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ZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍZPRAVODAJSTVÍ    
z obydlené zatáčky 

 
Květen 2008                              Číslo 8    

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky  obecní 
úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov. 
Připravuje Jana Bulová 
 
 
Do Vašich domácností si právě našlo cestu vydání, v letošním roce již třetího čísla, 
obecního zpravodaje. 

Číslo je to májové a k máji patří láska. 
Já jsem to dobře věděla a s láskou jsem pro Vás toto čtivo připravovala. 

 
Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenována podle bohyně lásky, 
štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy  nezjistí, zda to byla římská Venuše, 
řecká Afrodita, slovanská Lada či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla ruku Karla 
Hynka Máchy, když psal své dnes již proslulé verše: 

„„„„Byl pozdní Byl pozdní Byl pozdní Byl pozdní vevevevečer er er er ---- první máj  první máj  první máj  první máj ---- ve ve ve večerní máj erní máj erní máj erní máj ---- byl lásky  byl lásky  byl lásky  byl lásky čas. Hrdlias. Hrdlias. Hrdlias. Hrdliččin in in in 

zval ku lásce hlas, kde borový zavánzval ku lásce hlas, kde borový zavánzval ku lásce hlas, kde borový zavánzval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.“ l háj.“ l háj.“ l háj.“  
A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze krásný zvyk, nosit 
v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického básníka kytičku květů. Při té 
příležitosti se milenci - a nejen ti pražští- zastaví pod rozkvetlým stromem pro 
políbení, protože jak praví lidová moudrost, žena na prvního máje nepolíbená do 
roka uschne. Věřím, že maloštáhelské ženy byly v prvomájový podvečer dostatečně 
„zavlaženy“.  

A co čeká v tomto čísle nejen na ženy??! 
Velká porce zajímavých informací. Stačí se jen posadit, případně si nasadit  brýle a 
začíst se do řádků.  
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Co Vás zajímá 
Kácení dřevin  

Podle ustanovení § 8 a ust. § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a  § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „vyhláška“) podléhá kácení dřevin mimo les povolovacímu režimu. 

Obecná část 

Dřeviny jsou ze zákona chráněny před poškozováním a ničením podle ust. § 7 odst. 
1 zákona, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a § 48 zákona). 
Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který působí 
podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí, nebo 
bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. Péče o dřeviny, zejména jejich 
ošetřování a udržování, je povinností vlastníků (§ 7 odst. 2 zákona). V případě, že 
vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, pozemek pronajme, je za stav dřeviny 
stejně zodpovědný. Pokud se týká ošetřování dřevin nebo povolování jejich kácení, 
zákon nečiní rozdílu mezi dřevinou náletovou a uměle vysazenou. Předmětem 
rozhodování orgánu ochrany přírody není povolování ořezu dřevin. 
 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les je možno získat za předpokladu, že 
tyto nejsou významným krajinným prvkem – VKP [§ 3 písm. b) zákona] a jsou 
splněny  ostatní podmínky stanovené zákonem a jiným právním předpisem - 
vyhláškou,  podle ust. § 8 odst. 3 zákona.  
 
Podle ust. § 8 odst. 3 vyhlášky, žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo 
les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na 
kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Pokud je pozemek ve vlastnictví více 
osob, a některý ze spoluvlastníků požádá o povolení ke kácení dřevin, ostatní 
spoluvlastníci  budou účastníky řízení a musí dojít k dohodě spoluvlastníků.  
Pokud k dohodě nedojde, musí rozhodnout soud.  

Povolení ke kácení dřevin mimo les v obci Malá Štáhle vydává obecní úřad.  

 



 3 

Případy, kdy povolení není nutné (ust. § 8 zákona) 

1) Pěstební důvody (výchovná, zdravotní probírka, obnova) 
2) Výkon oprávnění podle zvláštních předpisů (bezpečnost rozvodných soustav, na 

komunikacích apod.)  
3) Stromy nejsou součástí VKP a jejich obvod ve výšce 1,3 m nad zemí nedosahuje 

80 cm (včetně) nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. 
4) Je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, zdraví, nebo hrozí-li 

škoda značného rozsahu. (jde o škodu dosahující částky nejméně 500 000,-Kč). 
Z jednání obecního zastupitelstva 

 
ZO konané 11. 4. 2008 

• Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008, kterou se 
mění a doplňuje OZV č. 3/2005 o místních poplatcích. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z PRV MZ ČR na 
akci Multifunkční dům v obci Malá Štáhle. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z PRV MZ ČR na 
zpracování územního plánu v obci Malá Štáhle. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje Mandátní smlouvu s EKO Ria – Karel Horáček, 
Bruntál na stavba Multifunkčního domu v obci. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje úvěr na stavbu Multifunkčního domu u České 
spořitelny,a.s. Opava ve výši 4 500 000,-Kč. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravu silnic v obci 
s firmou OKSIL Světlá Hora. 

•  Zastupitelstvo obce  schvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 386/13 o 
výměře 400 m²paní Elisabet Čevelové, Bruntál za 0,40 Kč/m². 

