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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Srpen 2013                                Číslo 35 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

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

 

 

 

Prázdniny jsme nechali pomaloučku se přehoupnout do své druhé půlky, a 
Vy  - naši věrní čtenáři, se pozorně začtěte  

do dalšího čísla obecního zpravodaje. 
 

Co vás čeká? 
Články k zamyšlení, nové informace o dění v obci  

a mnoho dalšího zajímavého čtení. 
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Prázdniny 
 

Myslím, vlastně jsem si jista, ţe ţádné slovo v dětské mluvě se netěší 
takové oblibě jako právě slovo prázdniny. 

Devět písmenek, které symbolizují pohodu – klid - sladké nicnedělání -  
spoustu záţitků zejména pro děti mladší a pak také letní lásky a poctivě 
brigádou vydělané korunky pro děti starší. Kaţdé z dětí se na zaslouţený 
prázdninový odpočinek těší, čeká jej letní tábor, návštěva babičky, rodinná 
dovolená a mnohé další. Musím přiznat, ţe dnešním dětem celkem 
závidím. 

Před pár dny jsme Barunku odvezli na letní tábor. Kaţdoročně na tábor 
jezdí s nadšením a vrací se plna záţitků. 

Já sama si matně pamatuji svůj letní, tehdy ještě pionýrský tábor, který 
jsem absolvovala. Mám pro něj jediné synonymum – hrůza. V Rýmařově 
jsem nasedla do autobusu, který byl plný dětí z Rýmařova, já znala děti 
z Břidličné, to byl můj pořádný handicap, se kterým jsem bojovala po celé tři 
týdny. Přetrpěla jsem to, přeţila jsem, ale nikdy uţ mě nikdo na tábor 
nedostal. Dnes se mi v souvislosti s táborem vybaví plnění táborového 
odznaku zdatnosti, zápisník táborových plamínků a hlavně čekání, mnohdy 
marné, na dopis z domova a taky počítání dní, kdy přijde konec. 

Dnešní tábory jsou, zejména z důvodů finanční nákladnosti, většinou 
desetidenní, coţ je pro citlivou dětskou duši i pro duši starostlivého rodiče 
daleko přijatelnější. 

V dnešní době naplněné technickými vymoţenostmi se my, rodiče, kaţdý 
večer můţeme podívat na galerii fotografií, které podrobně mapují den 
v táboře. Vidím usměvavé dětské tváře a je mi jasné, ţe tento tábor byl 
dobrou volbou. A co naše děti ještě čeká? 

Samozřejmě nesmí chybět pár dní u babičky, ty dnešní jdou nějak více 
s dobou. V koupelně na poličce mají plno laků na nehty, parfémů a vůbec 
nejsou proti, se o tyto kosmetické skvosty se svými vnučkami podělit. 

Jak vidím dnes své prázdniny? Vybaví se mi sběr červeného lepkavého 
rybízu na marmeládu, při jejíţ konzumaci jsem se pak šklebila celou zimu. 
A to jsem měla velké štěstí, kdyţ mě při sběru nepopíchaly včely. 

Taky cítím vůni sena, rozhazování kupek a převracení sena pro králíky, 
kteří pak skončili na pekáči v troubě, a já je stejně nikdy nejedla. Přece si 
nedám k obědu kamaráda. Ale ne, nemohu být tak negativní. Taky já měla 

plno prázdninových záţitků. Všem dětem přeji jen ty krásné. 
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Z jednání obecního zastupitelstva 
 

ZO dne 10.6.2013: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Bonita Group Service, s.r.o. 

z Tišnova na vybudování dětského hřiště. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávy kontrolního výboru ze dne 30.5.2013 

 Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p.č. 51/1 a 35/2  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy k provozování ČOV a 

kanalizačního řádu v obci na rok 2013 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet SOR za rok 2012. 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření SOR za 

rok 2012 a zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o rozpuštění sdružení a o vzájemném 

vypořádání majetku „Informační kiosek EAGLE z programu LEADER“ se 

Sdružením obcí Rýmařovska 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2013 tak, jak bylo 

předloženo 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení výsuvné markýzy, osvětlení a parketu 

před prodejním kioskem a k bočním dveřím venkovní rohož.Zastupitelstvo obce 

schvaluje finanční podporu pro obec postiženou povodní v částce 10 000,-Kč. 
 

