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ZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍ    
z obydlené zatáčky 

 
Duben 2009                               Číslo 13    

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky  obecní úřad Malá 
Štáhle, Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov. 
Připravuje Jana Bulová              Foto: Horňáčkovi 
 
Po zimních chmurách, šedivých dnech s nedostatkem sluníčka jsme všichni 
plni očekávání jara, plného slunce, zeleně a vůní – tedy právě v těchto 
dnech. 
Zkusme tedy něco udělat pro své zdraví, abychom mohli do dnů 
provoněných jarem vykročit v plné síle! 
V důsledku nedostatku ovoce a čerstvé zeleniny v zimním čase, dochází ke 
známé jarní únavě, slabosti – způsobené především nedostatkem vitamínu 
C. 
Proto jsou dnes velmi rozšířené jarní bylinné kúry. Mají přispět k odplavení 
škodlivých látek z těla, které se v něm nahromadily v období zimy. Během 
týdenní kůry má být strava jednoduchá, v menším množství než obvykle. 
K pití se doporučuje především kopřiva – všeobecně známá vytrvalá bylina. 
Používá se jako močopudný, protikrvácivý, protirevmatický a protizánětlivý 
prostředek. Podporuje celkovou látkovou výměnu a právě proto se stává 
hlavní bylinou pro jarní bylinné kůry.  
Teorie o jarním čistění krve v lidovém léčitelství je dodnes živá, má své 
kořeny v Hippokratově a Galénově učení. Takže vzhůru do jarních dní.  
 

Přinášíme všem svým čtenářům, jak je našim dobrým zvykem,  
zajímavé informace a post řehy. 

 
Lidová moudra: 

 
Je-li máj už zahradníkem, není stodol milovníkem. 

Studený máj, v stodole ráj 
Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk. / 4.5./ 

Déšť svaté Žofie švestky ubije. / 15.5. / 
Májová voda vypije víno. 
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Co Vás zajímá 
 

E-Box 

Chcete se zbavit drobného elektrospotřebiče? Firma ASEKOL nám poskytla nádobu, kterou 
jsme umístili na obecním úřadě. Můžete do ní vhodit mobilní telefony, toustovače, holící 
strojky, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, rychlovarné konvice apod.  
Nepatří tam baterie, zářivky, výbojky a akumulátory 
 
Velké vy řazené elektrospot řebiče 

Pračky, ledničky, či elektrické zahradní sekačky jsou dobrými pomocníky v domácnosti. Co 
ale s nimi, když doslouží? Řada z nich obsahuje látky, které mohou škodit životnímu 
prostředí i lidskému zdraví, ale při správném zpracování se dají opětovně využít. Všechna 
nová elektrozařízení jsou označována symbolem přeškrtnutého kontejneru. Symbol najdete 
přímo na přístroji, na obalu, v záručním listě nebo v návodu. 
Použité elektrozařízení nepatří na černou skládku, ale ani do běžného komunálního odpadu. 
Můžete je bezplatně odevzdat v tzv. místech zpětného odběru (např. sběrné dvory, mobilní 
svozy, apod.) nebo u prodejce při koupi nového spotřebiče.  
V systému sběru a využití použitých elektrozařízení hrajete vy – spotřebitelé – nejdůležitější 
úlohu. Zpětně odebrané zařízení musí být kompletní, tj. obsahovat alespoň hnací část (motor, 
kompresor), hnanou část (buben, čerpadlo, chladicí okruh) a plášť. Informace o tom, kde je 
možné elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obci nebo na webu 
ELEKTROWIN a. s., je nezisková společnost založená výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů pro společné plnění povinností vyplývajících z platného zákona o odpadech. 
Zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění velkých a malých 
domácích elektrospotřebičů, nástrojů a nářadí. Web adresa: www.elektrowin.cz. 
 
Měření odběru elektřiny 

V termínu  27.05.2009., bude ve Vaší obci Malá Štáhle prováděn pravidelný opis vodoměrů 
pracovníkem SmVaK Ostrava a.s. p. Potočárem Jozefem. 