 
 

Střípky ze společensko - kulturních akcí vesnice 
 

Veřejná schůze  

V podvečerních hodinách 26.4. 2008 proběhla v restauraci první letošní veřejná 
schůze. Sál restaurace byl téměř zaplněn, tudíž účast občanů byla hojná.  
Hlavním tématem schůze bylo finanční vypořádání se s rokem 2007. 
Rozpočet obce byl v průběhu roku 2007 navýšen a to především z důvodu přiznání 
dotace a následně výstavby kanalizace. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl jednak 
částečně pokryt zůstatkem na účtu z minulých roků, dále byl hrazen z úvěru od 
České spořitelny. Úvěr bude splácen do roku 2015. 
Dále byla podána informace o kanalizaci. Zkušební provoz kanalizace se v obci 
rozjel již naplno a bude pokračovat až do konce roku 2008. Na kanalizaci jsou 
napojeni všichni trvale bydlící občané Malé Štáhle s výjimkou p. Petra Kročila, 
p. Františka Kadlece a p. Jiřího Vyroubala; tito jsou majiteli vlastních čističek. 
Správcem kanalizace a čističky odpadních vod jsou Městské služby Rýmařov. 
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Cena stočného se předpokládá cca 18 Kč za 1m3, zálohově se platí na obecním 
úřadě čtvrtletně předem 15,- Kč/m3 s tím, že na konci roku proběhne vyúčtování.  
Dále se pan starosta zmínil o poplatku  za zhodnocení pozemku. Zavedením 
vodovodu a kanalizace se pozemek zhodnotil a zvýšila se tak jeho cena. Poplatek 
činí 1 Kč na 1m2 zastavěné plochy za vodovod nebo kanalizaci. Poplatek za 
kanalizaci jsou občané povinni zaplatit na obecním úřadě do 31.5.2008, poplatek za 
vodovod, pokud nebyl dříve uhrazen, do 30.11.2008. 
Dalším bodem programu schůze byly informace o obcí získaných dotacích: 
• na dokončení územního plánu obce dotace 225 tis. Kč,.z obecního rozpočtu se 

na jeho dokončení díky dotaci vydá maximálně 25 tis. Kč, 
• na  „multifunkční dům Malá Štáhle“ ve výši 3.250 0000 Kč, celkový náklad je 

uvažován 4,5 mil. Kč. 
Pro realizaci Multifunkčního domu je s majitelem Kovošrotu Moravia dohodnut 
prodej a převod objektu za symbolickou 1Kč. V současné době probíhá výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Na vyklízecích a bouracích pracích se pak nemalou 
měrou budou podílet, a vlastně již podílejí, pracovníci obecního úřadu, pracující 
v rámci veřejně prospěšných prací. Stavba či spíše přestavba by měla být zahájena 
v červnu a dokončena pak v říjnu letošního roku. Případné dodělávky se mohou 
realizovat i po tomto termínu. Dotaci je nutno vyčerpat do března roku 2009. 
Pan starosta apeloval na všechny občany, aby každý pomohl při realizaci tohoto 
díla. Paní M. Podhorská trefně poznamenala, např. umýt okna. Míra pomoci však 
záleží na dobré vůli každého občana.  
P. starosta také požádal občany, zejména starší ročníky, aby pomohli 
s připravovaným „muzeem obce“. Starší fotky, dokumenty, zaprášené 
„zbytečnosti“ na našich půdách, ano, to vše může najít znovu své uplatnění právě 
v těchto připravovaných prostorách. 
Dalším tématem byly odpady. Maximální separace odpadu - to je trend, kterým by 
se měli občané Malé Štáhle ubírat.. V loňském roce se za třídění odpadu dostalo do 
obecní pokladny 6.500 Kč, což jistě není zanedbatelná částka. Jen tak dále, milí 
spoluobčané!! Bylo připomenuto, že nově se mohou do žlutých kontejnerů na 
plasty dávat také tzv.“tetra paky“ - krabice od mléka, džusů, vína apod. 
Na závěr  schůze seznámil p. David Janík, předseda kulturní a sportovního výboru, 
občany s připravovanými kulturními akcemi. Naplánováno je stavění máje, oslava 
dětského dne spojená s kácením máje a také turnaj v nohejbale v červenci. 
 

Lidové tradice, vztahující se k měsíci  KVĚTNU 

Stavění máje 

Lidový obyčej stavění máje je velice starý. Nejstarší známý doklad o tomto zvyku 
je z r.1422, kdy za postavení máje dostal hoch odměnu a to ruku děvčete.  
Vychází z tradice přinášet do vesnice 1. května z rána březové stromky - máje - a 
stavět je dívkám před dům, či upevňovat ke komínům. Postavení máje znamenalo 
veřejnou poctu a současně vyjadřovalo mládencovu náklonnost k děvčeti. Kromě 
těchto májek se stavěla také jedna velká pro celou obec, obyčejně na návsi nebo 
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před hospodou. Máj se pak pečlivě každou noc hlídal, protože by ji mohli přespolní 
uříznout nebo ukrást. Takovou ostudu by místní hoši nepřenesli přes srdce. 
 
