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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Prosinec 2012                                Číslo 

32 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky  Obecní 

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

 

 

Vánoční období bylo lidmi vždy považováno za čas mocný, 
osudový. 

Odpradávna patří k Štědrému večeru štědrost, pohostinnost a vzájemné 
obdarování. Po staletí je dar jedním z nejdůležitějších způsobů a prostředků 

navazování, upevňování a udržování vztahů mezi lidmi. 
Snažme se místo honosných darů dát svým blízkým něco od srdce. 
Vhodné je zjistit, co má nebo v minulosti mělo pro dotyčnou osobu 

důležitost, a pak dát dárek, který i do budoucna vyvolá příjemný pocit nebo 
vzpomínku. 

Je velice zajímavé pozorovat a zamyslet se nad faktem, že nejkrásnější 
dárky, ty nejbližší našemu srdci, opatrujeme jako oko v hlavě. 

Konkrétní příklad. Moje maminka má tři děti. 
Její obývací stěna je doslova zaplněna těmi „ nejmilejšími zbytečnostmi“. 
Naleznu zde své výrobky a výrobky svých sourozenců od mateřské školy. 

Jsou staré, ošunťelé, ale přesto v koši nekončí. Mamka přesně ví, kdy a od 
koho tu kterou drobnost dostala. Kdybych se jí ovšem zeptala, jaký dárek 
od nás dostala předloni, bude muset pátrat v paměti. Stejné cti se dostává 

také výtvorům jejich vnoučat. Nevím, zda je to záležitost genetiky nebo 
věku, ale pomalu zjišťuji, že si počínám jako ona. Mám krabici, která se plní 

výrobky mých dětí. Nazývám ji šperkovnice, pro mě je plná klenotů. 
Zkuste dát svým blízkým dárek nad dárky – 

vlídnost, laskavost, klid, pohodu, vzájemné objetí a souznění. 
Pohoda a dobrá nálada jsou v době svátků důležitější,  

než počet druhů cukroví a vycíděný byt. 
Mějme na paměti, že nestačí zkrášlit si jen svůj příbytek,  

vyzdobit bychom si měli především svá srdce, a to nejenom na sváteční 
dny vánoční. 
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Klidné a příjemné prožití vánočních svátků všem občanům naší obce.  

Z jednání obecního zastupitelstva 

 

Jednání ZO dne 10.10.2012: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z PRV na SZIF na 

„Urbanizaci návsi II. etapa Dětské hřiště“. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci v 17. výzvě PRV MZ ČR 

na malotraktor s příslušenstvím. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3 tak, jak bylo  předloženo. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zásady kupní smlouvu na prodej pozemků 105/1 a 

105/2 manželům Pišťáčkovým za 30Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod informačního kiosku EAGLE 

od Sdružení obcí Rýmařovska. 

Jednání ZO dne 7.11.2012: 

 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků 105/1 a 105/2 

manželům Pišťáčkovým za 30,-Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej části pozemku 2/7 panu 

Petru Kročilovi za 30,-Kč/m². 

 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2012 o poplatku za ukládání 

komunálního odpadu. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce 

a.s.,  číslo smlouvy IE-12-8003147/3. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v jednání s ČEZ ohledně projektu 

„Urbanizace návsi III. etapa“. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje 100,-Kč/dítě na Mikulášskou besídku. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce s panem starostou, na 

činnost pro obec, mimo výkon funkce, ve výši 5000,-Kč. 

Jednání ZO dne 10.12.2012: 

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

 :  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2013 tak, jak byl předložen po 

změně v příjmové části.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím 

v honebním společenstvu (podle §19, odst.5, písmena c) zákona č. 449/2001 Sb.) 

honitby Václavov.  

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DIGIS, s.r.o. na rok 2013 

bez prací vložení sítí O2 do prohlížeče  

 Zastupitelstvo obce schvaluje vánoční příspěvek ve výši 500,-Kč formou nákupu 

v místním obchůdku pro osamělé občany.  
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 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ceny dřeva z obecního lesa pro občany, 

kteří nemají v obci trvalý pobyt. 

Naše Vánoce 

Vánoce jsou na prvním místě v žebříčku oblíbenosti svátků drtivé většiny z nás. Za 

posledních pár let se ovšem jejich podoba v mnohém změnila. Mám obavy, že 

z krásných českých Vánoc opředených tradicemi se stává poameričtěná, komerční 

fraška. 

