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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Září 2015                               Číslo 44 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

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

 

 

 

Jako každý rok i letos se v tomto čase objevuje  
u stánků a ve vinotékách BURČÁK. 

Lahodný nápoj na šest písmen,  
který neodmyslitelně patří k babímu létu. 

 
Někteří rádoby vinaři nabízí burčák od konce srpna až do listopadu. 
Nemožné – pouze klamou zákazníky. Skutečný burčák může být v nabídce 
jen po omezenou dobu. Co to vlastně burčák je? 
Po sklizni se hrozny dávají kvasit, aby se z nich posléze dalo vyrobit víno. 
Samotné kvašení probíhá zhruba dva týdny, při nižších teplotách kolem 15 
až 20° C. A právě ve chvíli, kdy začne mošt kvasit, se formuje to, čemu 
říkáme burčák. Je to vlastně zkvašený nápoj, který překvapivě obsahuje 
množství vitamínů, ale také alkoholu, přírodního cukru, kyselin a kvasinek.  
Nešizený – opravdový burčák je k mání jen pár dní. Skutečný burčák je 
zdravý, vážně. Právě pro aktivitu kvašení je velice často vyhledáván lidmi 
se zažívacími potížemi. Burčák také obsahuje tiamin pro podporu srdeční 
činnosti a významné množství dalších vitamínů a složek, např. kyselinu 
nikotinovou a nikotinamid zabraňující nervovým a kožním poruchám. 
Kyselina pantotenová chrání tělo proti onemocnění sliznice a zažívacího 
ústrojí. 
 
Lidová moudrost na konec. 
Pro uchování zdraví musí člověk vypít tolik burčáku, kolik krve koluje v jeho 
žilách.                              

Tak na zdraví. 
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Podzim – roční období, jehož definice mnohé napoví: „Dny se krátí, 

ochlazuje se, více prší“. 

Ano, podzimní čas nabízí úrodnou půdu pro nejrůznější splíny a nenálady, 
mnohdy své špatné rozpoložení označíme i jako deprese, ale tak tomu 
většinou není. 

Naše „blbá nálada“ rozhodně není deprese, skutečná deprese je totiž vážný 
zdravotní stav a je potřeba ji léčit. Jak si ale vlastními silami v deštivých, 
ponurých dnech spravit náladu? Jak podzimní čas zpříjemnit? 

Fakt, že léto končí, netěší asi nikoho z nás. Léto, prázdniny a období 
dovolených se pojí s dobrou náladou, bezstarostností a najednou je léto 
pryč, nám se ráno moc nechce vstávat z postele, chuť a energie cokoliv 
řešit je čím dál tím menší. A proč vlastně? 

Hlavní příčinou je nedostatek světla. Ano, je to právě „obyčejné sluníčko“, 
které nám dobíjí pomyslné baterky, stará se o pravidelné dodávky hormonů 
štěstí a celkově nás pobízí k aktivitě. Když je krásně jistě nebudeme chtít 
sedět doma, vždyť se toho dá tolik zajímavého podniknout. Naopak v 
pošmourném deštivém počasí bychom nejraději zalezli pod peřinu a 
„zazimovali „ tam. 

Pokud to je tedy jen trochu možné, snažme se pohybovat co nejvíce u 
zdrojů světla. Dalším důležitým faktorem, jak předejít podzimnímu splínu je 
pohyb. Zatímco v létě jsme v jednom kole, na podzim začínáme zvolna 
lenivět. Sport vyplavuje z těla endorfiny, navíc můžeme mít dobrý pocit z 
faktu, že něco děláme pro své zdraví a svou postavu. Endorfiny se tvoří 
člověku v těle, aby nám umožnily přežít kritické okamžiky. To je jejich 
primární význam. 

