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OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj vydává obec Tovéř, zpracování: Marta Šubrtová 731 900 647, martasubrtova@seznam.cz

UDÁLO SE V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ
HODOVÉ SLAVNOSTI

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

Jako každý rok, i letos byly nejvýznamnější akcí letních
prázdnin hodové slavnosti, které letos připadly na úterý
5. července. Oslavy začaly dopolední mší svatou u kapličky
na návsi, k níž hrála dechová hudba Dolanka. Mši svatou
sloužil Otec Vojtěch.
Po mši byla v sále kulturního domu zahájena výstava fotografií Vítězslava Dokoupila s názvem Nemocnice na konci
světa, která v desítkách velkoformátových barevných snímků
představila unikátní humanitární projekt našich horolezců v
pákistánské části Himálaje i krásy nejvyšších velehor světa.
Z dobrovolného vstupného a příspěvku obce bylo získáno
celkem 7.000,- Kč, které byly zaslány na účet občanského
sdružení Czech hospital, jež takto získanými prostředky hradí
další provoz této nemocnice.
Hodové odpoledne bylo připraveno hlavně pro naše
nejmenší: skákací hrad, skluzavka, kouzelník, hasičská
pěna a spousta soutěží se sladkou odměnou děti jako vždy
nezklamaly. Dospělým odpoledne zpříjemnila dechová
hudba Dolanka a k dispozici bylo i tradiční vyhledávané
občerstvení. Večerní program byl završen hodovou zábavou v režii osvědčené hudební skupiny YANTAR.

1. července byla zprovozněna nová okružní křižovatka.
Mnozí občané se dotazovali, zda na takovéto nákladné investiční akce má naše obec dostatek finančních
prostředků. Silnice patří kraji, nikoli obci, výstavbu okružní
křižovatky tedy financovala Správa silnic Olomouckého
kraje, obec se pouze spolupodílela na opravě, výstavbě a
obnově chodníků, veřejného osvětlení a výsadbě zeleně.
Celkově tedy na výstavbu z obecního rozpočtu směřovala
zhruba jedna sedmina z celkové ceny téměř 11 milionů korun. Současně s výstavbou křižovatky byla opravena i celá
silnice vedoucí směrem na Dolany, která byla již několik let
ve velmi špatném stavu.

VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPY KE STÁTNÍ SILNICI
Obec požádala Správu silnic Olomouckého kraje o vyčištění
příkopu od obce směrem ke státní silnici, která svádí většinu
dešťové vody z naší obce. Vyčištění a prohloubení by mělo
zlepšit odvodňovací efekt a zamezit opakovanému zaplavování polí. Posledních pár let se voda po vydatných
deštích vylévala do pole a v blízkosti odbočky na státní silnici
se tvořilo velké jezero, které pak po celý rok nevyschlo.
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CIRKUS V TOVÉŘI
Letní prázdninové dny zpestřil dětem cirkus Italiano, který
v Tovéři odehrál 27. a 28. července dvě vystoupení. V
dvouhodinovém programu se sice nepředstavila žádná
cvičená zvířata, ta však zastoupili žongléři, fakíři, akrobaté
na hrazdě a především klauni Bobo a Tamarindo, kteří sklidili nejbouřlivější ovace; do dění v šapitó se zapojovaly i
děti. Obě vystoupení byla vyprodána a výbuchy dětského
smíchu a nadšení byly slyšet i na druhé straně vesnice.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V průběhu letních prázdnin došlo k revizi a úpravě doskočišť
kolem prolézaček a zvětšení plochy dětského hřiště; tato
opatření by měla vést k zajištění vyšší bezpečnosti hrajících si dětí. Současně byla zakoupena i nová multifunkční
prolézačka, na jejímž financování se podílela tovéřská
mateřská škola společně s obecním úřadem. K završení
přestavby hřiště již nyní stačí, aby se plocha zazelenala.

VELKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ OBČANŮ
V sobotu 3. září proběhlo za krásného slunného počasí
historické fotografování Tovéřanů, kterého se zúčastnilo
celkem 146 lidí, což je téměř jedna třetina všech obyvatel naší obce. Svou přítomností všechny poctili i slavnostně
vystrojení manželé Hradilovi, kteří patří k našim nejstarším
spoluobčanům. Všem, kdo si nenechali ujít příležitost objevit
se na velké společné fotografii, bychom chtěli poděkovat
za účast a věříme, že podobnými akcemi přispějeme ke
sbližování a lepšímu poznávání obyvatel naší obce, kterých
každým rokem přibývá. Je potěšitelné, že událost neunikla
pozornosti redaktorů oblastního zpravodajství, kteří o ní
natočili krátkou reportáž (spot je ke shlédnutí na internetu
na adrese http://www.bliktv.cz/cz/clanek-5/main/img-357)
Na všechny účastníky pak v Kolibě čekalo zasloužené pestré
občerstvení a cimbálová muzika Šumica. Nejvydařenější fotografie jsou ke stažení na webové stránce obce a účastníci
se mohou od 3. října přihlásit na obecním úřadě o bezplatnou kopii vybraných snímků na fotografickém papíře. Pro
zájemce připravíme i CD se všemi snímky.

KLUB DŮCHODCŮ
a občanů, kteří se významně podíleli na vlasteneckém,
společenském a kulturním životě.

8. září 2011 se sešli důchodci za poměrně nepříznivého počasí
po dvouměsíční přestávce. Hlavní náplní tohoto setkání
byla sportovní činnost, oblíbená společenská hra Petang.
Přítomní se sotva stačili seznámit s pravidly hry a na úvod si
zatrénovat, nepřízeň počasí však nedopřála dostat se do
skutečného hráčského varu. I toto krátké úvodní seznámení
ukázalo, že má tato hra skvělý zábavní potenciál, a proto se
určitě znovu objeví na některém z dalších setkání.
Na schůzce byl podán návrh na založení „Knihy cti“, do
které by se vkládaly osudy význačných toveřských rodáků

program schůzek

13.10.: přednáška Mgr. Škrabalové na téma “Byliny léčí”;
10. 11.: přednáška s filmovou projekcí Vítězslava Dokoupila
o stavbě horské nemocnice v Pákistánu; 24. 11.: osvětová
beseda Marty Vlachové, mluvčí policie v Olomouci, o
bezpečnosti důchodců; 15. 12.: adventní setkání s duchovními z komunity Blahoslavenství v Dolanech.

2

ročník XVII

			

číslo 3

září 2011

POZVÁNKY, OZNÁMENÍ, INFORMACE
•HASIČSKÝ DEN•

tice obdržela každá domácnost společně s dotazníkem.
Občany, kteří dotazník na obecním úřadě doposud
neodevzdali, žádáme, aby tak učinili co nejdříve.
Cena, kterou každá domácnost se zájmem o odvoz bioodpadu zaplatí za „biopopelnici“, bude známa po příštím
jednání zastupitelstva. Roční náklady na svoz odpadu na
jednoho občana se tím v příštím roce nezvýší. Na jaře 2012
plánujeme zakoupit prvních 50 nádob.
Na základě zkušeností z obcí, které tuto problematiku již řeší,
jsou svozové dny předběžně plánovány 1krát za 14 dní v období duben-listopad.

Sbor dobrovolných hasičů Tovéř pořádá 1. října hasičský
den, jehož součástí bude finále 8. ročníku Hanácké extraligy a soutěž mužských a ženských družstev v požárním
útoku. Soutěžit se bude o putovní pohár obce Tovéř a akci
svým jménem zaštiťuje i senátor Karel Korytář.

•DÁMSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE•

4. listopadu se pod patronací Hospůdky U Zubra a kulturní
komise pořádá v kulturním domě podzimní dámský turnaj
ve stolním tenise. Sportovního klání se mohou zůčastnit ženy
všech věkových kategorií a “výkonnostních tříd”. Pokud jste
alespoň jednou v životě držely pálku v ruce, nebojte se a
přijďte – jde hlavně o to setkat se, trošičku zasportovat, a
především se pobavit. Budou pro vás také připraveny zajímavé ceny! Pokud si nejste jisté a chtěly byste přece jen
malinko potrénovat, máte zcela bezplatnou možnost začít
– a to v kulturním domě kdykoliv po domluvě na obecním
úřadě. Veškeré potřebné vybavení je k dispozici.
Přihlásit se můžete u Marty Šubrtové na 731 900 647 nebo
martasubrtova@seznam.cz.

