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ZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍ    
z obydlené zatáčky 

 
Březen 2008                              Číslo 7    

Vydává obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky obecní 
úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 27, 795 01 Rýmařov. 
Připravuje: Jana Bulová   Foto: Pavel Bauer, Petr Horňáček 
 
Máme tady další číslo zpravodaje a troufám si tvrdit, že voní jarem. 
„Jaro, je to v suchu, zima už nemůže, stoupá teplota vzduchu a míza do růže. 
Mravenci už pracujou, holky sukně zkracujou, slunce svítí, led je tenký, jaro vem si 
podkolenky“. 
Text Zdeňka Svěráka si začínám v tomto období pobrukovat stále častěji. 
Letošní běh přírody je malinko pomýlený, hned po podzimu přišlo jaro, ale mě 
konkrétně  tato absence zimy vůbec nevadí, já se bez přívalů sněhu a krutých mrazů 
zcela jistě obejdu. 

Při procházkách po naší obci nemohu přehlédnout skutečnost, že pro nás, občany 
Malé Štáhle bude letošní jaro a myslím, že i léto, ve znamení práce. Uklidit, po 
v loňském roce dokončené realizaci kanalizace, nás bude všechny bez rozdílu stát 
spoustu potu a mozolů. Věřím však, že výsledný efekt bude stát za všechnu tu 
dřinu. 
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Po dlouhém období plném šedé barvy, 
tmy a nevlídného počasí se snad nenajde nikdo, kdo by se netěšil na svěží lístky 
jarních květin a na všudypřítomnou jarní vůni. 
Koleda, koleda, jarní trávo, ať je tady všechno zdrávo. 
Koleda, koleda , travičko, vylez ještě maličko ……… 
Před cca. 3500 lety dali tomuto svátku zcela nový význam Židé, kdy jej pojali jako 
oslavu vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. 
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a 
zmrtvýchvstáním. 
Velikonoce se datují vždy na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po 
průchodu Slunce jarním bodem. 
Ať už slavíte Velikonoce v křesťanském či pohanském duchu, na Vašem stole by 
neměly chybět voňavé květiny, malovaná vejce a veselé velikonoční figurky 
zajíčků a slepiček. 
 
Přejeme všem našim čtenářům příjemné prožití velikonočních svátků a krásné jaro. 
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Co Vás zajímá 
Nezvaní hosté 

V souvislosti s článkem zabývajícím se ochranou soukromého pozemku, 
zveřejněného v jednom z loňských vydání, si dovoluji přinést Vám seznam úřadů, 
jejichž pracovníci mohou vstoupit do soukromé firmy. 
Pro podnikatele je těžko stravitelná představa, že jednoho dne může u dveří 
zazvonit úředník, vstoupit dovnitř a začít se probírat firemními dokumenty. 
Následující přehled stručně uvádí ty nejdůležitější instituce, jež mají právo kontroly 
a se kterými se může setkat běžný podnikatel. V řadě specializovaných oborů 
existují dle příslušných předpisů další desítky oprávněných orgánů. 
 
Živnostenské orgány - 
Při živnostenské kontrole postupují pracovníci živnostenských úřadů podle zákona 
o státní kontrole, který je opravňuje vstupovat do objektů, zařízení a provoz, na 
pozemky a do jiných prostor kontrolovaných podnikatelů a to i bez jejich souhlasu. 
 
Finanční úřady -   
Zákon opravňuje pracovníka správce daně vstupovat do každé provozní budovy, 
místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů a mít přístup 
k účetním písemnostem, záznamům a informacím na technických nosičích dat. 
Podnikatel musí rovněž umožnit jednání s jakýmkoli svým pracovníkem.  
 
Celní orgány -  
Zákon zakládá povinnost každému, kdo má u sebe zboží podléhající celnímu 
dohledu, umožnit celním orgánům provádění celního dohledu - v dopravních 
prostředcích, provozních skladech a na jiných místech, v nichž se toto zboží 
nachází a předložit jim veškeré doklady vztahující se k tomuto zboží. 
 
