Zpátky do minulosti – z historie obce od roku 1945
Obyvatelé v obci
Dne 6. května 1945 byla obec Malá Štáhle osvobozena od nacistické nadvlády Rudou armádou. Do
konce roku 1946 bylo z obce odsunuto na 200 německých obyvatel. V obci zůstali pouze 3 německé
rodiny.
Prvním českým osídlencem byl Pavel Kročil rodinou. Usídlili se na zdejším mlýně. V průběhu roku
1946 přišli další osídlenci.
Stavby a rekonstrukce v obci
Brzy po válce byla opravena budova školy a od 1. září 1946 se zde začalo vyučovat. Ke dni 1. září 1966
byla v obci kvůli malému počtu žáků místní škola zrušena.
V roce 1968 se začalo s výstavbou družstevního domu o 12 bytových jednotkách č.44 a 45. Hrubá
stavba byla dokončena až po střechu. V roce 1969 je na družstevním domě dokončena střecha. První
nájemníci se do domu stěhovali v březnu 1972.
V roce 1999 bylo zrekonstruováno místní hřiště pod hospodou. Zde se začaly konat pravidelné turnaje
v nohejbale o Pohár starosty obce. V tomto roce byl také zpracován a později schválen znak obce.
Z historie tírny lnu
Roku 1948 došlo k likvidaci „Barvírny a bělidla“ Stroje byly odvezeny a budovy zabralo Lnářské
družstvo okresu Rýmařov. Nastěhovalo sem tírenské stroje z Velké Štáhle a Nové Vsi a začalo se
s výrobou. V roce 1950 se v tírně staví nová provozovna , kotelna a nový transformátor.
Od roku 1950 do podzimu roku 1951 je vystavěno 5 dvojdomků tzv. „kolonka“ pro zaměstnance tírny.
Zřízení závodní kuchyně a nových kanceláří se tírna dočkala v roce 1952. V roce 1958 bylo před
továrnou zbudováno velké parkoviště a také stohoviště za objektem továrny. Od 1.dubna 1958 přechází
tírna pod Českomoravský len n.p. Humpolec a mezi místními se továrně začíná přezdívat „Čemolen“.
Roku 1966 je v továrně zřízen třísměnný provoz. V roce 1991 zřízen první obecní úřad v prostorách
závodu Čemolen. Po uvolnění bytu v domě č.35 se obecní úřad přestěhoval do těchto prostor. V roce
1998 začala vrcholit kritická situace v závodě Lenas a.s. /bývalý Čemolen/ a mnozí zaměstnanci byli
propuštěni. Tato krize o pár let později vyvrcholila zastavením výroby v této továrně.
Rozmary počasí
V květnu 1954 přichází tak prudký déšť, že voda stékající po polích za činžovními domy vyplavila
zasazené brambory a odnesla je až do potoka.
Při květnové průtrži mračen v roce 1962 nestačil místní potůček pojmout příval vody a tato se rozlila na
přilehlé louky.
A opět květen, tentokráte rok 1963. Mezi obcemi Václavov a Malá Štáhle vznikla obrovská průtrž
mračen. V několika minutách nejen že se naplnil potůček, ale celé údolí se naplnilo vodou, takže prudký
proud, který před domy č. 35 a 36 dosáhl šíře asi 50 m a hloubky 1 metr odnášel vše, co měl v cestě. Do
toho přišlo velké krupobití. Most před továrnou nestačil tak velké množství vody pojmout. Voda se
převalila přes něj a přímo vrazila na dveře vrátnice. Když po více než hodině voda opadla, bylo na
nádvoří továrny asi ½ metru vysoko krup. Voda tehdy také strhla kus cesty vedoucí kolem potůčku.
V listopadu roku 1966 intenzivně několik dní sněžilo, foukal silný vítr a tvořily se závěje. Veškeré
silnice a cesty se staly nesjízdnými.
Dne 14.6. 1967 přišel tak silný mráz, že namrzly brambory a mnoho květin v zahradách.
Rok 1993 přinesl naprostý nedostatek srážek. Tento byl rozložen tak, že celý měsíc v naší oblasti
nespadala jediná kapka deště.
Rok 1996 a 1997 byly ve znamení tuhé zimy. Mrazivé teploty okolo -20 až -25 stupňů Celsia nebyly
výjimkou. Napadlo také velké množství sněhu, což způsobilo nemalé škody na lesních porostech.
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Číslo