ZO dne 10.7.2013: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku a montáž herních 

prvků na dětské hřiště s firmou Bonita Group Service s.r.o. z Tišnova, v celkové 

ceně 402 579,-Kč 

 Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem projektu „Úprava zastávek a ploch 

Rýmařovsko“, který je předložen v rámci „Programu obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2013“, týkající se parcely  

č. 43 v katastrálním území Malá Štáhle 

 Zastupitelstvo obce schvaluje obsazení místa správce Obecního domu, spolu 

s pronájmem bytu, od 1.9.2013, paní Janě Horňáčkové 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu finančního výboru o kontrole ze dne 

24.6.2013 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení medailí, pohárů a dárkových košů pro 

výherní družstva turnaje v nohejbale. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení pro děti v rámci „strašidelné 

noci 
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Správce obecního domu 

 
Na červencovém zasedání obecního zastupitelstva došlo ke změně ve 
spravování prostor obecního domu. 
Správcování po téměř čtyřech letech převezme na přelomu měsíce srpna a 
září p. Jana Horňáčková, která je účetní obce.  
Sourozenci si pomyslně předají funkce, fakticky p. Jana Horňáčková 
převezme správcovský byt. 
Co stojí za touto výměnou, co její aktéry vedlo k takto zásadní ţivotní 
změně. Nemohla jsem se nezeptat. 

P. Jana Horňáčková má k této zásadní změně ve svém ţivotě mnoho 
důvodů. Jsou veskrze osobní a nerada by je dále rozváděla. Jedním z nich 
je třeba zařídit si bydlení podle svého vkusu, i kdyţ je to jen pronájem. 
Rodina se změnou souhlasila, manţel Petr se bude starat o vytápění 
obecního domu, úklid sněhu a podobné „muţské“ práce, úklid prostor pak 
zůstane na paní správcové. Rodina Horňáčková nebere stěhování se do 
obecního domu jako definitivní řešení, sama je zvědavá, co jí další ţivot 
přinese, jaká bude další adresa rodiny Horňáčkových ?! 
Nová paní správcová má v úmyslu vícekrát otevřít dveře společenské 
místnosti veřejnosti. Dokáţe si představit, ţe například 1x za měsíc by se 
tady místní sešli, vytočilo by se nějaké to pivko, zahrály se třeba karty, 
poklábosilo se…………..Myslím, ţe to vůbec nezní špatně. 

P. Ladislav Podhorský se k návratu do bytu, kde dříve ţil se svou rodinou 
chystal uţ déle. Důvodem byly zejména finance, utáhnout dva byty není 
snadné. P. Ladislav čekal na vyřešení osobní situace, dočkal se, a tak se 
začaly balit kufry. Správcování mu chybět nebude, ale novému správci je 
ochoten být nápomocen. Těší se, ţe se z hlavního aktéra společenských 
akcí stane pouhým účastníkem.  

 
Moudra všedního života 

V návaznosti na článek, který přečtete na str. 11 tohoto Zpravodaje a který 
stručně a věřím, ţe i trefně, mapuje politickou situaci v naší zemi, mi 
dovolte podělit se s Vámi o pár ţivotních mouder, tvrdých – reálných. 

 Co řeknu, to sedí. Nechtěl bych ale sedět za to, co řeknu. 

 Tajemství úspěchu je slušnost a upřímnost. Jakmile se jich zbavíte 
- dosáhnete všeho. 

 Ţivot je jedno velké bahno. A dobře v něm umí plavat jen svině. 

 Na ţivotě je nejkrásnější jeho rozmanitost. Kaţdý den vás vytočí 
někdo jiný. 