Sběr vyřezeného textilu 

Dne 29. května bude uskutečněna pro Diakonii Broumov humanitární sbírka letního 
a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
látek, domácích potřeb-nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční, peří, péřových a 
vatovaných přikrývek, polštářů a dek.  
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:obnošené boty, kožichy, oděvy 
z umělých vláken, kabáty, ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské 
kočárky - ty se transportem znehodnotí. 
 
Czech POINT .  

Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o 
místo zprostředkující kontakt občany s úřady – občané zde mohou získat zejména ověřené 
údaje vedené v centrálních registrech. 
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Z jednání obecního zastupitelstva  

ZO konané dne 6.3.2009 
• Zastupitelstvo obce schvaluje organizaci výběrového řízení na prodej domu č.p. 27 
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zadáním projektu na rekonstrukci domu č.p. 35 

včetně centrálního vytápění. 

ZO konaného dne 2.4.2009 
• Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na vnější stavební 

práce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Karel Zahora. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z PRV na opravu místních 

komunikací a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje přidělení bytu v domě č.p. 35 panu Františkovi Studenému. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 142/1 o výměře 1 800m² panu Ondreji 

Gavenčiakovi za 20,-Kč/m². 
• Zastupitelstvo obce schvaluje uzavírání smluv o výkonu veřejné služby s občany, kteří 

budou mít o tuto práci zájem. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci – projekt – úprava návsi a pověřuje 

tímto starostu. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí na provoz obchodu 

v Multifunkčním domě s paní Martou Švejdíkovou.   
 

První ve řejná sch ůze roku 2009  
 

V podvečer dne,  kdy podle pranostiky vylézají hadi a štíři, přivítal pan starosta více 
než třicet účastníků veřejné schůze. Tato se konala na Mlýně u Kročilů. Hlavním 
bodem byla Zpráva o hospodaření obce v uplynulém roce. Na hospodaření obce je  
pravidelně dohlíženo. Bylo provedeno 9 kontrol výboru kontrolního a 4 kontroly 
výboru finančního.  Hospodaření obce bylo také kontrolováno krajským úřadem a 
chyby nebyly shledány.  
Závěrečný podrobný účet obce byl, v tištěné podobě,  na veřejné schůzi k dispozici. 
Pakliže se s ním někdo z neúčastněných bude chtít obeznámit, ať se obrátí na 
obecní úřad.  
Druhým bodem schůze byla informace o stavbě multifunkčního domu, chcete-li 
obecního domu.Dokončení vnitřních stavebních prací bude v měsíci květnu. 
Proběhlo výběrové řízení na vnější stavební práce - omítky. Vítězem se stala 
stavební firma Karel Záhora. V blízké době budou práce započaty a termín 
ukončení díla je konec měsíce července.  
Pak už bude zbývat jen dokončit terénní úpravy okolo multifunkčního domu a 
přichystání slavnostního otevření objektu se vší parádou, ale to předbíhám.  
Pan starosta seznámil občany se záměrem obce přestěhování obecního úřadu a 
knihovny do nových prostor, stávající budovu úřadu -  č.p.27 prodat. O provozování 
obchodu v prostorech multifunkčního domu projevila vážný zájem p. Marta 
Švejdiková.  
Další dotaci je možno získat na cesty. V plánu je provést v budoucnu generální 
opravu cest v obci tak, aby byl klid na dobu alespoň deseti let.  
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Krátké zamyšlení k blížícímu se Dni matek  
 
