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ZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍ    
z obydlené zatáčky 

 
Září 2007                                     Číslo 4    

Vydává obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky obecní úřad Malá Štáhle, 
Malá Štáhle 27, 795 01 Rýmařov.           Připravuje: Jana Bulová,     Foto:          Petr Horňáček 

 
Milí spoluobčané a přátelé našeho občasníku.  
Znovu přicházíme do Vašich příbytků , abychom Vám přinesli co nejvíce 
zajímavých informací. Léto nám proklouzlo mezi prsty a doba krásných 
prosluněných dní je za námi. Naše děti usedly zpátky do svých školních lavic, 
avšak celá řada nádherných prázdninových zážitků  jistě bude ještě dlouho těšit 
jejich dušičky. 

Přejeme Vám všem krásné podzimní dny a vydáte-li se do lesa na houby, ať se 
Vaše košíky jen plní. Houbařská kultura patří k našemu „rodinnému stříbru“. 
Znalost houbových lahůdek se dědí z generace na generaci. Houby obsahují více 
bílkovin než zelenina a jsou důležitým zdrojem vlákniny. Kromě toho jsou bohaté 
na minerální látky a mají vysoký obsah vitamínů skupiny B, vitamíny E a K.  
V České republice roste kolem 500 druhů hub, z toho více než 100 je jedovatých. 
Buďte tedy ve své sběratelské vášni velmi obezřetní. Další číslo občasníku 
připravujeme na měsíc listopad a  bude již vonět časem vánočním. Byla by tedy 
jistě velká škoda nemoci se začíst do jeho řádků jen proto, že jsme ochutnali 
smaženici z hub, jenž jsme neznali. 

V příštím čísle se budeme věnovat vánočním svátkům. Byly bychom velmi rádi, pokud by 
jste se rozhodli, že se o své rodinné zvyky podělíte i s námi ostatními. V Malé Štáhli žije 
55 rodin a rituál Štědrého dne je jistě rozmanitý. Velmi uvítáme popis Vašich vánočních 
zvyklostí, štědrovečerní tabule atd. ve formě písemné či ústní do konce.října.  

A co na Vás čeká v tomto čísle? 
Ohlédnutí za kulturními a společenskými akcemi, které se konaly o prázdninách. Náš 
rozhovor - pro než jsme  v tomto čísle sáhli do řad obecních zastupitelů. Dále pak nejnovější 
zprávy ze schůzí obecního zastupitelstva,  pohled do minulosti obce a  mnoho dalšího. 
 
OMLUVA:  V minulém čísle se nám podařilo zveřejnit milnou informaci a to v článku, který se věnoval 
oslavám dětského dne v naší obci.Tak tedy : 
Májka nebyla pokořena pilou p. Neshody, ale dlaněmi, svírajícími sekery. Tyto dlaně patřily p. Milanu 
Macurovi, p. V. Neshodovi  a p. Davidu Janíkovi.. Pan Neshoda pak ještě ochotně pomohl svou pilou 
májku nařezat na polena. Tímto se výše jmenovaným pánům omlouváme. 

 2 

Co Vás zajímá 
 

HUMANITÁRNÍ   SBÍRKA 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje 
humanitární sbírku 

----  letního a zimního oblečení / dámské, pánské, dětské/ 
----  lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek 
----  domácí potřeby  - nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční 
----  peří, péřových i vatových přikrývek, polštářů a dek 

 
Věci, které z ekologických důvodů odebrat nemůžeme:  

---  obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty 
---  ledničky, televize, nábytek, počítače 
---  jízdní kola a kočárky – tyto se transportem znehodnotí 

 
                                   TATO SBÍRKA SE V NAŠÍ OBCI USKUTEČNÍ  

  Dne  26. září  2007  od  8 do 14  hodin  v nové  garáži obecního úřadu  
 
 
Výzva č.1:  
Žádáme všechny občany, kteří ještě neuhradili druhou část platby za svoz 
komunálního odpadu, aby tak  neprodleně učinili, nejpozději do konce měsíce září. 
Pokud někdo bude platbu provádět přes účet, připomínáme, že máme založen nový 
účet u České spořitelny,  číslo účtu:  1857462399/0800 
 
Výzva č.2: 
Obecní zastupitelstvo žádá všechny občany, kteří  využívají „obecního šrotiště“, 
které se nachází za obecní garáží, aby sem odkládali pouze staré železo. 
Tento prostor neslouží k odkládání starých nepotřebných elektrospotřebičů a jiného 
odpadu.Tento odpad lze odložit na   recyklační dvůr  v Rýmařově.  Nachází na 
Palackého ulici v Rýmařově.  
 
