
 1 

 

 

ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Leden 2014                                 Číslo 37 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

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

 

 

 

Krabice s vánočním cukrovím se pomalu vyprazdňují, někde už není po 
cukroví ani vidu ani slechu, vánoční dekorace už „spí“ na půdách… 

Jednoduše vánoční svátky roku 2013  
jsou již jen naší další krásnou vzpomínkou. 

Právě stojíme na prahu dalšího roku plni očekávání. 
 

Věřme společně, ţe rok 2014 nám přinese co nejvíce krásných chvil  
a spokojených dní.  A co od něj můţeme čekat?! 

- Super volební rok v České republice – čekají nás květnové volby do 
Europarlamentu a podzimní volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 
Senátu. 

- Super sportovní rok, čekají nás velké sportovní události, např. 
Zimní olympijské hry 2014 nebo Mistrovství světa ve fotbale 2014. 

- Místními občany značně očekávaný červnový sraz rodáků a 
bývalých zaměstnanců LENASu (Českomoravský len) Malá Štáhle. 

 
A mnohé a mnohé další události. Příjemné čtení. 

 
Pozvánka na SPOLEČENSKÝ VEČER, letos změna hudebního tělesa  

V sobotu dne 1. února 2014 
Začátek ve 20 hodin 

K poslechu a tenci hraje ALTERNATIVA 
Bohatá tombola 

 
Pozvánka na mši 

Mše svatá se koná v neděli 2.února v 8 hodin 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_v_%C4%8Cesku_2014
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volby_do_zastupitelstev_obc%C3%AD_v_%C4%8Cesku_2014&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2014
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_ve_fotbale_2014
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V místní kapli 

Zimní zamyšlení 
Letošní zima je nevšední, moţná aţ podivná, nemyslíte?! 

Zapátrala jsem v pranostikách, předpovědích a kalendářích, pomohl mi také 
internet. 
Právě nám skončilo tříkrálové období, letos i s přívlastkem teplé. 
Podle historických pramenů má teplé období střídat hyginská zima, jejímž patronem 
je sv. Hygin (11. 1.). Zároveň končí také tzv. časná zima a nastupují studené 
lednové psí dny.  
Na počátku druhé lednové dekády by měla, podle lidové meteorologie, panovat u 
nás vůbec nejchladnější část roku, která se podle našich předků vžila pod názvem 
hyginská zima. Pravděpodobnost jejího výskytu se pohybuje kolem 60 procent a 
zapadá do nastupující nové fáze zimy, která si vysloužila název studené psí dny. 
Toto označení vzniklo vtipným přenesením původního významu, totiž takzvaných 
letních psích dnů, kterými jsou označovány nejparnější dny léta. Proto lidové rčení 
přišlo též s nápadem "psí zima" - tedy takové chladno, že by psa ven nevyhnal. 
Když zalistujeme v teplotních rekordech, které u nás byly v minulosti dosaženy, 
nelze přehlédnout výrazně studené období hyginské zimy v roce 1799. Tehdy ve 
dnech od 12. do 15. ledna klesala rtuť teploměrů na minus 25 až minus 26 stupňů. 
Leden sice patří k měsíci s nejnižšími průměrnými denními teplotami za víceleté 
období, ale jen v necelých 50 procentech všech zim je skutečně nejchladnějším 
měsícem. Někdy bývá totiž nejchladnější z celé zimy únor - přibližně ve 28 
procentech - a prosinec - ve 20 procentech všech zim. Mimořádně vysoké teploty v 
lednu patří sice k nechtěným, ale k vyskytujícím se skutečnostem. Stačí si 
připomenout třeba teplé lednové dny roku 1991, z nichž rekord v pražském 
Klementinu zaujímá 10. leden s teplotou 16,7 stupně Celsia nebo také rok 1993, kdy 
12. ledna naměřili 17,4 stupně Celsia. V zašlých dobách středověku sice u nás 
žádné observatoře ani meteorologické stanice počasí nezaznamenávaly, ale díky 
tehdejším kronikářům a zapisovatelům zvláštních událostí se dozvídáme, že teplý 
leden bez sněhu jsme v našich končinách měli už v letech 1090, 1121 i 1122. 
Uprostřed zimy zaznamenala lidová meteorologie i některé kompenzační 
pranostiky: "Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. Suchý leden - mokrý 
červen. Jaký leden - takový červenec. Leden červenci se rovná. Jaký leden do zimy, 
takový červenec do horka." Tyto kompenzační pranostiky protichůdných ročních 
období počítají s jakousi tepelnou nebo vůbec všeobecně povětrnostní rovnováhou 
v kalendářním roce. Jenomže ji musíme chápat vlastně tak, že nutně dochází ke 
změnám znaménka. Zkrátka a dobře - jak je v lednu zima, tak má být v červenci 
teplo. Něco na tom možná je, ale spíše pro Zemi jako planetu. Ve své striktní 
podobě pro jednotlivé lokality nebo oblasti obvykle neplatí. Výjimku zde tvoří 
nechvalně známá historická skutečnost, kdy po tuhé zimě v letech 1946 až 1947 
následovalo horké a suché léto 1947, které přivodilo katastrofální neúrodu. 
 