Maminka, slovo - které se snad každý z nás naučil vyslovovat jako první. 
Ovšem dávno před tímto okamžikem jsme svou maminku bezpečně 
poznali. Bytost, která pohladí, potěší a u které vždy najdeme bezpečí a tolik 
potřebnou lásku.  
Nadcházejí měsíc květen je od nepaměti  ve znamení lásky, která mívá 
mnoho podob. Právě láska mateřská patří mezi cit nejsilnější. Vzájemné 
pouto mezi dítětem a jeho matkou je nepřekonatelné. 
Každá žena, která přivedla na svět své dítě zajisté ví, o čem tady píši. 
Okamžik , kdy se stáváme matkami je nezapomenutelný. Vše v našem 
životě se najednou znění a čas se od této chvíle mění na „před dětmi“ a „po 
dětech“. Svým drobečkům se snažíme dát jen to nejlepší a v našich 
životech hrají vždy „prim“.  Jejich budoucnost vidíme v těch nejrůžovějších 
barvách a tajně toužíme po tom, aby se jejich život ubíral jen správným 
směrem, bez nástrah, bolesti a utrpení. Jak čas běží , z drobečků se stávají 
„klacci“, ale ani oni nejsou ochuzeni o mateřskou lásku a péči. Ač se oni 
brání zuby nehty, my maminky, jsme tady stále pro ně. 
Když se z dětí stanou, právě díky výchově a péči matek, dospělí a 
samostatní jedinci, matky stále zaujímají v jejich životech důležité místo. 
Komu se člověk jako prvnímu svěří se svými problémy, prohrami či 
životními peripetiemi? Tomu, kdo je jeho srdci nejbližší – své mamince. 
Mamince, která vyslechne, poradí a všemi svými silami se snaží pomoci.  
Měli bychom mít stále na paměti, že partnerů v životě můžeme mít několik, 
stejně jako přátel či známých, maminka je ovšem jen jedna.  
Na projevení úcty a lásky k ní bychom neměli zapomínat, ať je nám pět 
nebo třicet pět. Den matek je ideální příležitostí.  

Den matek – jeho vznik 
První zprávy o „předchůdci“ Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se 
tomuto svátku říkalo Mateřská neděle nebo Neděle matek. A slavil se na počest 
všech maminek. V USA vešel tento svátek do povědomí obyvatel v roce 1872 a 
v roce 1914 byl Den matek slavený druhou květnovou neděli, prohlášen oficiálně za 
národní svátek – dne veřejného vyjádření lásky a úcty k matkám. 
Nápad oslavovat Den matek přišel do Československa kolem roku 1918 a  jeho ideu 
zde začal šířit Červený kříž, Sokol a katolické spolky. Nejvíce se o oslavu Dne 
matek v bývalém Československu zasloužila Alice Masaryková. Tradici oslav 
přerušila 50. léta, kdy Den matek nahradil Mezinárodní den žen. Po pádu 
komunismu v 90. letech se tato tradice obnovila. 

V letošním roce p řipadá svátek maminek na ned ěli 10. kv ětna. 
Matka, která vychovala a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, 
zůstávala v minulosti často v pozadí a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto 
svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny zákony.  
Nejen v tento sváteční den bychom si měli připomenout každodenní neviditelnou 
péči matek o novou generaci. 
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Společenská kronika 
 

Životní jubileum:                              Janí k Adam ………..75. narozeniny 
 

Blahop řání 
4.duben roku 2009 se vryje hluboko do paměti dvěma mladým lidem, sl. 
Cyprichové a p. Petrželovi. Právě tento den se stal jejich dnem svatebním. 

Novomanželům blahopřejeme. 
 

Vítání ob čánků 
Píše Jana Horňáčková 

 
V minulém zpravodaji jsme opomněli zmínit narození našich nejmenších občánků. 
Nyní to napravujeme a přidáme pár větiček z vítání, které se konalo druhou 
březnovou sobotu na Obecním úřadě. 
Dosud nejmladším „camprlíčkem“ u nás je Radimek Petžela, který spatřil světlo 
světa 23.12.2008 a půl roku před ním se narodila Pavlínka Janíková (14.6.2008). Je 
naší milou povinností tyto děťátka přivítat v obci, pozvat rodiče i blízké a popřát 
jim hodně píle a trpělivosti ve výchově. Pozván byl i starší bráška Pavlínky Adam, 
který se minulého vítaní nezúčastnil.  
Pan starosta všechny přítomné přivítal, pronesl pár vět ve smyslu radosti z narození 
dětí, popřál jim i rodičům pevné zdraví a šťastný a spokojený život. Přednášení 
básniček se ujaly Klárka Mackurová, Kačenka a Peťka Horňáčkovi. Peťka přidala i 
hru na flétnu, kdy utichly všechny děti a stáčely pohled na ni. 
Maminky dostaly růžičku, malé miminka chrastítko, větší Adámek pokladničku a 
každé zúčastněné dítě 1000,-Kč na spořící účet.  
Přejeme všem ještě jednou pevné zdraví, spokojenost a příjemné bydlení v naší 
malé vesničce. A nezapomeňte : „Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála“.  