Výzva 3 
Majitelé domů, kteří se budou připojovat na centrální kanalizaci a dosud neuzavřeli 
smlouvu či nezaplatili smlouvou stanovenou částku vyzýváme, aby se dostavili na 
obecní úřad a stav napravili. 
 
 
 
Oznámení 
Knihovna znovu otevřena od 4. září vždy v úterý,  každý sudý týden. 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Jednání dne 16.7.2007 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. 

Zastupitelstvo obce schvaluje placení kanalizačních přípojek od občanů obci jednotnou 
cenou, s tím, že výkop si každý občan zajistí sám. 

 
Jednání dne 2.8.2007 

Vzhledem k přijaté dotaci od KÚ MSK Ostrava, poskytnutého úvěru od České spořitelny, 
a.s. Opava a půjčky je třeba provést 1. rozpočtovou změnu. Byly provedeny i drobné změny 
ke srovnání rozpočtových příjmů a výdajů. Rozpočtová změna č. 1činí v příjmech i výdajích 
9 629 100,-Kč (Včetně dotace 7,337 mil. Kč). 

Usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podej pozemků p.p.č. 35/2 a 43 o celkové výměře cca 175 
m² manželům Zamcovým za cenu 20,- Kč/m2. 
 

Veřejná schůze 
 

Veřejná schůze byla svolána na 10.srpna v 19.00 hod. do prostor restaurace Bauer. Jejím 
hlavním tématem se stala kanalizace, kanalizační přípojky a veškeré náležitosti týkající se 
vybudování kanalizace v naší obci. 
Pan starosta oznámil, že do 15. října t.r. by výstavba kanalizace měla být ukončena. Po 
tomto termínu dojde k odstranění případných závad a nedodělávek. Po předání čistírny 
odpadních vod začne její zkušební provoz.  Na čistírnu bude nejprve napojen činžovní a 
družstevní dům a následně další objekty.  
Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo, že cena přípojky bude jednotná a činní 
6.000 Kč. pro jeden objekt.  Tato cena pak zahrnuje náklady na stavební povolení, napojení 
na objekt, armatury, připojovací kus.Výkopové a zásypové práce na pozemku obce zajistí i 
zaplatí obec, na soukromém pozemku pak každý majitel pozemku sám. Výkop a zásyp může 
po dohodě za úplatu provést firma, která v obci na stavbě kanalizace pracuje. 
Starosta občanům připomněl, že kdo vypouští odpadní vody a připojí se na kanalizaci, 
nemusí žádat o povolení k vypouštění odpadních vod. Stávající septiky budou zlikvidovány. 
Vyzval občany,aby se do konce měsíce srpna na obecním úřadě pokusili vyřídit smlouvy na 
zřízení kanalizačních přípojek.  
Komunikace, poškozené stavbou, se nebudou nyní opravovat ale až v roce 2008-2009, kdy 
proběhne celková rekonstrukce komunikací 
Následovala diskuze. 
Jako první se do diskuze přihlásil p. Bula, kterému se systém „zaplatí každý stejně“ nelíbil. 
Připomenul také, že dal souhlas k umístění kanalizace na svém pozemku, věcné břemeno 
bezúplatně, což by mohlo zastupitelstvo obce zohlednit. 
Pan starosta se odvolal na rozhodnutí zastupitelstva obce. Nicméně by věcné břemeno na 
pozemcích tazatele mohlo být zohledněno, což zastupitelstvo projedná na schůzi 7. září. 
Panu Brštákovi se cena 6.000Kč. zdála příliš vysoká.  
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P. Procházková přišla s dotazem, za kolik korun vykope firma na jejím pozemku výkop. 
P. starosta odpověděl, že zhruba 700 Kč za metr výkopu. Paní byla nemile překvapena. 
Pan Kadlec František se dotazoval, zda je možno se na kanalizaci napojit i později.  
P. starosta jej ujistil, že ano. 
Padla také otázka ceny stočného.  
P. starosta spoluobčanům vysvětlil, že každý, tedy i ten, kdo používá vodu z vlastní studny, a 
chce se napojit na kanalizaci musí mít vodoměr. Cena se bude odvíjet od množství 
spotřebované vody. Plánovaná cena je 15 - 18 Kč/m2. Připočteme-li k této ceně cenu 
vodného, myslím, že nejeden občan začne vodou šetřit. 
Paní Bauerová Jana se ptala, které čistící prostředky se mohou do kanalizace vypouštět. 
P. starosta řekl, že to stanoví provozní řád, předpokládá, že v malých dávkách  nemusí mít 
obavy  ze žádného, na trh dodávaného, čistícího prostředku.  
Další dotazy přednesl příbuzný majitelů restaurace. Byly sice velmi odborné, nicméně 
aktuelní před jedním až dvěma roky, neodpovídaly náplni schůze a proto panu starostovi 
zvýšily adrenalin. Také pan Vlček Fr., sedící v předu, znervózněl  a atmosféra v sále houstla. 
Do diskuze se snažil zapojit také p. Vyroubal. Jeho otázky ovšem jako obvykle byly 
ovlivněny předchozím pobytem v restauraci a nebyly k tématu. P. místostarosta jej 
napomenul, aby nerušil průběh schůze.  
Schůze skončila potleskem, avšak dlouho po jejím skončení se v sále vedla živá diskuze u 
jednotlivých stolů. Jak jest vidno, téma kanalizace opravdu je v naší obcí živé..  