Pálení čarodějnic  
Pálení čarodějnic, známé také jako Filipojakubská noc, je označení pro noc 
z 30.dubna  na 1.května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se 
lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Tato noc je považována za 
magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na sabat - čarodějnický slet. 
Tato noc je také jedním z největších pohanských svátků.  
Lidé také věřili v otvírání se různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých byly 
ukryty poklady. Hlavním úkolem tohoto lidového svátku byla oslava plodnosti. 

Postřehy z dálek 
 
Před pár dny se p. starosta vrátil z cesty po Dánsku a Švédsku. Dovolila jsem si ho tedy oslovit a 
zároveň požádat , aby nás krátce seznámil s cílem své daleké cesty. 
 

Dánsko a Švédsko 
Dánsko –vlastně Kodaň jsem navštívil jen krátce cestou do Švédska. První vjem po 
výstupu z trajektu je množství větrných elektráren. Severské země pečlivě dbají na 
ochranu životního prostředí a proto se neprotiví jejich výstavbě. Návštěva pivovaru 
Carlsberg (založila královna Dagmar, českého původu) a prohlídka starého města 
lodí – bohužel v dešti. Dánové dělají vše pro turistiku, všude cyklostezky,  zřízen i 
hrob Hamleta, který je vymyšlenou postavou v dramatu Shakespeareho. 

Švédsko – bohatá a krásná skandinávská země s přes 9 mil. obyvatel.  Konstituční 
monarchie, král Carl XVI. Gustav a jeho rodina jsou občany velmi váženi pro svoji 
otevřenost, neokázalost, jsou národu vzorem. Je samozřejmostí, že občan může vše 
vědět o králi a královské rodině. Pohybují se bez ochranky, král si sám řídí auto. 
Existuje tzv. královský syndrom – lidé se v morálce snaží podobat králi. 

Postřehy: 
Dálnice a významné silnice jsou bezpečné, za rok cca 200 smrt. úrazů. Silnice jsou 
provedeny z kvalitního asfaltu, po celé délce po obou stranách jsou oploceny! 
Kolem silnic nesmí být umísťovány reklamy! Do protisměru nelze přejet – po celé 
délce jsou oba směry odděleny soustavou lan. Je-li silnice vedena kolem skály, je 
skála opatřena drátěným pletivem (u nás značka „nebezpečí pádu  kamene“).  
Obyvatelstvo – náboženským vyznáním převažují luteráni. Ti se nezpovídají a 
proto lidé se snaží nehřešit, aby odešli do posvětí neposkvrněni. Obecně se všichni 
vzájemně zdraví. Dobrý je ten, kdo nekrade, dodržuje právní a mravní předpisy, 
plní si své závazky – dluhy (žije se obvykle z půjček, které se splácejí), jezdí autem 
ohleduplně. Rozvodů je málo, protože se sňatkem nespěchají, často se žení až po 
dlouhé době soužití „na hromádce“. Běžně oba manželé či partneři mají 
zaměstnání, jedním platem se splácejí dluhy, z jednoho se žije. Průměrný příjem je 
30 tis. SEK, což s ohledem na cenové relace je něco přes 30 tis. Kč. Starají se o své 
zdraví, dbají na životní prostředí a stravu. Průměrný věk muži 87 let, ženy  91 let.  
Děti požívají ochranu, jsou od raného věku ve škole či školce a to od rána do 
večera. Ve škole se učí hlavně poznat, pěstovat osobnost od dětského věku. 
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Teoretická výuka se zdaleka nepodobá naší, učí se hlavně hrou. Počet žáků na 
učitele je nízký, u malých dětí 1:3. Rodina spolupracuje se školou, rodiče 
zodpovídají za výchovu, učitel za výuku. Neexistuje, aby se rodič nepříznivě 
vyjádřil o učiteli a opačně. Povolání učitele je váženým, plat učitele  30 tis. SEK. 
Staří lidé požívají všeobecnou úctu, vychází se ze skutečnosti, že věkem člověk 
moudří a proto i úcta mladších ke starším lidem je samozřejmostí. Jde-li občan do 
důchodu, dostane od krále dopis s poděkováním za práci pro království. Dělá se vše 
pro to, aby člověk prožíval plnohodnotný život až do své smrti. 
Poznání je základem vědění. proto ve větších městech jsou muzea a  zařízení, kde 
si lze všechno prohlédnout, omakat, zkusit, ověřit. Téměř každou továrnu si lze 
prohlédnout – viděli jsme výrobu aut Volvo, výrobu v Husquarně, sirkárnu.  

Společenská kronika 
 

„Není důležité místo, které zaujímáme, nýbrž směr, kterým jdeme.“ 
 
Naši jubilanti na měsíc květen a červen 

Janáč Jaroslav                     35. narozeniny 
Cyprichová Dagmar           25. narozeniny 
Smetana Zdeněk                 35. narozeniny 
Tomanová Markéta             25. narozeniny 

 
 
Všem oslavencům srdečně gratulujeme. 
 