Autor: Sheridan Richard Brinsley 
 

 

Zleva: 
tatínek Květoslav Petržela, 
babička (maminka maminky), 
Peťka Horňáčková, 
maminka Dagmar Petrželová 
(Cyprichová) s Radimkem, 
maminka Jana Rakašová 
s Adámkem, 
pan starosta s Kačenkou 
Horňáčkovou, 
tatínek  Radek Janík 
s Pavlínkou 
Klárka Mackurová 
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Osobnost m ěsíce 
 

Snad o žádném jiném spoluobčanu jsem toho až doposud nevěděla tak 
málo, jako o panu Adamovi Janíkovi. Veškerá má povědomost o něm by se 
dala shrnout do věty – „ bydlí až na konci“. Tečka.  
Právě proto jsem před rozhovorem s ním byla patřičně nervózní. Zbytečně. 
Vše dopadlo dobře, pan Janík byl velmi vstřícný a co vše mi na sebe 
prozradil, to se právě v následujících řádcích dozvíte. 
 
Před bezmála pětasedmdesáti lety se narodil v Těrchové na Slovensku, 
okr. Žilina. Má dvě sestry, jednu starší, jednu mladší. Maminka byla 
v domácnosti a tatínek pracoval v zemědělství. Společnými silami 
obdělávali kus pole a chovali také drobné domácí zvířectvo. Do životů jim 
ovšem vstoupila druhá světová válka. Tatínek musel do „Rajchu“, kde 
bohužel v čtyřiceti šesti letech zemřel. Pan Janík válku zažil jako dítě a jako 
dítě ji také vnímal. Dobře si ovšem pamatuje zvěrstva Němců, ale také 
Rusů. Němci dokázali beze studu vypálit celou vesnici. Rusové byli 
nevzdělaní, chovali se jako barbaři. Nedokáže rozhodnout, čí činy byly 
zrůdnější.  
Základní školu začal navštěvovat na Slovensku a dochodil ji zde. Spolu se 
svou maminkou a sestrami se totiž v roce 1946 nastěhoval do Jamartic. 
Jeho strýc zde měl zemědělskou usedlost a tak sem přišli k němu, tady 
pomáhali v zemědělství.  
Po škole pracoval v TOS  Velká Štáhle / dnešní STELON /, pak před vojnou 
chvíli v Čemolenu. Následovala povinná vojenská služba, nejprve ve 
Valašském Meziříčí a pak v Uherském Hradišti. 
Z vojny se nechal „naverbovat“ do ostravských dolů, kde vydržel jeden rok. 
Poté se vrátil zpět domů do Jamartic a v místním státním statku pracoval 
třicet šest let jako řidič nákladních automobilů, traktorů, zkrátka jezdil se 
vším, s čím bylo potřeba. V minulosti byl členem KSČ, ovšem jen pasivním. 
Doslova říká: „ Platili jsme známky a drželi jsme hubu a krok“. 
Nikdy nebyl ženatý. Se svými dvěma životními družkami zplodil celkem 
deset dětí. V roce 1987 přišel spolu se svou partnerkou – Valentínou 
Šípkovou do Malé Štáhle. Společně od bratra p. Františka Bršťáka koupili 
dům, ve kterém žijí dodnes. Tento dům byl v obci původně hospodou a 
potomci německých  majitelů hostince sem pravidelně jezdí zavzpomínat 
na časy minulé. 
Dnes je pan Janík v důchodu, ale stále nezahálí. Obstará zahradu kolem 
domu, drobnou údržbu a stále chová domácí zvířectvo – slepice, králíky, 
ovečky. Zdraví už úplně neslouží, má problémy s dýcháním, měl by 
podstoupit operaci srdce, z níž má obavy, čemuž se není co divit.  
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Co by jste si p řál ke svému životnímu jubileu?  
Bude malá oslava v kruhu rodiny. Nic nepotřebuji,  jen ať se mají mladí 
dobře. Mám radost ze svých vnoučat. Syn Radek pomalu spravuje dům a já 
jsem spokojený, že tady mladí chtějí zůstat.  
 
Málokdy jste vid ět „dole“ ve vesnici, chodíval jste d řív třeba na pivo, 
účastnil jste se r ůzných akcí?  
Jednou jsem byl v hospodě. Raději jsem doma. Víte: „Dolů se jde dobře, 
nahoru hůř“.  
 
