
 1 

 

 

ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Květen 2013                                Číslo 34 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov.               Připravuje Jana Bulová 

 

 

Květen - lásky čas. 
 

Začneme optimistickým úvodníkem našeho zpravodaje,  
týkající se právě lásky. 

Lásky, která sídlí v každém z nás a je potřeba ji občas vytasit a 
ukázat světu. 

Lásky, která nás inspiruje k velkým, krásným i strašným činům, a 
také ke spoustě výstředností a hlouposti. 

Lásky, pro kterou není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby 
spolu byli šťastni. 
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Všem čtenářům přejeme krásné jaro, naplněné sluníčkem, 
pohodou a láskou. 

Z jednání obecního zastupitelstva 

 
ZO dne 4.3.2013: 

 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 8 ze dne 11.1.2012 v této věci. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje povolení k vykácení lip panu Aloisovi Hahnovi 

na pozemku p.č. 35/2, s tím, že lípy budou vysázeny nové. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení poruchu ve výši 21 876,70 Kč z fondu 

oprav kanalizace a vodovodu. 

ZO dne 11.3.2013: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení univerzálního malotraktoru po celkové 

repasi za 160 930,-Kč, včetně příslušenství je celková cena 183 860,-Kč od 

firmy RVR – agro a.s. Opava – Suché Lazce. 

ZO dne 10.4.2013: 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje účast pana Antonína Lašáka v kontrolním 

výboru pro podjatost. 

 Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi uzavřít smlouvy o odběru vody 

z obecní studny se schválenými podmínkami. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení televizoru LG 60ph670s za cenu 

32 703,-Kč pro společenskou místnost MFD. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 tak, jak bylo 

předložena. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na 3.5.2013 a její 

program. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci „Urbanizace návsi III. 

etapa – mobiliář a výsadba zeleně“. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej i cenu jednonápravového malotraktoru a 

pouličních svítidel. 

ZO dne 6.5.2013: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu kontrolního výboru provedenou dne 

1.5.2013 o kontrole, provedené k dopisu pana Lašáka. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok 2012 bez 

výhrad. 

 Zastupitelstvo schvaluje prodej panu Zamcovi za cenu 2.000 Kč. 

 Zastupitelstvo obce ukládá panu starostovi připravit návrh na zřízení pytlového 

třídění v obci. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ve zveřejnění záměru prodeje části 

pozemku p.č. 45/1 za cenu 15,- Kč/m
2
. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení válce s kartáčem. 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení odměn dětem ke Dni dětí 2 000,-Kč. 

 

Společenská kronika  
Rozhovor měsíce, tentokrát netradičně – společně 

  
Tak tohle tady ještě nebylo. Databáze jubilantů na měsíce duben, 
květen, červen, dokonce ani na červenec a srpen nevykazuje žádné 
jméno……Nikdo z občanů Malé Štáhle významné životní jubileum 
neslaví, nikoho tedy nemůžu požádat o rozhovor.......... 
S odkazem na Vaše zpětné reakce míním, že rozhovory měsíce patří 
k nejoblíbenějším částem Zpravodaje. Nemohu Vás tedy nepotěšit, 
musím improvizovat. 
 
O rozhovor jsem si dovolila požádat nového občana Malé Štáhle. 
Kdybych chtěla být hanlivá, podotkla bych, starého nového občana 
Malé Štáhle. Je to tak, řady obyvatel naší obce rozšířil v lednu 
letošního roku pan Milan Bumbál. Co nám na sebe prozradil? 
Přiznávám, že bez mírného nátlaku by toho mnoho nebylo! Pan  
Bumbál se tvářil jako „bručoun“, kterému se zrovna moc povídat 
nechce, naštěstí se zavčas proměnil v „beránka“. 
V roce 1950 se narodil a své dětství prožíval spolu se svými rodiči a šesti 
sourozenci v Dolní Moravici. Tady také nastoupil na první stupeň ZŠ, druhý 
stupeň pak navštěvoval v Rýmařově. Po základní škole se v Krnově vyučil 
stolařem, tomuto řemeslu se však příliš nevěnoval. 
Více než dvacet let pracoval jako pochůzkář u Českých drah. Náplní jeho 
práce byla každodenní kontrola přiděleného úseku trati, důležitá zejména 
pro minimalizaci rizika vykolejení vlaku nebo jeho poškození. 
 