Orgány stavebního dohledu - 
Zákon stanoví povinnosti stavebníka, oprávněné osoby či organizace provádějící 
nebo odstraňující stavbu, jakož i vlastníka stavby, umožnit pracovníkům státního 
stavebního dohledu a jimi přiznaným znalcům vstupovat na staveniště a do stavby. 
Zákon umožňuje pověřeným zaměstnancům obecních úřadů a pověřeným 
pracovníkům dalších orgánů státní správy vstupovat na cizí pozemky, na stavby a 
do staveb s vědomím jejich vlastníků. Do obydlí však mohou vstupovat, jen je-li to 
nezbytné pro ochranu života nebo zdraví nebo pro odvrácení jiného závažného 
nebezpečí.  
 
Hasiči - 
Podnikatel musí umožnit osobám vykonávajícím státní požární dozor nebo 
preventivní požární kontrolu provedení kontroly zajištění požární ochrany. To 
znamená umožnit těmto osobám kontrolu v objektech, které mají podnikatelé ve 
svém vlastnictví nebo užívání. 
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Policie ČR - 
Policista je při plnění úkolů policie oprávněn vstupovat v živnostenských 
provozovnách do všech prostor určených pro zákazníka. Po skončení provozní 
doby je oprávněn tak činit pouze v případě, že se v těchto prostorách zdržují osoby.  
V případě ohrožení života nebo zdraví anebo hrozí-li větší škoda na majetku, je 
policista oprávněn otevřít jakýkoli uzavřený prostor, vstoupit do něho a provést tam 
potřebné služební úkony či opatření. Na úseku služby cizinecké policie jsou 
policisté oprávněni vstupovat do ubytovacích zařízení. 
 
Inspektoráty bezpečnosti práce - 
Inspektoři bezpečnosti práce jsou oprávněni kdykoliv vstupovat do prostorů a 
provozních prostorů podnikatelů, nařizovat odstranění zjištěných závad a navrhovat 
potřebná technická opatření. 
 
Hygienická služba - 
 Orgány hygienické služby jsou oprávněny vstupovat do všech závodů, zařízení a 
objektů, odebírat vzorky pro vyšetřování a požadovat doklady a potřebné údaje. 
 
Orgány veterinární péče - 
Veterinární inspektoři jsou oprávněni vstupovat na pozemky, do provozních, 
skladovacích a jiných prostorů, zařízení a dopravních prostředků. 
 
Znečišťování ovzduší - 
Inspektoři České inspekce životního prostředí a pověření pracovníci orgánů státní 
správy ochrany ovzduší jsou v nezbytně nutném rozsahu oprávněni vstupovat či 
vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro 
podnikatelskou činnost nebo jinou hospodářskou činnost. Musí však před vstupem 
do objektu informovat provozovatele. 
Toto v podstatě platí také pro vodohospodářský dozor. 
 
Úřady práce - 
Vykonávají kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů tj. Zákoník práce a 
zákon o zaměstnanosti. Zákon opravňuje pracovníku úřadu práce vstupovat do 
objektů a zařízení zaměstnavatelů a vyžadovat potřebné doklady. 
 
 
Co nám říkají lidové moudrosti o měsících březnu a dubnu? 
 
Březen umí sníh i led rozehřát, ale chce-li i nadělat.             Březnové slunce od nohou studí. 
Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát.          O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. 
Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo padá sníh, bude mokro a 
neúroda. 
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře a líný je sedlák, který neoře. 
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný - pytle obilím a sudy vínem naplní. 
V dubnu se i devět druhů počasí za den sejde.              Teplé deště v dubnu - teplé dny v říjnu. 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
ZO konané dne 4.1.2008 

Zastupitelstvo obce 
• schvaluje podmínky výběrového řízení na provoz kanalizace a ČOV 

v obci 
• starostu obce k oslovení 5 firem 
 
ZO konané dne 1.2.2008 

Zastupitelstvo obce: 
• schvaluje zprávu kontrolního výboru k šetření připomínek paní 

Tomanové; 
• schvaluje způsob výpočtu nákladů za topení 2005-2007 podle skutečně 

vytápěné plochy; 
• ukládá starostovi předložit pí. Tomanové znovu k proplacení podílu na 

vytápění bytu; 
• pověřuje starostu sepsáním smlouvy o využívání tepla v domě č.p. 27, 

bez dodávky teplé vody; 

• schvaluje návrh Smlouvy o dílo na provoz kanalizace a ČOV v obci 
Malá Štáhle s Městskými službami s.r.o. Rýmařov. 

• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání s Městskými 
službami Rýmařov s.r.o. ve věci Smlouvy o provozu kanalizace a ČOV 
v obci Malá Štáhle. 

 
ZO konaného dne 7.3.2008 

Zastupitelstvo obce: 
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu podle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii, ve znění pozdějších předpisů o plnění úkolů obecní 
policie  Městskou policií při Městském úřadě v Rýmařově; 

• schvaluje smlouvu o zřízení kontokorentního úvěru u České spořitelny 
dle úvěrové smlouvy č. 1857462399_08; 

• schvaluje místní poplatek za zhodnocení pozemku – kanalizace – ve výši 
1 Kč/m² zastavěné plochy; 

• ukládá starostovi připravit doplněk OZV č. 1/2004 o poplatku za 
zhodnocení pozemků kanalizací; 

• schvaluje plat účetní Janě Horňáčkové od 1.1.2008 ve výši  6 280,-. 
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Postřehy z dálek 
I dnes se s námi pan starosta podělí o své cestovatelské zážitky. Na programu je  
 
………………………………..       Mexiko 

Mexiko je veliká země, stát obrovských protikladů. Příroda je kouzelná, na 
evropana pak je zážitkem vidět palmové a kaktusové lesy. Sami mexičané (rozuměj 
míšenci dobyvatelů včele s Hernánem Cortésem s indiány) se hrdě hlásí k odkazu 
původních obyvatel - indiánů. Pokud se týká indiánských kmenů, pak se tu 
vystřídalo pěkných pár kultur, Olméckou počínaje, Máyskou a Aztéckou konče. 
Mexičané obnovují jejich památky a ty jsou spolu s mořem hlavním lákadlem 
turistů. Zde bych připomněl, že pro lidstvo je jedním z největších přínosů indiánů 
využití kaktusů pro život lidí. My známe hlavně tesilu, kaktusy však mají široké 
využití jako surovina pro textilní výrobu, papír ale také jako potravina. 

Hlavní město Mexiko – City je moderní velkoměsto, založené na vyschlém 
horském jezeru v nadmořské výšce 2.300 m, s nádherným výhledem na činnou 
sopku Popocátepetl (kouřící hora), s neuvěřitelnými 25-ti miliony obyvatel, 
metrem, které denně přepraví 6 mil. lidí. Město má historickou, euroamerickou 
architekturu i moderní architekturu v centrální části města, ale také neuvěřitelné 
chudinské čtvrti předměstí, kde žijí lidé bez všeho základního, evidenci nevyjímaje. 

Mexičané jsou silně věřící lidé, často chodící do kostela. Jen málokdo je zde 
ateistou. To je spojeno s jistou konzervativností v jejich smýšlení. Co se 
křesťanství týče, je zde velmi silný kult Panny Marie Guadalupské. Bývá nazývána 
Matkou Mexika, „Nuestra Señora de Guadalupe“, je ikonou, ke které se modlí snad 
každý Mexičan. Jejími obrazy je zdobeno mnoho zdí, aut, domů, dokonce jsem se 
setkal i s podvodní svatyní v Acapulcu. Míra uctívání této ikony je fantastická.  

Pro nás je jistě známé středisko přímořské rekreace Acapulco. Hlavní turistickou 
masou jsou zde Američané, kteří se u místních obyvatel těší značné neoblibě. Proto 
je lépe nemluvit anglicky po celou dobu pobytu. Trošku problematičtější je to 
s koupáním. Acapulco není kryto žádným větším zálivem, tudíž zde nutně budou 
vlny. Pokud si chcete zaplavat v moři, stačí se nechat loďkou dopravit na nedaleký 
ostrůvek La Roqueta.  Nabízí vedle nádherných hotelů i mnoho přímořských 
atrakcí, na moři i ve vzduchu – let s padákem kolem pobřeží. 