•VÝSADBA LESNÍCH STROMKŮ V OBECNÍM LESE•

Ve spolupráci naší mateřské školy a Základní školy Aloise
Štěpánka v Dolanech se 25. října uskuteční výsadba
lesních stromků v obecním lese. Během této osvětové
akce, která se váže na Den lesů, jež připadá na 28. října,
zasadí školní i předškolní děti každé svůj strom, který bude
opatřen visačkou s jeho jménem. Smyslem podobných akcí
je pěstovat u nové generace vyšší sounáležitost s přírodou a
zároveň jim připomenout, že za budoucí podobu naší zelené
planety nese každý jedinec zodpovědnost.
Děti, které budou mít zájem o výsadbu svého stromu a nejsou žáci ZŠ Dolany nebo MŠ Tovéř, o tuto možnost nepřijdou;
stačí se ohlásit na obecním úřadě v Tovéři.

•TERÉNNÍ PRACOVNÍ PORADENSTVÍ•
Hledáte práci? Připravujete se na studium? Bojujete s úřady?
Čeká vás důležitý pracovní pohovor? Terénní pracovníci olomoucké Charity pomáhají lidem, kterým se nedaří
dlouhodobě najít práci, potřebují se adaptovat v novém
zaměstnání nebo kteří potřebují bezplatně poradit v jiných
oblastech sociálního života. Bližší informace můžete získat
na obecním úřadě nebo přímo kontaktovat pracovního poradce na čísle 734 435 262 (Šárka Růžičková).

S touto akcí souvisí prosba obecního úřadu o pomoc při
přípravě ploch k osázení novými stromky. Vyzýváme
tedy všechny dobrovolníky (a věříme, že jich tentokrát
bude dost), aby se dostavili v sobotu 22. října v 8:30 hodin k rybníku a vybavili se vlastním nářadím, především
rýči, hráběmi, srpy, sekerami nebo kosami.

•NOVELIZACE SMLUV O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH•

VOD VEŘEJNOU KANALIZACÍ
Do konce roku je na základě novelizace vyhlášky o vodovodech a kanalizacích vydané Ministerstvem vnitra nutné sepsat nové smlouvy mezi obcí a občany. Tyto smlouvy vycházejí ze starších, doposud platných smluv, mění se však
limity na osobu a rok dle zmíněné nové vyhlášky. O termínu
doručení nových smluv budete včas informováni obecním rozhlasem, na nástěnce v obchodě a na internetu. Připravené
smlouvy vám doručí osobně externí spolupracovník obecního
úřadu, který vám zároveň poskytne i potřebné informace.

•Výměna oken na hasičské zbrojnici•

a obecním bytě
Výměna bezmála 60 let starých oken proběhne na podzim
tohoto roku. V rámci úspory tepelné energie budou
vyměněny také boční dvoukřídlé dveře v kulturním domě ze
sálu ven k tenisovým kurtům.

•VINNÝ SKLEP – OCHUTNÁVKA VÍN Z DOMÁCÍ•

PRODUKCE
Na začátek listopadu plánujeme skupinovou návštěvu vinného sklepa na jižní Moravě (pokud bude ze strany občanů
Tovéře zájem). Odjezd autobusu z Tovéře proběhne v dohodnutou sobotu ráno a návrat se uskuteční ještě téhož dne.
Autobus zaplatí Obec Tovéř, nákupy a ochutnávky již budou v režii zájemců. Vyzýváme všechny, kdo po zveřejnění
daného termínu bude mít zájem, ať si včas zajistí „místenku“
v autobusu, a to osobně na obecním úřadě nebo telefonicky u starosty na čísle 725 490 430.

