Název ?
Leden 2007

Číslo 0

Vydává obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle
27, 795 01 Rýmařov 1. Připravuje Jana Bulová

Jak jsme občany informovali na veřejné schůzi, budeme
vydávat občasník.
Dovolujeme si vám představit nulté číslo občasníku
vydávaného obecním úřadem v Malé Štáhli.
Jeho prostřednictvím vám budeme přinášet informace a
zajímavostí týkajících se nejrůznějších stránek života v naší
obci.
Věříme, že náš úmysl se u vás setká se zájmem a netrpělivě
budete ve svých schránkách očekávat další čísla občasníku.
Tímto nultým číslem chceme nastínit naše představy o jeho
obsahu. Budeme rádi, doplníte-li také vaše představy o jeho
další podobě.

Hned v prvním čísle bychom vás všechny naše spoluobčany chtěli požádat o spolupráci.
Zamyslete se a zkuste vytvořit název pro náš zpravodaj, který by jej co nejlépe
vystihoval.Z vašich návrhů vybereme ten NEJZDAŘILEJŠÍ. Jeho autora pak na příští veřejné
schůzi obecní úřad odmění.
Šanci zde máte všichni a to bez rozdílu věku, pohlaví či vzdělání.
Vaše případné návrhy prosím odevzdávejte na obecním úřadě a to nejpozději do 15. února
Děkujeme vám a velmi se těšíme na vaše náměty.
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Milí spoluobčané, chataři a přátelé Malé Štáhle
(Píše Jana Bulová)

právě držíte v rukou nulté číslo zpravodaje o naší obci – Malé Štáhli. Již dlouho
jsem koketovala s myšlenkou vydávat v naší obci právě takový zpravodaj,
informující o všem důležitém, co se u nás děje. Pan starosta dal mému nápadu
požehnání a vy tak díky tomu dnes čtete tyto řádky.
Tato obec je našim společným domovem a my všichni zde prožíváme klidné i
zasmušilé dny života. Každý z nás si žije svůj život po svém za zdmi svého bytu
či domu, jedno nás ale přesto všechny spojuje. Ať už se nám to líbí či nikoli
všichni jsme MALOŠTÁHLÁCI. Denně se potkáváme, někteří z nás chodíme
pro obědy do Mlýna, my i naše děti spolu cestujeme autobusy, hojně se spolu
účastníme různých společenských akcí, anebo spolu jen tak posedíme
v prostorách místní restaurace. Jsme opravdu malá vesnice a právě díky tomu
máme k sobě tak blízko. Žijeme tady jeden vedle druhého a často si vidíme
takříkajíc „do talíře“.Pro některé jedince, přiznávám, to může být malinko
stresující, být pod stálým drobnohledem svého okolí, ale soudržnost a
pospolitost občanů jsou základním charakteristickým znakem venkova. Snad už
v našich slovanských kořenech máme jaksi zakódován zájem o bližního svého a
jeho potřeby. Poděkujme tedy životu či osudu , že nás zavál právě do Malé
Štáhle. Malebné vesničky, kde, jak pevně doufám, není člověk k člověku zcela
lhostejný.
Jistě i zde více či méně často dochází ke konfliktům nejrůznějšího charakteru,
ale snažme se vždy tyto konflikty řešit ke spokojenosti všech zúčastněných. Ne
vždy je to samozřejmě možné, ale pojďme se o to alespoň pokusit. I nám
samotným se pak bude lépe žít v prostředí klidu, kde soused souseda respektuje,
i když s jeho názory ne vždy souhlasí. Tolerance je vždy cesta ke spokojenosti a
to se týká všech oblastí lidského života.
Na stránkách tohoto zpravodaje se pravidelně budete setkávat s novinkami
z naší obce, přineseme vám zprávy ze schůzí obecního zastupitelstva,
připomeneme si životní jubilea našich spoluobčanů, zabrousíme také do historie
obce a dočtete se zde i mnoho dalšího. Mou snahou pak bude to, aby každý z vás
zde našel informace pro něj zajímavé a obzory mu rozšiřující. Pevně věřím, že
vaše podněty a připomínky přispějí ke vzniku dalších čísel. Váš zájem pak
přispěje ke smysluplnosti mé práce. Vždyť nemůže být pro pisatele většího
uznání, než-li ohlas jeho čtenářů.
Přeji vám i sobě mnoho pěkného a zajímavého „počteníčka“.
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Z jednání zastupitelstva obce
od voleb 2006
Listopad 2006
• Zastupitelstvo obce schvaluje jednostranné zvýšení nájemného pro byty s normální
kvalitou o 9,5% a pro byty se sníženou kvalitou o 22,6% s platností od 1.3.2007 do
31.12.2007.
• Zastupitelstvo
obce
schvaluje
odměny
členům
ZO
od
1.11.2006:
starosta 9000,-Kč, místostarosta 3700,-Kč, předsedové výborů 850,-Kč.
• Zastupitelstvo obce potvrzuje usnesení předchozího zastupitelstva ke stavbě garáže a
ke koupi pozemku p.č. 35/17 panu Vladimírovi Studenému.