V Rýmařově, městě, kam většina z nás jezdí před Vánocemi i třikrát týdně, to tolik 

nevnímáme. Výkladní skříně jsou vyzdobeny většinou vkusně a síla komerčnosti 

zde není tak patrná. 

Stačí ovšem zavítat do jednoho z mnoha nákupních center. Za hodinku času jízdy 

autem se ocitnete úplně v jiném světě. Rázem se stanete součástí amerického filmu, 

který jste doposud znali jen z televizní obrazovky. Všude obrovské baňky všech 

barev, z reproduktorů stále dokola znějí vánoční koledy a na malé i velké se ze 

všech stran valí sobi a Santové. Sobi plyšoví, Santové na hrníčkách, sobi a Santové  

na nejrůznějších druzích oblečení a tak bych mohla pokračovat dále.  

Kde se u nás ten Santa se svými sobi vlastně vzali? Nic proti němu nemám, plyšoví 

sobíci jsou krásní, ale k nám prostě nepatří. Proč se snaží nám a zejména pak našim 

dětem vytěsnit z myslí a srdcí našeho Ježíška?? Santa se od Ježíška zásadně liší. Je 

skutečná – zobrazitelná, tudíž pro ziskuchtivé obchodníky, lépe prodejná bytost. 

Usměvavý dědeček v červeném oblečku, kterému navíc pomáhá sobí spřežení, 

koho by neokouzlil??! 

Ježíšek je bytostí tak trochu imaginární - poetickou. Jeho podoba je odvislá od míry 

naší představivosti a fantazie. Když jsem byla úplně malá, vrtalo mi hlavou, jak ten 

malý Ježíšek může nosit dětem dárky. A jak mi to bylo vysvětleno?! Bůh poslal za 

lidmi Ježíše, aby je naučil, že se mají mít mezi sebou rádi. Dárky jsou od Ježíška 

proto, že teprve on naučil lidi, aby měli rádi malé děti a dělali jim radost. Předtím 

se rodiče o svoje děti nezajímali, mnohdy hned jak se narodily, byly dány do 

výchovy chůvě, v horších případech do otroctví. S rodiči mnoho nemluvily a rodiče 

ani nenapadlo, aby si s dětmi hráli, natož, aby je obdarovávali. Říkáme, že dárky 

jsou od Ježíška, protože on to tak zařídil. 

Ježíšek není jediným, kdo o Vánocích nosí dárky. V Británii a v Americe dětem 

nosí dárky právě Santa Claus, ve Francii Pére Noël, v Rusku děda Mráz a například 

v Itálii čarodějnice Befana.  

Nedovedu si dost dobře představit, že by se děti třeba v Dánsku nechaly ovlivnit a 

namísto svého skřítka Julemandena by pojaly, jako nový symbol Vánoc českého 

Ježíška. 

Každá ze zemí má své tradice a tyto by se měly ctít, udržovat a předávat dále – 

dalším a dalším generacím. 

Nezapomínejme, 

že v České republice nosí od nepaměti dětem pod stromeček dárky Ježíšek. 

Snažme se udržet české Vánoce, připravme svým dětem Vánoce takové,  

jaké si je sami pamatujeme ze svého dětství. 
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Vždyť nejkrásnější na Vánocích je právě to kouzlo očekávání, překvapení, těšení 

se a rozvíjení různých představ o tom, jak skutečně vypadá Ježíšek. 

Společenská kronika 
 

Neříkejte, že nemáte dost času. 
Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo,  

Kryštof Kolumbus, T.A.Edison nebo Albert Einstein. 
 

Jubilanti měsíců listopad a prosinec 
 

Tomanová Hana                       30  Gajdoš Pavel  88 
Mahdalíková Marie                    95  Gajdošová Šarlota 83 

    
Přejeme všem oslavencům hlavně zdraví. 

 

V uplynulém období jsme se rozloučili se dvěma občankami: 

Paní Studená Jarmila zemřela 7. října ve věku ned. 88 let 
Paní Vaňková Marie zemřela 10. prosince ve věku 72 let 

Čest jejich památce! 