Sama jsem velmi zvědavá, jaká překvapení nám letošní zima ještě přichystá a 
zejména pak, která z lidových pranostik se naplní a jak dalece její obsah; naši 
předci tolik věřili. 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

Jednání ZO dne 18.12.2013 

 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny na financování 

projektu „Urbanizace návsi III. etapa“ – přemístění trafa a kabelizace NN. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zaplacení vstupního poplatku pro Městský úřad 

Rýmařov, požadovaný s umístěním paní Emílii Sojkové do Domova 

s pečovatelskou službou v Rýmařově, ve výši 15 000,-Kč.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď správci vodovodu SmVaK, a.s. Ostrava 

a pověřuje starostu v dalším jednání.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000,-Kč 

Centru pro zdravotně postižené v Bruntále.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje 

vánoční příspěvek ve výši 500,- Kč osamoceným občanům v důchodovém 

věku. 

Jednání ZO dne 13.1.2014 

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků Ing. Michalu 

Novákovi k zemědělské činnosti na období 2014-20.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pronájmu pozemků panu Pavlu 

Kročilovi k zemědělské činnosti na období 2014-20.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy č. 1/2010 o převzetí, 

svozu, skladování a likvidaci odpadu s Městskými službami s.r.o. Rýmařov.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o prodeji části pozemku p.č. 53/1 

manželům Neshodovým o výměře 403 m² a přebírá do svého vlastnictví část 

pozemku 53/8 o celkové výměře 9 m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení záznamového zařízení. Výběrové řízení 

proběhne přes e-poptávky. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Multifunkční 

hřiště“ na MMR ČR. 

 
ZAVŘENÝ  OBCHOD 
 
Domnívám se, že se mezi místními občany nenajde nikdo, kdo by alespoň 
jedenkráte nenavštívil místní prodejnu potravin a smíšeného zboží p. Marty 
Švejdikové.  
Stejně tak se domnívám, že mezi místními se nenajde nikdo, ke komu by 
se nedonesla zpráva, že se obchod od počátku roku 2014 uzavřel.  
Paní Švejdikovou jsem požádala o pár slov, ona však nemá potřebu se 
k celé věci vyjadřovat. Respektujeme tedy její postoj. 
Jak moc nám bude nebo nebude prodejna chybět, ukáže teprve čas. 
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Aktuální téma  - od roku 2014  obec Malá Štáhle změnila systém 

sběru plastů. 
 

Na prosincové veřejné schůzi, která byla z větší části věnována rozpočtu 
obce na rok 2014, byla poprvé zmíněna změna v systému sběru a výběru 
plastového odpadu v naší obci. 
Okamžitě se mezi přítomnými spustila živá diskuze na toto téma. Je to 
správný systém, špatný, jak to bude fungovat, to bylo rázem 
nezodpovězených otázek. 
 

Napadlo Vás někdy proč se recykluje? 

Musíme si uvědomit, že recyklace  je především byznys. Ano, recyklace 

není nic jiného než proměna odpadu na nový materiál. Ten, kdo odpad 

sváží a recykluje ho následně i prodává – jednoduše řečeno. A nikdo nic 

nedělá zadarmo. My, občané, jsme jen součástí tohoto byznysu. Je po nás 

žádáno, abychom odpad třídili s co největší přesností.  A to my děláme tím, 

že jednotlivé odpady vhazujeme do patřičných kontejnerů.  

