ZPRAVODAJSTVÍ

Pokud patříte mezi sběratele zpravodajů, najdete v čísle 18 nápadně
podobné foto, jen opravdu zimní.

z obydlené zatáčky
Únor
Číslo 24

2011

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní
úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov.
Připravuje Jana Bulová

Již celé čtyři roky pro všechny občany obce připravujeme s veškerou péčí a
láskou obecní zpravodaj. Všem jeho příznivcům děkujeme za přízeň a
kladné ohlasy. Vyznání Jany Bulové:
„Obecní zpravodaj je má velká láska a já jsem obecnímu zastupitelstvu
velmi vděčná za to, že mi dal možnost jej pro vás – občany a přátelé obce
Malá Štáhle připravovat.
Věřte mi, není to lehké, někteří z vás mnohdy nechtějí na jeho přípravě,
spolu se mnou spolupracovat.
Také mám mnohdy pocit, že oblast témat je již vyčerpaná, ale pak se
(většinou) objeví nějaká nová myšlenka, námět a já sednu a píšu a píšu a
píšu.
Při jeho přípravě stále myslím na vás, čtenáře, aby vás čtení zaujalo a
nenudilo. Nezbývá mi, než věřit, že se mi to daří.
Také v roce 2011 se můžete těšit na nejrůznější postřehy a články, které
zachycují dění v naší obci.“

Masopust - právě probíhající období roku

Zpravodaj čtvrté má narozeniny - stal se členem naší obecní rodiny.
Rádi si v něm počtete, na fotečky kouknete.
Postřehy ze sportovních i společenských akcí, k němu neodmyslitelně
patří.
Jednání zastupitelstva, společenská kronika,
zkrátka nic z běhu všedních dní vám díky němu neuniká.
Rozhovory měsíce jsou tím, na co se vy – čtenáři těšíváte nejvíce.
Pomozte mi, buďte vstřícní.
Jen tak budete mít v příštích měsících co čísti.

Podle pramenů z období Velké Moravy se u nás již v 9.století používal
termín masopust. Název se vztahuje na období od Tří králů do popeleční
středy, která je prvním dnem předvelikonočního půstu.
Masopust bylo období poměrného klidu a odpočinku od práce, vyplněné
hlavně svatbami, zabijačkami a s nimi spojenými návštěvami a hostinami.
Hlavní starostí hospodyně bylo, aby dům byl uklizen a bylo napečeno
hodně koblih. Od neděle do středy vyhrávala v hospodě muzika. Po
dědinách chodívaly dům od domu masopustní průvody. Přály hospodářům
bohatou úrodu, tančily a zpívaly. Za koledování dostali koledníci peníze,
víno nebo pálenku, koláče, slaninu a hlavně koblihy.
Nejznámější jsou průvody masek, které se mnohde dochovaly dodnes.
Masky se liší v různých regionech, vždy však mají alegorický význam a
umně parodují nešvary společnosti. Tradiční masopustní průvody s
maskami na Hlinecku jsou nově zařazeny na seznam nehmotného
světového kulturního dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO). Česko zde doposud zastupoval jen slovácký verbuňk - tanec
mladíků odvedených na vojnu. Na seznam nehmotného světového
kulturního dědictví se zapisují tradice, kterým hrozí úpadek či zánik a které
skupina obyvatel pokládá za součást svého kulturního dědictví. Kandidující
státy se také musí zavázat, že toto dědictví budou zhodnocovat a dále
podporovat jeho přenášení z generace na generaci.
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Je tedy zřejmé, že tradice masopustu v našich zeměpisných délkách
nezanikne.