Endorfiny slouží v těle hlavně ke snižování bolesti (na snižování bolesti je 
prý 1000x násobně účinnější než chemické morfium). Mají také velký vliv 
na naši psychiku a sebevědomí. Při vyloučení endorfinů máme také menší 
strach. Jejich vyplavování vyvolává doslova pocity euforie a jsme v 
obrovské pohodě. Takže vzhůru, třeba na krásnou procházku do lesa. 
Pokud si ji bonus odneseme plný košík vlastnoručně nasbíraných hub, 
nemůže být o splínu ani řeč. 

V souvislosti s podzimem také přichází větší výskyt nejrůznějších virových 
či bakteriálních onemocnění. Právě proto je v tomto období velmi důležitý 
přísun vitamínů, nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny. Takový salát 
z červené řepy a celeru vylepšený čerstvým křenem dokáže vskutku 
zázraky. Pokud si tedy sami dokážeme dny podzimu zpříjemnit, zajisté ho 
v klidu a pohodě přečkáme. 

Krásný a barevný podzim 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?bdid=82027b5f060cc5cd2956f93ccd1a797ae2128c43&att=4&atd=71;5070592416927925049;1286898538;1266;9763;92453;1848;2792672432873259959;100;2;6;2102429800&curl=http%3A%2F%2Fcz.search.etargetnet.com%2Fgeneric%2Fbublina.go.php%3Fkwl%3DBOLEST%26bdid%3D82027b5f060cc5cd2956f93ccd1a797ae2128c43%26ref%3D17710
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Rozhovor měsíce 

 
Nejistým krokem jsem se blížila k činžáku, kde má, mimo jiných, trvalý 
pobyt také letošní červencový jubilant - Vladimír Studený.  Hlavou se mi 
honila otázka, odmítne pozvání k rozhovoru nebo neodmítne. Uf, měla 
jsem, a se mnou i Vy ostatní, velké štěstí -  souhlasil. Ne tedy za velkého 
nadšení, ale souhlasil. A to bylo hlavní., nadšení přijde samo. 
Na mou první otázku, která se týkala dětství, mi odpověděl, že se velmi 
podobalo dětství jeho bratra Františka, se kterým byl v občasníku rozhovor 
v únoru roku 2013. Můžete tedy první číslo občasníku roku 2013 dohledat a 
povědomí o dětství sourozenců Studených si osvěžit. Je zřejmé, že stejní 
rodiče značí podobné dětství. Ale stejné určitě ne.  
V první třídě Vladimír onemocněl infekční žloutenkou a v jejím důsledku se 
stal velmi sledovaným dítětem, tedy sledovaným ze strany své pečlivé 
maminky. Žádné běhání, uřícení se, zbytečná námaha, jen opatrnost. 
Taková byla jistě vize maminky, ale uhlídat aktivního kluka se sportovním 
duchem nebylo právě snadné. Po nástupu na druhý stupeň ZŠ do 
Rýmařova, tedy od šesté třídy, se začal naplno věnovat lyžování. Proč 
právě lyžování? Zapálený pedagog a zároveň vedoucí lyžařského oddílu – 
pan učitel Kubita, manžel oblíbené dětské lékařky, jej „objevil“. Dokázal 