Krátká zamyšlení „místní zpravodajky“ 
(Já teď píšu dějiny, naší malé dědiny) 

 
Dostalo se mi od obecního zastupitelstva nebývalé pocty, s účinností od tohoto 
roku 

 stala jsem se kronikářkou obce. 
Pro mnohé z vás úkol možná nehodný tohoto článku, pro mne osobně ovšem 
spousta odpovědnosti . 
Byla zakoupena zcela nová obecní kronika a moje ruka do ní začala psát první 
řádky, stěžejní události roku 2007. 
Ruka se mi chvěla, jako když jsem před lety psala maturitní písemku z češtiny. Ta, 
stejně jako obecní kronika, měla ovlivnit mou budoucnost. Nemám představu, kde 
skončila má práce maturitní, ale vím, kde skončí má práce kronikářská. 
Stane se na dlouhá léta součástí obce Malá Štáhle. Právě z tohoto důvodu mě 
přepadl pocit obrovské odpovědnosti. 
V této souvislosti, jsem si vzpomněla na úsloví mojí babičky, ta často říkávala:“Ja 
buděm hniť, ty buďeš žiť.“ 
A s kronikou je to stejné. Já se jednoho dne odporoučím, ale kronika, ta tady 
zůstane. Mé děti a děti jejich dětí si v ní budou pročítat a přemítat o tom, jaká ta 
jejich prabába vlastně byla. Právě kvůli nim si na své práci musím dát opravdu 
záležet. 
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Malá Štáhle je už podle svého názvu vesnicí malou, ovšem lidé, kteří v ní žijí dělají 
velké skutky a je tedy velmi důležité všechny tyto skutky „evidovat“.  Snažím se 
tak činit, jak nejlépe dovedu. 
 
 

Pár lidových pranostik 
 

Májová vlažička - poroste travička.                  Májový deštíček - poroste chlebíček. 
Déšť svaté Žofie švestky ubije.                         Májová voda vypije víno.  
Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 
 

Šetření, šetření, konce tomu není 
Píše Jana Bulová 

Možná jste si stejně jako já všimli, že naše obec se již pár týdnů vždy od 
23.20 hod. do 3.30 hod. ponoří do tmy.  Toto opatření se mi pravda mnoho 
nezamlouvá.  Proč? 

Pohled z okna do černočerné tmy mě děsí. Ano, přiznávám, tmy se bojím. 
Jsem už sice holka velká, ale i holky velké se občas bojí.  

Svůj dotaz, proč se takto děje jsem adresovala p. starostovi. Důvod je prostý 
- úsporná opatření. Stále se zvyšující účty za elektrickou energii se totiž 
nevyhýbají ani obci, tudíž za elektřinu se z obecní poklady vydává stále 
více financí. Pokud se veřejné osvětlení na část noci vypne ušetří se nemalá 
finanční částka. Tomuto argumentu zcela rozumím, ale i přesto se mi tma 
ve vesnici nelíbí.  

Řeknete si, slušný člověk v tuto hodinu již dávno spí a je mu tedy zcela 
jedno, jestli pouliční světla venku svítí či nesvítí. 

Ale co v případě, jsem -li člověk neslušný? 

Jestliže v pátek zavítám do místní restaurace a posedím o chvíli déle, 
riskuji, že až se budu vracet domů, netrefím se ani do klíčové dírky. Pokud  
se v restauraci s někým nepohodnu a proběhne mezi námi ostřejší výměna 
názorů, musím také chvátat domů, v opačném případě se mi může lehce 
stát, že venku za rohem dostanu  „na kokos“/ a ani nebudu vědět, z které 
strany to přišlo/.  

Brzy nás čekají teplé letní večery a mnoho z nás začne na svých zahradách 
pořádat „opékací dýchánky“ pokud pozveme své sousedy musíme jim 
připomenout - baterku sebou.V neposlední řadě se také domnívám, že do 
tmy ponořená obec se lehce může stát cílem pro nejrůznější nenechavce.  
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Co nastane v  případě, půjdu-li po půlnoci  od kamarádky, nebudu 
v alkoholovém opojení, a na obecním chodníku si vymknu kotník a to čistě 
z důvodu, že jsem neviděla na cestu před sebou ? 

Nemám s podobným případem osobní zkušenost, doslechla jsem se ovšem, 
že ve Staré Vsi, kde se chtěli pokusit obdobným způsobem ušetřit, si paní 
takto zlomila nohu a po obci, jakožto po majiteli a správci chodníku 
vyžadovala bolestné a ušlý zisk. V případě oprávněnosti jejího požadavku a 
následnému splnění by jistě obec takovýto „karambol“ přišel hezky draho. 
Zkrátka a dobře, tento způsob úspor, zdá se mi být poněkud nešťastným. 

Pevně věřím, že před sebou máme celou řadu jasných nocí, kdy na cestu 
nám místo pouličních lamp bude svítit měsíc.   

