látky, ale i energii, kterou potřebuje 
pro řádné přezimování. Pokud si kapra k Vánocům zakoupíme 
živého a vhodíme ho do vany naplněné vodou, je to pro kapra 
teplotní šok. I když mu napustíme „studenou“ vodu z kohout-
ku, není nikdy tak studená jako v rybníce či sádkách. Dal-
ší teplotní šok zažije, pokud se nám ho zželí a vypustíme ho 
do rybníka nebo řeky, kde je voda zase oproti studené vodě 
ve vaně opravdu ledová. Od vody odcházíme s pocitem dob-
rého skutku, ale o útrapách pomalého kapřího umírání nic ne-
víme. Tímto způsobem „zachráněný“ kapr strádá a s největší 
pravděpodobností nakonec uhyne.

To je hodně drsné…
Ano, takto ulovený kapr by měl splnit bez zbytečných útrap 
své vánoční poslání, a ne pomalu umírat na následky činů ne-

vědomých lidí. Rád bych ještě poukázal na ryby jako součást 
naší stravy. Zdá se mi, že poslední dobou se typická ryba jako 
kapr a pstruh z českého jídelníčku vytrácí. Je třeba si uvědo-
mit, že z výživové hodnoty má kapr jedno z nejzdravějších 
mas na světě a stejně jako další typické sladkovodní ryby 
střední Evropy by neměl na našem talíři chybět. Čerstvé ryby 
se dají jednoduše sehnat v lokálních sádkách, nákup přímo 
u chovatele vám na rozdíl od supermarketů zajistí čerstvost 
a dobrou kvalitu masa.

Na závěr se zeptám, jaký byl váš největší úlovek? Myslím 
tím rybu a ne pytláka. I když to druhé by také mohlo být 
zajímavé…
Letos se mi jeden trofejní kus povedl a to kapr 84 cm a bezmá-
la 11 kg. Je víc typů rybářů. Někomu víc záleží na trofejním 
úlovku a někdo chodí na ryby, aby si odpočinul od každoden-
ního shonu a třeba si i nějakou rybičku odnesl domů k jídlu. Já 
bych se zařadil jako kombinace obojího – chodím si na ryby 
odpočinout, a když se mi podaří ulovit nějaký pěkný kousek, 
tak jsem za to velmi rád.     
                    Ptala se Radka Jánešová

Zahájení kroužku „Mladých 
myslivců a ochránců přírody“ 

Spolu s novým školním rokem 2021/22 startuje již IX. 
ročník kroužku DMM Tetřívci Štíty, který je určen pro 
všechny holky a kluky 
od II. třídy, kteří se zajímají o přírodu. Pro ty, kteří rádi 
podnikají výpravy do lesa, poznávají naši fl oru a faunu, 
zajímají se o život naší zvěře a chtějí se naučit o ni pe-
čovat. Každý člen se aktivně zapojí do činnosti myslivců 
při přikrmování zvěře v době nouze, zúčastní se přípravy 
krmných zásob, nahlédne do tajů výcviku loveckých psů 
a naučí se rozeznávat a pojmenovávat základní druhy na-
šich rostlin a stromů. Svoje znalosti každoročně úročíme 
na soutěži o Zlatou srnčí trofej, okresní kolo pořádá OMS 
Šumperk a vítězové se mohou účastnit národního fi nále 
ZST.
Kroužek je ofi ciálně veden pod záštitou ČMMJ (Čes-
komoravské myslivecké jednoty) a děti jsou pojištěné 
u pojišťovny Halali. Činnost kroužku se opírá o odborně 
zpracovanou látku pro práci s dětmi, ve vztahu k přírodě 
a myslivosti a účast v kroužku je bezplatná.
Scházíme se každý pátek odpoledne.
. 
Počet zájemců je omezen, proto neváhej a dlouho se 

nerozmýšlej! 
Více info na tel: 603338580.   

Těším se na vás, Dušková Eva
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Střípky ze Šilperska a Štítecka

Příběhy domů - stará věznice
Budova bývalé věznice č. 336 stojí severně za kostelem, 

na křižovatce silnic k nádraží a na Lanškroun. Na rozdíl 
od většiny historických budov na náměstí Míru jde o stavbu 
poměrně mladou, z druhé poloviny devatenáctého století. 