Co pana Bumbála na této práci bavilo, že u ní vydržel tak dlouhá léta? 
„ Obchůzky se odehrávaly každý den, teda za každého počasí, ale mě to 
přesto moc bavilo. Byl jsem v přírodě, na vzduchu, pohoda. Také placeno 
to bylo lépe než truhlařina. Po listopadovém převratu přišlo propuštění a já 
se vrátil k truhlařině, pracoval jsem ve firmě UNIST v Břidličné. 
 
A jak to bylo dál? 
„Jak to bylo, šuplo mě. Dostal jsem pořádný infarkt a bylo to se mnou moc 
špatné. Ležel jsem v nemocnici v Třinci, operovat mě nechtěli, prý na mě 
nemají náhradní díly. Bylo to v roce 2002 a dávali mi zhruba 4-5 let života, 
dneska je to let jedenáct a já jsem pořád tady. 
 
Je to moc dobře, že lékařům jejich prognóza nevyšla. Pan Milan v žádném 
případě není ani zázračně vyléčen ani není zdráv, ale je tady- mezi námi a 
vypadá celkem spokojeně, jen na sebe musí být opatrný. 
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Pan Milan se souhrou náhod a možná i řízením osudu v roce 2002 ocitl u 
nás – v Malé Štáhli. 
 
Proč? 
„ Žila tady část mé rodiny, tak se to tak nějak stalo. Víc bych to nechtěl 
rozebírat. Taky jsem tady hodně pomáhal synovcovi Pavlu Bauerovi 
s rekonstrukcí jeho současného domova. Byl jsem tady užitečný, tak jsem 
tady byl“. 
 
Jak se ti tady mezi námi žije? 
„ Jsem moc rád, že jsem získal tady ten svůj kutloch / má na mysli obecní 
byt, kde se rozhovor odehrával, pozn. autorky /, díky němu jsem se trochu 
osamostatnil. Dlouhé roky jsem bydlel u sestry, která se o mě starala, za 
mnohé ji vděčím a děkuji. 
 Ale naše společné soužití byla ztráta soukromí, jak mého tak jejich. Teď je 
to lepší, pro obě strany. Jinak si žiju svým životem, nestěžuji si. A co mi 
v životě chybí?! Moje vnoučata, ale s tím se musím poprat sám. 

 

 

Jaro je tady 
 

Nezapomínejme při tom kochání se jarem na své zahrady a políčka. 

Vyhrabujme, vysazujme, zvelebujme. Zima byla opravdu dlouhá, odpočati 

tedy být musíme. 

Květen je kromě měsíce lásky také měsícem prvního čilejšího „cvrkotu“ na 

zahrádkách.  

Naplno se rozbíhá pravidelná péče o zahradní trávník a práce na 

venkovních zeleninových záhonech. Na co nesmíme zapomenout? 

Vysazujeme sazenice veškeré zeleniny, ale také sazenice květin, které jsme 

předpěstovali nebo zakoupili. Ty choulostivější až v polovině měsíce, po 

„zmrzlých“, kdy také vyséváme teplomilnou plodovou zeleninu, jako jsou 

papriky, okurky, rajčata, ale také celer. Vyséváme druhy zeleniny, které 

mají přinést užitek později – salát, hrách, mrkev, ředkvičky a podobně. 

Vysazujeme popínavé rostliny přímo k podpěrám a zdím. V květnu také 

pilně plejeme a hlavně nesmíme zapomenout na pravidelnou zálivku. 

Nezapomeneme zalévat také ovocné stromy. Na okna začínáme vysévat 

letničky. 

 

Jak vidím, práce před námi je opravdu dost. 
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Květen je měsícem lásky.  

Láska je odborně definována jako silná emoce vyjadřující hlubokou 
náklonnost k jiné osobě. Lásku zajisté každý z nás prožívá - cítí. Je 
nezbytnou součástí našich životů.Myslím, že májový polibek je ta 
nejkrásnější tradice, dodržována napříč věkovými kategoriemi. 

