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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Prosinec 2014                            Číslo 41  
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

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

 

 

Čtyři svíčky hořely na adventním věnci. Hořely tak tiše, že bylo slyšet, 
jak svíčky začaly hovořit.  
První svíčka vzdychla a řekla: „ Jmenuji se MÍR. Moje světlo sice svítí, 
ale lidé bohužel žádný mír nedodržují“. Světýlko bylo čím dál menší, 
až docela zhaslo. 
Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla:“ Jmenuji se VÍRA. Jsem 
ale zbytečná, lidstvo nechce o Bohu nic vědět, nemá tedy cenu, abych 
svítila“. 
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla. Tiše a smutně se ke 
slovu přihlásila třetí svíčka. „Jmenuji se LÁSKA. Už nemám sílu, 
abych hořela, lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné 
jiné, které by měli nebo mohli mít rádi“. Zhaslo i toto světlo. 
V tom se přihlásila ke slovu i čtvrtá svíčka a pravila: „ Nebojte se. 
Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit. Jmenuji se 
NADĚJE.  
Zapálilo dítě od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky. 
Plamen naděje by neměl nikdy v našich životech uhasnout. Každý 
z nás by měl plamen míru, víry, lásky a naděje neustále udržovat.  
 

 

Dovolte mi,  
pozvat Vás k přečtení si posledního čísla letošního zpravodaje. 

  

Přejeme krásnou dobu adventní plnou plamínků,  
o které prosím, nezapomeňme pečovat. 
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Vánoční vyprávění o adventním věnci 
 
Adventní věnec je tradiční symbol sloužící k symbolickému odpočítávání 
čtyř týdnů adventu.  Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, 
zahajuje nový liturgický rok. 
Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky 
používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Adventní věnce se liší 
v tradičních barvách i v počtu svíček. Některé varianty adventního věnce 
zahrnují pátou bílou svíčku ve středu věnce jako symbol duchovní čistoty 
a Vánoc, často také jako Neposkvrněné Panny Marie, nebo symbol 
samotného Ježíše Krista. Někdy bývá nazývána jako "Kristova svíčka". Ta 
může být zapálena na Štědrý den a Boží hod vánoční. Protože adventní 
barvou je barva fialová používají se ve správné variantě svíčky a stuhy 
fialové. V tomto bohoslužebném období je fialové barvě připisována 
symbolika pokání, ztišení a čekání (na příchod Krista). Rozsvícení svící na 
adventním věnci nepřímo navazuje na židovskou tradici starou 2000 let - na 
slavení svátků světel zvaných Chanuka. Adventní věnec je vykládán jako 
symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho 
požehnání na každou světovou stranu. Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, 
jež předcházejí Vánocům. Jejich světlo Krista, který je světlem světa 
ozařující plamenem lásky každého člověka. Řekl totiž: "Já jsem světlo 
světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." 
Podle jiných výkladů byl věnec vždy určen vítězi, tímto vítězem nad 
temnotou je podle křesťanské víry Ježíš, jehož narození je v adventu 
očekáváno. 
Světlo a postupné zapálení většího množství svíček je výrazem rostoucího 
toužebného očekávání narození Ježíše Krista, který je v křesťanské víře 
Spasitelem. Kruhový věnec představuje Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a 
věčný život. Stálezelené rostliny jsou symbolem života jako takového, 
nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti. 
Krátké dny v prosinci před "drsnými" nocemi jsou nejtmavšími v roce. Je to 
čas bludiček, skřítků a bílých paní, jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila 
velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měli 
ukázat na cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, 
který ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta.  
Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého 
zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu 
kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly 
v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící větve jedlí, jak 
se věřilo, sloužily přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy 
měly přinášet požehnání, odrážet zlé duchy.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bnec
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chanuka
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1lezelen%C3%A1_rostlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohanstv%C3%AD
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Tolik o historii zrodu, ale zejména o porozumění smyslu adventního 

věnce, který zcela jistě nechybí v žádném z našich příbytků. 
Z jednání obecního zastupitelstva 