Osobnost měsíce 
 
Dnešní rozhovor jsem připravovala ve spolupráci s již brzy čerstvým 
pětatřicátníkem p. Zdenkěm Smetanou, kterému mnozí z nás neřekneme jinak než 
„KAMAZ“ 
 
Před pětatřiceti lety se na dětský den v bruntálské porodnici narodil Zdeněk Smetana. Své 
dětství prožil spolu se svou mladší sestrou Martinou a rodiči v Malé Štáhli a žije zde 
doposud, jen si své bydliště před zhruba deseti lety posunul o pár metrů vedle a to do domku, 
do kterého jako malý capart chodil do školky. 
Základní školu navštěvoval v Rýmařově a poté strávil tři a půl roku svého života na 
Vojenské střední odborné škole v Liptovském Mikuláši. Studium ovšem nedokončil a to, jak 
tvrdí, z prostého důvodu, škola ho přestala bavit.  
Byl půl roku nezaměstnaný a když dovršil plnoletosti nastoupil do Lenasu jako dělník. 
V roce 1992/1993 nastoupil základní vojenskou službu a sloužil nejprve v Jaroměři, později 
v Kroměříži a nakonec v Jihlavě. Domů se vracel s hodností svobodníka.  
Vrátil se zpět do Lenasu  a později se zde z dělníka stal zámečníkem-údržbářem. V této 
době, jak sám tvrdí, mu byli velkými učiteli p. Josef Bula a p. Josef Vlček . Spolu s nimi pak 
v červnu 1998 odešel do Moravolenu Bruntál a později na Libavou, kde opět pracoval jako 
údržbář. Pracoval také jako řidič sklizňových strojů při práci se lnem. 
Postupem času šel ovšem Moravolen ke dnu a p. Zdeněk si musel hledat novou práci. 
Z možných nabídek se jevila tou nejlepší práce ve firmě AL- INVEST /Kovohutě Břidličná/, 
kde dnes v nepřetržitém provozu pracuje jako třetí valcíř. 
Od roku 2005  bydlí se svou přítelkyní Pavlínou, se kterou má dceru Libušku. Svůj volný čas 
nejraději věnuje svým „dvěma holkám“. 
K jeho koníčkům patří počítač, filmy na DVD, elektronika obecně. Sport není jeho silnou 
stránkou, baví ho sledovat hokej, naopak fotbal mu vůbec nic neříká. Má také rád závody 
Formule 1, kde fandí Finu Raikkonenovi ze stáje Ferrari Jako dítě byl velký čtenář, dnes 
ovšem z časových důvodů zvládá jen časopisy. 

 
Jaký byl Zdeněk Smetana jako dítě? 
Na tuto otázku by asi nejlépe odpověděli sousedi / mí rodiče/, za sebe mohu říct, že spíše 
raubíř. Ve školce jsem ale byl hodný. Myslím, že jsem „zvlčel“až na Slovensku. Dříve jsem 
býval spíše zakřiknutý, tam mi maličko narostlo sebevědomí a tak nějak jsem se svezl 
s davem. Dostal jsem nemoc ABC - alkohol, baby, cigarety a už to bylo.  
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Co tě vedlo k výběru právě vojenské školy a navíc tak vzdálené od domova? 
To už dnes snad ani nevím, byl jsem v té době velmi nerozhodný a snad mě i lákal vojenský 
řád, opravdu nevím. Jen vím, že dnes bych se rozhodl úplně jinak. 
 
Lituješ, že jsi školu nedokončil? Nepomýšlel jsi při absolvování základní vojenské 
služby o návratu do armády? 
Nedokončení školy nelituji, lituji snad jen toho, že nemám maturitu. Na druhé straně, práci 
jsem si vždy dokázal najít i bez maturity. S některými spolužáky jsem v kontaktu a mnoho 
z nich se také vojáky z povolání nestalo. Na návrat jsem nepomýšlel a vojenské myšlení 
jsem nechápal. Mé současné zaměstnání mi vyhovuje, jsem spokojený a práce mě baví. 
Finančně by to mohlo být lepší, ale to by mohlo být vždy, že?! 
 
 
A co ty a láska, máme měsíc lásky? 
První vážný vztah jsem prožil na vojně a pak, když to nevyšlo, jsem si dopřál ten luxus a 
užíval si mládí a života. Zábavy, diskotéky,“ pařby“. Pak jsem maličko zestárnul, snad i 
zmoudřel a bylo po „pařbách“. 
 
V „kristových letech“ jsi se stal poprvé otcem, nebylo to příliš pozdě? 
 Plánujete další děti? 
Tak to jsem opravdu neřešil. Nebylo vlastně ani s kým. Věnoval jsem se opravám domku, 
znal jsem cestu z práce do práce a sem tam jsem si zašel „na jedno“ k Šohajovi. Svoji 
přítelkyni jsem poznal v práci na Libavé. Myslím, že není důležité v kolika letech jsem se 
stal otcem, důležité je, že otcem jsem a snad i dobrým, alespoň se o to snažím. 
Další děti určitě plánujeme, ale časem, není kam spěchat, mám mladou ženu . 
 