Od dětství víme, že pokud nebude žena v podvečer na prvního Máje 
políbena pod rozkvetlou třešní, do roka uschne. Málokdo tomuto věří, ale 
většina z nás přeci jen 1. května hledá rozkvetlou třešeň, nebo jiný 
rozkvetlý strom.  

Od dětství také známe slova básně Máj od Karla Hynka Máchy. Nejen 
zamilované páry přicházejí na 1. máje k jeho soše na pražském Petříně 
položit květiny. 

S květnem – měsícem lásky je spojena celá řada tradic. U nás se dodržuje 
stavění Máje, i když tak úplně tradice dodržena není. V předvečer 1. května 
by měli svobodní chlapci jít do lesa vybrat ten nejvyšší strom – symbol jara, 
měla by to být bříza. Kmen pak ozdobit věncem, fáborky a květinami.  

Májku svobodní pánové postaví na návsi a bedlivě ji hlídají. My jsme tradici 
malinko pozměnili, u nás stavějí májku i zkušení ženatí pánové.   

Za prvé proto, že o svobodné mladíky je u nás nouze. 

Za druhé nemají zkušenosti, virtuálně by májku zajisté postavili i uhlídali, 
leč realita je přeci jen odlišná. Naštěstí o zkušené muže v obci nouze není a 
tak tradice je zachována. 

Další květnovou tradicí je Majáles - studentské oslavy příchodu jara, které 
se v Česku datují už od 19. století. Studenti, povětšinou převlečeni do 
různých masek nebo recesistických oblečků, vyrazí do ulic slavit příchod 
jara. 

Málokdo ví, 15. května je Mezinárodní den rodiny. Rozhodlo o tom valné 
shromáždění OSN v roce 1993. Využijte této příležitosti a uspořádejte si, 
společně se svými nejbližšími, něčím mimořádný den.  

Záleží jen na Vás, jak tento den pojmete a prožijete, důležité je být spolu a 
utvářet tak společné vzpomínky na příjemné chvíle.  

O Máji a měsíci květnu je bezpočet pranostik a přísloví. Většina se týká 
počasí, deště především. Bude-li tedy květen deštivý, nezoufejme. Říká se, 
že: „V máji vlhko a chladno - bude vína na dno“. Pokud tedy zrovna nebude 
výstavní počasí, budeme moci na podzim ochutnat lahodné vínko. 
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Hlady také neumřeme, pokud zaprší. Protože: „Májová vlažička - naroste 
travička; májový deštiček - poroste chlebíček“.  

Obchod na vesnici 

Když už jsem se zhostila úkolu, psát do místního zpravodaje, 
nemohu toho jaksepatří nevyužít a ráda bych povzbudila všechny 
naše občany, aby podporovali místní obchod, který provozuje paní 
Marta Švejdíková. Není tajemstvím, že obchůdek chtěla v dubnu 
tohoto roku zavřít. Lidé nechodí, málo nakupují a veškerá energie 
paní prodavačky je na bodu mrazu. 

Malé obchody to mají těžké, zboží je většinou dražší, než ve 
větších obchodech, tak to slýchávám. Srovnávala jsem ceny u tří 
obchodů, paní Švejdíkové, Penny a Kaufland. A musím říct, že jsem 
vlastně přišla na to, že u paní Švejdíkové, je naopak mnohdy zboží i 
levnější. Nepatrně se liší např. cena másla či mléka. Jedná se však 
o 2 – 3 Kč. Poznáte to na své peněžence? To sotva !!! Zelenina je 
sice dražší, to je způsobeno tím, že paní Švejdíková nemůže 
odebírat velké množství zeleniny z velkoskladu. Zato máme jistotu, 
že je zelenina čerstvá.  

Pokud jedeme do Rýmařova nebo Bruntálu je zapotřebí 
připočítat cestu a čas, který je aspoň pro mě drahocenný. Ovšem 
s čistým svědomím musím říct, že pokud mám cestu do Bruntálu, 
nebo do Rýmařova, tak ji spojím s návštěvou těchto obchodů. Jsem 
tak trochu gurmánka a vaření mě baví, tak spíše proto, že potřebuji 
něco, co v našem obchodě není. Ale jsem velmi ráda, za každodenní 
čerstvé pečivo, za čerstvé uzeniny. Paní Švejdíková také vyhoví 
všem zákazníkům a je ochotna dle přání objednat cokoliv. 