 
ZO dne 8.10.2014 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod 

zemědělského pozemku p.č. St. 120, druh stavby vodárna o výměře 11m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení bezúplatného věcného 

břemene s panem Vladimírem Studeným „napojení elektrického vedení pro 

garáž na pozemku p.č. 35/17“. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení bezúplatného věcného 

břemene na dobu neurčitou pro mostek přes nepojmenovaný potok, situovaný 

na pozemku p.č. 45/1 a přístupové cesty na pozemku p.č.  45/6, pro manžele 

Pišťáčkovi, jako příjezd k domku ve výstavbě na pozemku p.č. St. 121. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje postup pana starosty na návrh výměny pozemků 

s OS Nádražní. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení opravy dmychadel na ČOV z fondu 

oprav vodovodu a kanalizace. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení zastřešení grilu a 

udírny a plakátovací panel se stříškou v ceně 71 700,-Kč s firmou WOOD 

intex s.r.o. Mladějovice. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu okna na MFD pro přístup ke kotli. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení nových webových stránek pro obec za 

5 000,-Kč. 

Pan starosta, mimo program jednání, zastupitelstvo obce informoval o narůstající 

úřední šikaně ze strany Občanského sdružení Nádražní, neustálým zahlcováním 

žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb., a o kontrole ze SZIFu Opava na 

čerpání a využití dotace pro Obec Malá Štáhle. Ke kontrole dala podnět společnost 

Nádražní – formou udání, na údajně špatné čerpání dotace. Poznámka: Kontrolou 

nebyly zjištěny nedostatky. 

 
ZO dne 12.11.2014: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2012. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce v jednání se společnosti Nádražní a 

uzavření smluvních vztahů potřebných k plynulému provozu MFD a ČOV. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje výdaj pro děti na Mikulášskou besídku ve výši 

cca 100,- č/dítě. 

 

Obecní úřad dostal informaci od správce vodovodu, VaK Bruntál, o ceně 
vodného v roce 2015. Cena zůstává jako v r. 2014 tj. 
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38,01 Kč včetně DPH. 

 
Společenská kronika 

 
Oslavenci na měsíce listopad, prosinec 

 
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. 
Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází 

 

Vlčková Berta 70. narozeniny 

Kročil Petr 40. narozeniny 

Jilg Gunter 80. narozeniny 

Kročilová Vendula 20. narozeniny 

 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let. 

 
 

SRDEČNĚ GRATULUJEME 

novopečeným rodičům 

Vojtíška Švejdíka, Kristýnky Kopecké. Sofinky Trubačíkové 

Jejich pokladům přejeme spokojené dětství plné pohody a radosti a 
netrpělivě vyhlížíme, kdy do obce opět zavítá další čáp či vrána. 

 

 
 

 

Pozvánka turnaj v šipkách a stolním tenise 

O vánočních svátcích se v Obecním domě uskuteční turnaje 
v šipkách a stolním tenise.  
Předpokládaný termín 26. a 30. prosince – bude upřesněno. 
 
 

 

 

Pozvánka na SCRABBLE  

Soutěž ve hře SCRABLE se uskuteční 29. prosince 2014 
v místnosti knihovny v Obecním domě. Přijďte se pobavit 
hrou. Zahájení v 10 hod. 
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Veřejná schůze 05. 12. 2014 
 