 
 

Společenská kronika 
 
„ Život je jako divadelní kus. Nezáleží na tom, jak byl dlouhý, ale jak byl zahrán“  (Seneca) 
 
Jubilanti pro měsíce září a říjen 
 
Štrajt Karel                              55. narozeniny   
Bauer Gunter……………..….45. narozeniny 
Horňáčková Jana……….…….30. narozeniny 
Vašek Libor………………. …40. narozeniny 
Mackurová Květoslava…… . .40. narozeniny 
Dohnal František……………. 70. narozeniny 

 

 
Všem těm, kteří v měsících září a říjen oslaví své narozeniny přejeme vše nejlepší, zdraví 
štěstí a  spokojenost v osobním životě. 
 
 
Kam za podzimní kulturou??? 

8.9.2007         – krajský turnaj v odbíjené                                                      Dolní Moravice 
15.9.2007      –  Rýmařovská padesátka 32. ročník                                                   Rýmařov 
28.9. 2007      – Myslivecké hody s degustací likéru, pro děti drakiáda v hotelu Avalanche 
29.9. 2007      – turnaj v nohejbalu                                                                 Dolní Moravice  
 
Přejeme Vám příjemnou zábavu na všech navštívených akcích. 
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Naše osobnost 
 
Dnešní pozvání k rozhovoru přijala p. Jana Horňáčková. 
 
Paní Jana Horňáčková se narodila 6.10.1977 manželům Podhorským. Své ranné dětství 
strávila spolu se svými dvěma bratry a rodiči v Malé Štáhli. Ještě v předškolním věku se její 
rodiče bohužel rozvedli a ona se spolu s matkou a sourozenci odstěhovala do Třince - místa - 
, kde měla její maminka kořeny. Do Malé Štáhle se ovšem  pravidelně ráda v období 
prázdnin a jiných volných dní vracela.  Měla tady otce, babičku i další členy rodiny.  

Základní školu navštěvovala v Třinci a po jejím ukončení absolvovala studium na 
soukromém gymnáziu v Havířově. Zde také v roce 1996 úspěšně složila zkoušku dospělosti 
- maturitu.  V tomto období poznala svého nynějšího manžela Petra a svoji lásku stvrdili 
manželským svazkem v červnu roku 1998. 

Po studiích nastoupila na Městském úřadě v Třinci jako administrativní  pracovnice. Na 
podzim  roku  1998 se  p. Horňáčková vrátila zpět do Malé Štáhle do domu, kde strávila 
dětství a žije zde s rodinou dosud. Tady se jí v říjnu 1998 narodila dcera Petra a o 6 let 
později dcera Kateřina. 

Zajímá Vás jak p. Horňáčková tráví svůj volný čas?! Pokud jí tedy vůbec nějaký zbude má 
ráda ruční práce, vyšívání, pletení, ale času je opravdu málo. Při výchově dvou dětí a 
zaměstnání, byť je na poloviční úvazek, to ani jinak nejde. Velmi ráda má také knihy psané 
podle skutečných událostí. 

Ovšem největší zájem věnuje své rodině. Velmi ráda, a prý i dobře, vaří a peče. 
 
Naše mladší děti - dcery, jsou stejně staré.Přiznám se, že v době, kdy měly zhruba 5 měsíců 
jsem moc nerozuměla tomu, proč jsi dala přednost pracovní seberealizaci  před mateřstvím? 