 
Volba prezidenta republiky 

 

Ve dnech 11.a 12. ledna, v druhém kole 25. a 26. ledna 2013 budeme volit v přímé 
volbě prezidenta republiky. Zavedení přímé volby prezidenta republiky představuje 
zásah do tradičního pojetí volby hlavy státu.  
Přímou volbu prezidenta republiky si dlouhodobě přála většina občanů České 
republiky. Po mnoha letech, kdy bylo do Poslanecké sněmovny předloženo několik 
návrhů na zavedení přímé volby a jejich přijetí ve formě ústavního zákona bránily 
rozdílné názory na způsob provedení, se politici konečně dohodli. Nástupce 
prezidenta Václava Klause na Pražském hradě budeme místo politiků volit my - 
všichni občané. Ze kterých kandidátů budeme vybírat?? 
- Jana Bobošíková -  SUVERENITA  moderátorka, redaktorka a politička.  
- Jiří Dienstbier -  kandidát za ČSSD, politik, senátor, zastupitel, advokát. 
- Vladimír Dlouhý – nestraník, ekonom, bývalý ministr průmyslu a obchodu 
- Jan Fischer – nestraník, bývalý předseda statistického úřadu a premiér.  
- Táňa Fischerová - politického hnutí Klíčové hnutí, herečka, poslankyně 

parlamentu ČR (2002–2006). 
- Vladimír Franz – nestraník, hudební skladatel a výtvarník, pedagog na  AMU.  
- Tomio Okamura – nestraník, moravsko-japonský podnikatel, senátor 
- Zuzana Roithová - KDU-ČSL, .politička a manažerka, lékařka.  
- Karel Schwarzenberg - TOP 09, ministr zahraničí, působil jako vedoucí kanceláře 

prezidenta Václava Havla. 
- Přemysl Sobotka - ODS, politik a lékař, senátor.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadeln%C3%AD_fakulta_AMU
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mana%C5%BEer
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kancel%C3%A1%C5%99_prezidenta_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kancel%C3%A1%C5%99_prezidenta_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
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- Miloš Zeman – Strana Práv Občanů ZEMANOVCI, politik, dříve ekonom - 

prognostik, předsedy vlády, předsedy Poslanecké sněmovny, 
předsedy ČSSD. 

Dovolila jsem si položit několik jednoduchých otázek,  

týkajících se volby prezidenta, několika občanům naší obce. 

 
1. Jste již dnes rozhodnuti, zda v lednu půjdete volit svého 

prezidenta?  
2. Prozradíte, nebo alespoň naznačíte, pro kterého z kandidátů se 

rozhodnete a proč? 
3. Je podle Vás veřejnost dostatečně informována o životě, názorech 

a postojích kandidátů? 
4. Z jakých zdrojů čerpáte informace o kandidátech?  
5. Myslíte si, že kandidáti na prezidenta jsou dostatečně způsobilí – 

reprezentativní pro své případné poslání – nejvyšší reprezentaci 
našeho státu? 

6. Postrádáte v seznamu uchazečů o prezidentský post nějaké 
konkrétní jméno? 

Oslovila jsem občany obce, napříč věkovými kategoriemi, zejména ty, kteří 
ještě pro svůj projev nedostali v občasníku prostor. Zájem a ochotu podělit 
se o své názory s ostatními spoluobčany projevili ovšem pouze dva 
dotázaní.  
 
Ochotně své názory prezentoval p. Ing. Vít Dvořák: 

1. Ano.  
2. V podstatě nemám moc koho volit,  takže výběr mezi Táňa Fischerová 

celý život pracuje pro občanskou společnost, má mimořádné sociální 
cítění nebo Jan Fischer nestraník, nevzpomínám si na žádný skandál a 
pokud nebude vyřazen tak Tomio Okamura – slušný člověk, nestraník.    

3. Nikoli a nikdy nebude. Na jedné straně bulvár, na druhé politika, na třetí 
jejich vlastní propaganda.  

4. Televize, internet.  
5. Na reprezentaci ve smyslu oblečení a vizáže mají fondy, lidi, kteří jim 

přesně řeknou, co kdy mají dělat, na jazyky tlumočníky a konečně ostatní 
státy mají na vrcholných pozicích také politiky, takže do této společnosti 
jistě bez problémů zapadnou. Konečně jakou státnickou kvalifikaci měl 
při svém zvolení Václav Havel i Václav Klaus.  