 Alkohol vám nedá odpověď, ale pomůţe zapomenout otázku. 
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 Kdyţ něco nemůţeme změnit, naučme se s tím ţít. 

Přespávání na hřišti 

Čtvrtý prázdninový víkend se na hřišti konal druhý ročník akce přespávání ve 
stanech, které je spojeno s vařením kotlíkového guláše. Děti si také zasoutěţily, 
vyuţily soutěţe, které byly naplánovány na Dětský den, který ovšem „propršel“. 
Abych byla přesnější, mělo se konat. Napadá mě, ţe tato akce je „zakletá“. Jak jinak 
si vysvětlit, ţe děti na hřišti opět nepřespaly, vlastně nedospaly. 
 

  
 

Loni je vyhnalo počasí, letos dokonce lupiči. Po druhé hodině ranní došlo v obci 
k autonehodě, zasahující policisté doporučili, aby děti odešly domů. Podle 
zdokumentovaných fotografií se dětem odpoledne velmi líbilo. A o to přeci šlo. 

 

Co se děje v obci 

Nemohli jste si nevšimnout, ţe v obci probíhá obnova dětského hřiště. Akci, která je 
součástí akce revitalizace návsi, pro obec prováděla firma BONITA GROUP 
SERVICE s.r.o. z Tišnova. Projekt je částečně hrazen z dotačního fondu a částečně 
z rozpočtu obce. Celkové náklady jsou ve výši 402 579,-Kč. Sami můţete posoudit, 
ţe nemalé vynaloţené finanční prostředky splnily přesně svůj účel. Naši nejmenší 

mají z nového hřiště obrovskou radost. 

  

Další fotografie z průběhu realizace opravy dětského hřiště naleznete na 
internetových stránkách obce www.malastahle.cz, v sekci fotogalerie 2013. 

http://www.malastahle.cz/
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Společenská kronika 

 

Moudrost není vlastnost vyhrazená starcům. 

 
Minulé číslo zpravodaje bylo obohaceno o velmi zdařilý kousek. 
Zcela neúmyslně se podařilo opomenout jubilanty na letní měsíce. Tento 
omyl byl záhy po uvedení čísla mezi vás - čtenáře, odhalen, leč na nápravu 
bylo jiţ pozdě. A začaly se dít věci. 
Byla jsem bombardována otázkami typu: „ Tak já jsem nikdo?!“ „ Proč já 
nejsem oslavenec?!“ a podobně. 
Pohotově jsem se snaţila oponovat, ţe jsme na nikoho nezapomněli, ţe 
vše bylo předem připraveno, ţe to byl vlastně takový testík, zda naši čtenáři 
zpravodaj pozorně čtou. Přiznávám, testík to sice nebyl, ale čtenáři jste 
velmi pozorní. Všem opomenutým oslavencům se velmi omlouváme a 
předesíláme, ţe k takovému omylu dochází v naší redakci jednou za deset 
let. 
 

Oslavenci na měsíce září, říjen 
 

Hloušková Marie 70 Toman Marek 10 

Vašková Anna 65 Bauer Michal 30 

Kadlec Martin 15 Horňáčková Petra 15 

Vašek Bronislav 35   

 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let. 

 
31. srpen je 243. den roku a celých 122 dní nás dělí od silvestrovských 
oslav. Připomínáme si výročí tragické smrti Lady Diany, narozeniny slaví 
mimo jiných třeba hokejový brankář Ondřej Pavelec, modelka Tereza 
Maxová. Svátek slaví všechny Pavlíny a děti se ne zrovna radostně chystají 
na návrat do školních lavic.  
Své dvaatřicáté narozeniny v tento den oslaví také David Janík, chcete-li 
Kozel. Právě on si dokázal nadělit ten nejhezčí narozeninový dárek – 
vlastní svatbu. Šalamounské řešení – Davidovi by se nemělo stát, ţe by 
kdy zapomněl na výročí sňatku. V červnovém čísle Zpravodaje z roku 2011 
David v rozhovoru uvedl, ţe se oţení ve třiceti. Klobouk tedy dolů, ještě 
sedm let si mohl uţívat sladké svobody. (Myšleno, kdyby se oţenil ve 39., 
coţ je taky pořád třicátník). Já ale věřím, ţe po boku své budoucí manţelky 
Markéty si bude uţívat celý ţivot. On tomu zcela jistě věří taky. Teď uţ jen 
zbývá, aby si ţivot s ním uţívala také jeho budoucí choť Markéta. 
 