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky obecní úřad Malá Štáhle,
Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov.
Připravuje Jana Bulová
Foto (i v minulém čísle): Petr Horňáček

Stejně jako já i mnoho z vás jistě netrpělivě očekává jaro. Tak tady máme jarní měsíc
květen a konečně jsme se jara dočkali. Sluníčko nás nabíjí svou energií a dny jsou najednou
krásnější. Šedivá obloha se proměnila v blankytnou modř a tráva se nám před očima zelená.
Příroda se probouzí a v nejednom z nás se spolu s ní probouzí zahrádkářský duch. Tak tedy
čiňme se a udělejme své zahrádky a okolí svých příbytků co nejkrásnější. Pokud nás od
práce rozbolí záda, dopřejme si odpočinek. Společníkem při něm, nechť je vám další číslo
našeho občasníku.
Toto číslo vám přinese, mimo jiného, mnoho zajímavého a poučného o odpadech. Speciální
příloha pak bude patřit srdci – což je ideální téma právě pro měsíc květen. O vaše již zaběhlé
rubriky také samozřejmě nepřijdete. Takže vám přeji příjemné chvíle nad těmito stránkami.
Na úvod pár lidových moudrostí:
KVĚTEN
„Když máj vláhy nedá, červen pak se předá“ˇ
„Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růži“ / 12. 13.14. 5./
„Večerní rosy v máji, hojně sena dají“
„V květnu-li se hrom ozývá, v červnu zřídka mrholívá“
„V máji vlhko, chladno – bude vína na dno“
„Svatá Žofie políčka často zalije“ /15.5./
„Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta“ /13.5/
„Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto“

ČERVEN
„Svatá Tonička mívá často uplakaná očička“ /12.6/
„Na sv. Aloise, poseč louku, neboj se“
/21.6/
„Déšť o svatém. Vítu, škodí ječmeni i žitu“
/15.6/
„Na svatého Jana otvírá se létu brána“
/24.6/
„Svatý Ivan bývá plačtivý pán“
/25.6/
„Jaké počasí na sv. Ladislava, takové jest po sedm neděl“ /27.6/

Co vás zajímá
Živelná událost – jak postupovat
V noci z 18. ledna na 19. ledna se naší zemi prohnal ničivý orkán. Noc byla na polovinu ledna nezvykle
teplá /8 stupňů Cel./ Kolem půlnoci nastala taková bouřka, na jakou jsme zvyklí jen v letních měsících.
Příroda si s námi opravdu pohrávala a ukázala nám svoji nadvládu nad námi v celé své kráse. O síle a
následcích orkánu se již mnohé napsalo i natočilo. Naší obci se díky Bohu vyhnuly jeho katastrofální
následky , ale i přesto mi dovolte připomenout, co dělat postihne-li nás živelná katastrofa. Za nezvykle
teplým jarním počasím může přijít nejedna silná bouřka a pak je možné, že právě tyto informace nám
budou ku prospěchu.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Ohlaste nám vzniklo škodu na tel. 841 114 114 – Česká pojišťovna
Pořiďte si seznam poškozených věcí. Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu
poškozených věcí.
Evidujte náklady a práci vynaloženou na likvidaci škody.
Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné. Je vaší povinností předcházet vzniku
následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít tyto práce provádět před příjezdem mobilního
technika. / např. provizorní zakrytí poškozené střešní krytiny/
Dokumentujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou mobilního
technika. Nezapomeňte na fotodokumentaci.
Uschovejte poškozené věci, je-li to možné. Zbytky poškozených nebo zničených věcí ponechte na
místě k následné prohlídce mobilním technikem. Nebude-li to z bezpečnostních či hygienických
důvodů možné, musíte zajistit průkaznost výše škody/ např. fotodokumentací/ a doložit důvod
odstranění těchto věcí / nařízení hygienika, obecní vyhláška apod./
Připravte si pojistnou smlouvu. Není to pro likvidaci škody nezbytné, ale celý proces to urychlí.