•PŘÍPRAVA PROJEKTU OBECNÍHO HŘIŠTĚ•
Dřívější dětské hřiště mezi zahradou mateřské školy a tenisovými kurty bylo již nevyhovující, nesplňovalo požadavky na
bezpečnost, a bylo proto zrušeno. Pro výstavbu nového
obecního dětského hřiště jsou vytipovány dvě lokality:
1) parcela vedle tenisového hřiště a 2) prostranství za Kolibou (vchod směrem od hasičárny). Návrhy jsou zpracovány,
termín realizace je odvislý od získání finančních prostředků.
Realizace se plánuje na jaro 2012.

•sauna•

Jak již bylo ve Zpravodaji psáno, od podzimu bude fungovat sauna. Pokud plánujete této služby využívat pravidelně,
je vhodné si co nejdříve zamluvit termíny. Zároveň připomínáme, že čím větší bude skupina, tím levněji provoz na
osobu vyjde. Podrobnější informace získáte přímo na obecním úřadě.

•LIKVIDACE BIOODPADU•

Obec má zákonnou povinnost nejpozději v roce 2012 vyřešit
otázku bioodpadu. Z doposud odevzdaných dotazníků je
patrné, že dvě třetiny respondentů mají o pravidelný svoz
a likvidaci bioodpadů zájem. Informace k této problema-
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•rozsvěcování vánočního stromu•
Dne 6. prosince v 17 hodin se uskuteční rozsvěcování
vánočního stromku na návsi u hasičské zbrojnice. Program
zpestří pásmem koled děti z mateřské školy a vystoupení
bluegrassové skupiny Heřmánek. Již zavedenou tradicí tohoto svátku bude občerstvení ve formě “Tovéřského punče”
a jarmarku z vánočních výrobků dětí z MŠ.

•knihovna•

Provoz knihovny bude od 6. října fungovat každý čtvrtek od
15:00 do 18:00 hodin.

•halloween•
31. října v 17:30 pořádá MŠ Tovéř heloweenský lampionový
průvod vesnicí. Sraz účastníků bude před mateřskou školou;
průvod se zakončí opékáním špekáčků na tovéřské Skalce.

Upozornění
Naléhavě žádáme všechny občany, aby minimalizovali rizika spojená s volně pobíhajícími psy v obci
a okolí. Představují nebezpečí nejen pro zvěř, ale
především pro venku si hrající děti. (Jak to často
dopadá, znáte sami z televizních zpráv.) Apelujeme
na vaši slušnost a ohleduplnost a věříme, že budete
tohoto pravidla pro spokojené občanské soužití dbát.

•přednáška o Pákistánu•
V sále kulturního domu se dne 10. listopadu v 17 hodin
uskuteční přednáška pro širokou veřejnost s filmovou projekcí, na které bude pan Vítězslav Dokoupil vyprávět o své
poslední cestě do Západního Himálaje a stavbě horské nemocnice v Pákistánu. (O tomto charitativním projektu českých
horolezců podrobněji informujeme dále ve Zpravodaji.)

DOPRAVA V OBCI
Nová okružní křižovatka přinesla do dopravy v obci významnou změnu. Rádi bychom proto občany upozornili na
několik důležitých bodů, které je třeba s touto změnou mít
na paměti.
• v bezprostřední blízkosti kruhového objezdu jsou místa
určená pro přecházení, kde však chodci nemají
přednost. Oficiální přechody s právem přednosti chodců
máme v obci dva; jsou označeny vodorovným i svislým
značením a nachází se u mateřské školy a u obecních
bytovek při výjezdu na Dolany.
• při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého
podle § 12 odst. 5, nedává řidič znamení o změně směru
jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen
dát znamení o změně směru jízdy.

Vzhledem k tomu, že při průjezdu obcí je na všech
příjezdových komunikacích řidiči soustavně porušována
povolená rychlost, bude dopravní oddělení Policie ČR
nepravidelně v naší obci měřit rychlost.
Od 1. srpna platí novelizace Zákona č. 361/2000 Sb., O
provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním
provozu). Celý zákon si můžete prohlédnout na webových
stránkách obce (124 stran, včetně vybavenosti lékárniček,
bodového ohodnocení a pod.) V případě, že domácnosti
nemají přístup k internetu, je tento kompletní zákon v tištěné
formě k dispozici na obecním úřadě.