6. Politika na státní úrovni je špinavá hra zájmových skupin o moc, kdo v ní 
je,  ten se nutně ušpiní a ti kdo se ušpinit nechtějí tam nejsou, takže koho 
vlastně volit.  

S nadsázkou jen jedno jméno - Jára Cimrman. Pro naši zem, mne i politiky 
nejlepší kandidát. Když o tom tak uvažuji, tak by vůbec nebyl špatný, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prognostika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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s pravomocemi, které dnes prezident má,  prezident in memoriam Masaryk 
nebo Beneš. 
PS: Upřímně řečeno, domnívám se, že pro nás je důležitější kdo sedí v 
křesle starosty obce, než kdo je prezident. Starosta Štáhle je schopen na 
úrovni obce reálně ovlivnit dění na roky a desetiletí, prezident, obávám se, 
ovlivní maximálně životy těch,  kterým udělí milost. Dění ve státě ovlivňuje z 
99% politika, čili politici  a prezident má být nadstranický = nepolitický, pak 
tedy může ovlivnit dění z 1% a to je málo.  Není-li, či nebude nestranický, 
pak bude dělat to,  co chce jeho partaj a tedy zase jeho vliv je minimální.  
 
Sdílná byla také sl. Petra Neshodová: 
1. K prezidentským volbám určitě půjdu. Nemám důvod k tomu, abych 

volebního práva nevyužila.  
2. Konkrétní jméno uvádět nebudu. I když jistou představu už asi mám, 

spíše z okruhu nestraníků. Přiznám se, že doposud jsem se 
prezidentskými volbami příliš podrobně nezabývala – i vzhledem ke 
složité situaci kolem kandidátů. Snad mi pracovní volno v souvislosti s 
nadcházejícím koncem roku poskytne i větší časový prostor k 
podrobnějšímu prostudování prezidentských programů jednotlivých 
kandidátů, pro srovnání a orientaci. Definitivně se rozhodnu stejně až 
před samotnými volbami.  

3. Myslím, že v dnešní době má veřejnost dobrý přístup k informacím 
týkajícím se jednotlivých kandidátů. Ať už prostřednictvím médií, nebo 
prostřednictvím dnes velmi oblíbeného internetu. Konečně další 
možností, jak se dozvědět o kandidátovi něco více, je přímé setkání 
voliče s kandidátem v rámci volební kampaně. Takže pokud volič má 
skutečný zájem a chuť, potřebné informace si určitě získá a dohledá. 
Možná by stálo i za úvahu, zda nebudou voliči nakonec díky médiím 
ovlivněni při samotné volbě až příliš. I takový názor už padl.  

4. Osobně nejvíce aktualit a informací dozvídám z internetu, či z rádia. 
Televize mi docela uniká, noviny nekupuji, veřejná vystoupení 
nevyhledávám.  

5. Tak nad touto otázkou se měli nejvíce a nejhlouběji zamyslet spíše 
samotní kandidáti ještě před oznámením kandidatury - zda mohou 
skutečně dostatečně kvalifikovaně nabídnout a splnit to, co se od 
prezidenta očekává. Pro mne osobně jsou mezi současnými kandidáty 
někteří, které bych pro jejich dosavadní vystupování na politické scéně, 
či veřejnosti za hlavu státu nezvolila.  

6. Nemám momentálně žádného „favorita,“ který by mi na kandidátce 
scházel. Možná je trochu škoda, že do boje o prezidentské křeslo 
nakonec nepůjde Prof. Jan Švejnar.  
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Oběma dotazovaným, kteří prezentaci svých názorů věnovali 
volný čas velice děkujeme. 

Rozhovor měsíce 
 

Pro rozhovor měsíce jsem si vybrala za pár dní plnoletou – dospělou 
Vendulu Kročilovou. 

Položila jsem jí stejné otázky, jako právě před rokem Nikole Podhorské.  
Byl  to jasný záměr, snaha porovnat pohled na život a názory dvou dívek na 
prahu dospělosti. Dvou dívek zdánlivě podobných a přitom tolik rozdílných. 
Každá z nich je jiná,obě jsou silné osobnosti, jen každá po svém. 