 HODNĚ ŠTĚSTÍ a užijte si to!!! 
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Dne 17. června 2013 zemřela paní Marie Mahdalíková  
nejstarší občanka obce Malá Štáhle  

opustila nás ve věku nedoţitých devadesáti šesti let.  

Čest její památce 

 
Dovolila jsem si poţádat p. Rechtorikovou a její sestru p. Bigasovou o pár 
vět, které by nám pomohly zavzpomínat a také lépe poznat – připomenout 
si p. Marii Mahdalíkovou. Proč právě tyto dvě dámy? 
O Maryšku, jak jí obě říkaly, se dlouhé roky staraly. Staraly se pečlivě, ve 
dny všední i sváteční, obětavě, mnohdy na úkor svých blízkých a vidíte, 
stejně si někteří místní myslí, ţe se staraly s vidinou zisku.  
Úsměvné. Jen ten, kdo zaţil stejnou či podobnou osobní zkušenost, dokáţe 
naprosto jasně pochopit, ţe takovouto sluţbu člověk člověku nemůţete 
poskytnout pro zisk, musí ji poskytnout ruku v ruce s úctou, láskou, 
porozuměním. 
Paní Bulová, moje tchýně, se dlouhé roky starala o svou zcela imobilní 
maminku. Mnohokrát jsem ji při její řeholi, ano, jinak to nelze nazvat, viděla 
a mnohokrát ji tiše obdivovala. Krmení, přebalování, polohování, osobní 
hygiena, to vše dělala dnes a denně. Mnohokrát jsem si kladla otázku, 
budu-li v ţivotě postavena před stejnou situaci, dokáţu to? Jasně, 
odpovědět jsem si ještě nedokázala, věřím, ţe ano, ale jistota mi chybí. 
Sestry Anna a Šarlota toto dokázaly dělat pro cizího člověka. Zcela jistě jim 
oběma místo závisti patří zaslouţený obrovský veřejný dík.  
Jak obě vzpomínají na p. Mahdalíkovou?! Přináším přepis našeho 
rozhovoru. 
„Starání se o Maryšku začalo tak nějak pozvolna, nejprve obstarání 
nákupů, mytí oken, postupně se pomoc stupňovala, tak jak se stupňovala 
Maryščina bezmocnost. Kdyţ začala být moc špatná, nezbývalo, neţ aby 
se Lotka / p. Bigasová / k Maryšce nastěhovala. O péči jsme se podělily, 
staráme se ještě o svého postiţeného bratra Františka, takţe to někdy bylo 
opravdu moc těţké, zároveň jsme ovšem měly obě zkušenosti. 
Maryška měla moc těţký ţivot. Kdyţ měla dva a půl roku zemřela jí 
maminka, tatínek domů přivedl macechu, která byla od něj o dvacet let 
mladší a sedm dětí svého muţe neměla vůbec ráda. Děti často bila a jeden 
Maryščin bratr prý dokonce v deseti letech byl její rukou tak krutě zbit, ţe 
jen v trenýrkách utekl z domova. Těţké měla dětství a těţký měla i ţivot se 
svým muţem, se kterým se později rozvedla. Její muţ měl více rád alkohol 
neţ svou ţenu. Manţelství bylo bezdětné a tím oba velmi trpěli. Maryška 
jako sedmnáctiletá čekala dítě, ale strach z macechy byl velmi silný. Po 
pochybně provedeném potratu měla závaţné zdravotní komplikace a dítě 
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uţ bohuţel nikdy mít nemohla. Přes všechny ţivotní křivdy měla ţivot velmi 