Pro turistu je velmi zajímavé městečko stříbra Taxco, nádherný pozůstatek 
Španělské kolonizace, v historickém jádru města, jako kdybyste se dostali do časů 
prvních generací španělských novousedlíků. Stříbro, které sem přilákalo Španěly se 
v okolí těžilo bezmála sto let. Později, když se přestalo stříbro těžit, přeměnili se 
horníci ve stříbrotepce a tak nejdeme nesčetný počet obchůdků a výrobků ze 
stříbra. A abych nezapomněl, ne vždy dokonalé domky jsou ozdobeny bohatě 
kvetoucími stromy, keři a pnoucími se kvetoucími rostlinami. 

Návštěvníkům nedoporučuji pít vodu ani nápoje s ledem nebo ledovou tříští. Kdo 
neodolá, určitě pozná co je skryto pod pojmem „Cortézova nemoc“  
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Společenská kronika 
 
„ K tomu, abychom poznali pravou podstatu štěstí, potřebujeme někoho, s kým bychom se o 
něj mohli podělit“ M. Twain 
 
Naši jubilanti na měsíce březen a duben 

Kročil Pavel ………………...60 
Kadlecová Alžběta………….70 
Holáňová Kateřina………….25 
Kubjátová Zdeňka………….70 
Tomek Pavel………………...15 

 

 
Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví a spokojenosti. 
 
10. února 2008 se rozhodla pospíšit si na svět nejmladší obyvatelka Karolínka Tomanová. 
Prvnímu a doufám, že ne poslednímu, letošnímu miminku přejeme kopec zdraví a fůru štěstí. 
Šťastným rodičům srdečně gratulujeme.  
 
 

Netradiční bohoslužba 
 

Třetí lednový víkend se na Mlýně u 
Kročilů konalo soustředění pěveckého 
sboru Bernardini Břidličná. Tento sbor 
navštěvují  zpěváci a zpěvačky 
nejrůznějších věkových kategorií a svůj 
um pak přinášejí na bohoslužby. Velmi 
úzce spolupracují s panem farářem 
z Břidličné Piotrem Oskwarkem. Ten si 
svým vlídným chováním a dobrým 
srdcem získal i přes své velmi krátké 
působení na farnosti v Břidličné nebývalý 
zájem věřících bez rozdílu věku. 
Za přispění p. Věry Neshodové a p. Jany 
Horňáčkové se 19. ledna 2008 se 
v 19.OO hodin uskutečnila v místní kapli 
netradiční bohoslužba. Přesto, že o této 
akci se dopředu mnoho nevědělo  sešlo se 
nás v kostelíku dost a pro účastníky to byl 
velmi silný zážitek. Pan farář má opravdu 
velmi osobitý projev, který se nedá dost 
dobře popsat, lépe je jej zažít. Troufám si 
tvrdit, že oslovil každého zúčastněného a 
zanechal v něm stopu. Dokázal 
přesvědčit, že bohoslužba vůbec nemusí 
být jen hodinou modlení a čtení z písma 
svatého.  
Pevně věřím, že tahle bohoslužba nebyla 
v našem kostelíku jeho poslední. 
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Společenský večer 
Dovolila jsem si malou veršovanou vzpomínku 

 
První únorová sobota a v naší vsi zatím vládne pohoda. 
Kvapem se však blíží večer. 
Ten, kdo dnes musel zůstat doma, snad i vzteky brečel. 
V hospodě se koná ples a tak do ní dnes téměř každý a rád vlez. 
Každá z židlí našla si svůj zadeček, byli tady všichni, snad jen vyjma babiček. 
Duo manželů Hessových tvoří naši starou známou sestavu muzikantů plesových. 
Kroky polky, rytmy waltze i jiné taneční variace 
to vše bylo k vidění na tanečním place. 
Tancovali, zpívali, mladí, staří, Studení ,  
podle toho můžeme soudit, že jsme vsí vskutku hudební. 
O půlnoci začala vřava, tombola se losovala. 
Cena losů byla lidová, však výherní nabídka opravdu stylová. 
Ponožky, propagační předměty a dokonce i hnůj. 
Hlavně aby každý něco vyhrál, stůj co stůj. 
Někdo vyhrál kalendáře, jiný díru do koláče. 
Tak to ovšem ve hře bývá, jeden si píská, druhý si stýská. 
U výčepního pultu často byla tlačenice, 
některým však síla vodky brzy stoupla do“ palice“. 
Pivo bylo plzeňské, vínko bylo moravské. 
Vypilo se toho dosti, byli jsme vskutku žízniví hosti. 
Rejdilo se celou noc, avšak brzy k ránu 
už i na největší vytrvalce toho bylo moc. 
 