Vzpomeňme si, když zde nebyl obchod, všichni volali po jeho 
znovuotevření. Nyní obchod máme, tak je na nás zda si ho udržíme, 
či nikoliv. Odvolávat se na dražší zboží je hloupost, není tomu tak. 
Pravda je ta, že v rámci „akce“ ve velkých obchodech koupíme i to, 
co nepotřebujeme, nebo zbytečně velké množství a pak půlku 
shnilého vyhodíme.  

Dovolím si zmínit paní Sojkovou, která prohlašuje, že 
v obchodě by nechala nejraději celý důchod. Je opravdu za obchod 
vděčná a už si nechce představit, že by se musela tahat s nákupem 
po Rýmařově. Starší občané bez auta by jinou možnost neměli. A to 
je další důvod, proč obchod podpořit. Všichni jednou zestárneme a 
každý chce být samostatný, jak dlouho to jen jde. A s místním 
obchodem to PŮJDE.  
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Víme, co jíme ?? 
 

Vážení a milí nebojte se, nechystá se zde analýza ani volné pokračování 
pořadu TV PRIMA. 
Pro název a zamyšlení se nad tímto tématem mi byl inspirací dopis p. Mgr. 
Fialové ze spotřebitelské poradny dTest, který mi předal pan starosta pro 
případné použití pro Zpravodaj. 
Nejznámější aktivitou občanského sdružení spotřebitelů TEST je vydávání 
časopisu dTest s výsledky nezávislých a objektivních testů zejména 
potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, finančních a 
jiných služeb. Kromě toho časopis upozorňuje na nebezpečné výrobky, 
každý rok zodpovídá desetitisíce spotřebitelských dotazů ohledně 
reklamací, odstupování od smluv apod. a občanské sdružení usiluje o 
zlepšení postavení spotřebitelů v dalších oblastech. 
Paní Mgr. Fialová ve svém dopise píše, že také my, občané Malé Štáhle, 
se několikrát denně ocitáme v roli spotřebitelů a ne vždy se to obejde zcela 
bez komplikací. V takových situacích je dobré znát svá práva i povinnosti a 
vědět, na koho se obrátit pro radu. Nabízí proto bezplatně: 
- Poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009, 

v pracovních dnech od 9-17 hodin nebo přes internet na 
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna 

- Databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových stránkách 
www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní aplikací dostupná 
kdekoliv 

- Vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel 
- Mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na 

nejrůznější aspekty spotřebitelských práv / předváděcí a podomní prodej, 
nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé další 
/ 

Sdružení dTest velice uvítá Vaši pomoc při šíření informace o možnosti 
konzultovat jakýkoliv spotřebitelský problém s poradenskou linkou. 
 
Činnost Občanského sdružení dTest založeného v roce 1992 je pro nás, 
pro spotřebitele, velice záslužná 
 
Je zřejmé, že u nás před více než dvaceti lety nezvítězila jen pravda a 
láska. Své výsadní postavení v naší kotlině nalezla také lež, chamtivost. Je 
více než smutné, že se v cizině o naší zemi povětšinou mluví jako o zemi 
zlodějů, podvodníků a rasistů. Zaplať Pán Bůh, že máme vynikající 
sportovce a také řadu vědeckých odborníků. Ti nám všem jednoznačně 
vylepšují světové resumé. 