ráda. Nechyběla jí chuť k jídlu ani smysl pro humor. I přes svůj pokročilý 
věk si zachovala zdravý rozum, měla plány na další roky, plánovala si svůj 
ţivot minimálně do sta let. O smrti nemluvila, měla strach jen z léčebny 
dlouhodobě nemocných, ale my dvě jí slíbily, ţe pokud to budeme zvládat, 
do ţádné léčebny ji nedáme. To dobře věděla a byla v psychické pohodě.  
Asi čtrnáct dní před svou smrtí se začala v noci častěji budit, přes den 
pospávala a tak si chtěla v noci povídat, bylo to s ní mnohdy jako s malým 
dítětem. Špatně viděla, měla zelený zákal. V roce 2012 byla 
hospitalizována v nemocnici a tam jí zapomněli kapat do očí, tím se její zrak 
dost zhoršil. Tehdy jsme se moc zlobily, kapky měla s sebou, personál jsme 
upozornily a stejně to tak dopadlo. Léky brala dlouhé roky, na srdce, na 
ledviny, byla dlouhá léta po mozkové příhodě, přesto všechno se drţela. 
Dohlíţely jsme obě na to, aby měla pohyb, nebylo to nic moc, ale po bytě  
a na záchod se pomaličku došourala. Bylo to důleţité, aby nedostala zápal 
plic, toho jsme se bály. Hlídaly jsme ji, dbaly na to, aby měla dostatek 
ovoce, vlastně všeho co potřebovala.  
Koupaly jsme ji společně, byly jsme u kadeřnice i pedikérky. Jednou přijely 
na kontrolu sociální pracovnice, neshledaly vůbec ţádné závady, dívaly se 
do lednice, po bytě, na Maryšku, „prošňupaly“ to dobře, odcházely naprosto 
spokojené. I my jsme byly rády, ţe je všechno v pořádku, ţe se staráme 
dobře, ale kontrola byla na „udání“ a to nás velmi zamrzelo. Nevíme, jestli 
to byla lidská závist, zloba nebo hloupost…. 
Myslíme si, ţe člověk tak nějak dopředu vytuší, ţe zemře. Jednou nám 
řekla, ţe uţ měla devadesát šest, my jsme ji oponovaly, ona si stála za 
svým. Řekla, ţe patnáctého zemře, patnáctého začaly potíţe s dýcháním, 
modraly jí rty, tak jsme zavolaly sanitku. Odvezli jí do nemocnice, snaţili se 
pomoci, ale ţivot jí dokázali prodlouţit jen o dva dny, srdíčko sláblo  
a sedmnáctého ráno zemřela. 
Kdyţ sanitka přijela, Maryška nám oběma děkovala, bylo to plné emocí.  
Po její smrti jsme jí splnily její poslední přání, nechtěla ţádný obřad, ţádnou 
rodinu uţ neměla, ani tady ani ve svém rodném Polsku. Rozloučily jsme se 
s ní, obě věříme, ţe jsme pro ni udělaly v jejím ţivotě i po její smrti 
maximum. Obě máme svědomí čisté, to je pro nás důleţité. Lékař ze 
sanitky i lékaři v nemocnici byli velmi příjemně překvapeni, jak dobře bylo  
o Maryšku postaráno, lékaři se domnívali, ţe je to naše maminka. Kdyţ 
zjistili, ţe je to pro nás vlastně cizí člověk, nešetřili poklonami. Velice nás 
potěšilo vědomí, ţe naše snaţení nebylo marné. Co si myslí ostatní, je jen 
a jen jejich věc“. 
 