Objekt byl postaven jako věznice roku 1867, krátce 
po vybudování nové radniční budovy (č. 55) uprostřed ná-
městí. Ta byla postavená roku 1857 pro potřeby okresního 
soudu, berního úřadu a městské správy (bývalá radnice č. 
38, jejíž součástí byla i šatlava, byla přebudována na měš-
ťanský dům již v polovině 18. století).

Jde původně o trojkřídlou budovu s dvorem uzavřeným 
zdí, na vysokém podnoží ve srázu nad silnicí. Západní kříd-
lo bývalo zaklenuto pruskými klenbami, severní a východní 
segmentovými klenbami a segmentovými do traverz. V kříd-
le směřujícím na sever se nacházela dlouhá průchozí chodba 
s pěti okénky, která byla původně zamřížovaná, a menší míst-
nosti – bývalé cely. Tři slepá okénka jsou vidět i v křídle smě-
řujícím na západ. Ve východním křídle se nacházejí poměrně 
velké a dobře osvětlené prostory, které patrně sloužily jako 
kancelář i byt pro správce věznice. Hlavní průčelí do ulice 
spojuje zeď dvora s bočními křídly. Uprostřed zděného průčelí 
jsou dřevěná dvoukřídlá vrata vedoucí do dvora (sloužícímu 
patrně pro korzování vězňů), navazující přední strana východ-
ního obytného křídla má směrem k silnici dvě okna a dveře 
s původní kamennou zárubní.1 

Věznice z roku 1867 je budova unikátní a jedinečná. Bohu-
žel se nezachovala původní ani další jiná stavební dokumenta-
ce objektu. Dle odlišného stavebního materiálu a neověřených 
německých písemných zpráv byla prováděna větší rekonstruk-
ce západního křídla roku 1893. I během dalších let docházelo 
k různým stavebním úpravám, některé příčky byly zbourány, 
průchody naopak zazdívány apod.

Roku 2020 přistoupilo Město Štíty k celkové rekonstrukci 
objektu. I když jde o kuriózní stavbu, která by mohla být zají-
mavá i jako typ technické památky (původní funkce, malý roz-
měr, poměrná zachovalost, a tím i mimořádnost), kvůli svému 
budoucímu využití muselo uvnitř dojít k zásadním stavebním 
změnám.

Z historie objektu: Objekt svému původnímu účelu slou-
žil do konce války. Podle ústních zdrojů zde byli i těsně po vál-
ce na čas zadržováni váleční zajatci i „nepřizpůsobilé“ osoby.

Po osvobození, v letech 1945-1947, byly v budově umístě-
ny kanceláře OPM (Okresní péče o mládež), mezi roky1947-
1950 je objekt prázdný, opuštěný a nijak se nevyužívá.2  

Až do roku 1957 nejsou v písemných záznamech o domě 
žádné zprávy. Teprve roku 1957 se do prázdných prostor pra-
vého křídla stěhuje rodina Václava Krobota (do roku 1963). 
Kromě obytného prostoru mají uživatelé bytu k dispozici pro-
story dvora a kůlny v západním křídle.3

Když bylo roku 1964 zrušeno JZD a vznikl Státní statek 
Štíty, v domě č. 10 na náměstí byly zřízeny kanceláře podniku. 
Dosavadním uživatelům, rodině Josefa Valenty, byl přidělen 
uvolněný byt na čísle 336. V evidenci bytů a domů k roku 1965 
je uvedeno, že v té době je „byt adaptován domovní správou“.4  
Kronika dál uvádí, že byt je zde ještě roku 1968. Nelze přesně 
dohledat, kdy objekt přestal sloužit bytovým účelům a dosa-
vadní nájemci se odstěhovali (patrně kolem roku 1972). Poté 
měly být prostory východního křídla přiděleny Svazarmu, ale 
již roku 1969 je podle záznamů v kronice poprvé v obecní radě 
projednáván návrh na přebudování věznice č. 336 na Domov 
mládeže.