Jak se Vám tady v Malé Štáhli bydlí?  
Chybí tady obchod, pokud nemáte auto, je velmi složité v mém věku vozit 
nákupy z Rýmařova.  
Mým velkým problémem, vlastně velkým problémem všech, kteří v tomto 
domě bydlí, je strastiplná cesta do vesnice na autobus. Nejenom, že je to 
daleko a mé nohy už neslouží, jak bych chtěl, ale řidiči jsou stále více 
bezohlední a auta rychlejší. Provoz je opravdu silný.  Požádal jsem starostu 
obce o zřízení autobusové zastávky „na znamení“, zatím ovšem nevím, jak 
celá věc dopadla. Pokud se má žádost bude projednávat roky, zlepšení se 
asi nedočkám. Nepřál bych nikomu tudy jít při dešti nebo při sněhové kaši. 
U Lašákového se můžete otočit a jít se domů převléci, zoufalá situace. 
Navíc jsou tady dvě malé děti a za pár let budou chodit do školy, což je o 
strach. Myslím, že bychom si zasloužili, aby se tomuto stavu někdo 
konečně začal věnovat.  
 

Velmi d ěkuji panu Janíkovi za rozhovor a p řeji nejen za sebe, ale za 
všechny spoluob čany, hlavn ě hodn ě zdravíčka. 

 
 
 

Malá omluva 

Náleží sl. Nele Bauerové. Při  rozhovoru s ní, který byl zveřejněn v čísle 
minulém, jsem se dopustila chyby. Označila jsem  kluky, které nemá Nela 
v lásce za šampióny.  
Nela ovšem nemá ráda kluky „šampóny“.  
Myslím , že mnozí z Vás -  stejně jako já, neznáte přesný význam tohoto 
slangového pojmenování. 
Takže už jsem poučena, „šampón“ je kluk věnující až přespříliš času svému 
zevnějšku, s nagelovanými vlasy, mnohdy oděn do růžového přiléhavého 
trička.  
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Obrazová galerie 

    
Multifunkční dům – již bez stromů  Budoucí schůzovní místnost ve výstavbě 
 

     
Aktéři kácení u Multifunkčního domu  Zručný vazač Franta Kadlec 
 
 

 
Rekonstrukce mostu přes Moravici 

 
Bez techniky Kročilů by to nešlo 
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Společenský ve čer 
 

Společenský večer, v naší obci snad nejvyhledávanější společenská 
událost, v letošním roce změnil  své exteriéry i interiéry. Změna se 
dotkla také výběru muzikantů, duo Hessových nahradila rýmařovská 
Alternativa, ukázalo se, že alternativou byla opravdu skvělou.   
Režisér akce -  obecní zastupitelstvo, zůstal nezměněn.  
To, zda změna místa konání byla akci ku prospěchu či nikoliv, nechám na 
úsudku každého zúčastněného. 
 
Poslední únorový večer se rekreační zařízení Mlýn u Kročilů, stojící na 
konci vesnice, stalo dočasně jejím  srdcem. Každý, kdo se chtěl poveselit, 
zatancovat si nebo jen popovídat s přáteli byl právě zde. Společensky 
„vyprahlých“ spoluobčanů bylo dosti, jinak řečeno bylo narváno.  

Jelikož kapacita společenské místnosti není nafukovací, bylo nutno hosty 
rozdělit do dvou pater. Horní patro obsadili ti spíše dříve narození,  prostory 
baru pak povětšinou  „omladina“.  
Domácí guláš -  součást vstupného, přišel každému k duhu a po posilnění 
se, se mohlo začít „šejčit“.  
O malou nucenou odmlku se,ač nerad, postaral p. Fr. Vlček, svou divokou 
taneční kreací „zaneřádil“ muzikantům jejich nádobíčko. Vše se, díky 
organizátorům, vysušilo a zábava pokračovala. Okolo půlnoci přišla na 
program tombola, ze které si snad každý odnesl domů nějakou výhru. 
Tombola byla opravdu bohatá a cen v ní nesčetně.    
V zábavě se pak pokračovalo, a pokračovalo, a pokračovalo, a 
pokračovalo, až do ranního svítání. Ano, největší vytrvalci se bavili až do 
sedmé hodiny ranní.   
 