Veřejná schůze začala tradičním přivítáním pana starosty všem přítomných 
občanů a hostí, kterých se v obecním domě sešlo opravdu dost- cca. tři 
desítky. 
Pan starosta podotkl, že jako vždy, na konci roku projednáváme na veřejné 
schůzi rozpočet na nadcházející rok, tentokráte na rok 2015. 
Dalším bodem programu schůze pak byla informace o změně obecně 
závazné vyhlášky o poplatcích, kterou zastupitelstvo schválilo 12. 11. 2014. 
Na programu schůze také byly informace o plánovaných kulturně- 
společenských akcích na rok 2015. V bodě programu zvaném „různé“ pak 
byla projednávána absence obchodu a složitá situace kolem nakupování, 
zejména pro starší občany, v obci. V bodě různé pak bylo obsaženo možné 
pořádání workshopů v obci a také bylo místo pro dotazy občanů a 
následnou diskuzi. 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2015.        
Obec počítá s vyrovnaným rozpočtem. Hlavním zdrojem příjmů je daňový 
příjem – daň z příjmů fyzických a právnických osob, vychází se ze 
zkušeností letošního roku a také poskytnutých podkladů z ministerstva 
financí, daň z přidané hodnoty, poplatky za likvidaci komunálního odpadu, 
ostatní poplatky, daň z nemovitosti, neinvestiční dotace – přesně vyčísleno 
to, co dostáváme od státu za výkon státní správy, ostatní neinvestiční 
dotace – prostředky na výkon veřejně prospěšných prací. Dalšími příjmy 
pro obec jsou příjmy z pěstební činnosti, pitná voda (předistribuování), 
odvádění a čištění odpadních vod, kulturní a tělovýchovná činnost – 
zejména sponzorské dary a příspěvky, bytové hospodářství a pronájem 
nebytových prostor, příjmy z pronájmu a prodeje pozemků, nakládání 
s odpady – příjem za separaci odpadů, činnost místní správy a finanční 
operace. 
Přesný popis jednotlivých položek rozpočtu obce naleznete na webových 
stránkách obce. 
Na výdajové straně pak obec počítá s výdaji za: údržbu silnic, příspěvek na 
autobusovou dopravu, odvádění a čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly, zařízení předškolní výchovy – příspěvek na školku ve Velké Štáhli, 
kultura, udržování kulturních a historických památek, poplatky za rozhlas a 
televize, záležitosti církví a sdělovacích prostředků, tělovýchovné a 
sportovní zařízení – tato částka je jakási vůle, kterou bychom chtěli 
rezervovat a investovat ji, společně s dalšími prostředky, případně 
rezervami, do multifunkčního hřiště, na které je zpracován projekt. Budeme 
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se zasazovat o získání dotace na tento záměr, buď z ministerstva pro 
místní rozvoj, nebo ze Sdružení obcí Rýmařovska.  
Další výdaje tvoří: ostatní zájmová činnost, bytové hospodářství, veřejné 
osvětlení )rekonstrukce osvětlení přinesla snížení nákladů cca. 9 tisíc Kč 
ročně), výstavba a údržba inženýrských sítí, komunální služby a územní 
rozvoj, náklady na odpady, veřejná zeleň, zastupitelstvo obce, činnost 
místní správy – režijní výdaje související s činností úřadu,  obecné výdaje 
z finančních operací – úroky a výdaje v souvislostech s činností bank, 
splacení úvěru – doplacení úvěru na rekonstrukci Multifunčního domu, 
úhrada úvěru za rekonstrukci elektrického vedení – přeložení 
transformátoru a kabelizaci nízkého napětí. 
Přesný popis jednotlivých položek návrhu rozpočtu obce na rok 2015 
naleznete na webových stránkách obce v sekci úřední deska a také na 
obecní úřední desce. 
Pan starosta uvedl, že zastupitelé při sestavování rozpočtu vycházejí 
z dlouhodobého předpokladu a rozpočet pečlivě plánují.  
Prozatím obec nepočítá s žádnými dotacemi, protože není ujasněno, jak 
budou dotace v následujících letech vypadat. Nejsou stanoveny priority, ale 
je velmi pravděpodobné, že nebude již možno čerpat takové finanční 
objemy pro jednotlivé obce, jako tomu bylo v letech minulých. 
Zdá se, že dotace z EU budou zejména na vývoj zaměstnanosti a 
podnikatelskou činnost. Dotace samozřejmě můžeme získat, ale 
v současné chvíli můžeme pouze předpokládat. 
Ministerstvo pro místní rozvoj již nějaký dotační program malého objemu 
vyhlásilo, tam chceme přihlásit náš projekt na multifunkční hřiště. 
Většina dotací pravděpodobně půjde přes místní akční skupiny. Nic 
konkrétního zatím není v jednání, jestliže zde možnost finanční prostředky 
získat bude, jistě se budeme snažit je získat a především využít. 
 
Dalším bodem programu byla změna obecně závazné vyhlášky, která 
vstoupila v platnost od 01. 12. 2014. Občanům změny přednesl pan 
místostarosta Ing. Jiří Dvořák. Jedná se prakticky jen o změnu citace 
článku 6, který pojednává o osvobození a úlevách při placení poplatků. 
Přesný popis pozměněné vyhlášky naleznete také na internetové i 
„skutečné „ úřední desce obce.  
Poplatky pro nadcházející rok zůstávají nezměněny.  
Od letošního roku byl zaveden „pytlový“ sběr tříděného odpadu – plastů. 
Nebudeme již paušálně snižovat poplatek za třídění plastů, ale chceme se 
pokusit promítnout, jak se kdo činil. 
 