I další údaje jsou vypsány z kronik. Roku 1973 je skuteč-
ně bývalá věznice předána do užívání mládeži. Kronikář Jo-
sef Čermák na str. 340 píše: „Dům č. 336 byl dne 1. 8. 1973 
na slavnostním zasedání MNV odevzdán místní organizaci 
SSM.“

Roku 1975 je „vylepšena klubovna mládeže - v užívání 
místní organizace SSM.“5  Je třeba říci, že více než dvouletá 
činnost organizace byla tehdy z větší části vyplněna opravdo-
vou prací v přidělené části budovy - úklidem prostor, vyváže-
ním suti i odpadu a poté budováním klubovny. Spolu s odcho-
dem tehdejšího předsedy SSM do základní vojenské služby 
však činnost mládeže ustává a časem je objekt opět uzavřen.

Samostatnou kapitolou je využití sklepních prostor. Zatím-
co při silnici je budova přízemní, ve srázu má výši patrové bu-
dovy. V suterénu jsou ve východní části asi do čtvrtiny velké 
prostory zaklenuté do traverz, zbytek sklepa je zasypaný sutí. 
Podle vzpomínek pamětníků se nacházelo v suterénu v dru-
hé polovině 20. století skladiště všeho možného, krátce zde 
bylo umístěno zařízení na výrobu drátěného pletiva, bývala tu 
i sběrna starého papíru atd.

Po sametové revoluci dochází s rozvojem soukromého 
podnikání k opětovnému využití východního křídla budovy. 
V letech 1991-1993 provozuje fa F & F obchod s textilem, ga-

Budova věznice (pohled od hřbitova) kolem r. 1925 na výřezu z 
pohlednice s kresbou kronikáře Rudolfa Gablera.

Objekt bývalé věznice roku 1997. Pohled z věže kostela.
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lanterií a zahrádkářskými potřebami, poté je zde krátce prodej-
na náhradních dílů k automobilům.  

Roku 1994 zřizuje Svaz zahrádkářů Štíty „na věznici“ 
moštárnu. V dokumentaci svazu se nachází potvrzená „Smlou-
va o pronájmu prostorů na č. 336 z 1. 1. 1994 – moštárna 
v kůlně ve dvoře“ (prostory v západním křídle). Nad vraty je 
umístěn vývěsní štít s nápisem MOŠTÁRNA (zajímavost: text 
na druhé straně cedule připomíná činnost svazáků: ZDE PRA-
CUJE KOLEKTIV SOUTĚŽÍCÍ O TITUL BSP).6

Kolem roku 1995 jsou místnosti ve východním křídle 
upraveny a veterinární lékař zde otvírá veterinární ambulan-
ci. Roku 2005 přebírá ordinaci zvěrolékař MVDr. Jiří Költö 
a provozuje zde veterinární praxi až do roku 2019, kdy přesíd-
luje do vlastních prostor.

Roku 2020 začala nová etapa v historii budovy. Město 
Štíty provádí se svými pracovníky kompletní rekonstrukci 
celého domu, která by měla být dokončena na podzim roku 
2021. Vnitřní uspořádání prostor bývalé věznice se změnilo, 
ale zvenku je celek zachován v původní podobě. Místní zá-
jmové spolky získají přestavbou dvě klubovny pro svou čin-
nost. Prostory celého východního křídla (směrem k náměstí) 
jsou přebudovány na „spolkovnu“ s příslušenstvím (= malé 
zařízení pro pořádání drobnějších společenských akcí občanů 
– srazy, oslavy, rozloučení, schůzky atd). Účastníci těchto akcí 
budou mít v letních měsících k dispozici i upravené venkovní 
prostranství s posezením v atriu. Zahrádkáři budou využívat 
jako moštárnu prostory v suterénu směrem k náměstí, vykli-
zené sklepní prostory mají sloužit městu jako sklad materiálu. 

Prameny: 
Průzkum městské památkové zóny Štíty (materiály)
Sčítací aparáty, kroniky Šilperka a Štítů, výpovědi pamětníků.                                                                                         
Fotografi e: Ivana Valentová
(Všem současným i bývalým občanům Štítů, kteří mi pomohli 
se sháněním informací, děkuji.)
                                                                                 Ivana Valentová

1Průzkum městské památkové zóny Štíty
2Kronika obce Šilperka 2
3Právě v souvislosti s prvními poválečnými obyvateli objektu se začí-
ná rozšiřovat mezi místními výrazy jako „basa“, „bydlet na base“. Je 
to ale výraz z argotu (slangu osob vyvržených ze společnosti – vězňů, 
zločinců apod. - káča, bachař, bručet v base........). Takže pokud se 
v současnosti o objektu a jeho opravě hovoří, je vhodnější používat 
výraz neutrální a spisovný – věznice. 
4KRONIKA ŠTÍTY 3 (1951 -1964)
5KRONIKA ŠTÍTY 4 (1964 -1989)
6BSP = brigáda socialistické práce

Průčelí budovy (od zdr. střediska) roku 2012.