Ano,máš o 13 let mladší přítelkyni, čím myslíš, že jsi ji získal? 
A jedna osobní otázka, co svatba? 
Svatbu zatím neplánuji, dnes je celkem běžné žít ve volném svazku, stačí se podívat kolem 
sebe. A čím jsem Pavlínu upoutal  nevím, ona tvrdí, že to byla láska na první pohled, 
nezbývá než jí věřit. 
 
Vypadáš trochu jako rocker, jakou hudbu posloucháš, jen tu „divokou“? 
Poslouchám vše, ovšem vynechám dechovku, tu fakt nemusím.  
 
Čemu by jsi dal přednost, koncertu Metallicy nebo závodu F1? 
Jednoznačně formulím, Metallica je dnes už, promiňte mi ten výraz, „komerční sračka“.  
 
Přicházíš do seriózního věku, co na to tvé vlasy? 
Pokud se mi nezačne dělat pleš, svých dlouhých vlasů se nevzdám. 
 
A pryč od osobních otázek! Co tobě chybí v Malé Štáhli? 
Vysokorychlostní internet. 
 
Máš ke svým blížícím se narozeninám nějaké vysněné přání? 
/ Po dlouhém přemýšlení/ Žádné starosti a snad lepší, větší rodinné auto. 
 
Krok za krokem opravuješ k obrazu svému domek, jaké s ním máš další plány? 
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Spousta práce je již hotová. Letošní léto zcela jistě strávíme zvelebováním zahrady.  
Vše je otázka peněz, pokud na to člověk má, dá se spravit vše a rychle, pokud na to nemá a 
spoustu práce musí dělat svépomocí jde to pomalu. Do nájemního bytu bych ovšem nikdy 
bydlet nešel, mám rád své soukromí. 
 
Jak se ti líbí plán zastupitelstva na „obecní dům“? 
Schvaluji tento záměr. Myslím, že zastupitelstvu se velké akce povedly, myslím kanalizaci a 
vodovod. Nelíbí se mi ovšem zarostlý potok ve středu obce a také vysazení smrků na hřišti 
nebylo právě šťastným krokem.. Zviditelnění kostela se dle mého názoru také nepovedlo. 
 
Velmi děkuji za vyčerpávající odpovědi, nebránění se žádnému z témat i za čas a ochotu. 

 
VYZÝVÁME OB ČANY, KTE ŘÍ DOSUD NEZEPLATILI ZÁLOHU 

ZA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD, ABY TAK U ČINILI. 
Na aktuální téma 

Malá anketa našich občanů na velké téma 
 

Prázdniny - slovo, které drtivá většina školou povinných slyší ze všech slov 
nejraději. Protože prázdniny se nezadržitelně blíží, dnešní anketu jsem tedy 
připravovala s těmi, kteří ještě nejsou vlastníky občanských  průkazů, ani nemají 
volební právo, přesto ale zastávají v naší společnosti důležité místo - naše děti.  
Otázky jsem položila čtyřem z nich, dvěma chlapcům a dvěma dívkám. Bohužel 
tato anketa v nich nevzbudila valný zájem. Ze čtyřech oslovených dětí odpověděly 
pouze dvě (navíc jedno z nich to dostalo skoro rozkazem, uhodnete které?!)  
Jejich odpovědi a poznatky vám nyní přináším. 
 
1.Jaké jsou tvé plány na letošní prázdniny? Kam se spolu s rodiči či ostatními 

příbuznými    popř. známými chystáš?  Máš nějaký nesplněný prázdninový sen, 
prozraď nám ho? 

2. Na malou chvíli si zkus představit, že ministr školství bude v dobrém rozmaru a 
děti od něj jako dárek dostanou dva roky prázdnin. Dokázal by jsi si s tak 
dlouhým volnem vůbec poradit? Co by jsi podnikal? 

3. Do školy už nějaký ten pátek pravidelně chodíš. Dokážeš  pár větami popsat, co 
pro tebe škola znamená?  

 
Nikola Podhorská  14 let 

1. Moc konkrétních plánů nemám. Snad jen stanování s kamarádkami a minimálně 
jeden týden strávím s bráchou u babičky v Třinci. S našima možná pojedeme do 
jižních Čech k příbuzným nebo k tetě, která bydlí poblíž Prahy A k tomu 
nesplněnému snu? Přála bych si, aby byly prázdniny delší, ale kdo by si to nepřál?! 

2. Teď se nám to všem může zdát jako skvělý nápad, ale věřím, že po prvním 
půlroku by se většina z nás začala nudit. Já bych asi první  tři měsíce byla hrozně 
aktivní, jezdila bych na kolečkových bruslích, chodila plavat, trávila čas 
v Rýmařově s přáteli, nakupovala, ale brzy by mě ta volnost začala unavovat. 

3. Pro mě je škola jednou z mých priorit. Od toho, co ve škole dokážu, jaké budu mít 
výsledky a kolik toho budu umět, se v podstatě bude odvíjet celý můj život. Jasně, 
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nikdo se mě nebude ptát jestli jsem měla v tercii z biologie jedničku nebo dvojku, 
ale i to se počítá, zajímá to profesory a odrazí se to na celkovém hodnocení. A lidé, 
co na školu „kašlou“ to jednou pocítí na vlastní kůži a možná budou i litovat, ale to 
už bude pozdě. 