Za rok znovu sejdeme se, 
už teď na to těšíme se! 
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Osobnost měsíce 
 
Pro rozhovor tohoto čísla jsem nemusela chodit daleko. Zašla jsem jen k sousedům. 
Soused - pan Kročil se zprvu vehementně bránil, snažil se mi namluvit, že bydlí na 
konci vesnice, okna má s výhledem  na hnůj a nic nového mi neřekne, výmluvy mu 
ovšem nebyly mnoho platné. Nakonec se podvolil, rozhovor mi poskytl a já Vám jej 
nyní přináším. 
 
Již brzy to bude šedesát let, co se na místním mlýně narodilo rodičům Kročilovým 
třetí dítě - syn Pavel. 
Své dětství strávil spolu se svými dvěma staršími sestrami a rodiči právě ve mlýně. 
Jeho rodiče přišli do Malé Štáhle brzy po válce, jako první osídlenci, ze zlínského 
kraje, kde otec p. Kročila pracoval také jako mlynář. 
Dětství p. Kročila nebylo právě jednoduché, otec vychovával děti spíše tvrdší 
výchovou  a od malinka vedl své děti k práci všeho druhu, zejména pak k práci na 
poli a kolem dobytka.  
Mateřskou školku a základní školu do 5. třídy navštěvoval p. Kročil zde v Malé 
Štáhli a později dojížděl do školy v Rýmařově, kde také ukončil povinnou 
devítiletou školní docházku. 
Poté se vyučil v Krnově opravářem zemědělských strojů. Učení úspěšně dokončil 
v roce 1963 a následně nastoupil jako opravář zemědělských strojů na státní statek 
v Rýžovišti.  
Rok před nástupem vojenské služby pracoval jako údržbář v místní tírně lnu. Odtud 
na podzim roku 1967 odešel do Tachova, kde si na dva roky oblékl vojenskou 
uniformu. Město Tachov významně ovlivnilo jeho osud, neboť právě zde poznal 
svou „Marušku“, se kterou po návratu z vojny spojil svůj život slibem manželským. 
V manželství se jim narodili dva synové Pavel a Petr. Manželé Kročilovi loni  
oslavili již čtyřicetileté společné soužití, což je jistě důvod ke gratulaci.  
Společnými silami manželé Kročilovi v letech 1973 - 1976 postavili rodinný dům, 
ve kterém dnes bydlí společně se svým starším synem a jeho rodinou. 
Od návratu z vojenské služby pracoval p. Kročil čtvrt století v Lenasu jako údržbář. 
Působil v několika funkcích - předseda ČSM, předseda místní ROH, komisař 
bezpečnosti práce a také byl dobrovolným hasičem. 
V roce 1995 odešel z Lenasu a stal se osobou samostatně výdělečně činnou. 
Věnoval se práci se zemědělskými stroji a spolu se svou ženou si pronajali 
rekreační zařízení - mlýn, na kterém strávil své mládí. 
V roce 1999 se naplno začal věnovat zemědělské činnosti a dodnes se jí spolu se 
svým synem Petrem věnuje naplno. Začínal s jednou krávou a ještě dnes si 
bezpečně vzpomene, že se jmenovala Julina.  
Ke koníčkům pana Kročila patří hlavně cestování, spolu se svou ženou a syny , 
dnes již také s vnučkami navštívil 13 zemí světa + bývalé země SSSR. Velkou 
radost má také ze svých čtyř vnuček. 
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1.  Ve svém životě jste měl možnost poznat na vlastní kůži dva režimy - bývalý 
komunismus a dnešní demokracii. Ve kterém období se Vám žije lépe? 
Za komunismu se žilo tak nějak snáz. Bylo na vše více času a lidem nechyběly 
sociální jistoty. 
 