Společenský večer – chcete-li ples, 
tak právě tato akce zaměstnávala poslední únorový týden naši ves. 
Ženy v šatních skříních pátraly, v čempak by se  na parket vydaly.  
Páni tvorstva oděv  neřeší, spoléhají, že „běh času“, vše k jejich spokojenosti vyřeší. 
Je však zcela lhostejno v čem tančili jsme -  moji milí, 
důležité bylo, že prožili a zažili jsme bezstarostnou chvíli. 
 
Všichni občané se již mohou těšit na, obecním zastupitelstvem plánovanou, 
Svatováclavskou veselici, která by se měla konat poslední zářijový víkend 
na Mlýně u Kročilů 
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KOMÍNY 

Co bychom m ěli dělat…aneb hasi či radí a doporu čují 

I na okrese Bruntál  hasiči museli vyjíždět k mnoha požárům 
souvisejících s provozem komínů. Je nejvyšší čas prověřit celý topný 
systém a nechat si zrevidovat komín.  

Žádná topná sezóna se bohužel neobejde bez mnoha požárů 
souvisejících s komíny. Tyto požáry často vznikají na základě lidské 
nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu a způsobu topení. 

Od listopadu 2008 do konce ledna 2009 hasiči vyjížděli na okrese 
Bruntál k 19 případům požárů komínu. Jeden malý příklad: 

nedávný požár z Rázové, kdy komín byl ve špatném technickém 
stavu, se dokonce plameny rozšířily pod podlahovou krytinu a hasiči ji 
museli částečně rozebrat, aby se dostali k ohnisku požáru. Majitel však 
odhalil požár včas a včasným nahlášením požáru na tísňovou linku nepřišel 
o střechu nad hlavou.  

V loňském roce zasahovali hasiči okresu Bruntál celkem u 191 
požárů, nemalé procento z těchto požárů souviselo s provozem komínů. Při 
těchto požárech naštěstí nikdo nepřišel o život, ale 2 osoby byly zraněny. 
Mezi nejčastější příčiny vzniku těchto požárů bylo neprovedení pravidelné 
kontroly a čištění spalinové cesty. 

Stačí zanedbání údržby nebo chvilka nepozornosti a ohnivý kohout 
může „spolknout" celý váš domov. Proto neuškodí, když si zopakujeme 
základní pravidla užívání topidel a komínů.  

Mnoha neštěstím můžete zabránit tak, když si sami zkontrolujete, 
zda máte řádně upevněný kouřovod, zda není někde kouřovod propálený 
nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek.  

Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, 
lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi 
komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, 
nebo hodláte změnit druh paliva. O provedení provozní kontroly a čištění 
spalinové cesty vydá kominík doklad „Provozní revizní zpráva spalinové 
cesty, popř. doklad o čištění spalinové cesty“.  

Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí 
udržovat v řádném stavebně technickém stavu. Konkrétně to znamená 
například udržování celistvosti a neprodyšnosti komínového pláště a i starší 
komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut.  

K požáru může dojít i od nedostatečně zajištěných či netěsných 
komínových dvířek, z nichž pak mohou vylétat jiskry či žhavé materiály. 
Vybírací dvířka u paty komínu by neměla být nikdy umístěna v obytných 
místnostech, pevně uzavřena musí být i vymetací dvířka na půdě. 
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Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady uvedené v 
„Provozní revizní zprávě spalinové cesty“ bránicí bezpečnému odvodu 
spalin do volného ovzduší, je do doby odstranění zakázáno. 

Hasiči mohou v případě požáru za špatný stav komína nebo jiné 
porušení zásad bezpečného provozu udělit v přestupkovém řízení i 
desetitisícové pokuty. Když už u vás dojde k požáru od komínového tělesa 
(spalinové cesty začínající již už od instalovaného spotřebiče), je nutné 
hasičům předložit platnou „ Provozní revizní zprávu spalinové cesty“ s 
kladným závěrem revize, jinak vám navíc kromě škody na majetku hrozí, již 
výše zmíněná nemalá sankce.  