Podle toho kolik takových kontejnerů jako obec za rok naplníme a 

specializovaná firma jich následně odveze, je obec odměněna. Celková 

výše odměn za rok je pak pokladem pro výpočet poplatků za odpady. Od 

celkových nákladů na odpady (komunální i tříděný odpad) se odečte 

odměna za třídění a stanoví se poplatek za odpady podle obecně závazné 

vyhlášky obce a částka, kterou musí jednotlivá domácnost zaplatit. 
 
Hlavní tezí celé plánované změny je uspoření vynaložených finančních 
prostředků za ne zrovna levný odvoz žlutých kontejnerů s vytříděným 
plastovým odpadem. 
K tomuto odvozu docházelo jedenkrát za čtrnáct dní, ale ne všech šest 
kontejnerů bylo rovnoměrně naplněno. 
 
Podle nově nastaveného systému bude vytříděný plastový odpad 
z jednotlivých domácností ukládán do přidělených a poznačených žlutých 
pytlů, které nám počátkem ledna byly do domácností distribuovány. 
Tyto podepsané pytle budou pracovníky obce vţdy první pondělí 
v měsíci sesbírány, zváţeny a jejich váha bude zaevidována. 
Podle požadavku obce pak bude zajištěn odvoz tříděného plastového 
odpadu z jednoho centrálního místa – sběrného dvora. 
Tříděný odpad bude odvážen méně často, v jednom odvoze bude 
odvezeno větší množství, což v celkovém součtu bude znamenat úsporu. 
Obec o tyto uspořené finance sníží celkové náklady za svoz odpadů. 
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Vedlejším, ne však nepodstatným, principem změny je také přimět všechny 
občany k důslednějšímu třídění plastových obalů. Samozřejmě je velmi 
nutné, abychom třídili i další odpad – papír, sklo, kov. 

Je tedy zcela zřejmé, že čím více budeme odpad třídit a čím více ho 

následně bude odvezeno, tím méně zaplatíme za pravidelný týdenní svoz 

komunálního odpadu – vyvezení popelnice u jednotlivých domů. 

Změna také pomůže jasněji rozlišit, kdo jak poctivě třídí - kolik  vytřízeného 

plastového odpadu odevzdá na osobu. 

V některých obcích se podle množství odevzdaného vytřízeného plastu na 

osobu, odečítá vypočtená adekvátní částka od poplatku za svoz 

komunálního odpadu.  

Čas nám ukáže, zda jako v jiných obcích bude vliv u nás pozitivní a jaký je 

výsledek nového systému u jednotlivých občanů. V průběhu roku 2014 

hodláme domyslet i promítnutí efektu z pytlového sběru do poplatků v obci, 

občany budeme včas informovat. 

 

V pondělí 03. 02. 2014 nastane „první ostrá“ – čeká nás první sběr 

ţlutých plastových pytlů (dávejte jen plné pytle!). 

Nezapomeňte, ţe: 

 Každý žlutý pytel, který bude jednotlivá domácnost odevzdávat, 

bude označen původcem (jméno nebo číslo domu/bytu). 

 V případě, že některá domácnost naplní všechny přidělené pytle, 

jsou další pytle k dispozici na obecním úřadě. 

 Plastové vytřízené obaly se odevzdávají a také skladují 

v přidělených pytlích, zhruba vypláchnuté vodou. Předejdeme tak 

vzniku a šíření možných infekcí. 

 

K tématu, jak se naše obec, a zejména pak její obyvatelé, sţili se 

změnou v třídění plastové odpadu, se vrátíme v některém z dalších 

čísel ZPRAVODAJE. 

Velice rádi také uvítáme vaše otázky, postřehy či různorodé 

připomínky k tomuto tématu. S uváděním systému budeme čerpat 

poznatky a postupně ho vylepšovat. 