Těžká otázka. Charakteristika sebe sama. 
Myslím, že jsem spíše optimistická, snažím se na lidech vidět spíše jejich 
pozitivní stránky, než negativní. Díky tomu se mi žije líp. 
Jednám spontánně, mám ráda akci, nesnáším nudu a stereotyp. Jsem 
upřímná, někdy prý až drzá. Díky tomu, že dokážu udržet tajemství, často 
zastávám funkci vrby. Empatie mi není cizí, takže jsem v podstatě 
bezkonfliktní člověk. Jedině se svojí sestrou se hádám často. Každá máme 
odlišnou filozofii a různé priority. I přesto se ale máme rády a dokážeme si 
porozumět. Ona je daleko praktičtější, zodpovědnější, já jsem občas 
myšlenkami na více místech najednou, roztržitá. 
Co ji štve? Že lidé, už od narození, nemají rovné podmínky pro život, na 
lidech pak to, že si pořád na něco stěžují a taky pomlouvání a závist. 

Místo pro budoucí život. Plusy a mínusy života na vesnici. 
Vždycky jsem si říkala, že jednoznačně budu žít ve městě. Dnes ale 
nemůžu jednoznačně popřít, že bych tady nemohla žít, ale asi až na stáří. 
Je tady moc málo možností, můžeš sice dojíždět, ale…….. 
Strašně ráda sem budu jezdit k rodičům, budu tady mít takový“bunkr“, kde 
se schovám před světem, odpočinu si. 

Životní motto? 
„Život je moc rozmanitý na jedno motto, mám jich více: 
„Čas neutíká, to jen my se neumíme zastavit“. 
„Jaký si to uděláš - takový to máš“. „Dokud dýchám - doufám“. 

Narozena 10. prosince 1994 mladým rodičům. Tatínkovi bylo čerstvých 
dvacet a mamince devatenáct. Jsi plánované dítě? 
Vzhledem k tomu, že jsem se narodila víc než rok po svatbě rodičů jsem 
určitě plánované dítě. Rozhodně se nemuseli brát kvůli mně. Často se jich 
ptám, jestli jim to nevadí, že ve svých životech jakoby přeskočili jedno 
životní etapu – studentskou… Asi se na to cítili, nevnímám to z jejich strany 
jako nerozvážnost, bylo to jejich rozhodnutí. 



 8 

Čistě hypoteticky, kdybys společně se svým přítelem byla postavena před 
stejnou situaci a čekala dítě. Jaká by byla reakce? 
Vidím to tak, že dítě má dítě. Naši tím, že mě měli tak brzy, byli i dříve 
dospělejší, já sama si to nedokážu představit.  

Mladá, krásná, chytrá, sebevědomá, s jasnými plány do budoucna – tak tě 
vidím. Jakou úlohu ve Tvém životě hraje láska, co Ty a kluci? 
Ještě žádného jsem neviděla doprovázet tě domů?? 
Hodně se věnuji sama sobě – studium, sport, lásku si nechávám na 
pozdější dobu. Ale rozhodně ve v mém životě velice důležitá. Vysněný kluk- 
charakterní osoba, s morálními hodnotami. Většinou mě osloví osoba jako 
celek. Plánuji minimálně dvě a maximálně tři děti. 

Co děláš nejraději? 
Mám ráda sport, kterému se věnuji jak aktivně tak pasivně. Nejraději 
vytrvalostní - v létě jezdím na kole, in-linech, běhám. V zimě moc ráda lyžuji 
a běžkuji, z prvního sněhu mám dodnes radost jak malá. Sport sleduju také 
v TV, nejraději hokej a alpské lyžování. Dá se říci, že jsem na pohybu 
závislá, adrenalin vyhledávám. Myslím si, že právě díky tomu, že mám 
spoustu koníčků, správné kamarády a nenudím se, jsem nikdy nepodlehla 
drogám. Právě ony jmenované věci jsou mojí drogou. 

A co domácí práce? 
S úklidem se to nemá přehánět. Čas věnovaný přehnanému úklidu lze 
vyplnit plnohodnotněji. Ale občas žehlím, pomáhám s vařením. Mamka nás 
do práce nenutí, dává nám prostor.  
Nerada se zdržuju věcmi, které považuju za zbytečné, jako je třeba úklid. 
Jsem nepořádná, mám ráda svůj chaos, ve kterém se lépe orientuji. I když 
jsem celkem zodpovědná, v podstatě v ničem nemám řád, čímž si každý 
den vytvářím originálnější. Mám ráda volnost, nerada se podřizuju a 
pravidelnost by mě proto dost omezovala.  