Objekt bývalé věznice z kostelní věže r. 2012.

Pohled na budovu z ul. Nákladní, podzim 2018.

Stav před rekonstrukcí.

Současný stav – budova bývalé věznice před dokončením.
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Písničkář 
Jan Burian 
zazpívá pro 
Crhovskou 

chasu 
i pro vás!

Crhovská chasa 
3. díl

Autor: Jan Pavlík

Ten rok byly Velikonoce brzo, a proto panovalo krásné zimní 
počasí. Od toho roku s námi chodí na masopust Pepa, který 
byl tentokrát medvěd. V dalších letech představoval smrtku 
a Gargamela. V kobyle se mnou chodil Tomáš Hanáček, ale 
nechal jsem ho na zadní pozici, aby se tak nenadřel. On sám 
byl v kostýmu druhého medvěda a u chalup rád tancoval s hos-
podyněmi.   

Moc jsme si masopust užívali – ostatně jako každý rok. Možná 
i proto jsem to při masopustu poprvé a naposledy přehnal s al-
koholem, ano, musím se přiznat. Když jsme na závěr průvodu 
stoupali s kobylou „Dolňákem“, dalo jí hodně úsilí udržet se 
na předních nohou, což znepokojilo medvěda na zadní pozici, 
jestli budu večer schopen účinkovat při pochovávání basy.
Doma jsem se najedl a šel si lehnout. Až k večeru mě probudi-
lo zvonění telefonu, volala mi Andrea:
„Ahoj Honzíku, za chvilku začíná pochovávání basy, dorazíš?“
„Jo, už letím!“
Popadl jsem ornát a utíkal do spolkovny. Bylo mi už úplně 
dobře, spánek mi moc pomohl. Svou roli faráře jsem prý za-
hrál skvěle.

Když jsem k lidu plamenně mluvil, že teď nadchází postní 
doba a aby litovali svých hříchů, mírná bledost obličeje a krví 
podlité oči mi dodaly důrazu. Nejvíc mě však potěšilo Tomá-
šovo uznání:
„Ty jsi jako Ježíš! To, cos předvedl… to je zmrtvýchvstání!“
A od té doby si na to dávám vážně pozor.
Drtivá většina akcí se opakuje, proto zde nebudu popisovat, 
jak to probíhalo každý rok. Zmíním se proto jen o těch, co se 

Srdečně zveme všechny čtenářky a čtenáře do Crho-
va na koncert písničkáře Jana Buriana v pátek 22. října 
v 19 hodin. Vstupné dospělí 100 Kč, děti polovic. 

Honza Burian objíždí české a moravské vesnice 
a města už od roku 1970. Někdy s Jiřím Dědečkem, 
někdy s kapelou, ale nejčastěji sám, tak, jak vystoupí 
v Crhově. Stačí mu klavír a mikrofon. Zatímco za nor-
malizace musel projít před každým koncertem prověr-
kami (a zábavně o tom vypráví), teď už třicet let zpívá 
a cestuje zcela svobodně.

Příjemným prvkem jeho koncertů bývá to, že sbí-
rá otázky napsané na papírku do klobouku a ve druhé 
části večera na ně odpovídá. Žije jako velmi aktivní, 
inspirativní, renesanční člověk, takže je na co se ptát! 
Když se podíváte na jeho webové stránky janburian.cz, 
zjistíte, že kromě hudby se aktivně věnuje psaní knížek. 
Sesbíral mnoho vzpomínek na svého tatínka, režiséra 
Emila Františka Buriana i na svou maminku, herečku 
Zuzanu Kočovou. Každý rodič tak má svou knížku. 
Hodně jezdí po světě a umí báječně vyprávět o Islandu, 
Portugalsku, švédských ostrovech. Jako senior (ročník 
1952) se musel vyrovnat i s izolací v covidové pande-
mii. Procestoval spoustu malých vesniček v Čechách, 
fotil, psal o svých výletech. 