Z jednání obecního zastupitelstva

- Zastupitelstvo obce schvaluje záměr změny územního plánu. Starosta vyzve pana
Jaroslava Michálka k poskytnutí informací,
potřebných ke změně územního
plánu

Tříkrálová sbírka

3.12.2010
- Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce místní kaple pro účely
bohoslužeb s Římskokatolickou farností Velká Štáhle, se sídlem v Rýmařově.
- Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 115/4, ostatní
plocha – ostatní komunikace, k.ú. Malá Štáhle, z PF ČR na Obec Malá Štáhle.
- Zastupitelstvo obce Malá Štáhle určuje zastupitele obce pana Ing. Jiřího Dvořáka
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování veškeré územně plánovací
dokumentace obce Malá Štáhle.
20.12.2010
- Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2011 s tím, jak byl předložen, tj.
příjem a vydání ve výši 2 175 000 Kč.
7.1.2011
- Zastupitelstvo obce schvaluje upřesněný program obce Malá Štáhle na období
2007-2013
- Zastupitelstvo obce schvaluje opravu zvonu a nahnilých krovů v místní kapli dle
nabídky v ceně 12.768 Kč. Zakoupení elektrozvonu schvaluje v případě, že bude
schválena dotace na opravu kaple.
- Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 440/3 ostatní
plocha – silnice z PF ČR na obec Malá Štáhle.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 3 Smlouvy 01/2010 s Městskými
službami Rýmařov na svoz a likvidaci odpadu
- Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení výdajů za realizaci sběrného dvora
z účtu obce
- Zastupitelstvo obce uděluje souhlas k odběru vody ze studny na obecním
pozemku p.p.č. 443 se splněním shora uvedených podmínek
- Zastupitelstvo obce schvaluje změnu dohody o dotaci akce Keramická dílna
v programu rozvoje venkova, týkající se technického řešení, rozpočtu a místa
plnění na „Malá Štáhle 26“.

Již druhým rokem se v naší obci Tříkrálová sbírka pojí s velkoštáhelskou
mateřskou školkou, do které chodí místní mrňata. Letos jsem se spolu s p.
ředitelkou školky M. Bociánovou a Třemi králi, v podání Kačenky
Horňáčkové, Barunky Bulové a Vendulky Janíkové, vydala také já. Holčičky
se svého charitativního úkolu zhostily opravdu se vší vervou. Poctivě u
každých dveří zazpívaly:“ My Tři králové jdeme k vám……..“ a musím říct,
že byly opravdu kouzelné. Téměř ve všech domácnostech se nám dostalo
vřelého přijetí a štědrého přispění do sbírky. Ani kolednice nepřišly zkrátka
a dokonce zvažovaly, zda by si neměly chodit koledovat o sladkosti každou
středu. Paní učitelka jim to ovšem pedagogicky vysvětlila a vyvrátila.
Jen v jednom domě byly štědře obdarovány pouze kolednice, kasička
„utřela“. Štědrost místních vynesla pro sbírku něco málo přes 2.000 korun
českých. A jak se penízky rozdělily?
Všechny penízky vybrané ve spádové oblasti Velká Štáhle čítaly 7.707
korun českých. 60% prostředků dostala Charita Odry a 40% zůstalo pro děti
mateřské školky Velká Štáhle. Naši předškoláci povětšinou navštěvují
právě školku ve Velké Štáhli a tak vybrané penízky přinesou užitek také jim.

- 3.2.2011
- Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č.DS-BR-023-11-Vym pro
převod pozemku p.č. 440/13 zastavěného místní komunikací od ŘSaD
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo s DIGIS,s.r.o. Ostrava na rok
2011
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Czech POINT na Obecním úřadě v Malé Stáhli
Od 1. listopadu 2009
úřadě
v Malé
Štáhli
z centrálních
evidencí
POINT. Na tomto místě
na otázky, které by vás
napadat.

můžete na Obecním
získat ověřené výpisy
v rámci projektu Czech
vám přinášíme odpovědi
mohly v této souvislosti

Co je to Czech POINT?

Výpisy z veřejných evidencí:

Výpisy z neveřejných evidencí:

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

•

Rejstříku trestů

Veškeré zmíněné výpisy jsou vydávány na počkání.