Řidiči by rovněž měli respektovat pravidla platná pro tzv.
obytnou zónu:
Obytná
zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je
•
označen dopravní značkou “zóna” a konec je označen
dopravní značkou “Konec obytné zóny”. V naší obci
začíná obytná zóna od obchodu a od mateřské školy
směrem nahoru. (viz foto)
• v obytné zóně je max. rychlost upravená dopravním
značením, v našem případě 30 km/hod, mimo obytnou
zónu je v obci povolena rychlost 50 km/hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
nově narození

významná životní jubilea

listopad:		
		
		
prosinec:

Zdeněk Heda		
Svatava Němečková
Zdeňka Hudcová		
Věroslava Večeřová

Sandra Stratilová
16. 06. 2011
Helena Vysloužilová
21. 06. 2011
Tereza Jana Domáčková 24. 06. 2011
Jakub Pražák
03. 08. 2011
přejeme hodně štěstí a lásky!

85 let
65 let
65 let
75 let

Věra a Miloslav Grygarovi oslaví dne 20. října
šedesáté, diamantové výročí svatby.
BLAHOPŘEJEME!

úmrtí

Růžena Ryparová
01. 09. 2011
čest její památce
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VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Rádi bychom vám prostřednictvím této nové rubriky blíže představili některé z našich spoluobčanů, které možná tu a tam
míjíte na chodníku a ani si neuvědomíte, že život, který žijí, je v některých ohledech výjimečný – má jistou „přidanou hodnotu“, která obohacuje životy řady jiných lidí a mnohdy je jim i velkou inspirací.
Jedním z takových „dobrých rodáků“ je i pan Vítězslav Dokoupil, kterého většina z nás zná jako iniciátora a zapáleného realizátora vesnické nemocnice v pákistánských horách. Ne každý už ví, že tento nenápadný muž, absolvent VUT v Brně a třetí
tovéřský starosta, který příští rok oslaví šedesátku, je stále aktivním horolezcem a že měl ve svém životě několikrát možnost
„pohlédnout smrti do tváře“. Nejen na skalní stěně, na které dokonce musel na laně strávit celou noc, ale i z vůle osudu,
který jej ještě jako studenta těžkou nemocí na rok upoutal na nemocniční lůžko. Možná to byla právě výzva ke zdolávání
mezních situací, která jej přiměla k rozhodnutí, aby se upsal jednomu z nejnebezpečnějších sportů. Donedávna ve svém
volném čase také působil jako instruktor mládeže v olomoucké TJ Lokomotiva, kde nové generaci předával své lezecké
zkušenosti, ale také organizoval řadu dalších sportovních soutěží pro cyklisty nebo běžce – k těm nejznámějším patří už
pětadvacátý ročník Rabštejnského kocoura.
Rádi bychom vám v následujícím článku připomenuli největší Víťův úspěch, který vypovídá nejen o jeho odvaze, kterou při
projektu horské nemocnice musel prokázat na mnoha „frontách“, ale především o jeho lidskosti a kosmopolitním cítění.

NEMOCNICE NA KONCI SVĚTA
představuje i citlivou časovanou rozbušku pro světový mír v
jednom z nejkritičtějších neuralgických bodů naší planety.
I proto dnes Baltiové žijí tak jak žijí – často až v podmínkách
připomínajících středověk a někdy i dobu kamennou.