 

MDŢ oslavíme také v obci Malá Štáhle 

8. března v Obecním domě 
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KERAMIKA pro malé i velké 
 

Dostala jsem osobní pozvání na keramiku pro dospělé, zdvořile jsem ho 
využila. Bylo to moc příjemné setkání. I takto stroze by mohla vypadat 
připomenutí keramiky pro dospělé. 
Mohlo, ale to bych nesměla být já a setkání by nesmělo být tolik zajímavé a 
inspirativní. 
Ve středu v 17 hodin jsem vstoupila do keramické dílny, která je v prvním 
patře Obecního domu.  
Keramická dílna a knihovna jsou vlastně posledními místy, kde se lidé 
mohou setkat a jen tak si „pokecat“. 
První tvořivé ruce patřily p. Ivaně Bauerové.  
Proč sem právě ona chodí?! 
„ Scházíme se tady většinou ve středu a v neděli v podvečer, na přesném 
čase se domluvíme. V zimě je více volného času, děti jsou již odrostlé a tak 
je čas na své zájmy. Mě osobně keramika velmi baví.  Inspiraci hledáme ve 
vlastní fantazii a někdy pomůže internet. Rádi bychom, pokud by se zapojily 
i další „ženské“, třeba i nepravidelně a kdyby přinesly i nápady na jiné ruční 
práce, bylo by to skvělé“. 
Nemohu si odpustit pozvánku o draní peří. Cítíte v tom také tu kontinuitu?! 
Máme vlastně stejné potřeby jako naši předci – sounáležitost. Doba 
pokročila a místo duchen se tvoří svícny a vázičky, princip ovšem zůstává. 
Sejít se, probrat život, případně předat zkušenosti. 
Další tvůrčí osůbkou byla p. Blanka Štrajtová.  
Jak ona hodnotí své tvůrčí aktivity?“! 
„ Setkání s keramikou přišlo až tady, v téhle keramické dílně. Nejprve jsem 
sem přivedla svá vnoučata a zalíbilo se mi tady. Chtěla bych pozvat i 
ostatní ženy, ať přijdou, podívají se, možná se nadchnou, možná ne, to vše 
chce trochu času.  I já byla úplný laik a moje první výtvory tomu odpovídají. 
Časem jsem se vypracovala, ale přiznávám, že mi chybí fantazie, spíše 
kopíruji ostatní.“ 
Ale zase má p. Štrajtová neuvěřitelnou trpělivost, dodává p. Bauerová. 
Obě svými výrobky potěší své blízké a taky si jimi vytvoří dekorace ve 
svých obydlích. 
P. Jana Dohnalová, poslední z trojice kreativních ţen a nepsaná 
„šéfová dílny“, také promluvila o keramice, ale nejen o ní. 
„ S keramikou jsem se setkala před zhruba deseti lety ve školce a ihned 
jsem se pro ni nadchla. Obecně mám velmi kladný vztah k ručním pracím, 
většinu z nich jsem si sama vyzkoušela. Teď jsem „propadla“ košíkaření 
z papíru. Je to současný fenomén, dekorace pořízené touto technikou za 
pár korun, jsou úchvatné. Ráda bych tuto metodu vyzkoušela spolu 
s ostatními v keramické dílně, podmínky zde jsou ideální, stačí se jen 
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dohodnout a sejít. Takže na vás, místní ženy, apeluji. Přijďte mezi nás. 
Ideální by bylo tvoření maminek s dětmi, společně strávený čas je velmi 
inspirativní a potřebný pro obě strany“. 
P. Dohnalová také přišla se skvělou myšlenkou na možnost společného 
cvičení. Cvičení doma není rozhodně ono, ve skupině je to úplně o něčem 
jiném. Cvičit by se zajisté dalo ve společenské místnosti obecního domu, 
kde by se využila i televize.  
Takţe ţeny, vy, které chcete být nejen šikovné, ale i krásné, nezbývá 
neţ zajít do keramiky pro dospělé, domluvit se a začít. 
Omlouvám se za malou diskriminaci představitelů mužského pohlaví. 
Pánové, keramice se samozřejmě můžete věnovat také vy, jen cvičení 
bude ryze ženskou záležitostí. 
 