Možná nám jednou naše přetěžované srdce vypoví poslušnost a my budeme dlouhé hodiny ležet v bílém
nemocničním pokoji, kde se našim společníkem stanou nejrůznější monitory, kanyly a katetry. Pak bude
na vše spousta času. Nic nebude pro nás důležitějšího než fakt, abychom zůstali co nejdéle se svými
blízkými.Udělejme proto sami co nejvíce pro to, abychom tento ošklivý obrázek co nejvíce odsunuli od
reality.
Přeji Vám všem nádherné májové dny a do dalšího čísla, které již bude prázdninové, pro Vás dám i
kousek ze svého srdce.
Dovolte mi, abych vám připomněla, že občasník je tady pro vás. Velmi rády bych přivítala vaše ohlasy,
postřehy a pokud možno i náměty pro další čísla. Každý z vás má možnost,stát se součástí dalšího čísla.

.

Doporučujeme tyto kulturní a společenské akce
2.6.

Kácení máje, dětský den

Rýmařov

2.6.

Kácení máje, dětský den

Malá Štáhle

2.6.

Dětský den ve sportovním areálu TJ

Dolní Moravice

2.6.

Dětský den

Velká Štáhle

10.6. Parkurové skákání

Dolní Moravice

23.6. Městské slavnosti

Břidličná

23.6. 10. ročník turnaje v malé kopané

Dolní Moravice

24.6. Pouť v kapli sv. Jana Křtitele

Malá Štáhle

24.6. Putování na Uhlířský vrch

Velká Štáhle

Mobilní technik vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné a dohodne si termín prohlídky

Přijďte na kácení máje a dětský den
Tyto informace poskytl věstník České pojišťovny, avšak u ostatních pojišťoven je postup velmi
podobný.

Výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich majitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2007.
Svůj řidičský průkaz si můžete vyměnit na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo magistrátu města na území ČR
K výměně musíte mít s sebou:
-platný doklad totožnosti ú občanský průkaz, cestovní pas/
-jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
-řidičský průkaz, kterému končí platnost
Výměna řidičských průkazů je osvobozena od správního poplatku a lhůta pro převzetí nového
řidičského průkazu je 15-20 dní / dle počtu žádostí/
Vyměňte si své řidičské průkazy již nyní a předejděte tak dlouhému čekání na úřadech
Více informací naleznete na stránkách www.mdcr.cz /stránky Ministerstva dopravy/

Přejeme vám všem příjemné chvíle na těchto akcích

Výzva
Prázdniny se kvapem blíží a já bych se chtěla zeptat našich dětí, jak by je nejlépe strávily. Kam by
chtěly dojít jejich nohy a kam dohlédnout jejich oči.? Prázdniny by chtěly strávit s rodiči či kamarády?
To jsou otázky, na které mi mohou děti odpovědět do konce měsíce června. Příběh o nejkrásnějších
prázdninách bude zveřejněn v dalším čísle. Těším se na vaše práce.

Příloha

Srdce

Z jednání zastupitelstva obce
Jednání 30. března 2007:

Zastupitelstvo obce souhlasí a podporuje petici proti diskriminaci obyvatel venkova
organizovanou Spolkem pro obnovu venkova České republiky a připojuje se k ní.
Květen, jak všichni dobře víme, je měsícem lásky. Láska je nejkrásnějším lidským citem a může mít
mnoho podob. Ať už je naše láska mateřská, milenecká, manželská či jiná hýčkejme si ji a pečujme o
ni, neboť, jak jsem již podotkla, je to cit krásný, avšak velmi křehký.
Symbolem lásky je srdce a proto následující řádky jsou věnovány právě srdci. 330 gramů vážící sval,
který nás nepřestává překvapovat svou dokonalostí.
Někdo má, jak se říká, srdce na dlani, někdo v kalhotách, ale drtivá většina z nás,ho má na pravém
místě. Aby na tom pravém místě nejen zůstalo, ale i správně fungovalo, měli bychom se o něj dobře
starat a co nejvíce o něm vědět.Snad vám příloha o srdci vaše srdce malinko přiblíží.
Právě teď zemřel jeden občan České republiky na infarkt. Za dvacet minut zemře další a za dalších
dvacet minut další. Každý den zradí srdce stovku z nás.
U většiny z nás nevzbuzují slova jako „ateroskleróza“ nebo „ srdeční selhání“ zdaleka takové obavy
jako třeba „rakovina“. Přitom jen samotná ischemická choroba srdeční a její vyvrcholení – infarkt
myokardu – mají v Česku každý rok na svědomí téměř stejný počet úmrtí jako všechna nádorová
onemocnění dohromady. A navíc: infarkty a mozkové mrtvice dnes potkávají stále více lidí ve čtyřiceti
či padesáti. Infarkt je stav, kdy se uzavře některá z cév zásobujících krví srdeční sval, a tkáň je tak
nedostatečně prokrvena. V drtivé většině případů bývá příčinou uzávěru trombóza, tedy ucpání cévy
krevní sraženinou. Dobrá zpráva je, že se lékařům daří počet úmrtí způsobených infarktem snižovat a
znají také metody, jak lidem pomoci. Nejvíce si ovšem musí pomoci každý z nás sám. Starat se o své
tělo a své srdce.
Srdce je podivuhodný orgán. Přestože je poměrně malé – představuje jen půl procenta tělesné hmotnosti
- podává úctyhodný výkon. Stahuje se rytmicky po celý život a do cév vhání krev, aby ji rozvedlo po
celém těle. Za jedinou hodinu vykoná průměrně 4200 stahů. Při každém stahu uděluje krvi takový tlak,
že by ji mohlo vyzvednout do výše jednoho metru. Je jasné, že ke své činnosti potřebuje zdravý životní
styl, protože jinak se takto silně namáhaný sval může lehce opotřebovat či porouchat. Zástava srdce pak
představuje bezprostřední ohrožení života. Prakticky ihned po zastavení krevního oběhu nastane
bezvědomí. Jestliže se přítok krve do mozku neobnoví během šesti minut, bude mozek nevratně
poškozen stejně jako další orgány a tkáně.
Pokud budeme o své srdce pečovat, to znamená zdravě jíst, sportovat, omezit přísun alkoholu a cigaret
a hlavně se vyvarujeme stresového životního stylu, za odměnu pak budeme moci slyšet jeho pravidelné
„bum-bum, bum-bum“
Vím, že v dnešní době se snad ani nejde stresu vyvarovat. Naše doba je hektická a my všichni jsme se jí
podřídili. Už i od našich školou povinných dětí slýcháme, že toho mají moc, zkrátka“nastíhají“.Jejich
vzory jsme právě my, jejich rodiče a vychovatelé a pokud se jim od nás často na jejich všetečné otázky
dostává odpovědi - „ Teď ne, nemám čas“ - může to velmi poznamenat jejich další vývoj.
Každý z nás se za něčím žene. Někdo za lepší prací, profesním povýšením, lepším bydlením atd.
Mnohdy pro samé povinnosti , práci a neustálým honem za mamonem přestáváme vnímat potřeby
svých blízkých.
Naše děti si s námi chtějí povídat, hrát karty, přečíst knihu nebo jen jít do přírody. Stejně tak i naši
rodiče, kteří nám dali nejen svou lásku, ale především vychovali z nás dospělé samostatné jedince, by si
jistě právem zasloužili naši přízeň. Neměli bychom na své bližní zapomínat. Takové nedělní posezení u
kávy a moučníku, popovídání si o běžných strastech i radostech života jistě prospěje všem zúčastněným
srdcím. Opravdu to naše srdce velmi posílí. To vědomí, že někam patříme, někomu na nás záleží je
k nezaplacení.

Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku z prodlení – za každý den prodlení 2,5 promile
dlužné částky za každý i započatý měsíc prodlení, nejméně však 25 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o sdružení s Městem Břidličná a obcemi SOR na
realizaci informačního kiosku ve výši 100 000,-Kč.

Jednání 4. května 2007:

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2006 bez výhrad.
Přehled o stavu hospodaření obce Malá Štáhle v roce 2006
Příjmy
Výdaje
Rozdíl (zisk)
Změna stavu účel.fondů
Saldo příjmů a výdajů
Přijaté splátky půjček
Pohledávky
Závazky obce

2 001 417,39 Kč
1 746 750,05 Kč
+ 254 667,34 Kč
O Kč
+ 254 667,34 Kč
0 Kč
13 693,50 Kč
15 911,96 Kč