Kde pracoviště Czech POINT v Malé Štáhli najdu?
Ověřené výpisy je možné získat v budově Obecního úřadu Malá Štáhle.

Kolik za výpis zaplatím?
Evidenci
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Rejstřík trestů

Aby vám byl vydán ověřený výpis z RT, je třeba podepsat písemnou
žádost. Musíte také doložit svoji totožnost, proto si přineste s sebou
občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům,
kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim
přiděleno rodné číslo. Pokud jste se narodili v zahraničí, přineste si také
rodný list.

Keramický kroužek

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je
celonárodním projektem, který si klade za cíl usnadnit občanům komunikaci
s veřejnou správou. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují
tyto služby:

•
•
•

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Cena za 1. stranu
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Cena za každou další
50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč
0,- Kč

Co mám vědět a doložit, pokud půjdu žádat o výpis?
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze
povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík
IČ subjektu
Živnostenský rejstřík
IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí
Název katastrálního území a číslo
listu vlastnictví
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18.02.2011 byl od 15.00 opět keramický kroužek.
Od předchozích setkání talentovaných keramiků se ovšem lišil. V hlavní roli
byl nový hrnčířský kruh. Klárka Mackurová – pravidelná a šikovná
návštěvnice keramického kroužku pro vás popsala své zážitky ze svého
seznámení se s hrnčířským kruhem.
„Práce na hrnčířském kruhu byla pro mě novinkou. Je zapotřebí síly
v rukou. Keramická hlína se musí nejprve řádně zpracovat, aby v ní nebyly
žádné vzduchové bubliny. Pak se udělá kulička, která se vší silou hodí do
středu kruhu. Namočí se ruce a také hliněná koule, roztočí se hrnčířský
kruh (šlapadlem) a pak už se jen hliněná koule, za pomocí především
palců, tvaruje. Když cítíš, že hlína dře, musí se ruce znovu namočit.
Když je výrobek vytvarovaný podle tvé představy, oddělí se od kruhu
silonem a dílo se nechá uschnout. Pak se vypálí, obrousí se nerovnosti,
naglazuje, případně nabarví a znovu vypálí.
Práce s kruhem je velmi zajímavá, vytvaruješ základní tvar a pak jen
„dozdobíš“. První misku jsem tvořila asi 15 minut, ale zdálo se mi, že jsem
vytvořila špatný okraj, tak jsem ji zmačkala do koule a tvořila znovu. Mám
puntičkářskou povahu a chci, aby můj výrobek byl na 100%.
Máme teď v keramice nové barvy a těmi se dá na výrobky kreslit i bez
předchozího vypálení. Výrobků z keramiky mám už asi dvacet a práce se
mi moc líbí a hlavně mě baví.
Keramická dílna má také nové vybavení: nová pec, police, moudrá kniha
plná rad a nápadů, různé druhy barev a nářadí na dotvoření výrobků. Také
máme šikovnou „paní vedoucí“, keramiku mám prostě ráda.“
Že má Klárka keramiku skutečně ráda mohu potvrdit, její výrobky jsem
viděla a přiznám se, že bych od ní nejeden s radostí odkoupila. Ale ona je
neprodává, má v nich prostě svoje srdíčko a to není na prodej.
/ poz. autorky /
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Rozhovor měsíce
Hlavním protagonistou této rubriky je vždy ten občan, který se dožívá
v daném období životního jubilea. Musím si přihrát svou „polívčičku“, neboť
i já jsem v těchto dnech své jubileum oslavila. Protagonista je buď velmi
mladý a seznámí spoluobčany se svými životními plány, nebo velmi
zkušený. Zase tak mladá nejsem a své životní zkušenosti teprve sbírám.
Na druhou stranu, tvorbou občasníku všem své postoje sděluji dosti
zřetelně a není tedy mnoho toho, čím bych mohla překvapit.
A to, čím bych skutečně mohla překvapit, si stejně nechám pro sebe.
Dala jsem tedy v rozhovoru měsíce prostor ženě, která se stala
občankou obce již před čtyřmi lety, ale stále pro mnohé zůstává
neznámou – p. Marcela Zamcová.
Paní Marcela se narodila v Kroměříži, má mladší sestru i bratra. Tatínek
pracoval jako valcíř a maminka v mateřské školce. Ještě než paní Marcela
nastoupila do první třídy, rodina se přestěhovala do Rýmařova. Důvod byl
jediný - získání bytu.
Po základní škole se p. Marcela vyučila v Olomouci prodavačkou domácích
potřeb. Po vyučení dva roky pracovala jako prodavačka domácích potřeb
v Rýmařově. Zde také poznala svého muže, který si vlastně našel ji.
Pravidelně a trpělivě docházel do obchodu, až paní Marcela jeho kouzlu
podlehla a láska byla na světě. V roce 1989 vstoupili do stavu
manželského.
Po svatbě mladý pár bydlel v Břidličné, kde se jim v roce 1990 narodil syn
Honza a o dva roky později dcera Daniela. Když byly Daniele necelé dva
roky rodina se odstěhovala do Bruntálu, jehož občany byli Zamcovi až do
doby, kdy se jejich životy spojili právě s Malou Štáhlí.
Již devátým rokem pracuje paní Marcela v OSRAMU Bruntál jako dělnice.
Přiznává, že práce v železářství ji bavila více. V OSRAMU náročnost
spočívá především ve tří-čtyř směnovém provozu.
Hlavní koníček a zájem je u paní Marcely na první pohled zřejmý - je to
zahrada, květiny. Zahradu měla rodina také v Bruntále. Dále ji baví ruční
práce, pečení. Nejdůležitější jsou pro ni v životě její děti, kterým se snaží
věnovat každou volnou chvíli a společně s manželem veškerou péči a
lásku.
Proč se rodinka Zamcová usadila právě v Malé Štáhli?