Jeho písničky jsou zábavné i posmutnělé, o všed-
ních i nevšedních věcech, lidech i zvířatech, místech 
i snech. Přijďte se potěšit s Honzou Burianem do cr-
hovské Spolkovny! 

Z dalších akcí Crhovské chasy by mohl být pro ro-
dáky a milovníky Crhova zajímavý Večer pamětníků, 
který pořádáme tradičně před Dušičkami, v sobotu 30. 
října od 17 hodin ve Spolkovně. Promítneme staré fot-
ky a zavzpomínáme.

Andrea Hanáčková, Crhovská chasa
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v daném roce konaly premiérově, nebo byly jinak výjimečné. 
V dubnu proběhla v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
jarní brigáda – likvidace černé skládky odpadů „Na bahýnku“. 
Od té doby akce probíhá na různých místech Crhova, podle 
toho, kde je to potřeba.

Na státní svátek 8. května chodívá lampionový průvod ke kapli 
k pomníku a pak na hřbitov k pomníku partyzánů.

K pálení čarodějnic o fi lipojakubské noci 30. dubna došlo 
spontánně zásluhou Evy Pecháčkové, která nám dávala den 
předem vědět, že se akce uskuteční. Na plakáty bylo už pozdě, 
a tak informace kolovala po Crhově hlavně ústně. Eva Pecháč-
ková má určitě talent na hodně věcí; kdybych měl říct jen dvě, 
bylo by to určitě organizování čarodějnic a role cikánky v ma-
sopustním průvodu. Nechyběli pavouci, netopýři, kyblík se 
slizem, čarodějnické obleky – působilo to opravdu strašidelně, 
ale naštěstí bylo vše jen jako. Nechyběl samozřejmě ani oheň.

Tomáš Hanáček vyrobil společně se sousedem panem Bílým 
pět stylových dřevěných laviček. Jednoho chladného letního 
dne jsme je rozváželi po Crhově s panem Jurečkem – Pepo-
vým tátou a samozřejmě Tomášem, naložili jsme je u Spolkov-
ny na vlečku za Jurečkův traktor. První lavičku jsme umístili 

ke kapli vlevo od schodů, další dvě na hřiště k boudě. Čtvrtou 
lavičku jsme dali k Borku, na této lavičce sedávám nejčastěji. 
Poslední, pátá lavička nalezla své místo u cesty do Jam, na kra-
ji lesa. Z této lavičky je nádherný výhled na horní část Crhova.

V říjnu jsme si připomínali 100 let od ukončení první světové 
války a vzniku Československa. Na památku jsme u kaple vy-
sadili „lípu republiky“.

… pokračování příště …
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SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

Čas rychle ubíhá, 
ale bolest v našich srdcích

je stejně hluboká …
Dne 10. října 2021 by oslavil 

84. narozeniny pan 
František Hevera.

S láskou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 16.10.2021 uplynulo 10 roků 
od úmrtí pana 

Františka Kubíčka.

Stále vzpomínají sestra Jana a Aad, 
bratr Miroslav, švagrová Helena 

s rodinami.

JUBILANTI

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

Valenta Jiří    70 let
Tempírová Hana   70 let 
Schmidtová Ludmila  75 let
Hraničková Ludmila  75 let
Bednář Stanislav   75 let
Purkertová Vlasta   76 let
Kubíčková Marta   77 let
Bartoš Vlastimil   78 let
Hranička Otakar   79 let
Illková Jiřina   80 let
Zahradník Jindřich   80 let
Cibulová Anna   80 let
Valentová Erika   81 let
Sadecký Alois   81 let
Illek Jan    82 let
Koutníková Anna   82 let
Delovská Para   83 let
Gronychová Marie   84 let
Studená Alena   86 let
Macková Anna   88 let
Procházková Eva   93 let
Valenta Josef   96 let

MNOHO ZDRAVÍ!

Dne 11. října 2021 by se dožila naše drahá přítelkyně 
paní Maruška Martincová 

80-ti let. 
S láskou a úctou stále vzpomínáme.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Kádnerova.