Oběma dámám vyslovil dík pan starosta osobně a za nás všechny 
předal kytičku růží.  
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I já děkuji za jejich vyznání a skutečně smekám před nimi. 
Ohlédnutí za poutí 

Tradiční pouť v naší kapli zasvěcené sv. Janu Křtiteli - významné osobě 
křesťanské víry, mnohými zvaný jako předchůdce Jeţíše Krista, se konala 
v neděli 23. června. Mši svatou slouţil P. Mgr. Marek Ţukowski, duchovní 
správce Římskokatolické farnosti Malá Morávka. Bohosluţba, jím vedená, 
byla velmi poutavá. Její neplánovanou součástí se stala silná letní bouřka, 
která se nad obcí přehnala a dokázala odvést pozornost přítomných. Byla 
doprovázena prudkým lijákem, silným větrem a také krupobitím.   

Po pouti bylo pro přítomné přichystáno občerstvení. Velký dík patří p. Věře 
Neshodové za vzorný úklid kaple a lví podíl na organizaci pouti. 
A připomínáme, ţe kaţdou druhou neděli se koná mše v místní kapli. 
Nejbliţší bude 11. srpna  v 8.00 hod, všichni jsou srdečně zváni. 
 

 
Akce pro děti k ukončení prázdnin 

 
Na sobotu, 24.8.2013, bude pro děti v rámci rozloučení se s prázdninami 
připraveno opékání. Všechny děti zveme v 16.00 hod. na hřiště a děti – 
„kola s sebou“- lenošit nebudeme!!!!!! 

 

 
VYHLÁŠKA 

 
Zákaz odběru povrchových vod 

 
Městský úřad Rýmařov, jeho odbor ţivotního prostředí, jako věcně příslušný podle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní 
zákon“) ve veřejném zájmu s účinnosti ode dne vyvěšení na úřední desce nebo na 
místě obvyklém do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona 

zakazuje 
odběr povrchových vod ze všech vodních toků v povodí toků Moravice a Podolský 
potok včetně uvedených vodních toků. 
Zákaz je vydán po projednání s Povodím Odry s.p. Ostrava s odůvodněním, ţe 
vzhledem k přetrvávajícím klimatickým podmínkám, vlivem nichţ došlo ke 
kritickému sníţení průtoků na tocích, můţe dojít ke kyslíkovému deficitu a 
závaţnému ohroţení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohroţení 
zajištění funkcí vodních toků. Zákaz se nevztahuje na odběr povrchových vod za 
účelem výroby pitné vody. 

Zákaz odběru povrchových vod platí do odvolání. Za nakládání s povrchovými 
vodami se povaţuje odběr za pomoci čerpadla, převádění, akumulování, vzdouvání, 



 10 

vyuţívání jejich energetického potenciálu atd. Pokud by podmínky umoţňovaly 
odvolání zákazu, bude tak neprodleně učiněno.  

Svůj strom si už můžete pokácet 

Jestliţe vám na zahradě překáţí strom, kterého se potřebujete zbavit, a 
dosud jste to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července 
můţete začít kácet bez správního řízení. Umoţňuje to novela vyhlášky o 
ochraně dřevin a povolování jejich kácení (č. 189/2013 Sb.).  

Neţ však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, ţe vaše zahrada splňuje 
podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva 
definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u 
bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Všechny tyto 
vlastnosti musí zahrada splňovat současně.  

Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou povaţovány např. pozemky v 
zahrádkářských osadách, přestoţe v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, 
a také zahrady ohraničené pouze ţivým plotem.  

Památné a jinak významné stromy  

Ačkoli se moţnost kácení stromů na vlastním pozemku značně uvolnila, 
existují výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin, jeţ jsou 
součástí významného krajinného prvku či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny 
jako památný strom. Speciálně památný strom lze kácet jen ve veřejném 
zájmu, například je-li v havarijním stavu. Vydrţte do vegetačního klidu. 

Ačkoli vám od 15. července jiţ nikdo nemůţe mluvit do záměru pokácet 
strom na vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň přírodní 
zákonitosti.  