2.  To je překvapivá odpověď. Za komunismu by jste ovšem nemohl být soukromým 
zemědělcem. 
o by mi vůbec nevadilo. Byly jiné možnosti, jak si přivydělat. Chovali jsme 
dobytek, pěstovali brambory. Kdo si chtěl peníze vydělat možnosti měl i za 
komunismu, člověk jen musí chtít, na chtění či nechtění postarat se o sebe nemá 
režim žádný vliv. 
 
3.  Působil jste v mnoha funkcích, proč jste nebyl členem KSČ? 
Moje názory se s názory funkcionářů KSČ právě neshodovaly, to byl důvod. 
 
4.  Proč jste se zemědělstvím vlastně začal? 
Moje maminka v roce 1975 „můj rodný dům“ - mlýn prodala. Nikdy jsem se 
s tímto faktem nevyrovnal. Do zemědělství jsem se pustil hlavně proto, abych mlýn 
mohl znovu získat, nepopírám, že z velmi osobních a snad i nostalgických důvodů. 
A proč právě zemědělství? Od dětství jsem se v tomto oboru pohyboval a dokázal 
jsem tedy využít svých znalostí a dovedností. 
 
5.  Nemyslíte si, že je trochu lehkomyslné ve Vašem věku se s takovou vervou 
pouštět do stále nových aktivit, mám na mysli nákup strojů, pozemků atd.. Musí 
Vám být jasné, že své dluhy nestihnete splatit? 
Všechny své aktivity konzultuji se svými syny, oni jsou se vším srozuměni a 
souhlasí s mými kroky. Do vlaku s názvem soukromé podnikání jsem ovšem 
jednou nastoupil a z rozjetého vlaku není lehké vystoupit. Základem správné 
zemědělské činnosti je hospodaření na svých pozemcích. Nájem či pronájem je 
vždy obrovským rizikem. Mé dluhy opravdu přejdou na mé děti a děti jejich dětí, 
zároveň ale na ně přejde i získaný majetek. Dnes vím, že se zemědělstvím jsem měl 
začít o pár let dřív, byly lepší možnosti.  
 
6.  Váš pracovní život je stále velmi aktivní, máte vůbec myšlenky na důchod? 
Ano, do důchodu odcházím za dva roky. Svůj zemědělský podnik ovšem 
neprodám, pokud mi to zdraví dovolí budu na něj stále dohlížet a jednou přejde na 
mé syny.Ale to je hudba budoucnosti. 
 
7.  Mnozí z Vašich spoluobčanů se domnívají že jste „zazobaný“ zemědělec, je to 
opravdu tak? 
Všem těmto lidem doporučuji, ať si vezmou tisíc korun českých a jdou si vyřídit 
živnostenské oprávnění pro podnikání v zemědělství. Já jsem to udělal také tak. 
Pak budou stejně „zazobaní“ jako já.  
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8.   Mnoho nezasvěcených si myslí, že zemědělství je hlavně o tučných dotacích, je 
podnikání v zemědělství opravdu takovým vítězstvím? 
Je pravdou, že v zemědělství by to bez dotací  nešlo. Slouží k vylepšení podmínek 
pro podnikání, pro modernizaci strojů, k údržbě krajiny atd. Ostatní by si měli také 
uvědomit, že pokud by nebylo zemědělců a potažmo dotací mnoho míst naší vlasti 
by za pár let vypadalo jako zátoka za mostem v Malé Štáhli / z pohledu cesty na 
Rýmařov/, vše zarostlé náletovými  křovinami. 
 
9.  Jste otcem dvou synů a dědečkem čtyř vnuček. Netoužil jste v minulosti po dceři 
a dnes po vnukovi? 
Toužil, netoužil - pánu Bohu jsem neporučil. A co se týče vnuků?! Věřím, že ještě 
není všem dnům konec. 
 
10.  Prozradíte nám Vaše vysněné přání a nemusí být zrovna narozeninové? 
Mým přáním je, abych byl já a má rodina zdravá. Zní to jako otřepaná fráze, ale to 
je opravdu mé nejvroucnější přání.  
Také bych se možná chtěl ještě podívat  do světa, láká mě Amerika. Takovému 
poznávacímu zájezdu bych se zcela jistě nebránil. A vidět, jak se hospodaří na 
opravdovém ranči by také nebylo zcela od věci. 
 