Na podzim roku 2006, rok poté, co v Pákistánu došlo k
neobvykle ničivému zemětřesení, začali olomoučtí horolezci Víťa Dokoupil a Dina Štěrbová realizovat projekt malé
mobilní nemocnice pro horský národ Baltiů, který i bez
živelných pohrom žije trvale v podmínkách humanitární
katastrofy, doslova na hranici života a smrti v nehostinných údolích západního Himálaje – druhého nejvyššího
pohoří světa Karákóram. Život Baltiů, obyvatel té částí
Kašmíru, která patří od roku 1949 pod správu Pákistánu, je
kromě těžkých přírodních podmínek trvale komplikován i
složitou politickou situací, která stále trvá na tzv. linii příměří
mezi oběma částmi rozděleného Kašmíru. Aby pákistánská
vláda udržela rovnováhu svých vojenských sil proti indickým na opačné straně linie, spíše než do zlepšení životních
podmínek horských kmenů investuje téměř výlučně do
řešení strategicko-vojenských problémů v této oblasti. Linie
příměří však ani po více než 60 letech netvoří normální hranicí a nadále komplikuje nejen život Baltiům, ale současně

Projekt malé české nemocnice v této oblasti vznikl jako
výsledek snahy alespoň částečně zlepšit těžký život horalů
a dnes se řadí k těm několika málo podobným horským
nemocnicím v Himálaji, jež byly zbudovány díky iniciativě
horolezců; nejznámější z počinů tohoto druhu je Hillaryho
nemocnice pod Mount Everestem či italská nemocnice v
údolí Braldu, přístupové cestě ke K2.
V roce 2006 Víťa Dokoupil a Dina Štěrbová nejprve nemocnici i s vybavením a léky od českých dárců komplikovanými
cestami dopravili do Pákistánu, kde ji museli doslova vybojovat zpět ze chřtánu místních byrokratů, a pak dopravit po
Karákóram Highway do Skardú, hlavního města provincie
Baltistán na horním toku Indu. O rok později ji pak dopravili
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najatými džípy, postavili a uvedli do života v Arandu, nejvýše
položené vesnici v jednom z nejodlehlejších údolí na úpatí
ledovce Čhogo-Lungma.
Bylo by zcela naivní předpokládat, že by si vesničané s dalším
provozem a rozumným využitím nemocnice sami poradili, a
proto Víťa s Dinou založili občanské sdružení Czech hospital,
které soustavně pracuje na zajištění udržitelného chodu tohoto zdravotnického zařízení. V průběhu letních misí v letech
2008 a 2009 a naposledy i během loňské zimní návštěvy se
podařilo nejen zajistit pravidelné zásobování nemocnice
léky, nýbrž postupně se vytvářejí i ostatní základní sociální
podmínky pro to, aby se vesnice vymanila ze středověkého
způsobu života. Pilíři tohoto postupně se rodícího projektu je
vyřešení problému s nedostatkem pitné vody, s nímž souvisí
zajištění hygieny i likvidace nejrůznějších parazitóz a základních, medicínsky dávno vyřešených problémů, dále zlepšení

základního školství, energetická nezávislost nemocnice,
zajištění schopného personálu z řad domorodců a položení
základů motorizované záchranné služby. Neodmyslitelná
je i osvěta týkající se mnoha aspektů zdejšího života, jako je
výživa, zlepšení postavení žen a dětí, plánování rodiny, rozumná likvidace odpadků a mnoho dalších praktických věcí.
Celý projekt je sice během na dlouhou trať, ale již teď lze říct,
že nemocnice vnesla do těžkého života horalů mnoho pozitivního. Nejradostnější je skutečnost, že od zahájení činnosti
České nemocnice v Arandu v roce 2007 zde za celé 4 zimy
zemřelo na zápal plic jen jediné dítě, zatímco předtím jich v
průměru umíralo každou zimu 10 až 15! A to je nesmírně povzbudivé i zavazující…
Pokud byste chtěli přispět na dobrou věc, můžete zaslat
finanční příspěvek na transparentní účet: 3350843001/5500
(Text byl převzat z www.czechhospital.cz)