Se svými plány jsme samozřejmě seznámili děti a zasedala rodinná rada.
Daniela souhlasila, ale Honza ne. Byl zaražený, ale dnes je tady velmi
spokojený. Domek jsme tedy koupili, hezky jsme se zadlužili a začali
spravovat. Dnes již v našem domečku je dokončena celková vnitřní
rekonstrukce. Zbývá ještě zateplit podkroví, kde v budoucnu budou dva
pokoje s koupelnou. Čekají nás venkovní úpravy.
Jak hodnotíš svoji obec, své sousedy?
Já jsem tak zaneprázdněná svojí prací - prací v zaměstnání a prací doma,
že nemám čas lidi a okolí kolem sebe pozorovat, pitvat a hodnotit. Svůj
volný čas raději věnuji své rodině. Se sousedy vycházím v pohodě. Život na
vesnici mi vyhovuje, jen je člověk více závislý na svém autíčku. Ohodnotit
práci zastupitelstva je pro mě těžké. Myslím si, že naše vesnice je na
vysoké úrovni.
Jak probíhala narozeninová oslava?
Oslava se teprve bude konat. Můj bratr je v Afgánistánu, takže proto se
oslava malinko posunula. Dárečkem zatím byla krásná kytka a další teprve
přijde. Mým ideálním dárkem by bylo letět s dětmi za teplem na nějakou
krásnou dovolenou.
Plány do dalších let?
Můj dosavadní život je v normě. Potkalo mě mnoho dobrého a něco se
samozřejmě taky nepovedlo. Nic zkrátka není jednobarevné.
Jednoznačným plánem do budoucna je doopravovat domek k naší
spokojenosti. Dřina, která vše provází, určitě stojí zato.
Přání do dalších let?
Aby bylo ¾ roku sluníčko a teplo. Současné sychravé a pochmurné počasí
mě ničí. Kdyby k němu ještě mohlo být v našich končinách i moře bylo by to
super. Mým velkým přáním je mít dost síly a zdraví k tomu, abych zvládla
vše, co mě ještě čeká.
A teď trochu odlehčíme - ideální muž?
Vysoký, urostlý, tmavovlasý. Rodina je pro něj na prvním místě a dává jí
přednost před cizími lidmi. Laďa (manžel) je mým ideálním mužem tak
z 80%, což je po dvaceti letech manželství celkem hezké.
Recept na šťastné manželství?