Panu Kročilovi velmi děkuji za jeho čas i ochotu a do další šedesátky přeji hlavně 

zdraví a splnění všech přání.  
 
 

Na aktuální téma 
Malá anketa našich občanů na velké téma. 

 
UHLÍ - surovina, kterou potřebuje k vytápění našich domovů již dlouhá léta. Právě 
tato by se nám měla již za pár let stát nedostupnou.  
Jak se naši obyvatelé dívají na tento, pro většinu z nás, neblahý fakt. Zeptala jsem 
se právě jich.  
 
1. Jak se díváte na záměr našich zákonodárců, že se v ČR  od 1.1.2014  přestane 

topit uhlím? 
2. Myslíte, že k tomu opravdu dojde? Je to vůbec reálné? 
3. Je známo, že uhlím topíte, už máte vybudovaný“záložní plán“ Čím si myslíte, že 

budou lidé dále topit, cena uhlí bude prý tak vysoká, že si ho nebudeme moci 
dovolit koupit.  

A zde jsou jejich názory: 
 
p. Zdeněk Smetana ml. 
1. Z našich zákonodárců vypadly už větší nesmysly. Spousta větších podniků  topí 

stále uhlím a všechny tepelné elektrárny taky najednou nezavřou. 
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2. Možná k tomu někdy dojde, reálné to určitě je, ale  rozhodně ne v roce 2014. 
Reálně bych to viděl, tak o deset let později. 

3. Záložní plán bych měl. Jedná se o solární panely, ale jejich pořizovací cena je 
dost vysoká. Stát sice nabízí dotaci 50%, ale jen do výše 60.000 Kč.  A čím se 
bude topit? Lidé se asi vrhnou na naše lesy a spálí vše, co se jim podaří ukrást. 
Topení zemním plynem není žádná hitparáda a elektřina i propan-butan vychází 
také draho. 

 
p. Jan Švejdík ml. 
1. Podle loňských výzkumů je český vzduch jedním z nejšpinavějších v Evropě. Na 

tomto znečištění se bohužel vedle dopravy podílejí i kouřící komíny na našich 
domovech. Záměr našich zákonodárců může být v tomto ohledu krok správným 
směrem, druhou stranou věci však je, kde lidé vezmou peníze na modernizaci 
vytápění. Nedovedu si představit situaci, kdy po babičce žijící na malé vesnici 
někdo bude-pod pohrůžkou vysoké pokuty - vyžadovat, aby ze svého nízkého 
důchodu ušetřila na ekologičtější kotel nebo začala svůj domeček vytápět 
elektřinou. 

2. Od 1.ledna letošního roku je již zavedena tzv. ekologická daň a tato by se měla 
údajně každým rokem zvyšovat. Z mého pohledu je tedy reálné, že zmíněný 
záměr bude uskutečněn. 

3. Podle mne se lidé budou vracet ke spalování kusového dřeva, ti movitější 
přejdou na vytápění elektřinou. Co se týká mého „záložního plánu“ - nedávno 
jsem investoval právě do modernějšího kotle, který mimo vyšší účinnosti nabízí 
také nezávislost na jednom typu paliva, pravděpodobně tedy později přejdu ke 
spalování dřevěných peletek. 

 
p.Ladislav Podhorský ml. 
1. Bohužel naši zákonodárci žijí tak trochu mimo realitu „všedního života“. 

Poslanec si za své volební období vydělá tolik, na co občan s průměrným 
měsíčním platem dosáhne zhruba za 12 let. Otázkou zůstává, kolik lidí ve 
skutečnosti na tento plat vůbec dosáhne. 

2. Šest let je relativně dlouhá doba, ale nemyslím si, že k tomu dojde. Alternativní 
způsoby výroby tepelné energie z obnovitelných zdrojů jsou zatím pro nás 
nedostupné, vzhledem k velkým finančním nárokům, zejména při pořizování. 
Zde by mohl stát pomoci formou dotací a tudy také vidím cestu do budoucna. 