Vidíš sama sebe jako hodnou holku, možná vnímanou jako „puťku“?  
Asi se ke mně hodí „ tichá voda břehy mele“.  Jsem hodná, ale dokážu se i 
ozvat – prosadit se. Na některé lidi můžu působit dojmem, že jsem stydlivá. 
Já se totiž nejlépe cítím mezi lidmi, které dobře znám. Proto i mí přátelé 
jsou dlouhodobí. 

Mám pocit, že alkohol, drogy a náhodný nevázaný sex - doména mnoha 
mladých, je  pro tebe cizím slovem, mýlím se? 
Skončila jsem u cigaret. Pořád je kritizuji, tak jsem chtěla zkusit, co vlastně 
kritizuji. A drogy? Neříkám, že bych si nikdy v životě nechtěla něco 
zakázaného vyzkoušet, ale zatím se na to necítím, nemám k tomu 
příležitost a hlavně nemám důvod. Taky už jsem se i opila, ale 
nevyhledávám alkohol. 
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Co ti v životě chybělo, chybí? 
Občas mám pocit, že mi v životě docela chybí brácha. Materiálního mi 
nechybí nic, když něco moc chci, našetřím si.  

 

Plány do budoucna? 
Vím, že chci studovat vysokou školu, ale ještě nejsem rozhodnuta o jejím 
směru. Nejsem sama, kdo neví kam dál, znám i maturanty, kteří neví na 
kterou vysokou školu se přihlásí. Myslí, že i když se po maturitě pro 
studium určitého směru rozhodnu, pochybnosti zůstanou. 
Hraju na kytaru a říkají o mě, že umím pěkně kreslit. Málem jsme skončila 
na konzervatoři, ale díky své nerozhodnosti jsem nakonec raději zůstala na 
gymnáziu s domněním, že za 4 roky budu mít jasnější představy o své 
budoucnosti, což se zatím nevyplnilo.  
Budoucnost- mám ráda dobrodružství a poznávání nových věcí. Do 
budoucna bych chtěla více cestovat, což je jednoznačně nejlepší cesta jak 
poznat a pochopit svět. Největší strach mám z času. Plánů a snů mám na 
více životů. Během jednoho dne bych chtěla stihnout spoustu věcí a 24 
hodin je příliš málo. Vždy hledám rozumnou rovnováhu mezi povinnostmi a 
volným časem, ne vždy se mi to podaří tak, jak bych si představovala. 

Oblíbená hudba? 
Hudbu mám ráda rychlou, melodickou s dobrým textem. Mojí nejoblíbenější 
skupinou je INEKAFE. Jejich klubové koncerty jsou pro mě tou nejlepší 
pařbou. Taky jsem si oblíbila Tomáše Kluse, z jehož působení na české 
hudební scéně mám obzvlášť radost. Je to fenomén, který dokázal 
zaujmout nespočet lidí napříč generacemi.  

Oblíbená četba?  
Nejraději čtu Roberta Fulghuma, který neobyčejně filozofuje o obyčejných 
věcech.  

Oblíbené jídlo? 
Moc ráda jím a bez sladkostí se neobejdu. Nejraději českou kuchyni a ryby.  

Máš obavy z budoucnosti, ze stáří, z konce světa? 
Strach nemám ze stáří jako takového, ale spíš z nemocí, které stáří přináší. 
Konce světa se rozhodně neobávám. 

A co oslava plnoletosti, zcela jistě bude velkolepá? A dárky? 
Oslavu bych chtěla doma, bude alkoholická, ale s dnešní nejistotou kolem 
tvrdého alkoholu…??.     Dostanu na jaře asi řidičák. 
V plnoletosti nevidím žádný zlom – zásadní změnu. Rodiče už dnes ke mně 
přistupují jako k dospělé, dávají mi volnost a vědí, že mi můžou důvěřovat. 

Půjdeš poprvé volit a hned volba – prezidentská. Jak k ní přistupuješ? 
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Těším se. Na téma prezidentské volby dělám i seminární práci. Ještě 
nemám úplně jasno ve jméně kandidáta, ale k volbám určitě půjdu. 
 