Takovým pohledem jsem to nikdy neviděla. V lednu roku 2004 mi bylo zastupitelstvem 
obce nabídnuto místo na obecním úřadě jako administrativní pracovnice. Jednalo se o 
poštovní záležitosti, zápisy schůzí apod. Tato práce byla podřízena potřebám starosty a 
nevyžadovala  mnoho času, spíše pravidelnost. V dubnu roku 2005  odešla z obecního úřadu 
stávající účetní síla. Zajímala jsem se o tuto práci a dostala jsem zde šanci. Na podzim 2004 
jsem absolvovala kurz účetnictví / to už bylo známo, že současná účetní odejde/ a po 
krátkém zaučení jsem na jaře 2005 nastoupila. Obrovskou výhodou této práce je fakt, že 
nemám pevnou pracovní dobu. Účetnictví a vše s tím spojené musí být v pořádku, ale na mě 
záleží, který den kolik hodin tomuto věnuji. Průměrně tomu odpovídají 4 hodiny denně. 
Bezesporu velmi oceňuji pomoc mého manžela i ostatních členů rodiny. Bez jejich podpory 
by to opravdu s malým dítětem nebylo možné.  
 
Nemrzelo Tě někdy, že v době kdy pracuješ se Tvé holčičce věnuje někdo jiný? 

Troufám si říct, že se svým dětem věnuji plnohodnotně. Na mazlení, hraní a   jejich výchovu 
mi ještě stále zbývá dost času. Krásně se mi kombinuje práce a výchova. V práci si odpočinu 
od dětí a u dětí vypustím z hlavy práci. V době, kdy pracuji, je s dětmi v drtivé většině času 
manžel a myslím, že děti jsou naše společné a je dobře , že společná je i výchova. Každý se 
na ní podílíme svým dílem.  
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Které z Tvých zaměstnání - poslání je Ti nejbližší? Matka, zastupitelka, účetní nebo Avon 
Lady? 

Samozřejmě matka. To je poslání. Ten zbytek je pak zaměstnání. Zastupitelkou jsem proto, 
že  jsem dostala důvěru voličů. Účetní jsem proto, že mě tato práce baví a naplňuje. A Avon 
Lady jsem proto, že mám ráda kosmetiku a voňavé věci.  
 
Využíváš v obecním zastupitelstvu, kde jsi jedinou ženou, svých ženských zbraní?   

Tak to mě pobavilo. Rozhodně ne. V zastupitelstvu jsme si rovni.  
 
Tvůj volební úspěch byl pro tebe překvapením či nikoli? 

Překvapení to bylo rozhodně veliké. Na úspěch jsem nepomýšlela a proto výsledek předčil 
mé očekávání  a velmi mile mě překvapil. Doufám, že své příznivce nezklamu. 
 
Čím si tento úspěch vysvětluješ? 

Myslím, že 2/3 úspěchu tkví v tom, s kým jsem byla na kandidátce. Zdá se, že lidé pochopili, 
že p. starosta  je pro obec velkým přínosem. Voliče jsem také pravděpodobně zaujala svým 
nekonfliktním chováním. Lidé ví, že když přijdou na úřad s problémem, vždy se snažím jim 
pomoci. Nejsem taková ta „protivná úřednice“/alespoň v to doufám/. 
 
Co by jsi chtěla Ty, jako Jana Horňáčková za svého působení v obecním zastupitelstvu 
dokázat, zlepšit? 

Já myslím, že naše obecní zastupitelstvo funguje dobře. Dokážeme se vždy domluvit a o 
problémech spolu diskutovat. Dnes žijeme v uspěchané době, kdy za vším stojí hlavně 
peníze. Těch obec po vybudování kanalizace nebude mít nazbyt.  Ale to, že tak malá 
vesnice, jakou Malá Štáhle bezesporu je, kanalizaci buduje je obrovský úspěch. Tady bych 
chtěla podtrhnout, že hlavní díl zásluh  patří  panu starostovi. Já spolu s ním na úřadě trávím 
spoustu času a jeho pracovní nasazení tak můžu objektivně posoudit.  
Dalším velkým plánem obce je vybudování multifunkčního domu, v němž by se snad 
konečně dostalo i na tolik chybějící prodejnu potravin. Zda se proměna tohoto domu bude 
realizovat záleží na vyřízení dotace na něj. Opět úkol pro pana starostu. 
 
Své mládí jsi prožila ve městě. Není život na vesnici pro Tebe nudný? 

Není, ani náhodou. Já jsem velmi přizpůsobivý typ. Myslím, že bych dokázala žít kdekoli. 
Vesnice má svá pozitiva - příroda, klid, známé tváře. Pro děti, alespoň ty menší je rozhodně 
lepší vyrůstat na vesnici. A do města si člověk může kdykoli zajet. 
 
Není tajemstvím, že jsi se měla spolu s rodinou již loni stěhovat do Břidličné. V čem je 
háček? 