Je obvyklé, ţe se stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 
1. října a končí 31. března. Kácet v této době je i praktičtější, protoţe 
stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také nejsou uţ plné mízy, čili vlastní 
práce je čistší.  

V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na 
stromě a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči a mladé, coţ je trestné. 
(Zákon zakazuje úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat 
ptáky zejména během rozmnoţování a odchovu mláďat, pozn. red.)  

Kolik to stojí? 

Pokud si netroufáte pokácet strom sami, můţete se obrátit na  
specializované firmy. Ty si mohou účtovat částku od 500 korun za strom, aţ 
po několik desítek tisíc, v závislosti na obtíţnosti zákroku. Obzvláště  
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v rizikových případech, kdy například korunou stromu prochází dráty  
elektrického vedení, nebo se příliš naklání nad dům, nebo jiným  
nepatřičným směrem atd.  

Letošní letní slunce má pro českou politickou scénu,  
zejména pro některé její aktéry, doslova spalující účinky. 

My voliči bychom mnohé vrcholné představitele naší politické scény viděli 
nejraději spálené - ještě lépe upálené. Tohoto trestu v 18. století přestalo 
být v Evropě uţíváno, byl povaţován za barbarský. 

Chování některých, bohuţel mnohých, politiků je také barbarské.  

Myslím, ţe alespoň „spálení prstů“ by se mohlo do trestního řádu navrátit. 
Musel by se ovšem zmnohonásobit počet popáleninových center, v těch 
stávajících by bylo brzy plno. Ve „Středozemi“ by zřejmě musela být 
vyčleněna celá jedna čtvrť a kdo ví, stačilo-li by to. Snaţím se situaci 
zlehčovat, ona ovšem není zlehčování hodna. Politik je, měl by být, 
zástupcem lidu. Já se ptám, jaký lid zastupuje.  

Politice mnoho nerozumím, mám jen obecný přehled, stejně jako mnozí 
z vás. 

V něčem mám ovšem jasno.  

Námi občany zvolený prezident republiky vrávorá při odemykání 
korunovačních klenotů a zdůvodňuje to těţkou virózou. Lze tomu věřit? 

Exministr financí po vyčerpávajícím boji s nerovným soupeřem – vodním 
ţivlem, kdy zachraňoval svůj majetek, se opije tak, ţe není schopen ani 
mluvit.  

Exministr zahraničí se neopije, má však dost práce s tím, aby zůstal vzhůru, 
coţ se mu ne vţdy daří. Pokud jste někdy sledovali přenos ze schůze 
Poslanecké sněmovny parlamentu ČR a viděli klimbajícího pana kníţete.. 

Expremiérova pravá ruka je viněna z nezákonného zneuţití vojenské tajné 
sluţby ke sledování soukromých osob, úkoluje vojenské zpravodajství a 
generálové naší armády mlčí. 

Stát má rozvědku – mocnou to vojenskou organizaci, jejíţ elitní vedení 
nepozná, ţe je sledováno a plánuje se zatýkání v jeho řadách. 

Nejvyspělejší tajnou sluţbou v zemi zřejmě disponuje mafie. Jak jinak si 
vysvětlit skutečnost, ţe bossové mafie o plánovaných akcích orgánů 
činných v trestním řízení vědí předem, v klídku se stáhnou na své jachty do 
přímořských letovisek. 

Korupce opanovala naší zemi a já se bojím, ţe předčasné volby nejsou 
východiskem. Existuje vůbec nějaké východisko??!! 
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Obecní úřad v Malé Štáhli pořádá 

XVI. ročník turnaje v nohejbale 

o putovní pohár starosty obce 
 

 

Datum: sobota 17. 8. 2013 

 

Prezentace:  8.00 hod.                   Začátek : 9.00 hod. 

 

Místo: malé hřiště v Malé Štáhli pod hospodou 
 

Zveme občany k účasti na turnaji. Přijďte povzbudit účastníky – družstva a 

obzvláště naše družstvo, které obhajuje vítězství z minulého ročníku.  
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Občerstvení je zajištěno! 