http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna
http://www.nebezpecnevyrobky.cz/
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Jak již bylo v našem Zpravodaji připomenuto, v souvislosti s kauzou 
jedovatého metanolu, stát by měl své obyvatele chránit. Zmiňovaný 
metanol zabíjí hned, mnohé jiné potraviny nás ničí postupně, dlouhodobě. 
Zkušenosti z běžného života: mouka, která obsahuje málo lepku, sůl, která 
nesolí, cukr, který nesladí, kuřata obsahující více vody než masa, párky bez 
masa, kečupy bez rajčat a mnoho dalšího. 
Kvalita běžně dostupných potravin je zoufalá. Tyto neduhy potravin nás 
sice nezabijí, ale proč máme za své peníze kupovat potraviny šizené??!  A 
věřte tomu, že potraviny šizeny jsou. 
O nekvalitních, falšovaných a nebezpečných potravinách se více dozvíte 
např. na internetových stránkách: http://www.potravinynapranyri.cz/. 
Tyto stránky jsou pod záštitou Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI) a Ministerstva zemědělství. Zde najdete podrobnou databázi všech 
nekvalitních výrobků, které odhalili kontroloři v různých obchodech po celé 
České republice. Jsou zde podrobné informace o nevyhovujících výrobcích 
podle názvu, druhu, výrobci, prodejci a zemi původu. 
 

Záleží na každém z nás, za co všechno jsme ochotni utratit naše 
vydělané peníze. Nenechme se tedy šidit a začněme se zajímat  
o to, co pijeme, o to co jíme, co jedí naše děti a co nakupujeme! 

 
 

Made in Czechoslovakia 
aneb  

co by měl vědět každý z nás 
 

Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k 
českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do 
Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým, kdo má na starost 
výrobu, neuspějete. "To musíte volat do Rakouska, veškerá výroba se 
přesunula tam, tady je už jenom obchod", říká do telefonu spojovatelka. A 
skutečně. Výrobky, které jsou dnes v obchodní síti stále prodávány pod 
značkou Mochov, respektive Mochovská zelenina, mají na obalu připsáno 
Made in Austria. 
Podobných příběhů najdeme celou řadu, psány jsou jak přes kopírák. 
Během roku 2012 zcela ukončil v Česku výrobu i koncern Unilever. V 
povltavských tukových závodech v Nelahozevsi dostalo výpověď přes šest 
stovek lidí. Výsledkem je, že všechny rostlinné tuky, které z Nelahozevsi do 
českých kuchyní putovaly (Perla, Flora, Rama, Hera) jsou dnes dováženy z 
jiných evropských závodů. Týdeník Ekonom se zajímal, odkud k nám míří 
například Hera - tradiční surovina pro vánoční cukroví. Místem výroby jsou 
polské Katowice. 
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Z Polska se na český trh dovážejí i některé cukrovinky s logem pražské 
čokoládové hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce 
švýcarského koncernu Nestlé. Konkrétně Oplatka Delissa. 
Tajné informace? U některých firem je cítit, že o tomto tématu se baví jen 
velmi nerady. Když chtěl týdeník Ekonom do koncernu Tchibo informaci o 
aktuálním místě výroby kávy Jihlavanka, nejprodávanější kávy na našem 
trhu (která se kdysi skutečně pražila v Jihlavě, ale v roce 2005 se výroba 
přestěhovala do Vídně), odpověď nedostal. Výrobní závody máme ve více 
zemích, ale konkrétní místa nesdělujeme, uvedla PR manažerka české 
pobočky Tchibo. 
Na zaslané otázky nezareagoval ani švýcarský koncern Hero, který na 
český trh uvádí dětskou výživu pod tradiční značkou Sunar. Z údajů na 
obalech lze ale dovodit, že aktuálním místem původu je převážně Velká 
Británie, u některých produktů Španělsko. Přitom ještě do roku 1999 se 
Sunar vyráběl v Zábřehu na Moravě. Zákazníci v supermarketech si těchto 
přesunů většinou ani nevšimnou, protože na obalech informace o původu 
chybějí či je zde uvedeno pouze Made in EU. Navíc řadě spotřebitelů je 
možná ukradené, kde se co vyrábí. 
Jedno by jim to ale být nemělo! 
,,Kdo tady jednou bude platit daně, z čeho ten stát bude žít a kde lidi 
seženou práci, když se všechna výroba přesune pryč?" táže se prezident 
Potravinářské komory ČR. 
Z těchto důvodů komora chce, aby se informace o místě Výroby na obalech 
povinně zveřejňovaly. Klamání spotřebitele? Kdo by neznal televizní 
reklamu o Pepovi ze středočeských Sedlčan? Plísňový sýr prodávaný pod 
značkou >Sedlčanský Hermelín< je další ze stálic českých ledniček. Jaké 
překvapení na zákazníky asi čeká, když zjistí, že některé šarže pocházejí z 
Polska. Týdeník Ekonom se opakovaně snažil od zástupců firmy Bongrain 
získat k celé věci nějaké stanovisko. Bez úspěchu. Výrobce přitom nijak 
neomluví, že polská výroba je výrazně menšinová a dochází k ní jen tehdy, 
když česká mlékárna kapacitně nestíhá. Alespoň tak zní neoficiální 
odpověď jednoho z manažerů. V Polsku se dnes ale částečně vyrábí i 
některé sýry Lučina, další tradiční produkt sedlčanských mlékáren. Skupina 
Bongrain v tom ale není sama. Konkurenční Francouzský koncern Bel, 
který od roku 2000 vlastní Želetavskou sýrárnu na Třebíčsku, používá 
podobné praktiky. Část tavených sýrů - chlubících se více než stoletou 
značkou Želetava - vyrábí na Slovensku, konkrétně v Michalovcích. 
České značky z ciziny, to není jen záležitost potravinářského 
průmyslu. 
Například autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii (veškerou výrobu tam 
z Mladé Boleslavi přesunul italský koncern Fiamm, který Akumu ovládl v 
roce 1998). Tužky pod značkou Koh-I-noor vyrábí impérium rodiny 
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Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně. Výroba zápalek 
Solo se ze Sušice přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA zase do Číny.  
Altruismus nečekejme.  
Vraťme se ale k hypotetickému importu škodovek z Číny. Filiálka 
Volkswagenu v Šanghaji už vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb, letos 
přibude i Yeti. Čína je už pro Škodovku největším trhem. Nynější šéf 
Škodovky uvedl, že Škodovka bude zvažovat i dovoz levnějších čínských 
autodílů pro výrobu v Evropě. Kolik už zbývá k tomu, aby se do Evropy 
vozily celé čínské škodovky, nejen díly?  
Mzdové náklady mluví jednoznačně ve prospěch čínských dělníků... 
 