Není žádný konkrétní důvod. Možná trochu naše lenost. Bydlet kde máme a nic nás tedy 
netlačí ke spěchu. Přestěhování by trochu zkomplikovalo moji práci. Do našeho bytu se  
přestěhujeme, ale přesný termín, po mě  nechtěj.  
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A  plány do budoucna? 

Vždycky jsem chtěla mít tři děti. Dvojčátka a pak ještě jedno. Z tohoto plánu však vzhledem 
k mému zdravotnímu stavu sešlo.  
Chtěla bych si doplnit vzdělání v oblasti účetnictví, protože mě tato práce opravdu baví. Mít 
na to „nějaký papír“ je dnes bezesporu výhodou. Uvidíme, jakým směrem osud povede mé 
kroky. 
 
Co si přeješ do další třicítky? 

Nejvíce ze všeho zdraví. Pro sebe a všechny mé blízké a známé.  
 
A o jakém dárku sníš? 

Přála bych si auto, kterým bych ráda jezdila.  
 
Nakonec bych chtěla popřát všem „maloštáhlákům“ pevné zdraví a bezkonfliktní sousedské 
vztahy.  
 
 S Janou Horňáčkovou jsem si povídala u lahvinky červeného „André“ a byl to velmi 
příjemný rozhovor. 

Do další třicítky přejeme hlavně zdraví a splnění všech tajných přání. 
 
 
 

Lidové moudrosti  
Září 

Teplé září – ovoci i víno se dobře daří 
Prší-li hojně v září, vesele se sedlák tváří 

Po teplém září zle se říjen tváří 
Na sv. Václava bývá bláta záplava.  /28.září/ 

Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy se vydaří. 
Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu. /29.září/ 

Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem. 
Na sv. Jeronýma stěhuje se k nám už zima./30.září/ 

 
Říjen 

 
Říjen když blýská, zima plíská. 

Sněží-li v říjnu, bude měkká zima. 
Svatý František zahání lidi do chýšek / 4.října/ 
Po sv. Tereze mráz po střechách leze. /15.října/ 
Svatý Havel – devatero počasí za den./16.října/ 

Svatá Hedvika pole zamyká./17.října/ 
Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima. 

Deště v říjnu znamenají úrodný příští rok. 
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A znovu odpady 
 
V tomto čísle se znovu vrátíme k tématu odpady. Jistě si zaslouží naši pozornost. Dnes se 
podíváme podrobněji nejen  na třídění a recyklaci papíru. 
Každý z nás svým chováním ovlivňuje další „život“odpadu. Pokud ho správně roztřídíme, 
umožníme tak jeho recyklaci a znovupoužití.     
 
Historie papíru jako materiálu sloužícího k uchování písemných záznamů, materiálu pro 
platidla či obalu je dlouhá několik tisíc let. Papír je v mnoha ohledech jen velmi těžko 
nahraditelný a jeho spotřeba v posledních letech neustále roste.  Papír je v principu síť 
z celulózových vláken a mezery mezi nimi jsou vyplněny tak, aby jeho povrch byl hladký. 
Základním zdrojem celulózových vláken je dřevo. Získávání vláken z něj je velmi 
energeticky náročné a proto se dlouhé roky bádalo nad tím, jak získat vlákna levněji. 
Paradoxně nejlevnějším zdrojem papírenského vlákna je opět papír. Velmi jednoduchým 
způsobem je možno získat se starého papíru původní vlákna a ta použít pro výrobu papíru 
nového. 
Proto se do obcí instalují kontejnery na sběr starého papíru. Tyto kontejnery jsou převážně 
modré barvy. Základní pravidla pro sběr papíru jsou následující. Papír nesmí být mastný, 
mokrý, plesnivý či znečištěný od chemikálií nebo zbytků potravin. Velké lepenkové krabice 
je nutno rozkládat, aby se do kontejneru vešlo papíru co možná nejvíce. Kancelářské sponky 
či nitě ze sešívaček není nutné odstraňovat. 
Sebraný papír se na dotřiďovacích linkách zbavuje nečistot, třídí se podle druhů, lisuje do 
balíků a odváží do papíren.  Vytříděný sběrový papír se zpracovává převážně v papírnách. 
Dá se říci, že drtivá většina papíru, který si můžete běžně koupit, obsahuje podíl sběrového 
papíru.  
V papírnách se sběrový papír tzv. „rozvlákňuje“. Nasype se do velké nádrže s vodou, která 
funguje jako mixér, a několik desítek minut se mixuje. Starý papír se při tomto procesu 
rozpadne až na jednotlivá vlákna, která plavou ve vodě. Vzniklá směs se pak vyčistí od 
nečistot a prachu / i od kancelářských sponek/ a vznikne tak základní surovina pro výrobu 
papíru. 
Papír je možno takto recyklovat pětkrát až sedmkrát. Z recyklovaného papíru lze například 
vyrobit novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vejce, toaletní papír apod. 
A smysl?! Tímto způsobem je možno ušetřit několik stromů a velké množství energie.  
 