využít a zúročit jeho úspěchy v přespolním běhu a Vladimír pod jeho 
vedením dosáhl mnoha a mnoha sportovních úspěchů. Ve své sbírce má 
řadu diplomů ze soutěží, např. „Sportovní hry mládeže a pracující“ apod. 
Dokonce se kvalifikoval na armádní mistrovství v pětiboji, bohužel neuměl 
plavat, to byl problém, plavat se naučil až v dospělosti, po stavbě 
plaveckého bazénu v Břidličné.  
A kam vedla životní cesta Vladimíra Studeného po základní škole?! Na 
studia. On sám chtěl studovat automobilní průmyslovku, ale pod vlivem 
svého otce, který byl zase pod vlivem pana řídícího učitele Stivara, se 
kterým hrával karty, se rozhodl pro studium na Střední všeobecně 
vzdělávací škole v Rýmařově, dnešní gymnázium. Studium bylo tříleté, 
zakončeno maturitní zkouškou. Poté chtěl pokračovat na pedagogické 
fakultě v Olomouci, obor učitelství, aprobace tělocvik a zeměpis, ale pro 
velký počet uchazečů nebyl přijat. Jako alternativu zvolil dvouleté 
nadstavbové studium vychovatelství v Novém Jičíně. Do školy nastoupil, 
ale bohužel po měsících přišel společně s dalším mužským studentem o 
ubytování na dívčím internátě a se studiem byl konec. Na vysvětlenou. 
Školu navštěvovala výhradně děvčata, kluci byli jen dva a bylo nepřípustné, 
aby bydleli společně s děvčaty. V té době už měl Vladimír vážnou známost 
a tak trochu na nátlak okolí ( rodiny ) začal pracovat v Kovohutích Břidličná, 
nejprve jako dělník. Povinnou vojenskou základní službu absolvoval 
v Janovicích nad Úhlavou, a jak sám říká: „ Vojnu jsem prolyžoval a 
prozávodil “. Byl členem armádního družstva lyžařů Dukla Janovice nad 
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Úhlavou a také z vojny má mnohá sportovní ocenění. Své nadšení chtěl 
dále předávat a tak působil v lyžařském oddíle v Břidličné  Absolvoval 
trenérský kurz a běhu na lyžích se s mládeží věnoval až do roku 1992. Po 
návratu z vojny se vrátil do Kovohutí a pracoval zde až do roku 1992. 
Postupem času si musel doplnit odborné vzdělání, večerně tedy absolvoval 
průmyslovku v Bruntále a může se pochlubit dvěma maturitními 
vysvědčeními. Pracoval jako mistr ve „staré válcovně“, technolog, přípravář 
výroby. Z Kovohutí odešel do Dvorců, kde ve firmě Moravia pracoval jako 
výrobní dispečer a na starosti měl kooperační zakázky. Výroba šla ovšem 
časem do útlumu a tak přešel k Dopravním stavbám Olomouc. U 
dopravních firem, které velmi často měnily své názvy, pracoval až do roku 
2012, kdy odešel do starobního důchodu. Dnes si, i když se to mnohým 
nelíbí, užívá zaslouženého důchodu a klidu. Ale nezahálí. Zvelebuje 
zahrádku a aktivně se podílí na péči o bytový dům č.p. 36. 
 