Plán kulturně-společenských akcí pro příští rok se bude podrobně 
projednávat na nadcházejícím prosincovém zasedání zastupitelstva, kde se 
také bude schvalovat dnes přednesený rozpočet na rok 2015. 
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Již nyní je jasné, že oblíbený společenský večer bude 7. února. 2015. 
Další kulturně-společenské akce budou s největší pravděpodobností 
kopírovat léta minulá a akce se budou opakovat. Pan starosta připomněl, 
že v prosinci čekají občany ještě tři společenské akce, turnaj se scrabble, 
turnaj v šipkách a turnaj ve stolním tenise (blíže na jiné stránce). 
  
Následně se ujal slova pan místostarosta a přednesl občanům návrh řešení 
situace kolem zásobování, chcete-li nakupování v obci. Chybějící 
obchod v obci byl tématem předvolební kampaně a zvolení zastupitelé se 
nastalou situací zabývají i teď, po volbách.  
Obec situaci zmonitorovala, zjistila, že o provozování obchodu v obci mezi 
místními zájem není. Zastupitelé se obrátili také na provozovatele prodejen 
potravin v okolí, ale opět bez zájmu. Je více než zřejmé, že prodejnu 
potravin se v obci nepodaří otevřít. 
Zajíždění pojízdné prodejny do obce také není výhodné. Tato forma 
zásobování je určena pro skutečně zapadlé obce, což naše obec, ve které 
jezdí autobusy každou hodinu, zaručeně není. 
Zastupitelstvo se tedy dohodlo, že pokud bude v obci poptávka po 
nakupování pro osamělé, a zejména starší spoluobčany, zajistí nakupování 
pro tyto jednotlivce obec. Pokud tedy bude takováto nutnost, naléhavost, je 
tady prostor pro diskuzi a zajištění těchto základních potřeb. Je zapotřebí 
toto domluvit na obecním úřadě, případně vyzkoušet, záleží skutečně na 
poptávce po této službě. 
 
V obci Stará Ves probíhají workshopy, volné semináře, na nejrůznější 
témata. Tomuto tématu se věnoval i minulý zpravodaj a také ve svých 
poštovních schránkách jste našli podrobnější informace k tomuto tématu. 
Bylo by dobré tuto možnost zvážit. Například v měsíci únoru jsou na 
programu velmi zajímavá témata – práce s počítačem, internetem, což by 
bylo pro mnohé občany velmi přínosné, proč tedy takovouto možnost 
nevyužít, když se nabízí. Je to samozřejmě na zvážení nás, občanů. 
Účastníci mají zajištěný dovoz a oběd zdarma. 
 
Zrealizované akce v roce 2014. 
Hlavní akcí letošního roku bylo přemístění transformátoru, kde již byl 
vystaven závěrečný účet a to na 316.624,- Kč.  Dokonce je to méně, než 
byl předpoklad podle uzavřené smlouvy 
Další akcí byla kabelizace nízkého napětí v obci. Tato investice ještě není 
přesně vyčíslena, předpoklad je 960.000,- Kč bez DPH. 
Měli jsme ještě záměr provést výměnu krytiny na kapli, na tuto akci jsme 
požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, bohužel jsme pro velké 
množství projektů neuspěli. 
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Ke konci roku se ještě zastupitelé dohodli, že se udělá přístřešek ke kiosku 
na hřišti a také byla vybudována plakátovací plocha u autobusové zastávky. 
Plánované akce pro příští období. 
Předpokládáme podpořit výměnu topných systémů v domácnostech, pokud 
bude vyhlášen dotační titul na zateplování bytových domů ve správě obce 
tak chceme zateplit dům č.p. 35. Další plánovanou akcí je již dnes zmíněné 
multifukční hřiště, na které je zpracován projekt a vyřízeno stavební 
povolení, hřiště plánujeme vystavět na stávajícím fotbalovém hřišti. 
Připomínáme také úpravu místního hřbitova a výměnu střechy kaple. 
V neposlední řadě obecní zastupitelé také plánují úpravu zeleně, což je 
obsaženo také v programu urbanizace návsi. Mnohé záleží na vyhlášených 
dotačních titulech a následně na získaných financích. 
Obecní zastupitelé také přivítají návrhy a podněty občanů. 
Je plánováno provést anketu o možném záměru plynofikace obce.  
 