Tenhle článek se mi dostal do rukou, koluje také po internetu. Souvisí 

nejen s úpadkem české výroby, zejména poukazuje na stále narůstajícím 

problém se zvyšující se nezaměstnaností. Myslím, že by si jej každý měl 

přečíst, ale především se hluboce zamyslet nad jeho obsahem. 

Smutným, leč pravdivým.   (Pozn. Autorky) 

 
 

Kácení stromů 27. 04. 2013 

Poslední dubnovou 
sobotu si ráno dali sraz 
panové starosta, 

místostarosta, 
dřevorubec Petr Kročil, 
elektrikář Radek Bula, 
fotograf Radek Bula 
ml. a řidič nakladače 
Kročil st. 
Pánové společnými 
silami, za pomoci 
techniky, poslali k zemi 
jeden vzrostlý kaštan a 
jednu břízu. Důvodem 
bylo stáří kaštanu a 
zejména fakt, že oba 
stromy ohrožovaly 
okolní chatky. 
 

 

V týdnu od 29.04. - 05. 05. 2013 se v obci konalo hned několik důležitých akcí.  
Akcí, o kterých je dobré alespoň pár větami zmínit ve Zpravodaji. Veřejná schůze, 
pálení čarodějnic, stavění máje – toho všeho jsem se já, „obecní zpravodajka“ 
bohužel neúčastnila. 
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Nebylo by právě fér, pokud byste i vy, čtenáři, byli ochuzeni o postřehy z akcí. 
Požádala jsem laskavě p. Janu Horňáčkovou, zda by se nezhostila úkolu pomoci mi 
a podílet se na tomto čísle Zpravodaje. 
Paní Jana Horňáčková nabídku přijala. 