V roce 1971 se oženil, manželství se časem rozpadlo, ale díky němu je 
tatínkem syna Radka a dcery Michaely. Radost mu dělají také čtyři 
vnoučata. Dnes Vladimír žije spokojeně společně se svou životní 
partnerkou Márií Pospíšilovou v Malé Štáhli. 
 
Nemůžu začít jinak, než otázkou. Proč návrat světáka zpět domů, do 
Malé Štáhle? 
Hlavním důvodem byly vleklé zdravotní problémy maminky. Lékař nám, 
jako rodině, doporučil, že by už neměla zůstávat sama. Bylo to v době, kdy 
já jsem byl ze tří bráchů „nejvhodnější kandidát“. Zůstat tady ve Štáhli, ze 
začátku se sem pravidelně po turnusech v práci vracet, bylo pro mě 
nejjednodušší. Nebylo to nijak plánované, prostě to tak asi osud chtěl a 
okolnosti k tomu přispěly. A pak taky, jako každému rodákovi se mi tady 
líbí. 

 
Co konkrétně se ti tady líbí?! 
To ti mladí ještě nemůžou pochopit. Klid, příroda, vzpomínky a myšlenka, 
že budu mezi svými. Prosté. 

 
Bylo to dobré rozhodnutí – návrat do rodiště, když se na něj díváš 
dnes, s odstupem času? 
Myslím, že ano. Až na malé světlé výjimky, jsem tady spokojen. Společně 
s Maruškou se snažíme si v rámci svých možností života užívat. Mnoho 
jsme toho spolu procestovali, ale určitě je ještě mnoho míst, kde je hezky. 
Třeba Slovensko, dobře ho znám pracovně, tak teď ještě zbývá poznat i 
jeho místopisné krásy. 
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Co volný čas, koníčky? 
Tak v televizi mě sem tam zaujme odpolední romantika a taky „hltám“ 
veškeré sportovní přenosy, nemusím asi jen box. U knížek moc nevydržím. 
Hudbu mám obecně rád, v mém žebříčku popularity jsou na prvním místě 
lidovky.  Lenošit moc nedovedu, po dvaceti minutách musím jít něco „kutit“. 

 
Jak moc se láska ke sportu podepsala a obtiskla do tvých potomků? 
Podědil ji hlavně syn Radek a pak taky jeho syn, vnuk Patrik.  
 
Chtěl se věnovat sportu sám a dobrovolně nebo pod tvým tlakem 
musel? 
Sám musel. Jezdil se mnou od malička na všechny závody a postupem 
času sám začal závodit. Ale závodění mělo svá pravidla a disciplínu a to se 
mu moc nelíbilo. Závody byly třeba o Vánocích a v televizi bylo tolik 
pohádek… Tak jsem mu dal jasně najevo, že závodit nemusí, ale jezdit se 
mnou bude. Ve stejném duchu Radek vychovává také své děti, je to 
správné. Nelze, aby děti dělaly jen to, co sami chtějí. 

 
Co Vladimír Studený a politika?  
Politika je jen na rozčilování, na všech úrovních. 

 
Působíš jako klidný a vyrovnaný člověk, nechtěl by ses trochu 
rozčilovat, třeba na komunální úrovni? Co třeba kandidovat do 
obecního zastupitelstva? 
Současný pan starosta mě po návratu do Malé Štáhle s touto nabídkou 
oslovil, zdvořile jsem odmítl. Dřív jsem se tomu bránil. Chodil jsem do 
práce, jezdil na turnusy, zkrátka byl jsem tady a nebyl. Od té doby mě nikdo 
znovu neoslovil. Rád pomůžu, ale po funkci opravdu netoužím. Snad jen 
bych mohl zúročit své znalosti a dovednosti. Uvidíme, co čas přinese. 

Jubilantovi velmi děkujeme za jeho srdečný projev a přejeme do 
dalších let hlavně zdraví. 
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Společenská kronika 
 

Člověk není souhrnem toho co má, ale souhrnem toho, co ještě nemá, čeho 
ještě může dosáhnout. 

 
 

Jubilanti měsíce července, srpna, září: 

 

 

Ohlédnutí se za akcemi, které jsme v obci pořádali: 

Sportovní den na kolech 
25.7. jsme uspořádali pro děti sportovní den na kolech. Před samotným 
zápolením na kolech se děti občerstvily melounem. David Janík s Radkem 
Neshodou nalajnovali dětem trasu a Laďa Podhorský jim trasu, které 
započala od Obecního domu vysvětlil. Pak děti pokračovaly až k domu 
pana Mitáčka, otočka a zpátky na nohejbalové hřiště, kde měly nachystané 
překážky. Čas se dětem měřil, ale vítězně z toho vzešly všechny děti. 
Odměnou byla v horku limonáda, lízátko a oblíbený brumík. Povedená 
akce. Tak příští rok Sportu zdar!!! 

 

Laďa Podhorský vysvětluje všem přítomným, kudy vede trasa a Tobiášek s tatínkem jezdí na 
kole často (jde to vidět). 