Solitér…  za pomoci slovníků zjistíte: „osamělá, samostatná, ojedi-
nělá věc, rostlina, člověk či živočich“. Osamělá, samostatná a vyční-
vající. Osamělý ovšem neznamená opuštěný. Individuum, kráčející si 
za svým, může širokému okolí imponovat.
Takové nám roste za domem č. 92 v Herolticích. Samostatně rostoucí, 
krásně vystavěný javor, s dostatečným prostorem k životu i výtečný-
mi podmínkami k dalšímu růstu. Díky mnoha nepříznivým vlivům 
takových stromů v krajině ubývá a popisovaný je jedním z ohrože-
ných. Heroltický javor může mít spoustu roků před sebou, přejme mu 
dlouhý život. Je to solitér….

Petr Beneš

ZELENÍ  
KAMARÁDI
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STOLNÍ TENIS
Holky nám dělají radost

V průběhu prázdninových měsíců se štítecké hráčky stolního 
tenisu zúčastnily několika zajímavých akcí. V polovině měsíce 
července jsme zorganizovali herní tréninkový kemp pod vede-
ním extraligového trenéra Tomáše Demka. Zaměřili jsme se 
především na správné provedení jednotlivých úderů. Za čtyři 
dny holky zvládly více než 15 tréninkových hodin. Věřím, že 
na konci kempu již byly unavené, ale získané poznatky a od-
trénované hodiny se jim v dalším průběhu prázdnin náramně 
hodily.
První kvalitní konfrontace se stejně mladými soupeřkami při-
šla na Mezinárodním turnaji v Olomouci. I když v některých 
zápasech byly ještě patrné dílčí nedostatky, měli jsme z výko-
nu všech našich holek radost. Ta byla ještě umocněna, když 
Marťa (Haltmarová) porazila 9. nasazenou hráčku ze Sloven-
ska a probojovala se do čtvrtfi nále turnaje. Tam již sice nesta-
čila na další nasazenou hráčku, ale svojí hrou nás příjemně 
potěšila. 
Ještě většího úspěchu na tomto turnaji dosáhla Terezka (Fa-
biánková), která společně se svojí polskou spoluhráčkou 
ve čtyřhře nejmladších žákyň došla až na stupně vítězů a zís-
kala pohár za 3.  místo. Také Marťa s Pavlou (Pospíšilovou) 
odehrály ve čtyřhře kvalitní zápasy a vypadly ve čtvrtfi nále až 
po pětisetové bitvě s vítězkami turnaje.
Svoji zlepšující se formu dokázaly holky následně prodat 
i na Krajských přeborech mládeže v Moravském Berouně. 
Největšího úspěchu dosáhla Marťa, která v kategorii mladších 
žákyň vybojovala 2. místo a nominovala se tím na mistrovství 
ČR jednotlivců, které se uskuteční v Havířově. Pozadu nezů-
stala ani Terezka, která v kategorii nejmladších žákyň skončila 
na 3. místě. V semifi nále Terezka smolně prohrála s pozdější 
vítězkou, když nedokázala dotáhnout do vítězného konce na-
dějně rozehrané sety. Také výkony Pavly byly kvalitní. Ve vý-
měnách se dokázala udržet i s těmi nejlepšími hráčkami kraje 
a jednotlivé sety rozhodovaly většinou 2 nebo 3 míčky. 