Diskuze a dotazy. 
První dotaz se týkal změny v dani v nemovitosti.  
Zastupitelé se dohodli, že pro rok 2015 zůstane daň z nemovitosti stejná. 
  
Další dotaz byl na končící pronájem pozemku pod čističkou. 
Pan starosta uvedl: „ Musím při této příležitosti říct, že jsem dostal od p. 
Ondráka velmi seriózní návrh. Je zde oboustranná snaha „hroty zaoblit “. 
K řešení zbývá otázka uhelny, která z části zabírá území o.s. Nádražní, což 
se bude řešit v lednu“. 
 
Znečištění potoka, které se již projednávalo na minulé veřejné schůzi. 
Odpověď pana starosty: „ Jakmile bude na potoce pěna, situace se bude 
řešit. Sám jsem šel z vlastní iniciativy proti proudu potoka a našel jsem jen 
dvě malá ložiska, průměr asi 20 cm., což nepovažuji za důležité, případně 
za nebezpečné. Pokud ale dostaneme echo o aktuálním znečištění potoka, 
bude se situace operativně řešit. 
 
Další podnět byl na nekvalitní vysílání místního rozhlasu. 
Pan starosta poděkoval za podnět a přislíbil řešení. Také přislíbil možnost 
doplnit obec o dvě svítidla veřejného osvětlení, jedno na chodníku od 
bývalé restaurace ke „starým činžákům“ a další u nově postaveného domku 
(Pišťáčkovi). 
  
V živé diskuzi občanů se namítalo, že nově nastavený způsob snížení či 
zvýšení poplatků za třídění plastového odpadu není zcela objektivní a 
zejména vůbec není spravedlivý.  Pan starosta doporučil, posečkat, jak se 
„pytlování“ projeví v celkovém zhodnocení za rok 2014 a pak teprve 
stanovit další, případně jiný postup třídění  
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Poslední dotaz, který ovšem vzbudil značně bouřlivou diskuzi, se týkal 
otázky nedávno pokáceného stromu, asi sedmdesátileté olše, u „starých 
činžáků“. 
Jeden tábor byl pro kácení, druhý pro ořezání nebezpečných větví a shoda 
nebyla nalezena. 
Velmi pěkně celou situaci vystihla myšlenka p. Františka Kadlece na celou 
problematiku stromů. 
„ Když odejde, zemře starý člověk a narodí se člověk nový, život pokračuje 
dál. Se stromy mi to připadá velmi podobné. Strom tady také věčně 
nebude. Obec by měla za zkácené stromy vysázet stromy nové pro nás a 
zejména pro další generace“. 
Pan místostarosta souhlasně přikývl a připomněl, že výsadba nových 
stromů je součástí urbanizace návsi. 
 
Zábradlí k „družstevnímu“ činžovnímu domu bylo úplně posledním 
diskuzním bodem schůze. 
Zastupitelé absenci tohoto bezpečnostního prvku berou jako důležitý 
podnět a celá věc se bude řešit, obecní zastupitelé to považují za naléhavé. 
 

Závěrem pan starosta přítomným poděkoval za účast na schůzi, 
popřál všem přítomným radostné Vánoce  

a hladký skluz do nadcházejícího roku. 
 

6. prosince se konala Mikulášská nadílka pro více či méně hodné děti. 

Setkání s bytostmi pekelnými i nebeskými bylo moc hezké, neobešlo se 
ovšem, jak už to bývá, bez slziček. Děti slibovaly hory doly, jen aby v pekle 
neskončily. Jsem moc a moc 
zvědavá, jestli svým slibům 
dostojí. Zda Tomášek už nebude 
opakovat sprostá slůvka, 
Tobiášek se nebude rýpat 
v nosánku, Kačenka se bude 
z pyžama převlékat před 
polednem, ale hlavně, že Míša 
se naučí vánoční básničku nebo 
písničku, kterou vymění za 
„Skákal pes…….“ Až ji bude 
umět, může ji naučit taky pana 
místostarostu. 