 

 

Studený Vladimír 65. narozeniny 

Mackura Milan 45. narozeniny 

Kročilová Anna 40. narozeniny 

Kadlecová Lenka 45. narozeniny 

Bršťák František 81. narozeniny 

Coritár Štefan 55. narozeniny 
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Pouť v místní kapli  
I přes nepřízeň počasí se naše 
kaple, zasvěcená Janu Křtiteli, 
v neděli 28.6. naplnila, pro tradiční 
poutí mši svatou.  
Po mši, jak bývá zvykem, bylo pro 
účastníky mše připraveno 
občerstvení, v kroužcích se 
přátelsky podebatovalo 

 

 

Turnaj v nohejbale o putovní pohár starosty obce 
Prvního srpna se uskutečnil v Malé Štáhli XVIII. ročník turnaje v nohejbale o 
pohár starosty. Již potřetí má turnaj charakter mezinárodní, zúčastňují se 
družstva ze Slovenska a to ne kdejaká. Již dva krát turnaj některé z nich 
vyhrálo. 
V letošním roce se turnaje zúčastnilo 12 družstev, celky z Václavova, Ostravy – 
Poruby, Olomouce, Turzovky (SK), Jarini z Bruntálu, Pustkovce, tři družstva z 
Malé Štáhle (Obec, Bizoni a chalupáři), Staré Vsi, Valšova, Fešáci z Rýmařova, 
(někdy pod prapodivným názvem). 
Sportovní úroveň zúčastněných družstev každým rokem roste, mnohá družstva, 
která před třemi či pěti lety byla, jak se říká, do počtu, v letošním roce se 
probojovala do čtvrtfinále. Kvalita se projevila i v tom, že jednotlivé zápasy se 
proti dřívějším letům prodloužily a turnaj se dohrával za umělého osvětlení a 
skončil po deváté hodině večerní.  
V letošním roce bylo pořadí:  
1. Turzovka, 2. Olomouc, 3. Stará Ves, 4. Pustkovec 
Účastníci turnaje, hráči i diváci měli zajištěné občerstvení po celý den. 
Naši největší „oranžoví“ sportovci skončili bohužel pátí, ale i tak jsou dobří a 
sklízí úspěchy, což dokazují častými sportovními úspěchy na jiných závodech. 
Příští rok hodně štěstí!!! 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

 ZO dne 13.7.2015 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výpočet stočného, u odběratelů z obecní studny, 
podle vyhlášky a vodovodech a kanalizacích (tabulky republikové spotřeby) pro 
rok 2015 a ukládá panu starostovi oslovení odběratelů k založení Společenství a 
to do příští schůze ZO. 

 Zastupitelstvo obce vypouští z dlouhodobého programu obce Malá Štáhle 2014-
2020 plynofikaci obce. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pohárů a dárkových balíčků pro vítězná 
mužstva. 

 Zastupitelstvo schvaluje 100,-Kč/dítě k akci ukončení prázdnin. 
 

ZO dne 30.7.2015 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání Vyjádření k doplněné dokumentaci a 
posudku EIA MSK 1834 záměru „Výroba hliníkového granulátu Malá Štáhle“ tak, 

jak bylo zastupitelstvu předloženo, na KÚ MSK Ostrava. 
 
ZO dne 9.9.2015 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska 
za rok 2014 ve smyslu §39, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění a bere na vědomí jeho celoroční 
hospodaření – bez výhrad dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
SOR ze dne 24.2.2015. Dále bere na vědomí zprávy kontrolní komise ze dne 
18.2.2015 a ze dne 11.6.2015 týkajících se kontroly hospodaření za rok 2014 a 
roční závěrky za rok 2014. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Změnu č. 1 Územního plánu Malá Štáhle. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu z kontroly finančního výboru za 2.Q.2015. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva 01-
07/2015, provedenou kontrolním výborem. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k vyzvání paní Komůrkové k předložení 
ubytovací knihy. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření 
se dřevem. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 tak, jak byla předložena. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce a následném darování 
kompostérů, nádob na tříděný odpad, velkoobjemné kontejnery  
a štěpkovačem mezí obcí Malá Štáhle a společnosti RÝMAŘOVSKO o.p.s. a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o přenechání věci a následném 
darování kompostérů mezi obcí a občanem a pověřuje starostu 
k podpisu smluv. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu dřevěného přístřešku o rozměrech 
cca 10x5m, která částečně zasahuje na obecní pozemek p.č. 35/2. 
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Štěpkovač, kompostéry a kontejnery na drobný kov 