Již delší dobu, když jsme bydleli v Bruntále jsme chtěli domek. Bydleli jsme
v „kasárnách“ a tam to bylo opravdu mnohdy o strach. Já jsem v práci
chodila a všechny kolem otravovala dotazy: „Nevíš o něčem?“ První podnět
dala Lucka Růžková. Původní majitelé nejprve nesouhlasili, neměli zájem,
ale postupem času jsme je „umluvili“.

To opravdu nevím. Své manželství nemám pojištěné, člověk nikdy neví, co
přijde. Fandím ženám, které si nenechají vše líbit – „nescvaknou paty
k sobě“, jsem tak trochu feministka. Chlapi si naivně myslí, že pokud za své
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poklesky domů donesou kytku nebo svetřík, je vše v pořádku. Ale vztah
dvou lidí je přece o něčem jiném………
Vlastnost, která by tě nejlépe charakterizovala? Kladná nebo záporná.
Posoudit sebe sama je velmi obtížné. Potřebuji mít pocit, že mám vše pod
kontrolou. Ale je to kladná nebo záporná vlastnost????
Rychlý kviz na poodhalení osobnosti Marcely Zamcové,
Smažený sýr, hranolky
Noc strávená v hotelu
Růže
Návštěva divadla
Sledování komedie
Sklenička vodky
Křeček coby domácí mazlíček
Gérard Depardie

versus
versus
versus
versus
versus
versus
versus
versu

guláš, knedlík, cibule
noc strávená v kempu
kaktus
návštěva restaurace
sledování kriminálky
sklenička vína
pes coby domácí mazlíček
Leonardo Di Caprio

Paní Marcela měla vždy na výběr z výše uvedených dvojic. Její volba je
v levém sloupečku.
Nástin charakteru i její osobní zpověď máme. Takže si myslím, že teď už
pro nikoho z nás není paní Marcela Zamcová neznámou.
Velmi děkuji za její vstřícné přijetí i upřímné povídání. Za všechny
místní přeji, aby se co nejvíce z jejích plánů a přání vyplnilo.

Společenská kronika
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát, pak ten věk není znát.
Všechno nejlepší všem jubilantům..
Jubilanti na měsíce únor a březen
Pavel Bauer …………………………..45. narozeniny
Zamcová Marcela…………………….40. narozeniny
Bulová Jana………………………… 35. narozeniny
Švejdiková Marta…………………… 50. narozeniny
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Dovolujeme si všechny ženy, a také příznivce žen, srdečně
pozvat na příjemné posezení při příležitosti Mezinárodního dne
žen.
Posezení se koná 12.03.2011 v 18.00 hod. v Obecním domě.
Tolik diskutovaný svátek si společně připomeneme, popovídáme si a
bude nám společně příjemně.
Těšíme se na Vás.