Rozdíl – zisk za rok 2006

252 448,88 Kč

Výhra

/ Jana Bulová/

Přiznávám, že v životě jsem ještě nikdy nevyhrála. Jednou vlastně ano, první cenu. Pokládám totiž fakt,
že mám dvě krásné a zdravé děti za velkou výhru.. To opravdu v dnešní době plné rozmanitých chorob
není samozřejmostí. Také mám již jedenáctým rokem stejně milujícího manžela, taky výhra. Grafy
s podílem rozvodů v České republice mě opravdu děsí. Netušíte, jek jsem ráda, že nejsem jejich
součástí. Ve své podstatě mám tedy dvě obrovské životní výhry v kapse. Jen mě napadá, že tyhle výhry
mohou být velmi pomíjivé. Říká se, že každý má svůj osud souzený. Pěvně tedy budu věřit, že mé výhry
se mnou co nejdéle zůstanou, jako součást mého osudu.
Teď mám na svém kontě další výhru. Můj návrh na název občasníku zastupitelstvo natolik zaujal, že
jsem jako jeho autorka „vyhrála“ pozvání na výjezdní zasedání obecního úřadu v Malé Štáhli. Byl
podvečer, poslední březnový pátek a nervozita ze mě doslova vyzařovala. Nikdy před tím jsem na žádné
schůzi nebyla. Vyjma schůzek třídních. V18.00 se ve vinném sklípku u Chlachulů mé obavy rozptýlily.
Schůze se vedla ve velmi klidné a přátelské atmosféře. Obecní zastupitelstvo Malé Štáhle má svá
specifika. Všichni jeho členové jsou nekuřáci, což je vzhledem k počtu kuřáků v naší zemi pozoruhodné.
V osazenstvu pak figuruje jediná žena, paní Horňáčková, je zde jako růže mezi trním. Po ukončení
schůze následovala vynikající večere a při skleničce moravského vína se pak živě diskutovalo. Tato
výhra mi byla velkým přínosem. Bylo mi umožněno trochu blíže nahlédnout do nitra obecního úřadu a
já tímto zastupitelstvu děkuji za tuto zkušenost.
P.S..útratu si zastupitelstvo obce zaplatilo ze svého

Naše Osobnost

Pohlednice z časů minulých

Osobností tohoto vydání je pan Heblák Josef, který v měsíci květnu oslaví spolu se svými
nejbližšími své životní jubileum.
Narodil se před bezmála padesáti pěti lety v Rýmařově. Svá dětská léta prožíval spolu se
svými třemi staršími sourozenci v Malé Štáhli. Stejně jako řada jeho vrstevníků měl i on
dětství více o práci než o bezstarostné zahálce. Rodiče měli velké hospodářství a tak děti
pomáhali, kde se jen dalo. Ale život není jen o práci, a tak svůj volný čas věnoval od dětství
převážně sportování. Do páté třídy navštěvoval místní základní školu a zbytek povinné
školní docházky dochodil v Rýmařově. Následovalo vyučení opravářem zemědělských
strojů v Krnově a dva roky vojny v Holešově . Pracoval nejprve u ČSAD,pak jako lesní
dělník u lesů Janovice, dva roky v závodě Lenas a posledních třináct pracovních let strávil
jako správce místního smetiště. Dnes pracuje u městských služeb Rýmařov. V roce 1978 dal
vale své svobodě a oženil se. Počítám-li správně u Hebláků bude hned v příštím roce důvod
k velkolepé oslavě. Pan Josef a jeho žena Anna dali život, lásku a veškerou svou péči svým
dvěma dcerám Kateřině a Milušce. Letošní rok se pan Josef stal dědečkem. Když vidím, jak
pyšně se prochází se svým vnoučkem v kočárku, vidím, že jeho nová role mu velmi svědčí.
Jeho srdeční záležitostí je rodina, sport, příroda a neustálé zvelebování zahrady a domku.
Celý život žijete v této obci, o které, zlí jazykové tvrdí, že tady „chcípl pes“. Nezatoužil jste
někdy změnit adresu?
Ve svých myšlenkách snad někdy ano, ale reálně jsem o této variantě nikdy neuvažoval.
Každý občas zatouží po změně, ale já jsem tady opravdu spokojený. Tady jsou mé kořeny,
vzpomínky na dětství a na rodiče. Tady je má rodina, známé prostředí a potkávám zde
známé tváře. Ne, neměnil bych.
Můžete nám prozradit, co se vám na Malé Štáhli líbí a co nikoli?
Líbí se mi neustálé zvelebování obce. Myslím, že obecní zastupitelstvo to vede dobrým
směrem. Jednoznačně se mi nelíbí zrušení obchodu.
Máte fungující rodinu, zaměstnání, zrekonstruovaný domek. Je něco, po čem ještě toužíte?
Prozraďte nám něco ze svých snů?
Já jsem spokojený s tím, jak můj život běží. Pokud je člověk skromný a nenáročný, pak se
mu žije dobře. Také bych chtěl vydělávat třicet tisíc, ale vydělám prostě tolik, kolik je
v mých možnostech. Pak, když se na něco ušetří, radost bývá daleko větší. Snad bych se
chtěl podívat znovu k moři – Španělsko, ale z druhé strany, na své zahrádce mám klid a
pohodu. Snem je, abychom byli celá rodina zdraví a budoucnost nám doufám přinese další
vnoučátka.