Obec získala, prostřednicvím společnosti RÝMAŘOVSKO o.p.s.., dotaci na 
realizaci projektu „Rozšíření separace odpadů na Rýmařovsku“, z níž jsme 
pořídili štěpkovač, 30 kompostérů a 3 kontejnery na drobný kovový odpad. 
Štěpkovač bude využíván k likvidaci větví po kácení dřevin. Umožňuje 
likvidovat zbytky až do průměru 8 cm, produktem jsou válečky dlouhé cca 5 
cm, dají se hned u stroje pytlovat a lze je využít na topení tam, kde se topí 
v kotlích na sypané palivo. Obec zajistí likvidaci větví i občanům, pokud to 
budou potřebovat, náklady pro ně bude jen palivo – benzin. 
Kompostéry se poskytují zájemcům smluvně do bezplatného pronájmu, po 
pěti letech pak přecházejí do jejích vlastnictví. Zájem je veliký, jsou již skoro 
všechny předány zájemcům, pokud by měl ještě někdo zájem, nechť se 
hlásí na obecním úřadě.  
Kontejnery na drobný kovový odpad jsou umístěny na sběrných místech a 
ukládají se do nich konzervy, obaly od sprejů, kovové nádobí a ostatní 
drobné kovové předměty.  
V průběhu roku bude do obce dodán ještě velkoobjemový kontejner, který 
by měl sloužit k odkládání posekané trávy, po naplnění pak bude jeho 
obsah odvážen na kompostovací plochu, která bude zřízena pro více obcí 
rýmařovska. 
Celková výše nákladů na separaci odpadů je 238 178,50 Kč. Dotace je ve 
výši 214 360,65 Kč. Obec Malá Štáhle se bude na celé akci podílet částkou 
23 817,85 Kč. 
 
Nejen pro naše děti připravujeme tyto akce: 

 Drakiáda - děti si přinesou draky, které budeme pouštět 
za velkým hřištěm. Podmínkou je větrné počasí a 
odměnou bude dětem jablíčko a brambora, které si 
opečou v ohýnku. Sejdeme se již tuto neděli tj. 27. 
září v 15:00 hod. u Obecního domu. 

 Dýňování spojené s lampiónovým průvodem. Pro 
děti připravíme sladké i slané dobroty z dýní a pak po 
setmění vyrazíme na trochu strašidelnou procházku s lampióny. 
Termín 14.listopadu. 
 

Termíny můžeme podle počasí změnit, ale slibujeme, že se vše dozvíte 
dopředu a už teď se na všechny těšíme. 
 

Pozvání na pivko 

Tuto sobotu 26.9. budeme na sále v Obecním domě točit pivko, přijďte si 
popovídat se sousedy, těšíme se na Vás.  
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Hasiči radí – topná sezóna se blíží 
 

Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebezpečí vzniku požárů sazí 
a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že se nejedná o 
planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel vzniklo od začátku roku 
2010 v Moravskoslezském kraji již 48 požárů. 

Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, 
protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké 
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo 
otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto 
na pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu 
technického stavu komínu odborníky - kominíky! 

A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
obnáší? Dle nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které 
nabude účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit 
čištění spalinové cesty za období jednoho roku, a to: 

 u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW  

o při celoročním provozu - 3x  

o při sezónním provozu - 2x (nejlépe před a po skončení 

topné sezóny)  

 u spotřebičů na pevná paliva nad 50 kW - 2x  

 u spotřebičů na plynná paliva - 1x  

Čištění komínů u spotřebičů na pevná paliva do zmíněných 50 kW včetně 
lze provádět svépomoci podle návodu výrobce, přesto je lepší spolehnout 
se na kominíky.  

Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit kontrolu spalinové cesty 
odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví, u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW, 
kapalná a plynná paliva jedenkrát za rok, u spotřebičů na pevná paliva nad 
50 kW dvakrát ročně. 