 
Dobře si děti ( nejen ) pamatujte, že ČERT nikdy nespí. 
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Vánoční rozjímání s podzimní jubilantkou 
 

Tentokrát jsem se rozhodla, zcela netradičně, pro rozhovor změnit prostředí 

i stylu. S paní Blankou Štrajtovou jsme si povídala v keramické dílně. 

Ona na svou keramickou sošku pečlivě nanášela burel a přitom povídala  
o sobě, ale zejména o nadcházejících svátcích vánočních. 
 
Jak se to vlastně přihodilo, že se Vašim domovem stala Malá Štáhle? 

Psal se rok 1976, naše rodina se měla brzy rozrůst o dalšího člena. Bydlet 
společně s rodiči už jsme opravdu nemohli, ani nechtěli: Bylo na čase se 
osamostatnit. Můj muž už tady ve Štáhli byl někdy od června a já s malou 
Renátkou jsme se nastěhovali 11. 9. 1976. Před Vánocemi se nám potom 
narodila Kačka. 
 
Jaké to bylo pro mladou paní z města Brna? 

Šok, opravdu šok. V Brně bylo všechno při ruce, všude jsem došla pěšky, 
obchod, lékař, tady to byla hrůza. Třeba jet v zimě do Rýmařova do 
poradny, to bylo něco příšerného. Všude sníh, jedno dítě v kočáře, druhé 
vedle kočárku a čekat na autobus na hlavní cestě, zastávka totiž byla nad 
domem č.p. 29 / Bulovi /, jen tak u cesty, všude kolem jezdila auta, nebylo 
jich sice tolik co dnes, ale i tak to nebylo příjemné. Kdo to zažil, dobře ví, o 
čem mluvím. 
Vzpomínám si, že jednou jsem jela z Rýmařova, právě z poradny, byla 
zima, šero, něco kolem čtvrté hodiny odpoledne. Řidič autobusu mi řekl, že 
mě s kočárem nevezme, mám prý jet směrem na Břidličnou, vystoupit u 
Techno plynu a pak jít pěšky. Vážně jsem byla zoufalá, chtělo se mi brečet. 
Paní Podhorská mi tehdy nabídla, že mi vezme Renátku domů a já opravdu 
musela jet jiným směrem a pak šlapat pěšky. 
Jediné štěstí bylo, že v Bruntále bydlela moje sestra, ta se tam provdala, 
takže alespoň ta mi mnohdy pomohla. Ta nám vlastně úplně na začátku 
pomohla sehnat práci i s bydlením, takže to je její zásluha, že tady už téměř 
čtyřicet let bydlíme. Časem se všechno zlepšilo, já jsem si zvykla, našla si 
kamarádky a život byl hned veselejší. První jsem se sblížila s Věrkou 
Kadlecovou a pak taky s Alenou Chlumskou. 
 
Chtěla jste někdy zpátky do Brna? 

Kdyby se mě někdo zeptal tehdy, šla bych hned, třeba i pěšky. Dneska už 
ne. Dneska bych tam už bydlet nechtěla. Vládne tam pořádný chaos. Když 
jsem chodila asi do druhé třídě, začaly v Brně jezdit uzavřené tramvaje, to 
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byl skutku zážitek, do té doby jezdily takové, jak se do nich „naskakovalo“ a 
z nich „seskakovalo“. V Brně jsem prožila opravdu hezké dětství. 
Tak a teď Vánoce. Jaké máte vzpomínky z dětství? 

Moc příjemné. Byli jsme tři sourozenci, drželi jsme půst, já teda přiznávám 
nikdy ne poctivě. Po večeři jsme házeli botou, myslím, že jsme i lili olovo, 
měli jsme živý stromeček plný krásných skleněných ozdob a spoustu 
cukroví, peklo se asi 15 druhů, všude doma byly krabice s cukrovím a 
nádherná vůně. 
K večeři jsme mívali kapra a salát, ale pak mé sestře zaskočila kost z kapra 
a od té doby bylo už jen filé. 
Obdarováni jsme byli většinou praktickými dárky – oblečením. Já si jednou 
pamatuji, že jsem dostala panenku s kočárkem, byla jsem nadšená, ale 
nedokázala jsme pochopit, jek ten Ježíšek procpal ten kočárek přes okno, 
přes „ventilačku“. Já jsem dlouho, moc dlouho věřila na Ježíška, asi do 
čtvrté třídy. Pak jsme jednou s bráchou doma šmejdili a našli jsme zabalené 
dárky a bylo.  