Plén roku 1963 splníme

Z veřejné schůze
V podvečer dne 28. 4. 2007 se konala v restauraci Bauer další z veřejných schůzí. Účast
občanů byla i navzdory téměř letnímu počasí velmi hojná.
Pan starosta začal schůzi poděkováním všem, kteří se podíleli na stavění májky na místním
hřišti. Zejména pak vyzdvihl zásluhy místostarosty p. Neshody a p. Davida Janíka.
Poděkování patří každému, kdo přiložil svoji ruku k dílu, neboť tato krásná tradice jistě stojí
za námahu.
Dále se pak věnoval zprávě o hospodaření obce za rok 2006. Seznámil občany s příjmy i
výdaji obce. Dozvěděli jsme se, kde se ušetřilo a naopak. Informoval o kontrolách výrobu
finančního a kontrolního a finanční kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje .
Dalším tématem byla kanalizace. Pan starosta připomněl občanům., že od roku 2004 se již
pracuje na přípravách kanalizace v naší obci. Projekt, povolení stavby, výběrové řízení na
zhotovitele stavby a konečně letošní žádost o dotaci – to vše již má obec za sebou. Dotace
byla schválena a to ve výši 7, 337 mil. Kč. Celkové náklady na kanalizaci jsou odhadovány
na necelých 10 mil Kč. Zbytek se tedy bude financovat z příjmů obce. Výstavba by měla být
zahájena na přelomu května a června letošního roku a dokončení stavby je plánováno v
letoším roce.

Spolu se ženou jste vychoval dvě dcery. Jak se dnes díváte na svého vnoučka? Máte na něj
víc času a rozmazlujete?
Já jsem se svým dětem vždy snažil co nejvíce věnovat, ale s vnoučkem je to o něčem jiném.
Takový malý zázrak. Uteklo mnoho vody od dob, kdy holky byly malé a dnes to můžu zase
znovu zažívat. Se svými dětmi člověk zažije radosti i starosti, vnouček je zatím jen o té
radosti.
I přes váš „dědečkovský věk“ si zajdete zakopat do míče spolu s dvacetiletými mladíky. Jak
se udržujete ve formě?
Sportuji už od klukovských let a snad to mám nějak v krvi. Nic speciálního nepodnikám.
Oblíbeným sportem je fotbal, nohejbal, hokej . Dřív jsem ještě koketoval s činkami a
běháním, ale to už je dost let zpátky.
Jak jste se vyrovnal se zavřením smetiště ?
Velice špatně. Pracoval jsem v místě, do práce to bylo 5 minut. Dnes podstupuji komplikace
s dojížděním.Také pro obec je to citelná ztráta. Zisky z provozu smetiště jistě nebyly
zanedbatelné.
.
Já Vám velmi děkuji za Váš čas. Přeji Vám, ať Vám život přinese spoustu krásných dní.