Slečně Kročilové gratulujeme k  narozeninám a přejeme, aby směr 
kroků v jejím životě byl správný – k její spokojenosti. 

Mikulášská besídka 
 

Obavy, očekávání, nejistota - tato směsice pocitů se dala číst v dětských 
tvářích v osmé prosincové sobotní odpoledne. Děti a jejich blízcí se sešli 
v obecním domě, kde pro ně byla připravena Mikulášská besídka. 

Děti nejprve napsaly případně nakreslily dopis Ježíškovi, ale stejně byly 
netrpělivé, nesoustředěné a při každém zvuku se jejich ustrašené pohledy 
upíraly ke dveřím. Konečně se dočkaly.  

Ve dveřích stál Mikuláš, anděl a tlupa bytostí pekelných.  

Děti svým pokřikem, společně s Mikulášem, čerty zahnaly zpět do pekla a 
ve společenské místnosti se začalo nadělovat. Strašidelní a děsiví čerti byli 
v pekle, na sále zůstala jen čertice se svým pomocníkem, ale ani to dětem 
na klidu rozhodně nepřidalo. Slzičky kapaly po nejedné dětské tvářičce.  

Každé dítě bylo vyzváno Mikulášem na kus řeči, projednalo se jeho hříšné i 
andělské chování a pak děti předvedly svůj krátký umělecký kousek, mnohé 
za aktivní pomoci svých maminek. 

Některé děti byly ještě navíc poslány – odneseny – odvlečeny do pekla, 
záleží, jak moc byla popsána jejich stránka v pekelné knize hříchů. 

Co ale bylo nejdůležitější?! Všechny děti se z pekla ve zdraví vrátily, 
všechny děti setkání s čerty i Mikulášem přežily, všechny dostaly sladkou 
odměnu a všechny si to krásně užily. Po nadílce všichni přítomní společně 
odešli ke stromečku, který byl panem starostou slavnostně rozsvícen.  
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Když se pak společně zpívala koleda „ Nesem vám noviny…..“, bylo jasně 
cítit, že už je tu s námi. Kdo?! No přeci kouzlo Vánoc. Bez něj by nemohlo 
začít těšení a přípravy nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. 

Všem, kteří připravovali Mikulášskou besídku náleží velký dík. 
 