Z HISTORIE
Dne 9. července uplynulo 45. let od tragického a neobjasněného úmrtí tovéřského rodáka Miloslava Štědrého,
jednoho z legendárních účastníků československého protikomunistického odboje. Tento statečný a morálně nezlomený muž zůstává trvalou připomínkou svědomí proti absurdní
zvůli “lidově-demokratického” systému hodnot.
Štědrý byl velmi talentovaný mladý chemik, který se už za
války jako student po uzavření vysokých škol odvážně zapojoval do protiněmecké činnosti. Byl vychován v masarykovském duchu a po vzoru otce se angažoval ve veřejném
životě, velmi těžce tedy nesl kruté změny, jež nastaly v
osmačtyřicátém roce po nástupu komunistů k moci. Dva
roky po Vítězném únoru z vlastního popudu vstoupil do odbojové skupiny Ervína Nejedly, kde působil jako telegrafista.
Když pochopil, že se ve skutečnosti jedná o důmyslnou akci
nejvyššího velení StB, bylo již pozdě, a v červnu 1951 byl u
Přerova při útěku do Rakouska zatčen. Na vlastní kůži pak
poznal drastické vyšetřovací metody vyhlášených sadistů
Housírka či Drabiny v olomoucké vyšetřovací vazbě StB. Z
archivních záznamů je však evidentní, že jim nikdy neprozradil víc, než už věděli. Po jednom z krutých výslechů se mu
jako jedinému v celé historii olomoucké vyšetřovací vazby
podařilo uprchnout v červnu 1951 uprchnout.
První dny na útěku mu poskytovala úkryt tovéřská rodina Kotlabů, později si vybudoval úkryty v okolních lesích.
StB hlídala jeho rodný dům č. 4 a v srpnu, po ozbrojené
potyčce, již rozmístila hlídky po celé vesnici. Štědrému se
nejen ztenčovaly zásoby potravin a střeliva, ale také okruh
lidí, na které se mohl obrátit. Rozhodl se proto k útěku do
západního sektoru, aby upozornil západní zpravodajské
agentury na dvojité agenty a další novátorské praktiky StB.
Pokus přes tovéřského zaměstnance u ČSD však nevyšel;
jeho spoluobčan jej udal a přesně tři měsíce po svém útěku
z vězení byl v rychlíku v Přerově opět zatčen.
Následujícího roku mu byl navrhovaný trest smrti v rámci akce
“Mýtina”zmírněn a nakonec byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody a doživotní ztrátě občanských práv za
velezradu, vyzvědačství, pokus o vraždu a maření úředního
rozhodnutí. Jako vězeň A05852 poznal Jáchymovské doly,
odkud se neúspěšně v roce 1952 a 1954 pokusil utéct, byl
také vězněn v táboře Vojna u Příbrami, ve Valdicích či
v Leopoldově. V roce 1957 zrealizoval pomocí vlastního

paklíče útěk z věznice ve Valdicích, byl však brzy dopaden.
Díky politickému uvolnění byl 6. 4. 1964, po 13 letech
propuštěn. I nadále však zůstával pod dohledem StB. Jeho
život o dva roky později ukončil tragický pád ze stromu; mezi
obyvateli Dolan se mluvilo o autě, které se znenadání vyřítilo
od Bělkovic, podrazilo Štědrému žebřík a ujelo.
Začátkem šedesátých let (ještě v době, kdy byl Štědrý
vězněn) byl příběh jeho odbojové skupiny tendenčně
vylíčen a ideologicky upraven ve hvězdně obsazeném filmu Kohout plaší smrt s Josefem Bekem, Karlem Hegrem a
Janem Třískou.
Miloslav Štědrý se však rehabilitace dočkal; v roce 2006 jeho
případ prošetřil Úřad pro dokumentaci žločinů komunismu a
jeho osudy zmapovala i o rok později Česká televize v rámci
dokumentárního cyklu V zajetí železné opony, v němž se objevlili i někteří místní pamětníci.
I když je osoba tohoto představitele tzv. třetího odboje mnoha místními, především staršími občany vnímána jako kontroverzní, patří Miloslavu Štedrému přední místo na tabuli cti díky
jeho nekompromisnímu postoji vůči všem formám totality a
dnes můžeme říci,
že v regionálním
měřítku jsou jeho
odbojové
snahy
stejně význané jako
případy známějších
ozbrojených skupin
např. bratrů Mašínů
či organizace Černý Lev 777.
(příspěvek vznikl na
základě materiálů
poskytnutých panem
Petrem Svobodou,
prasynovcem M.
Štědrého. Podrobný
článek si můžete přečíst v
rubrice Historie na www.
tover.cz)
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