Veřejná schůze 
 
 V pátek 3.5.2013 se uskutečnila v 18.00 hod. veřejná schůze 
v Obecním domě. Protože se ještě dohrával hokejový zápas, tak byl 
začátek schůze posunut, ale přítomným to nevadilo a schůze neztratila nic 
na vážnosti a množství dotazů. 
 Pan starosta přivítal všechny přítomné a hned je seznámil se 
Závěrečným účtem obce za rok 2012, který byl stěžejním bodem schůze, 
aby byli lidé informováni, jak se v obci hospodaří. Ten, kdo na schůzi nebyl, 
měl možnost jej shlédnout na úřední desce, kde byl zveřejněn. Rovněž byla 
zveřejněna Zpráva o výsledku kontroly hospodaření z KÚ MSK Ostrava za 
rok 2012, která byla bez chyb a nedostatků. 
 Poté pan starosta projednával program obce na rok 2013. 
Proběhne rekonstrukce dětského hřiště. Mnozí si pletou dětské hřiště 
se záměrem víceúčelového. Víceúčelové hřiště bude, budeme-li na to mít 
finance, realizováno na fotbalovém hřišti a jedná se hlavně o tenisové kurty. 
Rekonstrukce dětského hřiště – „Urbanizace návsi II. etapa“, proběhne na 
hřišti stávajícím a všechny herní prvky budou nahrazeny novými.  
Další plánovanou akcí v roce 2013 bude „Urbanizace návsi III. etapa“, což 
obsahuje přemístění trafostanice z návsi a položení rozvodů nízkého napětí 
v centru obce do země. 
Podnik Státní lesy připravuje odtěžení sedimentů z koryta potoka.  
 
Dotazů bylo tentokrát dost, mj. pan Kadlec František měl dotaz, proč jsou 
náklady na ČOV tak vysoké. Městským službám platíme nemalé částky za 
provoz ČOV, rovněž vzorky, které musíme dělat, jsou drahé. Pan Kadlec 
má svoji čističku, tak se přímo nabízí otázka pana Neshody Vladimíra, zda 
ten, kdo není napojen na obecní ČOV musí dokladovat obci, že správně 
vyváží jímku. Pan starosta odpověděl stručně a jasně : „obec má právo tyto 
doklady vyžadovat“. 
Panu Vladimíru Studenému se nelíbí, že místní potůček je značně 
zanešený a v létě téměř bez vody. Jako malý kluk si pamatuje, že zde 
chytal pstruhy. Vše je způsobeno meliorací pozemků a malé potůčky 
vysychají.  
Paní Jana Dohnalová apeluje na větší využívání obecního rozhlasu. Pan 
starosta souhlasí a slibuje nápravu. 
 

Stavění máje, rej čarodějnic 
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Obě akce se uskutečnili v sobotu 4.5.2013. V 10.00 hod ráno již byl máj 
postaven, za což vděčíme aktivitě kulturnímu výboru, panu místostarostovi, 
pracovníkům VPP a pomáhajícím mužům.  
I přes velkou průtrž mračen se čarodějové i čarodějky dočkali svého reje. 
Sraz měli v 17.00, ale v 16.40 začal silný déšť. Ten však v 17.30 ustál a 
všichni mohli vyrazit. Někteří si dali opravdu na vyšňoření záležet. Nemohu 
opomenout Marečka Tomana, který byl za okouzlující čarodějnici a jen 
málokdo by hádal, že je to kluk. A nejkrásnějším kloboukem se mohla 
pyšnit Libuška Smetanová, která také vyhrála nejlepší čarodějnici.  
Program měli čarodějové a čarodějky bohatý, začali soutěžemi – elegantní 
slalom na koštěti, hod briketami do kýble, hod polínkem do dálky aj., pak je 
čekal další úkol, vymyslet čarodějnický lektvar. Ten si musí zapamatovat a 
příští rok ho přinést vyrobený!! Každý si zasloužil špekáček a dobrou 
limonádu i pamlskem v podobě dudlíku z cukrkandlu. Všem čarodějům i 
čarodějnicím se rej moc líbil. Od bláta a mokří kráčeli domů, ale potěšeni 
nevšedním, i když deštivým dnem. Děkujeme paní Janě Bauerové a jejím 
pomocnicím za zpestření víkendu. 
 

   
 

Country bál 20.4.2013 
Já, ani Jana Bulová jsme se country bálu nezúčastnily, tak nemůžeme tuto 
akci věrohodně popsat. Avšak získala jsem fotografie od Vladimíra 
Studeného, za které mu děkuji a vybírám z nich dvě ze společenské hry 
„Kočár“, která měla úspěch už před dvěma lety.  
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