Dalším velmi zajímavým poznatkem p. Dohnalové byla plastová víčka. 
Když házela do kontejneru na plast, viděla tam také plastová víčka. 
Každému z nás se jistě dostalo do povědomí, jak zdánlivě primitivní věc, 
plastové víčko, může pomoci nemocných, handicapovaným dětem. 
Pokud by obyvatelé obce, jako celek, společně sbírali plastová víčka, 
sběrná nádoba by byla např. v knihovně a tato sesbíraná víčka by se 
konkrétně věnovala jednomu vybranému potřebnému dítěti, bylo by to velmi 
záslužné a zároveň velmi motivující, pro malé i velké. 
Jistě poznamenáte, že plastová víčka sbírají děti do svých školek či škol. 
Ano, také my sbíráme vršky a dáváme je Barunce do školy, ale tady za ně 
nic konkrétního nevidíme. V případě sběru víček pro konkrétní dítě by tomu 
bylo jinak. 
Na internetových stránkách mimi fórum je pět dětí, kterým lze sběrem víček 
pomoci. Za víčka z PET lahví dostaneme 7 Kč/kg a penízky se použijí na 
rehabilitační pomůcky, lázeňské pobyty apod. 
Velmi zajímavá a zejména prospěšná myšlenka, nemyslíte………????? 

Pokud také někdo z vás má nápad nebo tip na zajímavou činnost,  
rozhodně si jej nenechávejte pro sebe. 

 

Společenská kronika  
 

Život je největší zloděj. Nejdřív ti ukradne mládí, potom krásu, dále zdraví a 
nakonec uteče od tebe on sám.“ 

 
Oslavenci měsíců leden, únor a březen   

 

Dvořák Jiří                        65 Dvořák Tomáš               30 

Bauerová Nela                  20 Dohnalová Zuzana        25 

Bubelová Šarlota              89 Novosád Patrik              40 
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Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let. 

Rozhovor měsíce  
 

Adept na rubriku rozhovor měsíce byl tentokráte zcela zřejmý, p. Ing. 
Jiří Dvořák – místostarosta obce. 

Rodiče našeho pana místostarosty pochází Vyškovska. Jako stovky dalších přišli po 
skončení druhé světové války osidlovat pohraničí. Zakotvili ve Světlé Hoře u 
Bruntálu a tak je p.Jiří vlastně domorodec, jen se to o něm až doposud málo vědělo. 
Když mu byly čtyři měsíce, rodina se vrátila zpět do Vyškova, kde měla maminka 
p.Jiřího rozvětvenou rodinu, po které se jí velmi stýskalo.  
Své dětství prožil p.Jiří ve Vyškově v rodinném domě společně s rodiči, starším 
bratrem a mladší sestrou. Babička z tátovy strany pracovala v lázních v Jeseníku, 
kde často trávili školní prázdniny.  
Podle svých vlastních slov byl p.Jiří až nepříjemně hodným dítětem.  
Po základní škole nastoupil na Střední všeobecně vzdělávací školu – principielně 
dnešní gymnázium.  
Se svou ženou Jitkou se znají od dětství. Jsou prakticky spolužáci.  
Po maturitě zahájil studium strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně, Jitka 
studovala medicínu. Jejich vztah přešel od kamarádství k lásce a dnes jsou již 44 let 
manželé. Studia musel po třech letech z rodinných důvodů přerušit (Jitce zemřel 
otec a čekali prvního potomka). V roce 1971 se oženil a rok pracoval u montážní 
firmy. V roce 1972 přestoupil na studium stejného oboru na VAAZ Brno, kde v roce 
1977 ukončil úspěšně studium. Jeho prvním působištěm, jako vojáka z povolání, 
byla Jaroměř, kde sloužil u útvaru vojska protivzdušné obrany státu. Chtěl být 
ovšem blíž své rodině, a tak se po čase vrátil zpět do Vyškova, kde převážnou část 
vojenského života pracoval na VVŠ PV jako učitel katedry konstrukce a provozu 
bojové a dopravní techniky. Dosáhl hodnosti podplukovníka a po splnění závazku 
(po 20 letech) odešel v roce 1993 pracovat do civilního sektoru.  
Jeho civilní povolání byla mnohá - byl vedoucím prodeje osobních automobilů ve 
Vyškově, Brně a Bruntále, vedoucím řízení kvality ve firmě Granitol Moravský 
Beroun, učitelem matematiky a fyziky na ZŠ v Břidličné, vypomáhal jako noční 
recepční v hotelu Kamzík v Karlově.  
Činorodost je vlastnost, která je p. Jiřímu opravdu vlastní. Od dětství, zhruba od 
páté třídy, je pracovně aktivním. Nejprve nosil starším lidem v okolí školy uhlí a 
vykonával drobné domácí práce za symbolickou odměnu. Při studiu střední školy o 
víkendech a někdy i po nocích pracoval v cihelně. Při studiích v Brně pracoval po 
odpoledních na stavbách rodinných domů budovaných v rámci svépomocné 
výstavby jako brigádník. Mohl si takto dovolit dojíždět denně z Vyškova do Brna 
autem. S úsměvem dodává, že v době vysokoškolských studií měl vlastně „pracovní 
agenturu“. Na stavby, kde pracoval v týdnu, posílal na víkendy studenty, kteří si 
chtěli přivydělat.  
V současné době je již sedmým rokem starobním důchodcem a současně čtvrtým 
rokem místostarostou obce Malá Štáhle.  
Na otázku, zda nám na sebe prozradí nějaké negativum, nastává dlouhé mlčení. 
Dodává však, že delší odmlka neznamená, že negativa nejsou. Jako soudného 
člověka ho napadá mnoho nedobrého s čím sám „bojuje“. V poslední době ho ale 
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nejvíc trápí, že často slíbí víc, než je schopen stihnout splnit tak, aby i on z toho měl 
dobrý pocit.  