Možnosti následného využití dalších odpadů 
 
Recyklace skla -  
vytříděné sklo se vyčistí, rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji 
se takto vyrábějí    láhve na minerálky, pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se zde mnoho 
surovin a energie a sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.  
 
Recyklace plastů -  
Každý z druhů plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají  odlišné složení a 
vlastnosti. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a 
spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií, tašek a sáčků se opět vyrábějí 
fólie a různé pytle např. na odpadky. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel 
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nebo izolací. Ze směsí plastů lze pak vyrábět odpadkové koše, zahradní nábytek, 
zatravňovací dlažbu apod.  
 
Recyklace nápojových kartónů -  
Tyto lze recyklovat dvěma způsoby. Buď v papírnách nebo na speciální lince. Papír tvoří 
většinu  tohoto obalu, takže je možné jej zpracovávat v papírnách stejně jako starý papír. 
Zbytky hliníku a polyetylenu lze využít přímo v papírnách při výrobě páry nebo pro ohřev 
vody či dále zpracovat na palety apod. 
Druhou možností je zpracování na speciální lince, kde se tyto nápojové kartóny rozdrtí a drť 
se za tepla lisuje do desek, které je možno použít např. jako stavební izolaci.  
 
V české republice má již 97% obyvatelstva možnost třídit odpad. Skutečně se na třídění 
odpadu podílí 69 % obyvatel.   
V průměru vytřídil za rok 2006 jeden obyvatel ČR ze svého domovního odpadu 43,6 kg 
využitelných odpadů, které se dále recyklují.  
Občané Malé Štáhle mají možnost odpad třídit. Využijme tedy beze zbytku této možnosti. 
Třídění odpadu je v podstatě velmi jednoduché, přináší však obrovské ekonomické i 
ekologické výhody. 

Má to smysl  -  opravdu třiďte odpad. 
 
 

Ohlédnutí za sportovní akcí – turnaj „O pohár starosty obce“ 
 
Tato již v naší obci tradiční sportovní událost se v letošním roce, oproti zvyklostem, konala 
již 14. července. 
V této době jsem  trávila spolu se svou rodinou dovolenou v krásném prostředí Českého ráje 
a tudíž Vám o této akci přináším informace pouze zprostředkované. 
Nápomocen mi byl p. Janík David - předseda kulturní a sportovní komise. 
Tento již  X. ročník turnaje v nohejbale se velmi vydařil. Pořadatelům i návštěvníkům 
sluníčko přálo a nálada již od rána byla výborná. Do letošního ročníku se přihlásilo 6 
mužstev. Trofej nejcennější získalo mužstvo Malé Štáhle soutěžící pod názvem „žufani“. Na 
druhém místě se umístilo družstvo ze Staré Vsi a bronzovou medaili si odváželo družstvo p. 
Petra Lašáka. Funkce rozhodčího zápasu se ujal p. Ladislav Podhorský.  
O občerstvení se starala především p. Martina Podhorská, sl. Markéta Tomanová, ale ruku 
k dílu přiložili i ostatní. Pro sportovce i diváky byly přichystány, klobásy, makrely, kuřata a 
také mnoho lahodného moku. O hojné účasti svědčí fakt, že za turnaj se vytočilo pět sudů 
piva.  
Ve večerních hodinách se, jak už u podobných akcí bývá zvykem, posedělo a přítomní se 
pobavili. Letos se prý nejlépe pobavili ti, kterým už do vlasů padl sníh. Ale to je zajisté 
v pořádku, bavit se má člověk v každém věku.  

P. Janík David - jako hlavní pořadatel turnaje -  by chtěl všem, kteří  při přípravách 
i průběhu této akce pomáhali velmi poděkovat. Jsou to manželé Podhorští, Mackurovi, Petr 
Chvastek, František Kadlec a mnoho dalších. Právě díky takové spolupráci a podpoře může 
proběhnou za rok turnaj další.  