 
Radek Bula   12 let 

1. O prázdninách se chystám spolu s rodiči a sestrou do České Lípy a potom k tetě do 
Německa. Pokud to bude možné, rád bych se podíval se strejdou, který jezdí 
kamiónem někam do světa. Uvidíme, jak to dopadne. 

2. Podle mě by nám ministr školství nikdy nic takového nezařídil. A když už by se to 
stalo, sepisoval bych petici proti takovým prázdninám. Lépe řečeno, já bych dva 
roky prázdnin nevydržel. 

3. Znamená pro mě míň než domov a víc než školka. Tam jsem se moc netěšíval. 

 
Oddechové počteníčko. 

 
Už na začátku občasníku jsme se zmínila o lásce. Všichni známe staré české moudro, že 
láska prochází žaludkem. Co uvařit pro tu svou lásku, abychom starému moudru dali za 
pravdu?! Astrologové tvrdí, že každý z nás je ovlivněn znamením zvěrokruhu, v němž se 
narodil. Okamžik zrození dává tedy do vínku určité charakterové vlastnosti, ale například i 
typické rysy tváře. To, že jsme Ryba či Rak, se prý projevuje také v oblibě či neoblibě 
určitých jídel. Posuďte, zda se  hvězdopravci nemýlí. 
BERAN 
Berani se v jídle dokáží dokonale přizpůsobit situaci. Když je „fofr“, klidně během práce do 
sebe nahází kelímek pikantního salátu a nemají absolutně žádné výčitky svědomí. Prostě v tu 
chvíli berou jídlo jako nutný zdroj  zahnání hladu. Pokud jim to ovšem čas dovolí rozmazlují 
svůj jazýček delikatesami a dobrými drinky. Ne že by si nepochutnali na guláši, či jiných 
tradičních jídlech, ale přece jen se rádi rozmazlují neobvyklými pochutinami. Z nápojů si 
velmi oblíbili koktejly. Fazole, kmín, kozí sýry, makrely a zavináče mohou být pro Berany 
hůře stravitelné. 
BÝK 
Býci charakterizují svůj vztah k jídlu asi takto:“Co vidím, to zbodnu!“Pokud už mají označit 
něco, co jim nejede, patrně jmenují moderní fast food potraviny či podivné speciality 
z ciziny. Ovšem časem se dají zlákat i k jejich ochutnávkám a mnohdy zjistí, že vůbec 
nejsou špatné. Býci milují tradiční stolování, takže jejich nedělní obědy se skládají z klasické 
polévky, hlavního jídla a kávy s dezertem. Patří mezi ty, kteří lpí na tradicích a proto dávají 
přednost říznému českému pivečku před exotickými nápoji. Býci by měli omezit tučné a 
sladké pokrmy. 
BLÍŽENCI 
Ne že by si Blíženci nepotrpěli na dobré jídla, ale přece jenom je nepovažují za nejdůležitější 
oblast života. Už jako malé děti dávají zabrat svým rodičům, protože tu nemají hlad, tu mají 
zase chuť na to, co zrovna není k obědu. Časem ale zjistí, že večeře v restauraci může být 
příjemná. A tak se z nich stávají odborníci na to, co v kterém zařízení nabízejí. Blíženci totiž 
nemilují vaření, a pokud typickému zrozenci v tomto znamení darujete kuchařku, bude mít 
asi takovou radost, jako má dítě, kterému dáte luxusní ponožky. Zbožňují alkohol  
vyhlášených značek, ale pijí jen vždy střídmě. Toto znamení hůře tráví telecí a bažantí maso 
a mandlové sladkosti. 
RAK 
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Říká se o nich, že jsou gurmány zvěrokruhu. Do vínku jim byly dány jemné chuťové 
pohárky, ale také talent vařit a navodit skvělou atmosféru u stolu. Milují, když jedí v klidu a 
upřednostňují pestrou stravu. Pokud je chcete o něco požádat pozvěte je na jídlo a to je 
skvěle naladí. Také zbožńují odpolední domácí dýchánky u šálku čaje nebo kávy a dobré 
zákusky domácí výroby. Lidé v tomto znamení umějí dobře vycítit, který mok se hodí 
nejlépe k té, které příležitosti. Na celé čáře ale u nich vítězí červené víno. Astrologové o nich 
tvrdí, že se jim hůře tráví hrách, fazole, zvěřinové a hovězí maso. 
LEV 
Lvi dovedou ocenit delikatesy. Oslavy a párty jsou pro ně to pravé. Ovšem nemusejí mít talíř 
přeplněný jídlem. Milují ochutnávky, takže mnohé z nich nadchne spíš deset malých porcí 
různého jídla než jedna velká. Asi proto drtivou většinu  Lvů nenajdete u talíře s dvaceti 
knedlíky, ale spíše v restauracích, kde se podávají různé speciality. Nemají jeden druh 
vyhraněného nápoje, kterému dávají přednost, spíše rádi experimentují. Lvům se hůře tráví 
sýry, jablka se slupkou, česnekové pomazánky a řeřicha. 
 