Že šla úroveň našich hráček rapidně nahoru, začali postupně 
zaznamenávat nejen v celém Olomouckém kraji, ale i za jeho 
hranicemi. V Moravském Berouně si jejich hry povšimli bý-
valí reprezentační trenéři a doporučili nám, abychom Terezku 
přihlásili do výběrového kempu HBO (Hledáme Budoucí 
Olympioniky).
Výběrový kemp se konal ve Vlašimi a zúčastnilo se ho 17 nej-
lepších hráček ročníku 2011 z celé České republiky. Během 
dvou víkendových dnů skupina šesti reprezentačních trenérů 
prověřovala jak stolně-tenisové, tak i pohybové schopnosti 
všech zúčastněných hráček a hráčů. Výsledek byl pro nás ne-
smírně potěšující. Terezka byla mezi 5 vybranými hráčkami, 
které byly zařazeny do projektu HBO. Možná nám ještě ne-
dochází, jak veliký úspěch to je a jak může být ve sportov-
ní kariéře Terezky zlomový. V praxi to znamená, že Terezka 
bude zvána na tréninkové kempy vybraných dětí (národní 
i mezinárodní) pod vedením reprezentačních trenérů mládeže 
a na mezinárodních turnajích bude hrát pod hlavičkou výběru 
České republiky.
Jak je uvedeno v úvodu, holky nám dělají velikou radost. Svý-
mi výkony si vybojovaly možnost účasti na republikových bo-
dovacích turnajích. Věřím, že dosažené úspěchy je budou ještě 
více motivovat, stolní tenis jim bude přinášet potěšení a bez 
problémů budou zvládat náročné tréninky. Kromě úspěchů 
a ocenění jim odměnou také může být, že se stolním tenisem 
poznají různá města napříč celou Českou republikou.
Chci znovu poděkovat všem, kteří se na rozvoji a podpoře na-
šich hráček podílejí. Bez kvalitního zázemí by nic z toho nebylo 
možné.      

Petr Altman 
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TURISTIKA
Na Adama

Babí léto nebude věčné, usoudil jsem za již několikátého rána 
s teplotou kolem nuly a oblohou následně se zatahující nevy-
počitatelnými mraky. Ale je třeba – bývalo tomu tak – turistic-
kou sezónu natáhnout, využít i toto romantické období barvící 
se krajiny s ranními mlhami a pavučinkami s navlečenými ko-
rálky ranní rosy. Užít si i kroků křupajících loukou po přízem-
ním mrazu. Na Martina to může být i brouzdání v prvním sně-
hovém poprašku. Ráno už je dlouho tma a naše turistická část, 
říkám jí „severovýchodní“, z Bušína a Písařova má problém se 
dostat na zvolenou trasu. Dělám, co můžu – po včasném avízu 
posunuji také dobu startu tak, abych umožnil příjezd linkovým 
autobusem těm nemotorizovaným. Na onu péči však napros-
tá většina soukmenovců nereagovala, a tak stačila čtyři místa 
v trabantu. Dojeli jsme s ním a už nikdo další, na nádraží do Li-
chkova a trpělivě vyčkali spoje, který nás měl posunout o dvě 
potřebné zastávky. Stalo se. Malé zdržení způsobil rozcestník 
ukrytý korunou stromu hned v Těchoníně. Přecházíme silnici 
a hned následuje, ona teď potřebná, zahřívací část. Lesem špl-
háme na další silničku, na ní, před prvními staveními, je nápis 
Studené. Nevadí, nám už zima není. Za vesničkou končí mod-
rá značka, ve studenském horním lese vstupujeme na červenou 
a, do třetice, míříme na vrch Studený. Má 721 metrů. Na jeho 
východním svahu jsou, jak jinak, Studenské skály. Je to pěkná 
vyhlídka do kraje, je tu posezení, dobré místo na sváču. Tam, 
odkud jsme přiharcovali, na vršcích česko-moravského pome-
zí, se válí tmavá roztrhaná mračna. Večer, když jsem hleděl 
na ČéTé na mapku předpovědi slunečního svitu, nebylo tam 
prakticky barvy optimistické. Skoro! Jen přesně v trase našeho 
výletu byl úzký pruh žluté. Neuvěřitelné se začíná naplňovat. 
Když vycházíme z lesa, jsou pod námi Vlčkovice. A na stezce 
je skupinka lidí s kamerou skoro velikosti dalekonosného děla, 
která viditelně také čeká na to sluníčko, které se začíná drát 
z ustupujících mraků a slibuje dokonalé osvětlení libé krajiny 