Nesmíme  opomenout sponzory turnaje, bez kterým bychom se také neobešli. Jsou jimi: 
KOM –Kovošrot Morava, IMOS Zlín, MITOS Rýmařov, SOVEKO PLAST, LEXUS 
CENTRUM, PLASTY Plánička, ALMON Monincová, Ing. Novák – SHZ 
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Speciální příloha – pomocníci z našich zahrad a luk –2.část 
(Píše Jana Bulová) 

 
Minulá příloha  občasníku byla věnována  „babským“ radám a receptům z našich zahrádek.  
V dnešní příloze pronikneme do tajů bylinek. V přírodě najdeme vše, co je potřeba k udržení 
zdraví. Tímto štědrým zdrojem léčivých látek je celá rostlinná říše, byliny, keře i stromy. 
Pojďme tedy nahlédnout do velmi neobyčejné, největší a velice originální lékárny – zelené 
lékárny. 
 
Na nachlazení, rýmu a kašel je nejlepší tělo zahřát a pročistit. Nejlépe kořením. 1 lžičku 
koření – anýz či fenykl rozdrtíme v hmoždíři nebo paličkou na maso, pak spaříme 0,25 l 
vroucí vody a necháme 10 minut vyluhovat. Čaj můžeme osladit medem. Popíjíme 2-3x 
denně.  
 
Čaj na vynikající kondici – Prezidentova směs. 200g. řebříčku,200g truskavce, 200g 
šípku,150g kozlíku lékařského,100g meduňky, 100g přesličky, 100g mateřídoušky, 100g 
fenyklu, 100g divizny a 50g heřmánku  Vše dohromady smícháme a na jeden šálek čaje 
použijeme 1 lžičku spařené směsi. Je vynikající pro celkové posílení organismu, bystří mysl, 
povzbuzuje a měl by se pít především v zimním období.  
 
Jak se zbavit plísně na nohou? Nasbíráme 1 kompotovou sklenici jetele lučního. Jetel pak 
vaříme tak dlouho, než zhoustne. Po vychladnutí namažeme vzniklou kašičku na umyté a 
usušené nohy a  mazání opakujeme, dokud plíseň nezmizí. 
 
Mezi nejstarší a nejoblíbenější bylinky patří podběl lékařský. Je využíván zejména při 
suchém dávivém kašli, neboť vytváří na sliznici ochranný slizový povlak. Má také 
protizánětlivé účinky a používá se při obkladech zánětlivých žil a špatně se hojících ran 
 
Pampeliškový med zná jistě každý z nás. Je velmi oblíbený zejména na posílení organismu a 
proti kašli pro naše nejmenší. Avšak tato bylinka má i další využití. Používá se především 
jako součást žlučníkových čajů a čajů povzbuzujících chuť k jídlu. Šťáva z pampelišek se 
doporučuje jako prostředek proti pihám a žlutým skvrnám na kůži. Jejím mlékem se léčily 
záněty očí. Čaj z pampelišky se používá při jaterních chorobách, poruchách zažívání a 
připisuje se mu také vliv na snížení hladiny cholesterolu v krvi. 
 
Při žaludečních kolikách a nadýmání se doporučuje několikrát denně pít odvar z 1-2 lžiček 
mateřídoušky obecné. Proti kašli použijeme stejný díl mateřídoušky, kořen prvosenky jarní 
/petrklíč/, list podběle a květ divizny. 
 
Máta peprná je součástí mnoha čajových směsí. Má příznivé účinky na nervovou soustavu, 
neboť její silice potlačují citlivost nervových zakončení. Mírní bolesti, uvolňuje křeče a má 
také protizánětlivé účinky. Proti nadýmání se osvědčila směs máty, plody anýzu, fenyklu a 
kmínu ve stejném poměru. Polévková lžíce směsi se nechá projít varem v ¼ l vody a odvar 
se pije v malých dávkách během dne. Odvar z máty se používá také jako kloktadlo při 
zánětech hrtanu a průdušek. 
 
„Ženskou“ bylinkou je kontryhel. Ten se používá zejména při bolestivé nebo silné 
menstruaci. Je vhodný také k potlačení klimakterických potíží.  
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Bylinky – na závěr -   trochu rozpustilá báseň 
 
Když jsem šel do lesa na Šumavě, svěřil jsem svý potíže jedný bábě. Babička pravila, jsem 
z dědiny, naučím tě znát byliny. Maria Treben a další babky, vaří čaj z koření a berou kapky. 
Poslouchej proto co ti poradím. 
Tak tedy: 
Nejvíce užívám přesličku, řepík, támhle v tom křoví mě hajný přefik. 
Kopřivu, mátu i česnek mám ráda. Kostivalem si mažu nohy i záda. 
Při chřipce vařím čaj z bezu, s dědou za kamna ráda též vlezu. 
Vlaštovičník dávám na bradavice, podběl a lípu, když zlobí pohrudnice 
Na srdce je dobrý kozlík a hloh, támhle mi hajný hubičku šloh. 
Kdybys byl ženská, pij řebříček, pokud se proležíš, vem měsíček. 
Nepij moc rum, neb tělo chátrá, budeš mít ve stáří nemocná játra. 
Pak ti snad pomůže řepík či třezalka, pokud však nezazní zubaté píšťalka. 
 