3. Nebude se zvyšovat jen cena uhlí, ale i ostatní energie. Co tedy vybrat 
jako“záložní zdroj“? Slunce, vítr, tepelné čerpadlo nebo dřevo? Jestliže nám chce 
stát něco zakázat, musí nám také adekvátně tomu něco nabídnout. 

    
 

A jak se na problém s uhlím dívám já - Jana Bulová? 
Typicky ženským pohledem! Také naše rodina investovala nemalou finanční částku do 
modernizace vytápění našeho domu. Pořídili jsme si automatický kotel s ekvitermní regulací. 
Zatím v něm spalujeme uhlí. Velmi se těším na den, kdy dřevěné pelety, jako ekologické 
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palivo, budou cenově výhodnější než právě uhlí. Z dřevěných pelet nebude totiž 
všudypřítomný černý prach. 
Také jsme si v letošním roce s manželem splnili svůj sen a vybudovali jsme v našem 
domečku kachlová kamna. Pan kamnář mě velmi potěšil, neboť mi oznámil, že se v nich dá 
topit také šiškami. Sbírání šišek v lese beru jako dokonalou relaxaci a jejich praskání 
v kamnech ve mně probouzí romantického ducha. 
Až mě tedy potkáte v lese na šiškách, vězte, že si sbírám romantiku na podzimní a zimní 
večery. 
 
Otázky do této ankety jsem položila také jednomu z nejpovolanějších - p. Josefu Mitáčkovi 
 
Jakým pohledem se právě on, jako člověk , který se léta věnuje obchodu právě s uhlím, dívá 
na záměr našich zákonodárců. 
Zda je tento záměr vůbec reálný. 
Aby se pokusil nastínit nám situaci v roce 2014, čím vším se tedy bude v ČR topit. 
Tady jsou jeho odpovědi: 
 
Záměr  některých  našich zákonodárců /strana zelených, v parlamentu 6 křesel/ prosadit 
obecně zákaz spalování veškerého uhlí je neopodstatněný a v horizontu 6 let i nereálný, 
hlavně pro obyvatele v podobných regionech, jako je náš. Tím mám na mysli jak podnebí, 
tak i ekonomicko-finanční situaci obyvatel v těchto regionech. 
 
Jak tedy při topení uspořit a přitom být šetrní k přírodě? 

Možná pro Vás je topení pevnými palivy /uhlí, dřevo, biomasa atd./ technickou a finanční 
nutností. Pokud již dnes máte doma původní uhelný kotel, doporučuji topit Bílinským 
nízkosirnatým uhlím, které je pro kotle v rodinných domech nejvhodnější. Právě toto 
Bílinské uhlí při dokonalém spalování splňuje přísné ekologické limity a to především 
v kombinaci s moderními kotly třídy 3. 

V současné době je k dispozici velký výběr moderních kotlů na tuhá paliva, které mají 
automatiku spalování a komfortní regulaci, vysokou ´činnost a splňují emisní limity 
exhalací. Velkou předností těchto kotlů je možnost spalovat různé druhy tuhých paliv od 
uhlí, dřeva, peletek, biomasy atd., tedy vše co je možno obstarat za přijatelnou cenu a spálit 
s vysokou účinností a při tom velmi šetrně k životnímu prostředí. 

Bílinské nízkosirnaté uhlí je tuzemské palivo, zásob tohoto paliva je podle odborníků 
dostatek, přičemž si zachovává stejné jakostní parametry a stabilní cenu oproti jiným topným 
médiím. 

V budoucnu dojde ke zpřísnění norem na množství vypouštěných exhalací při spalování 
všech paliv. Dnes již vyráběné kotle na tuhá paliva / uhlí, biomasa, peletky, dřevo atd./ 
v nejpřísnější  3.třídě produkují tak málo exhalací , že těmto normám vyhovují i po roce 
2014. 

Při této příležitosti podotýkám, že naše společnost Uhelné sklady MITOS s.r.o. může 
zprostředkovat dodání referenčního kotle na tuhá paliva. 

 

Velmi děkuji všem pánům, kteří byli ochotni odpovědět na mé otázky a s námi ostatními se 
podělili o své postoje. 