Odpoledne pro děti v Obecním domě
Sobotního odpoledne 19. února se mnoho dětí nemohlo dočkat. Budou hry,
soutěže, diskotéka. Tohle děti společně řešily již celý týden při cestách do
školy. Konečně ručičky hodin ukázaly „dvě“ a vyrazilo se.
Nejprve se hrál, na rozehřátí mozkových závitů, slovní fotbal. Favority
v něm byli Ladik Podhorský a Petra Horňáčková. Pak se děti rozdělily do tří
družstev a opravdové soutěžní klání mohlo začít.
Zástupci prvního družstva byly: Ladik Podhorský, Kačenka Horňáčková,
Míša Kadlec, dvě holčičky Iva a Danielka - od chatařů z „kostky“.
Druhé družstvo tvořili: Klárka Mackurová, Simča Kročilová, Sašenka
Fréhárová, Monika Kadlecová.
A třetí družstvo bylo ve složení: Peťka Horňáčková, Barča Bulová, Venda
Janíková a Markétka Kročilová.
Soutěžilo se v hádání hádanek, některé byly opravdu zapeklité. Soutěžní
disciplínou bylo také skákání přes švihadlo po dobu jedné minuty. Tady
ovšem nebylo vítěze, nikomu ze soutěžících se nepodařilo vydržet jednu
minutu bez přerušení skákat.
Soutěžilo se v přemisťování lentilek z misky do misky za pomocí slámky. Tu
soutěžící měl v papulce, s její pomocí vyvinul podtlak a tak lentilku
přemístil.
Dále se soutěžilo v pantomimě, kde vždy jeden určený zástupce družstva
představoval různá zvířata, povolání, druhy sportů.
Velký zájem mezi soutěžícími získalo hádání různých, mnohdy již
zapomenutých, předmětů z domácnosti.
Například napínak na boty, ohřívač na pivo. Tvrdým oříškem byl pro
soutěžící prvního družstva kráječ na knedlíky. Dlouhé minuty váhali zda je
to: strunný nástroj, kráječ na vařené knedlíky nebo kráječ na vařená pštrosí
vejce. Nakonec se shodli na kráječi na vařená pštrosí vejce, což byla
špatná odpověď.
Družstvo se zapotilo také při obyčejné jehle na masové závitky. Z možností:
jehla na závitky, jehla na jednohubky a jehla na zašívání pytlů nakonec
zvolili zašívání pytlů, což byla také chybná odpověď.
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Je velmi překvapivé, jak zcela běžné předměty dokázaly zamotat dětem
hlavy.
Po skončení soutěží se dětem v družstvech spočítaly body. Vítězem bylo
družstvo číslo dvě, na druhém místě skončilo družstvo číslo tři a třetí místo
obsadilo družstvo číslo jedna. Všichni zúčastnění dostali sladké odměny.
V soutěžním klání ovšem vůbec nešlo o vítězství. Šlo o to, aby se děti
společně pobavily a zasoutěžily si. To se zaručeně povedlo a děti byly
opravdu nadmíru spokojené.
Po vyhlášení vítězů si děti posedaly na svých židlích do kruhu a předávaly
si mezi sebou tzv. „horkou štafetu“, což byla do několika vrstev zabalená
krabice s neurčitým obsahem. Vždy, když se zastavila hudba, ten kdo měl
balíček právě v rukou odkryl jednu vrstvu papíru a přiblížil tak překvapení
zase o něco blíž k odhalení. Překvapení, v podobě hračky JOJO, si odnesla
Peťka Horňáčková.
Nakonec se již mimo soutěž hádaly hádanky a každý kdo uhodl si vybral
z krabice sladkost. Opravdu nikdo nepřišel zkrátka.
Za zvuku dětských písní se společně tančilo a „blblo“ do 17. hodin. Domů
pak děti odcházely naplněné štěstím a radostí z nádherně prožitého
odpoledne. Opravdu vydařený začátek jarních prázdnin.

Společenský večer 2011

Již osm let je
v naší obci měsíc
únor nerozlučně
spjat se
společenským
večerem.
Nejinak tomu bylo
také letos. Podle
hojné účasti se
nás na něj těšilo
opravdu dost.
Zástupci
všem
věkových generací
se společně bavili
až do úplného
konce a alespoň na pár hodin hodili své všední starosti za hlavu a vyhodili
si tzv. „z kopejka“. Jeho organizace byla jako vždy na výbornou. Bohatá
tombola jistě potěšila nejednoho z nás – výherců.
Díky fotografickému talentu vnuka p. starosty se podařilo zachytit akci velmi
zdařilými snímky. Přinášíme vám dvě z nich.
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