a naplnění oné předpovědi. No jo, měli to domluvené, Pražáci. 
Pod kopcem stojí mikrobus České televize. Až někdy zahléd-
nete v televizi záběry z onoho místa, vězte, že ten kompars 
otočený zády, sestupující do údolí v počtu čtyři, jsou určitě 
štítečtí (štítečtí?) turisté. Zůstáváme skromní. A po projití obcí 
zase stoupáme, nejdříve zemědělskou komunikací s krásným 
výhledem a pak lesem – k Adamu. A jsem u toho: Nadpis to-
hoto článku není shodný s původním názvem výletu. Proč? 
Protože jsem získal dojem, že nějaké skály už nikoho neza-
jímají a titulek „na Adama“, čpící bulvárem, může způsobit 
zájem. Že by letní zážitky turistů z rekreace na nudistické plá-
ži? Obvyklá přidaná fotografi e, další tahák, by stejně nepro-
šla, neboť z cenzury jsme se dosud zcela nevymanili. Přátelé, 
tedy ten Adam není neoděný turista, ale kopec s nadmořskou 
výškou 765 metrů, jejž míjíme po jeho jihovýchodním sva-
hu. Je tu několik betonových pevností, jež měly uhájit naši 
samostatnost a pozměnit dějiny dvacátého století. Na rohu lesa 
se objevila chata. Postavil ji tady Klub českých turistů v roce 
1936 a jmenovala se Kašparova. Pak to byla chata Na Ada-
mu, podnikové rekreační středisko, nyní opět Kašparova (ale 
majitel se určitě jmenuje jinak). Čeká nás, k našemu zklamá-
ní, tabule „Zavřeno“. Když chceme pokračovat, personál nás 
zve dál – pokud nechceme jídlo, mají vyjedeno, byla tu něja-
ká akce. My si ale rádi odpočineme, postačí nám pár doušků 
nápoje. Je tu velmi útulno, tady i na kovaného turistu může 
přijít myšlenka na zradu dosavadního náboženství a chuť za-
lehnout na kanape. Na příště slibujeme delší zdržení, špajz-

ku pak vymeteme my. Jen o kou-
sek dál přicházíme k hraničnímu 
sedlu, jímž se lze dostat do polské 
vesničky Kamienczyk (je tam dře-
věný kostelík). Několik kilometrů 
se otíráme o polskou hranici, ně-
kdy jsme i krok v Polsku – to byl 
kdysi velký průšvih. Turistických 
značek není třeba, jsou nahrazeny 
množstvím hraničních patníků. 
Za nevýrazným Dvorským vrchem 
jsme se napojili na asfaltovou ces-
tu, která neomylně vede ke státní 
silnici. Celou dobu máme na očích 
lichkovské nádraží, za ním trpělivě 
čeká náš plastový drobeček. V no-
hách máme 16 kilometrů a domů 
se dostáváme, příjemně unaveni, v 
16.00.                                                                        
                                    Alex Krobot
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Letošní pouťový program začal pátečním koncer-
tem Jindřicha Macka a jeho hudebním projektem 
Loutnová hudba v proměnách staletí. V kostele Na-
nebevzetí Panny Marie zazněly skladby z období 
gotiky, renesance, baroka a také loutnistova vlast-
ní tvorba. Jeho úprava árie z Dvořákovy Rusalky 
„Měsíčku na nebi hlubokém“ a skladba „Rozvíjej 
se poupátko“ z pohádky Pyšná princezna potěšila 
srdce nejednoho posluchače. 
V sobotu 14. srpna odpoledne začala Kocourkovská 
pouť na Březné. Kromě pouťových atrakcí byl pro 
děti připraven animační program s písničkami, sou-
těžemi a tanečky. Kulturní program byl letos oprav-
du bohatý, neboť z důvodu neuskutečnění Setkání 
na pomezí Čech a Moravy jsme část programu pře-
souvali na pouť. Příznivci dechovky si užili koncert 
Bojanů, své nestárnoucí pecky zahrála kapela Buty 
a o pořádný večerní „nářez“ se zasloužily dvě skvě-
lé revivalové kapely – AC/CZ a Divokej Bill Revi-
val. Myslivci a hasiči se postarali o mlsné jazýčky 
návštěvníků. 

POUŤOVÝ VÍKEND PROVÁZELO SLUNEČNÉ POČASÍ

Celou akci podpořilo slunečné počasí a fi nančně 
Olomoucký kraj se sponzory: KLEIN automotive 
s.r.o., Hilbert Interiéry s.r.o., VELT OKNA s.r.o., 
ROADMEDIC s.r.o., EKOLA České Libchavy 
s.r.o., Autoservis Hudousek spol. s r.o., ZEAS Břez-
ná a.s.
Moc děkujeme.          Radka Jánešová