Jaká byla cesta p. Jiřího z Vyškova do Malé Štáhle?  
Trochu delší. Něco mě do Jeseníků stále přitahovalo. Často jsme sem s rodinou 
jezdívali a snažili se vyhlédnout nějaký objekt k rekreaci. V roce 1997 jsme podali 
inzerát a při objíždění nabídek se nám zalíbil domek v Malé Štáhli. Jednak jsem si 
uvědomil, že na Mlýně u Kročilů jsem se již dříve ubytoval při lyžování v Karlově, a 
hlavně tu nehrozilo nebezpečí od povodní, které v tom roce postihly mnohé oblasti. 
Domek jsme koupili a dali jsme se do jeho úprav. Já zde dnes bydlím trvale, 
manželka má zatím svou soukromou lékařskou praxi ve Vyškově, ale stáří zde 
plánujeme prožít společně.  
 

Studium vojenské školy a vojenská kariéra. Bylo to naplnění vašeho 
dětského snu, představy?  
Určitě jsem nechtěl být vojákem, jsem antimilitantní typ. Při studiu na strojní fakultě 
jsem dokonce přestal navštěvovat předvojenskou přípravu (ale to hlavně z důvodu, 
že nás nutili chodit k holiči a jako mladí kluci jsme už tehdy museli chodit s téměř 
holými hlavami. Navíc vždy jednou týdně jsme celý den trávili ve starých vojenských 
kopřivových stejnokrojích). Riskoval jsem, že i po vysoké škole budu muset vykonat 
normální vojenskou základní službu.  
V období rodinných problémů v roce 1971 jsem volil vojenskou dráhu jako 
perspektivu pro zabezpečení rodiny.  

 
Málokdo by vám tipoval váš skutečný věk. Jak se vám daří udrţovat 
se v tak skvělé kondici?  
I když kolem domku je dost fyzické práce, téměř denně cvičím (pár kliků, dřepy, …). 
Vždy, když cítím nesoustředěnost na to, co dělám a začínám usínat (třeba dříve při 
studiu, dnes při sledování televize). V poslední době (asi 30 let) se snažím zdravěji 
jíst a piji vodu (z kohoutku). Omezuji hlavně sladkosti kromě hořké čokolády. Celý 
můj život je velmi úzce spjat se sportem. V první řadě je to cyklistika, ke které bych 
se chtěl opět vrátit a zúčastňovat se veteránských závodů. Pak také tenis. Působil 
jsem v Drnovicích jako vedoucí družstva dospělých a také jako trenér.  

 
Zdědily vaše děti sportovní nadání? Prozraďte nám vůbec něco o 
svých dětech?  
Mám syna (42 let) a dceru (33 let). Syn Miloslav je lékařem a v Praze zastupuje 
zahraniční farmaceutickou společnost. Díky němu jsem dvojnásobným dědečkem. 
Starší vnuk má 22 roků. Dcera Lucie je také lékařkou a pracuje v jablonecké 
nemocnici. S přítelem si koupili rodinný dům na blízkém venkově a mají hodně 
práce s jeho dostavbou. Prakticky již sem málo dojíždí, spíše my jim jedeme 
vypomoci.  
A sport?! Syn se od dětství věnuje aktivně a úspěšně bojovému umění, dcera 
sportuje spíše rekreačně. Oba rádi provozují cyklistiku.  