PANNA 
Lidé  narození ve znamení Panny  se zajímají o zdravou výživu. Proto vědí, co tělu škodí. 
Rozhodně ale nepatří mezi ty, které baví vyvařovat. Dalo by se tedy předpokládat, že budou 
s radostí chodit do restaurací. Mnozí z nich ale přiznávají, že si tam dávají velký pozor na 
čistotu. Když uvidí špinavý ubrus, otočí se a jdou domů, klidně i na chleba se salámem. 
Nepohrdnou skleničkou kvalitního pivečka nebo vínečka. Hůře stravitelné jsou pro ně bůček, 
bílé pečivo, kořeněné sýry a některé druhy ovoce např. banán, švestky a fíky. 
VÁHY 
 Máme tu další znamení, pro které se jídlo může  stát příjemnou společenskou událostí. Váhy 
totiž nerady jedí samy. V jejich představách parádní večeře obsahuje a) dobrou specialitu, 
b) příjemnou společnost, c) vynikající zákusek. Váhy nejsou vybíravé, ale svůj jazýček rády 
rozmazlují. Milují ovocné bowle a zákusky s chutí alkoholu. Rum a vodka jim však mnoho 
neříkají. Váhy by se měly vyhýbat kachnímu, husímu masu a kapustě. 
ŠTÍR 
Štíři si umějí pochutnat na dobrém papáníčku. Rádi nejen ochutnávají nová jídla a speciality, 
ale mnoho z nich také v kuchyni dokáže kouzlit. Běda ale, když jim něco nechutná. Milují 
česnek, pikantní koření a různé druhy kečupů a hořčic. Zbožňují také sladkosti. Potěšením je 
pro ně sklenička něčeho „ostřejšího“. Mají rádi kvalitní alkohol, takže si musejí dávat pozor, 
aby kvůli tomu příliš nenabourali svoji známou sebekontrolu. Vyvarovat by se měli kozímu 
a skopovému masu, lískovým oříškům a také paprice-kapii. 
STŘELEC 
Pro Střelce je jídlo potěšením. Jedí, co jim chutná a kašlou na to, co tomu říkají dietologové. 
I když občas není jejich jídelníček vzorem pro správnou výživu, většinou ale mají štěstí, že 
jim chutnají zdravé věci - sýry, zelenina, ryby, křen, libové maso atd. Střelci občas jedí 
v letu. Pokud ale mají čas, umějí si pokrmy vychutnat. Mají rádi útulné hospůdky a ještě 
raději mají  večírky s přáteli. Převládá u nich chuť na bylinkový mok. U sklenky je nebaví 
jen sedět a popíjet, musí mít vždy dobrou společnost. Z hlediska astrologického jejich trávicí 
soustav může hůře zpracovávat hovězí maso. 
KOZOROH 
Kozorozi při jídle sázejí na kvalitu. Raději si koupí menší kvalitní čokoládu, než velký kus 
čokolády za babku. Když si uvědomí, že jídlo ovlivňuje jich zdraví, nepodceňují to. Ne že by 
z nich byli fanatici na zdravou výživu, ale nechají si poradit. Představ dobrého oběda se u 
nich skládá z dobré české pochoutky. Lidé v tomto znamení dodržují zásadu, že alkohol umí 
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být dobrým společníkem, ale může se také stát lepkavým otravou, který člověka změní 
v trapnou loutku. S kamarády rádi pijí pivečko. Nesvědčí jim uzený losos, kapusta a telecí. 
VODNÁŘ 
Progresivní Vodnáři jsou vždy mezi prvními, kteří ochutnají nové jídlo a dozvědí se také 
s předstihem o novinkách v oblasti zdravé výživy. Přesto mnozí z nich nedělají z jídla vědu. 
Jen by si měli dát pozor, aby jejich žaludek netrpěl kvůli nepravidelnému  stravování. Rádi 
také poznávají speciality z kuchyně různých národů. Vodnáři si dávají velký pozor, aby se 
jich nechytla opička, při níž se člověk lehce zesměšní. Ve společnosti se cítí jako doma a 
rádi ochutnávají nové drinky. A co jim vadí? Vnitřnosti obecně, pálivá paprika a zaječí. 
RYBY 
Ryby si umějí vychutnat dobré jídlo, rády zkoušejí nové recepty, na které zvou své přátelé. 
Mají talent k prostírání, u stolu dokáží navodit tu pravou atmosféru. Potěšením pro Ryby 
jsou sladkosti. V cizině rády ochutnají místní speciality. Alkohol upíjejí po troškách, 
málokterá Ryba do sebe hodí sklenku naráz. Musejí si ovšem dávat pozor, aby těch trošek 
nebylo přespříliš a oni nezačali plavat v beztížném stavu. Rybím nápojem číslo jedna je 
nasládlé a voňavé bílé víno. Vyvarovat by se měli pokrmům ze zvěřiny a nekvalitním tukům.  