Dále se provádí revize spalinové cesty odborně způsobilou 
osobou např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou 
nebo novou instalací nového spotřebiče, nebo hodláte-li změnit druh paliva. 

O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění 
případných nároků vůči pojišťovně. 
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A co když dojde k požáru v komíně? 

Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou 
linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by 
popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se 
můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku 
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte 
riskantně. 

Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!!! 
¨ 

 

Kominík v obci 

V měsíci říjnu (termín bude upřesněn) bude v naši obci kominík, který 
provede potřebnou revizi dle zákona. V případě zájmu se mohou občané 
hlásit na OÚ. 
 

 

28. září – svátek sv. Václava 

Svatý Václav (asi 907 – 28. září 935, příp. 929[1], německy 
Wenzel von Böhmen) byl český kníže a světec, který je 
považován za patrona Čech a Moravy[2] a symbol české 
státnosti. 

Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se 
na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem 
Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a 
založil chrám sv. Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražděn ve 
(Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu 
převzal vládu. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro 
svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté 
přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení 
šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal 
symbolem českého státu, např. v Kodexu vyšehradském, na 
mincích nebo na Myslbekově pomníku, a taky na pomníku 
Čech (který byl v rozmezí mezi první světovou a druhou 
světovou válkou zničen). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/907
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/935
https://cs.wikipedia.org/wiki/929
https://cs.wikipedia.org/wiki/929
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_kn%C3%AD%C5%BEectv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patron#Sv.C4.9Btci_jako_patroni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav#cite_note-2
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ludmila
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bude%C4%8D_(hradi%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta,_V%C3%A1clava_a_Vojt%C4%9Bcha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Boleslav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A9_p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A9_p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zrak
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mince_v_%C4%8Desk%C3%BDch_zem%C3%ADch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava
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Ukončení prázdnin 

Poslední srpnová sobota patřila našim dětem. Společně s rodiči jsme 
vyrazili na kolech do Velké Štáhle, kde byla pro všechny rezervována hra 
minigolf. Měli jsme trochu obavy z hlavní cesty I/11, ale šikovní tatínkové 
zastavili na chvíli provoz a ohleduplní řidiči, když viděli naše ratolesti 
v reflexních vestách, zbystřili pozornost. Počasí nám zprvu nepřálo, ale 
jakmile jsme dorazili na minigolf, začalo parné léto. Vhod přišla dětem 
chlazená kofola a dospělákům pivko, které tam čepují. Hra na minigolfu 
trvala 2 hodiny a dětem, které hrály minigolf poprvé, se moc líbila. Určitě 
pěkné zpestření prázdnin, které bylo ukončeno tolik oblíbeným opékáním 
špekáčků, u kterého nám Laďa Podhorský zpíval a hrál na kytaru. Ovšem 
jeden zádrhel se vyskytnul. A to, když Tomáškovi praskla na zpáteční cestě 
domů na kole duše. Ale strejda „kozel“ s Ivou Kovalenčíkovou vše vyřešili – 
děkujeme. Jde vidět, že držíme pohromadě, jako správná parta. Tak kdoví, 
třeba si příští rok akci zopakujeme. A dětem přejeme úspěšný školní rok. 

 

 
Sportovní úspěch 

Ve dnech 19.-20.9. se konalo v Břidličné Mistrovství ČR v letním biatlonu 
žáků. Podle fotky jste jistě 
poznali uprostřed naši Kačku 
Horňáčkovou, která se svými 
sportovními „kolegyněmi“ 
získala bronzovou medaily za 
štafetu družstev. A ta druhá 
medaile, kterou drží v ruce je 
zlatá!!! Ano, naše Káťa se stala 
Mistryní ČR v biatlonu žáků ve 
sprintu!!! Jsme na ni hrdí, moc 
gratulujeme a přejeme hodně 
dalších sportovních úspěchů. „Sportu zdar a biatlonu zvláště!“ 