 
Jak moc blízké je vám slovo disciplína – synonymum vojny?  
Disciplínu mám v krvi, ale přísné nároky na kázeň a pořádek má také moje 
manželka, řekl bych, že mnohdy i vyšší.  
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Kde se vám lépe učitelovalo?! Na škole základní nebo vysoké?  
Jednoznačně je snazší vyučovat vysokoškoláky. Jsou dospělí a vědí, co od studia a 
od života očekávají. Jde prakticky jen o výuku. Na základní škole je to více o 
výchově. Pokud se v této oblasti názory školy a byť jen části rodičů rozcházejí, je to 
pro učitele velmi náročné.  
 

Před pár dny bylo hojně vzpomínáno smutného výročí upálení 
vysokoškolského studenta Jana Palacha. Jak jste tento čin vnímal vy, 
byl to váš vrstevník?  
V té době jsem to spolu s vrstevníky chápal jako hrdinský čin, který měl národ 
vyburcovat k zásadnímu nesouhlasu s praktikami tehdejšího režimu. Chápu to tak i 
dnes.  

 
Jak jste v listopadu 1989 vnímal sametovou revoluci?  
Jako vysvobození, opravdovou svobodu. Sám jsem měl problémy s pochopením 
zásad vědeckého komunizmu. V šedesátém osmém roku bylo ještě brzy na 
významnou změnu. Každý měl v rodině někoho, kdo doplatil na odlišný názor. I můj 
strýc strávil většinu produktivního života v uranových dolech v Jáchymově a i pro 
nás byl osud jeho a mých čtyřech bratranců a sestřenic odstrašujícím příkladem. 
Nemohli studovat, jejich sny zůstaly jenom vidinou. Kdo se musel starat o blízké, 
musel i tlumit revolučnost svých názorů.  
V roce 1989 si však vzpomínám na postoj syna, který se angažoval na gymnáziu ve 
studentských stávkách. Když jsem mu na popud jeho učitelů a svých nadřízených 
domlouval, odpověděl mi: „Než žít tak, jak se tu žije, to raději žít nebudu …“. Měl na 
mysli nesvobodu, žití v neustálé lži, zatajování svých příbuzných aj.aj...  
I když jsem se snad mohl mít lépe než se mám dnes, vůbec té změny nelituji. Přeji 
všem mladým, že dnes mohou uskutečnit každý svůj sen, kamkoliv zajet a dělat 
cokoliv. Jejich sny jsou podobné těm našim nenaplněným snům. Ve svých letech již 
nechci vidět Ameriku, netoužím po Himalájích a necítím potřebu jet do Paříže a 
Říma. Nemám již ambice být kovbojem, nebo profesionálním sportovcem aj. Rád si 
ale od mladých vyslechnu, jak je ovlivní možný pobyt na těch „místech snů“, nebo 
vykonávání vysněného povolání. Někdo bude nadšený, druhý zklamán. Faktem 
však bude, že si najdou ten svůj skutečný domov, který za nic nevymění a budou ho 
hájit přede vším a přede všemi, a objeví smysl svého života. Nebude tam to, co pro 
moji generaci bylo demotivující a frustrující, to všudypřítomné „KDYBY“ (kdybych já 

tehdy mohl). Dnes je každý strůjcem svého štěstí.  

 
Co vás přimělo ke kandidatuře do obecního zastupitelstva?  
Líbilo se mi, co se všechno v obci zvládlo za starostování pana Ing. Miroslava 
Pospíšila a chtěl jsem mu v rámci svých možností pomoci, aby se nám tu všem 
dařilo lépe.  
 

Plánujete kandidovat i v letošních říjnových volbách?  
Nejsem rozhodnut, ale spíše ne. Ano snad pouze pokud bude současný starosta ve 
své práci pokračovat. V tomto funkčním období jsem měl za cíl pokusit se více 
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stmelit naše občany a z počátku jsem se tomu významně věnoval. Nevěřil jsem, že 
rozličný pohled na některé skutečnosti, který je vždy součástí rozvoje a budování 
obce, může přerůst v osobní konflikty a soudní spory. Mrzí mě, že se mi nepodařilo 
některé spory utlumit a od možného angažování v dalším období mě odrazuje fakt, 
že projevená snaha mnohdy znamenala jen ztrátu času. 