 
Vánoce s dětmi 

S dětmi jsou vždycky Vánoce hezké. Holky většinou dostaly stejné dárky, 
chodívaly i stejně oblečené, tam aby se nehádaly. 
Zvyky jsme drželi stejné, jako jsem byla zvyklá z domu, navíc jsme ale 
pouštěli skořápky ořechů po vodě. 
Taky jsem s holkama pekla cukroví, ale asi od 12 let pekla Renata cukroví 
sama. My byli na zabíjačce, a když jsme se vrátili domů, bylo napečeno. 
Byla na to moc šikovná a zůstalo jí to. 
Taky k nám na svátky jezdila moje maminka a ta také moc ráda pekla, 
takže se to tak nějak vždycky pořešilo. Manžel má moc rád sádlové 
bochánky, takže ty určitě na našem stole nesmí chybět. Letos se chystám i 
na perníčky. 
 
A vánoce dnes? 

Já myslím, že v našem věku už žádná překvapení nečekáme. Já bych si od 
Ježíška přála jen zdraví. Na Štědrý den jsme s manželem sami a pak ty dva 
sváteční dny přijdou holky s rodinami.  
Vnuk Honzík je ještě malý, takže něco z kouzla Vánoc díky němu taky ještě 
vnímáme. Taková pohoda.  
Já se moc nedívám na televizi, spíše chodím ven, na procházky nebo si 
čtu. Ale úplně nejraději něco „plácám“ z hlíny. 
Také se letos chystám na půlnoční mši, jen jestli ji nezaspím. 
 

Paní Štrajtové moc děkuji za její povídání  
a přeji vydařené nejen perníčky ale i nadcházející dny. 
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Vánoční zamyšlení 
 

Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera seděl zamyšleně muž u krbu, 
ve kterém plápolal oheň, a přemítal o významu Vánoc. "Pro Boha nemá 
cenu, aby se stal člověkem," uvažoval. "Proč by všemohoucí Bůh měl trávit 
svůj drahocenný čas s někým, jako jsme my? A i kdyby, proč by se chtěl 
narodit zrovna ve stáji? Ani nápad! Celá ta věc je nesmysl. Kdyby Bůh 
opravdu chtěl sestoupit na zem, určitě by si našel jiný způsob." 
 
Náhle muže vyrušil z úvah divný zvuk přicházející zvenku. Přiskočil k oknu 
a opřel se o rám. Venku uviděl houf sněžných hus, které divoce mávaly 
křídly a zoufale se plácaly v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a 
pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od většího hejna směřujícího do 
teplých krajin. 
 
Muži jich bylo líto, a tak se zachumlal do teplého oblečení a vyšel ven. 
Pokusil se zahnat roztřesené husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, 
tím víc ptáci zmatkovali. "Kdyby tak věděli, že je chci zachránit," pomyslel si 
muž. "Jak je mám přesvědčit, že to myslím pro jejich dobro?" Tu ho 
napadlo: "Kdybych se aspoň na chvilku stal taky sněžnou husou a mohl 
s nimi mluvit jejich řečí, pak by mě pochopily“. 
 
V náhlém osvícení si vzpomněl, že je Štědrý večer, a široce se usmál. 
Vánoční příběh se mu už nezdál nesmyslný. V duchu si představil prostě 
vyhlížející dítě ležící v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl vánoční 
záhadě: Bůh se stal jedním z nás, aby nám naší řečí mohl sdělit, že nás 
miluje, že nás miluje právě teď a že mu jde o naše dobro. 
 
Úryvek z knihy Kolik váží sněhová vločka. 

 

 

 

 
 

Na Štědrý den se uskuteční v místní kapli 

http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/Kolik-vazi-snehova-vlocka.html
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mše svatá ve 22 hodin 
Přijďte si zazpívat koledy a popřát si k vánočním svátkům 