 

Společenská akce pro děti:  „Lou číme se s prázdninami“ 
Poslední srpnové odpoledne bylo v Malé Štáhli věnováno dětem, které se přišly spolu 
s rodiči rozloučit s prázdninami. Setkání proběhlo na „horním“ hřišti 31.srpna v 17..00 hod. 
Děti, rodiče a členové obecního zastupitelstva  spolu poseděli u táboráku a pro děti bylo 
připraveno občerstvení. Opékaly se klobásky a nechyběly také sladké dobroty.   
U táboráku panovala velmi příjemná atmosféra a všichni společně zpívali písničky, jako 
stvořené k ohni.  
Děti se kolem 21.00 hodiny vydaly s rodiči k domovům a v jejich tvářích byla znát únava i 
radost.  
Všem , kdo pro děti takové setkání připravili velmi děkujeme, zejména pak p. Davidu 
Janíkovi - předsedovi kulturní a společenské komise. 
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Z kroniky obce Malá Štáhle 
 
Malá Štáhle rok 1949 - 1951 /vypsáno z kroniky obce/ 
 
Rok 1949 
Byl rokem práce na MNV: agenda se pomalu stabilizovala, chyby v různých 
soupisech se odstranily. 
Začátkem srpna  byl ustanoven přípravný výbor pro založení JZD v Malé Štáhli.  
Předsedou družstva byl zvolen Martin Krupa a místopředsedou Pavel Kročil. 
Družstvo mělo 12 členů. Začalo se jednat o vybudování drůbežárny, byl vybrán i 
pozemek, ale akce se nakonec neuskutečnila.. Opatřila se půjčka od spořitelny 
v Rýmařově na hnojiva a osiva. Tyto si poté většina zemědělců rozebrala na svá 
pole a doufali, že za ně nebudou platit. 
V továrně bylo k 1.1.1949 zlikvidováno bělidlo a barvírna. Od března se zde pak 
začalo s výrobou jednoturbínovou. Celkem bylo v továrně zaměstnáno okolo 30 
zaměstnanců – z toho asi 10 německé národnostu, kteří v okrese zůstali jako 
specialisté pro textilní průmysl. 
 
Rok 1950 
Opět se změnila sestava MNV. Předsedou se stal František Rezek. Předsedou MO 
KSČ je pak Gregor Podhorský. Práce MNV se zaměřila na běžné záležitosti a pak 
také na opravy čin. domů č. 35 a č.36. Dům č. 36 byl dán k dispozici závodu 
K. Gottwalda ve Velké Štáhli  a tyto byty byly závodem upraveny.  
Aktivním referentem MNV se stal referent kulturní - p. Ryglová. Zároveň s Drah. 
Stivarovou a ředitelem školy  bylo obnoveno loutkové divadélko. Hrávalo se 
pravidelně každou druhou neděli ve škole a později také v hostinci. 
V únoru proběhla změna vedení JZD. Patronát nad JZD přebírají Královopolské 
strojírny - závod Velká Štáhle. Jedná se vážně o výstavbě drůbežárny. Z demolic se 
vybíraly cihly a pomáhaly také děti. V červnu tohoto roku, když děti na č.17 kácely 
polorozbořený komín zasáhl padající komín devítiletého Jana Surovce z Jamartic.  
Svým těžkým zraněním na hlavě později podlehl. Tato nešťastná záležitost měla 
soudní dohru a oba přední funkcionáři JZD /p.Kročil a p. Krupa/ byli trestáni. 
V tomto roce dochází k důležitým změnám v postavení tíren v Čechách a na 
Moravě. Většinu přebírá podnik  Tírny n.p. v Novém Městě na Moravě, kam 
přechází i tírna v Malé Štáhli. K naší továrně se přidružuje jako pobočný závod 
tírna v Jiříkově a je zaveden dvouturbínový provoz. V tírně se staví nová 
provozovna, kotelna a nový transformátor. Naše tírna se stává středem lnářství 
v okrese Rýmařov. O tuto skutečnost se velmi zasloužil vedoucí tírny p. Oldřich 
Kapic. 
Zaměstnanců přibývá a nastává nedostatek bytů. Začínají přípravy k výstavbě 
„kolonky“. Na podzim je zde 30 tesařských a zednických učňů, kteří spolu s mistry 
začínají s kopáním základů pro pět dvojdomků. 
 