 
Poslední má otázka bude jiţ obligátní. Jak velkolepá byla oslava a 
jakými dary jste byl obdarován?  
Nejsem příznivcem velkolepých oslav. Dárkem bude společná tuzemská 
letní dovolená.  
 
P. Ing. Jiří Dvořák o sobě tvrdí, že je spíše introvert.  
Chtěla bych mu proto velice vřele poděkovat za to, jak moc nechal nás 
ostatní nahlédnout do svého soukromí. 

  

 

 

Aktuální téma -  Kovošrot - Moravia CZ a. s. 
 
Dalším tématem prosincové veřejné schůze, které velmi silně rozbouřilo 
jinak „poklidné vody“ v naší obci, se stala firma Kovošrot - Moravia CZ a. 
s.Firma má v obci svou provozovnu již několik let, její základní činnosti je 
sběr, svoz a zpracování železného i barevného šrotu. Nutno podotknout, že 
až do prosince loňského roku, byly vztahy firma – obec a občané obce bez 
jakéhokoli, i sebemenšího problému. 

O to více se stala vzniklá situace pro všechny zainteresované nepříjemnou. 
Zjednodušeně řečeno, místní občané, potažmo celá obec, byla velmi 
nepříjemně obtěžována zápachem a hlukem linoucím se z provozovny 
firmy. 

Na veřejné schůzi se rozběhla velmi bouřlivá diskuze o nutnosti okamžitého 
jednání a zásahu v dané věci a o možnosti škodlivosti vdechovaného 
zápachu a nepříjemného hluku, hlavně v noci, na zdraví obyvatelstva. Obcí 
se posléze začaly šířit „zaručené informace“ o nebezpečnosti provozu firmy 
a podobné spekulace.  

Také mě, jako ostatně i všechny z vás, zápach obtěžoval, ale hlavně spolu 
se zápachem přicházela i spousta otazníků, cože to vlastně my a naše děti 
dýcháme?! Dovolila jsem se obrátit na toho nejpovolanějšího, pana Jiřího 
Ondráka - majitele firmy, a požádala jsem ho o vyjádření. 

Musím podotknout, že bylo jasně zřejmé, že situace mu není ani lhostejná 
ani ji nijak nebagatelizuje, snaží se ji všemi možnými prostředky řešit a 
napravit.  

http://www.kovosrot-moravia.cz/vykup-barevnych-kovu


 12 

 
 
Vyjádření p. Jiřího Ondráka 

Jak jistě víte, naše společnost se zabývá recyklací druhotných surovin. 

V Malé Štáhli působíme již od roku 2006. V současné době provozujeme v naši 

provozovně drtící a separační linku na zpracování hliníku. Přestože se jedná o 

jedno z nejmodernějších zařízení v České republice, tak se potýkáme s celou 

řadou technických problémů, které postupně řešíme. Od začátku roku 2014 jsme 

provedli řadu změn ve výrobních postupech. V současné době jsou nastaveny 

všechny tak, aby nedocházelo k hluku, případně zápachu. 

Aktuálně řešíme technická opatření na snížení hladiny hluku. Nad rámec  

našich povinností jsme požádali Krajskou hygienickou stanici v Ostravě o  

změření hladiny hluku, které bude provedeno u nejbližších obytných budov. 

V případě, že by bylo zjištěno, že se pohybujeme za hranicí přípustných hodnot, 

tak odstavíme zdroje hluku do doby, než dojde k jejich odhlučnění. 

Vždy nám záleželo na dobrých vztazích s občany Malé Štáhle a chceme být 

vnímáni jako dobří sousedé, což jsme dokázali darováním budovy Obecního 

domu, případně umožněním vybudování čističky odpadních vod na našem 

pozemku. 

Nechceme a nebudeme jakýmkoliv způsobem obtěžovat své okolí.  

Pokud by měl kdokoliv z občanů dojem, že ho náš provoz jakkoliv obtěžuje, jsem 

schopen přijmout veškeré podněty a zajistit řešení problémů. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

MAŠKARNÍ PLES 

Takhle krásně si naši nejmenší společně užívali 25. 01. 2014 „ maškarák“. 

P. Janě Bauerové a její dceři Pavle patří dík za přípravu a organizaci akce 

Další fota 
naleznete 

na 

internetových stránkách obce 