Veřejná schůze 
 

K předvánočnímu období již neodmyslitelně patří v naší obci veřejná 
schůze. V podvečer 07. 12. 2012 se v sále obecního domu sešli všichni ti, 
kteří se zajímají o dění v obci. 
Pan starosta přítomné přivítal a seznámil s programem schůze. 
V bodě připravovaného rozpočtu na rok 2013 pan starosta obsáhle – 
velmi podrobně seznámil přítomné s plánovanými příjmy a výdaji pro 
nadcházející rok. Zastupitelstvo se při připravování rozpočtu drželo zásady, 
že rozpočet by měl být vyrovnaný, tzn. příjmy rovny výdajům. Plánovaný 
rozpočet je k nahlédnutí na úřední desce i internetových stránkách obce. 
Dlouho plánovanou akcí je přemístění trafostanice a uložení vedení 
nízkého napětí do země. S firmou ČEZ je vypracována smlouva o smlouvě 
budoucí. Energetický zákon říká, že investici zaplatí ten, kdo akci vyvolá, 
tedy obec. Firma ČEZ byla k obci velkorysá a již dříve obci poskytla dar ve 
výši 450.000 Kč. Obec čekala na možné uplatnění programu Rozvoje 
venkova s dotacemi, bohužel takovýto titul zatím nebyl vypsán a v roce 
příštím dotační tituly z Programu rozvoje venkova končí. 
Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo, že zrealizuje pouze dílčí část plánované 
akce, a to i za cenu úvěru. Obec plánuje přemístit trafostanici a vést nízké 
napětí v zemi, pouze v úseku návsi, kolem hřiště. Je to logický postup, 
protože další plánovanou akcí je rekonstrukce dětského hřiště. Akce je 
plánována na rok 2013, případně 2014. 
Je předjednána také možnost úvěru od České spořitelny. Pan starosta 
v této závažné otázce, z hlediska výhledu finančního zatížení obce, vyzval 
spoluobčany k zamyšlení se nad plánovanou akcí, diskuzi a přednesení 
názorů. 
Dalším bodem byla obecně závazná vyhláška na svoz komunálního 
odpadu. Pan místostarosta seznámil občany se změnami v zákoně o 
odpadech, na jejichž základě se změnila také obecně závazná vyhláška 
obce. Je vyvěšena na úřední desce a platná od 1. ledna 2013. Poplatek za 
odpad se od roku 2013 zvyšuje na 500 Kč za poplatníka. 
Je velmi důležité, aby si každý občan uvědomil, že čím více bude odpad 
separovat, tím více peněz se vrátí do obecní kasy a tím méně se budou 
poplatky zvyšovat - jednoduché. Podmínky pro třídění odpadu jsou v obci 
výborné, tak jich prosím naplno využívejme. 
Do diskuze k tomuto bodu se přihlásil p. Mgr. Vít Dvořák. Poznamenal, že 
v domě č.p.31 byl a byl zděšen. Sklep byl naplněn odpadky. Jakmile se do 
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sklepa dostane voda, bude to v kanalizaci, podzemních vodách, v potoce a 
bude problém. Pokud tam nebude popelnice a bude tam někdo bydlet, obec 
si koleduje o pořádný malér. Výhledově není dobré z toho dělat vyloučenou 
lokalitu. Zastupitelstvo obce vzalo podnět na vědomí, bude se dále řešit., 
V souvislosti s domem č.p.31připomněla Petra Neshodová tristní zacházení 
se psy, kteří zůstali ve vybydleném domě. Pan starosta poznamenal, že i 
toto se řeší. 
Dalším bodem byly projekty, realizované v roce 2012. Uskutečnila se 
investiční akce urbanizace návsi – její první etapa, která  zahrnuje: 
- rekonstrukci veřejného osvětlení s regulací, měřič rychlosti 317.218 Kč 
- místní rozhlas 127.380Kč 
- čekárny autobusu 119.504Kč 
- přístřešek na návsi včetně altánu nad studnou 277.371Kč. 
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 70%, tzn. necelých 600.000 Kč. 
V diskuzi se občané vyjádřili k zrekonstruovanému veřejnému osvětlení. 
V diskuzi byla kritizována absence světel u některých objektů, zejména 
v části obce za domem p. Vyroubala. Zastupitelstvo soudí, že trvale 
obydlená část obce je osvětlena solidně. V části obce, kde se nacházejí jen 
rekreační oblasti se povětšinu roku „svítí srnkám“. Připomínka byla přijata. 
V roce 2013 je plánovanou akcí rekonstrukce dětského hřiště, na kterou 
jsme zažádali o dotaci. Dotace je přislíbena ve výši 225.000 Kč, celková 
cena projektu bude 390.000Kč. Současné dětské hřiště neodpovídá 
příslušným normám, jako obec jsme za to kritizováni. 
Další velkou akcí je revitalizace lomů, nebude financována z obecního 
rozpočtu Je vypracován projekt, financovaný Ministerstvem financí. 
V dalším období proběhne výběrové řízení na tuto akci, kdy k realizaci 
dojde zatím není, s ohledem na stav dnešních financí, známo. 
Další plánovaná akce je slibované zateplení bytového domu č.p.35. Dle 
zpráv z ministerstva ŽP, má být vypsán podobný dotační titul, jakým byl 
program Zelená úsporám. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. 
Závěrem místostarosta seznámil občany s plánovanými kulturními akcemi 
na příští rok.  
Program i obsah schůze byl velmi obsáhlý, účast byla hojná, jen škoda, že 
je vidět stále tytéž tváře zúčastněných. 
Po oficiálním ukončení schůze probíhala hojná diskuze o různých tématech 
mezi přítomnými. 
 

Informace pro příští období: 

16. 12.  v 8 hod. se koná Mše svatá v místní kapli. 
 
24. 12. ve 23 hod. se koná v naší kapli Půlnoční Mše. Přijďte si 

zazpívat koledy a vzájemně si popřát k vánocům. 
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V období od 21. prosince 2012 do 2. ledna 2013 (včetně) bude 
v důsledku čerpání dovolené uzavřena pokladna na obecním 
úřadě. Případné platby vyřiďte před nebo po dovolené paní 
Horňáčkové a ji přejeme hezkou dovolenou.  