S každým majitelem nemovitosti se obecní úřad osobně spojí a dohodne s ním postup,
týkající se kanalizace přímo na jeho pozemku. Stavební povolení na zřízení přípojek ke
kanalizační síti vyřídí obec hromadně, podobně jako tomu bylo u přípojek vodovodních.
Odebírání a vypouštění vod tvořilo další téma. K odebírání vod pan starosta připomněl, že
občané, kteří jsou napojeni na obecní vodovod, nemusejí žádat o povolení. Podobný postup
je i u vypouštění vod. Ti občané, kteří mají v úmyslu napojit se na obecní kanalizaci nemusí
žádat o povolení k vypouštění vod. Ostatní musí podat žádost, pokud jim to zákon ukládá, do
konce června t.r.
Přítomní občané se z úst p. Davida Janíka – předseda sportovní a kulturní komise dozvěděli, jaké kulturní a sportovní akce naši obec do konce letošního roku připravují.
Myslím, že výběr je opravdu široký.
Pan starosta občany seznámil s plánovanými investicemi v obci. Mimo jiné oprava cest po
výstavbě kanalizace, revitalizace potoka, oprava správní budovy bývalého Lenasu na
multifunkční obecní dům a mnoho jiných obci prospěšných počinů. Tyto akce by měla obec
financovat z velké části z dotací a tak se občané dozvěděli i něco ze zákulisí jejich
vyjednávání pro obec. Další část finančního krytí těchto akcí by měl zajistit úvěr a právě
nad jeho klady a zápory, je třeba se důkladně zamyslet. Žádné definitivní stanovisko
k tématu úvěr pro obec –ano či ne - obecní zastupitelstvo zatím nezaujalo. Pan starosta chtěl
spíše občany seznámit se všemi fakty. Úvěr zatíží obec na dlouhá léta, nevyužijeme-li ho,
pak nedosáhneme na dotace a tak před obecním zastupitelstvem jistě stojí nelehký úkol.
V neformální atmosféře se pak u jednotlivých stolů sedělo a diskutovalo o tématech nejen
obecních.

Společenská kronika

„ Ničím nestárne člověk rychleji, než neustálou myšlenkou na to, že stárne“
Naši jubilanti pro měsíce květen a červen:
Heblák Josef

07.05.

55. narozeniny

Smetanová Ludmila

13.05.

55. narozeniny

Podhorský Ladislav

16.05.

35. narozeniny

Tomková Eva

29.05.

50. narozeniny

Bršťáková Ludmila

31.05.

65. narozeniny

Kročil Pavel

05.06.

35. narozeniny

Novosadová Kateřina

11.06.

30. narozeniny

Všem oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví a osobní spokojenosti

V měsíci dubnu se z naší obce odstěhovala p. Machů Žofie. 19.5. oslaví své 85. narozeniny a proto
bychom ji chtěli alespoň na dálku pogratulovat a popřát mnoho spokojených dní v novém domově

ODPADY
V souvislosti s tématem ODPAD mě napadla známá nerudovská věta. „Kam s ním“? Opravdu dnes
nevíme, co si s narůstajícím množstvím odpadu počneme a v budoucnosti nebude situace lepší. Musíme
si uvědomit, že zvýšená tvorba odpadu je daň, kterou za stále modernější a pohodlnější život platíme
všichni stejným dílem.
Vrátím-li se do dob mého dětství, velmi živě si vzpomínám, že já jsem jako dítě školou povinné chodila
vynést koš o objemu 8 litrů jednou týdně. Veškeré potravinové zbytky zkonzumovalo naše drobné
zvířectvo. Co bylo z papíru, a že toho bylo dost, se spálilo v kamnech nebo odevzdalo do sběru. Obsah
našeho koše na odpadky tedy tvořili obaly od termixů a kremáčků/ ty byly z plastu/ plechovky od
rybiček či džusu a to bylo asi tak vše. Mléko, smetana, šlehačka i jogurty se prodávali ve vratných
sklenicích a obdobné to bylo i s nápoji. Sirupy, oleje, minerálky, limonády, některé druhy šampónů a
spousta dalších věcí denní potřeby byla ve skle. Nakupovali jsme do plátěných tašek či síťovek a
potraviny v obchodech se balily do papíru. Na pultech obchodů však dříve především byla polovina
dnešního sortimentu. Zatímco dříve regály zely prázdnotou dnes doslova praskají ve švech. Je tedy zcela
logické, že člověk v roce 2007 vyprodukuje daleko více odpadu, než člověk v roce 1987.
Fenomén dnešní doby jsou plasty. Narážíme na ně opravdu na každém kroku. PET láhve , krabice na
mléko, džusy, vína a desítky dalších výrobky zabaleny v plastových obalech.. Takový je dnešní trend. Já
osobně bych dala přednost výrobkům ve skle. Bohužel výrobci a distributoři výrobků jsou jiného
názoru. Výroba plastových obalů je levnější ,plastové obaly jsou lehčí a především nejsou zálohované,
tudíž jsou s nimi i pro prodejce menší komplikace, než se zálohovanými skleněnými obaly. Kde a jak
plastový obal od výrobku skončí s tím už si ani výrobce, ani distributor, ani prodejce hlavu neláme.
Pokud takový obal skončí sešlapaný v kontejneru na plasty, je to správně, avšak ne vždy tomu tak je.
Pokud se bez plastových obalů neobejdeme, naučme se je alespoň správně zlikvidovat. A právě
návodem na správného třídění odpadu bych na vás chtěla apelovat.
Tak jako jistě i v dalších obcích i u nás se z obecního rozpočtu musí doplácet na likvidaci komunálního
odpadu. Jak tomu bylo v naší obci v loňském roce?!
: Vybraná částka od poplatníků za odpad
: Skutečná částka zaplacená za likvidaci odpadu