V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý 
hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte hasiče na linku 
150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k 
jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.  
Ve stále platné vyhlášce č. 111/1981 Sb., o čištění komínů jsou v § 6 odst. 
1 uvedeny lhůty pro čištění komínů, a to: 
     a) jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná 

- do výkonu 50 kW šestkrát do roka, 
- s výkonem nad 50 kW čtyřikrát do roka, 

     b) jsou do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná  
- do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou 

dvakrát do roka, 
- do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou 

šestkrát do roka, 
- s výkonem nad 50 kW čtyřikrát do roka, 

c) jsou – li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v 
rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, 
nejméně jednou za rok. 

Jedno malé upozornění na konec pro naše spoluobčany, kteří správně 
nechávají provozní kontroly a čištění spalinové cesty odborně způsobilé 
osobě, tedy reviznímu techniku komínů. Tato kontrola spalinové cesty 
začíná již od spalinového hrdla spotřebiče, tedy nejedná se jen fyzicky o 
čištění a kontrolu pouze komínu.  
Nepodceňujme možná nebezpečí, raději jim předcházejme a buďme včas 

připraveni. 
 
 

V sobotu 2. května bude postavena májka na návsi u hřiště. Je to 
v tradici české vesnice věc hrdosti mužů, májku stavějí pro všechny 
krasavice v obci. Přijďte se zapojit do stavění máje – akci řídí 
místostarosta Vlado Neshoda, připravuje David Janík. 
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Přinášíme číslo májové a májovým znamením zv ěrokruhu je 
Býk. 

Co tedy v našich „lidských býcích“ dřímá?! 
 
Slunce dodává lidem narozeným ve znamení Býka solidnost a praktičnost. 
Mívají konzervativní názory a je na ně spolehnutí. Zároveň jsou také citliví, 
své city však velmi dobře ovládají, je potřebí velmi silného podnětu, aby se 
rozčílili. Přestože jsou většinou pracovití a vytrvalí, mohou mezi nimi být i 
lidé líní, zpravidla vinou určitého fatalismu, jemuž mají sklon propadat. 
Planetou Býka je Venuše, a to znamená, že láska je v tomto znamení na 
prominentním místě. Ochranným kovem Býků je měď a jejich barva je 
tmavozelená. 
 

Veřejná služba 
Veřejnou službu mohou vykonávat lidé, kterým jsou dlouhodobě poskytovány 
dávky pomoci v hmotné nouzi. Dlouhodobě znamená,že osoba pobírá dávky 
pomoci v hmotné nouzi déle než šest měsíců. Doba kalendářních měsíců se počítá 
od 01.01.2009. 
Při nezapojení se do výkonu veřejné služby se od 01.07.2009 u osob dlouhodobě 

pobírajících dávky v hmotné nouzi se dávky snižují na částku existenčního 
minima tj. 2 020,-Kč. 

 
Při zapojení se do veřejné služby: 

• Nejméně 20 hodin měsíčně odpovídá příspěvek částce životního minima 
3 126,-Kč. 

• Nejméně 30 hodin měsíčně odpovídá příspěvek částce životního minima 
zvýšené o polovinu rozdílu mezi životním minimem osoby a existenčním 
minimem 3 679,-Kč. 

Příklad: 
Pan Novák pobírá od 01.01.2009 příspěvek na živobytí ve výši 3 126,-Kč měsíčně.  
V měsíci červnu nevykonával veřejnou ani dobrovolnickou službu, proto v měsíci 
červenci dojde ke snížení výplaty příspěvku na živobytí na částku existenčního 
minima  2 020,-Kč. 
V následujícím měsíci se zapojil do veřejné služby a na úklidu obce odpracoval 22 
hodin, po předložení potvrzení o odpracovaných hodinách se mu v měsíci září 
zvýší příspěvek na živobytí na částku životního minima 3 126,-Kč. 
V měsíci září již odpracoval ve veřejné službě 32 hodin a tím získal zvýšení 
příspěvku na živobytí v měsíci říjnu na 3 679,-Kč. 
Pan Novák díky své práci ve veřejné službě pro obec tak získá příspěvek o 1 659,-
Kč vyšší než v měsíci, ve kterém nevykonával veřejnou služby. 
Přestane-li pan Novák veřejnou službu vykonávat, sníží se mu příspěvek na 
živobytí od následujícího měsíce opět na částku existenčního minima 2 020,-Kč. 