57.000 Kč.
106.000 Kč.

Rozdíl částek se tedy zaplatil z obecního rozpočtu. Myslím, že tyto prostředky by se jistě daly využít
smysluplněji.
Loni ještě část odpadu byla odvezena na místní skládku, tudíž za toto období se neplatilo tzv. úložné.
V letošním roce se tedy dá předpokládat, že dopad na obecní rozpočet bude ještě citelnější. Zdražení
poplatků za odpady zdaleka nepokryje zvýšení výdajů za jejich odvoz a likvidaci. Jediným možným
řešením,jak snížit tyto výdaje, je správné třídění odpadu.
Obec Malá Štáhle uzavřela smlouvu s firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Tato firma, laicky řečeno, bude platit obci do jejího rozpočtu za to, že my, občané,
budeme správně a v dostatečné míře třídit odpad. V naší obci je momentálně umístěno 6 kontejnerů na
tříděný odpad.
Do kontejneru zelené barvy patří barevné sklo

-láhve vypláchnuté vodou a házejte bez uzávěrů

Kontejner žluté barvy je na veškeré obaly z plastů

- sem patří vypláchnuté a sešlapané plastové obaly

Modrý kontejner je v obci nový a patří sem papír

- veškerý papír z domácnosti, noviny, časopisy,
kartónový papír

Do žádného z kontejnerů pak nepatří obaly od nebezpečných chemických látek a jedů .

Obec v blízké budoucnosti plánuje ještě zřízení kontejneru na bílé sklo a na tzv. nápojový kartón /Tetra
Pack/. Nic nám tedy již nebrání v tom, abychom odpad mohli správně třídit. Každý musíme začít u sebe
a zároveň jít příkladem svým dětem. Pokud spálím „petku“ v kotli na uhlí, těžko budu svému synovi
vysvětlovat, že on ji musí hodit sešlapanou do žlutého kontejneru. Tady stejně jako mnohdy jindy platí,
že „příklady táhnou“. Buďme ve svém počínání důslední a pokud uvidíme souseda plnit popelnici
plastovými obaly a papírem, nebojme se ho upozornit. Mějme na paměti, že ti zodpovědní by neměli
stále doplácet na ty lhostejné. Pokud se odpad naučíme správně třídit a tato činnost se stane součástí
našeho všedního života, ulehčíme nejen obecní peněžence, ale hlavně životnímu prostředí a to je jistě
náš společný zájem.

Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích od 1.7.2006 firma EKO-KOM, a.s.

Sídla do 4 000 obyvatel

Platba za zajištění využití
/ Kč/t obalových komunálních odpadů/

Výtěžnost sběru
na obyvatele / kg/rok/

papír

plasty

sklo

kovy

nápojový
kartón

Méně než 16

340

3600

550

450

2700

16 až 26

400

4300

610

550

2900

Více než 26

620

4900

710

800

3200

Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit / papír +plast +sklo +nápojový kartón/
z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové odpady.

Vyzýváme proto občany:
1.

Zvýšit třídění odpadů využitím zvýšeného počtu nádob na separované odpady

2.

Rozšířit sortiment třídění (možnosti a výtěžnost – papír 35%, plast 95%, nápojový karton 100%,
sklo bílé , sklo barevné 99%, kov 4%),

3.

PET láhve i ostatní plastový materiál stlačit (pošlapáním či jinak)

4.

Vzájemnou kontrolou docílit maximálního třídění, tím minimálně udržet počet nádob (popelnic) a
snížit finanční ztrátu obce, popřípadě docílit i snížení poplatků.