Prosinec 2006
• Zastupitelstvo obce schvaluje složení výborů:
Výbor
Finanční
Životního prostředí
Občanské záležitosti
Kontrolní
Sportovní
Pro národ. menšiny

Předseda
Petr Kročil
František Vlček
Jana Horňáčková
Ladislav Podhorský
David Janík
Vladimír Neshoda

Členové
Jana Bauerová, Jana Tomanová
Josef Vlček, Petr Horňáček
Věra Neshodová, Jana Dohnalová
Martina Podhorská, Jana Bulová
Michal Bauer, Markéta Tomanová
Günter Bauer st., Radek Neshoda

• Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007.
.
• Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na rok 2007 na Euroregion Praděd ve výši 3,Kč/ 1 obyvatele, na SOR 4,-Kč/ 1 obyvatele a příspěvek na částečnou úhradu
managera pro přípravu projektů ve výši 28,-Kč/1 obyvatele.

Leden 2007
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy a zřízení věcného
břemene s Petrem Šanovcem, Rýmařov spojené s realizací stavby „Kanalizace a ČOV
v obci Malá Štáhle“.
.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o převodu vlastnického
práva k nemovitosti – dům č.p. 26 na stavební parcele p.č. St. 31 s panem Petrem
Šanovcem.
.
• Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dotaci pro Centrum zdravotně postižených
v Bruntále ve výši 1 500,-Kč.
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Společenská kronika
„Když jsi se narodil plakal si a všichni kolem se smáli, žij tedy tak, aby všichni plakali, až
budeš umírat“

Naši jubilanti:

Švejdík Jan

50

Dohnal Miloš

45

Do života vítáme nové občánky

Novosad Vít
Narozen 3. ledna 2007

Od nás navždy odešli:
Stivarová Helena
Narozena 20. 5. 1914
Zemřela 18. 12. 2006

Připravované společenské akce:

Společenský večer 3. února 2007

Dovolte, abychom vám připomněli, že 31. leden je posledním dnem pro odevzdání přiznání
poplatků pro rok 2007.
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NAŠE OSOBNOST
Tato stránka by měla být pravidelně věnována rubrice NAŠE OSOBNOST.
Vždy se bude jednat o našeho spoluobčana, který v daném období oslaví své životní jubileum a my vám
přineseme jeho životní příběh.
Dovolte , abychom představili osobnost pana starostu Ing. Miroslava Pospíšila. Pravdou je, že neslaví kulaté
jubileum, jistě ale budete souhlasit, že prvenství mu můžeme dopřát..
Rozhovor vede Jana Bulová

Co by jste uvedl k seznámení se občanů s Vámi:
Narodil jsem se v Letnicích (obec u Bučovic) a 4. února oslavím 72. narozeniny. Moji rodiče
se měli rádi a díky tomu mám 9 sourozenců, což asi mělo i jistý vliv na to, že jsem se rozhodl
osamostatnit se již v 15 letech a jít do Ostravy, učit se horníkem. Po vyučení jsem vystudoval
hornickou průmyslovku a pak i vysokou školu báňskou. Svůj pracovní život jsem zasvětil
hornictví a jsem i trochu hrdý na to, že jsem od roku 1960 až do roku 1987 zůstal na jedné
šachtě – Dole Vítězný únor, kde jsem ale prošel ve vedoucí funkci všechny jeho závody
Stachanov (odtud se znám s panem Vlčkem), Koblov a Vít. únor. Pak jsem byl povolán na
Ministerstvo paliv a energetiky a aktivní pracovní věk jsem ukončil jako ředitel odboru
hlubinného dobývání Českého báňského úřadu v Praze (1990-98).
Jsem ženatý, mám 2 děti a jsem také již trojnásobným dědečkem. V roce 1975 jsem přišel
do Malá Štáhle jako chalupář. Před šesti lety jsem vyměnil občasný pobyt za trvalý.
Co Vás přivedlo do Malá Štáhle?
Důvodů bylo několik. Jednak to byla snaha zaměnit alespoň o víkendech hutný vzduch
ostravský za čistý zdejší, jednak jsem si uvědomoval, že sice umím slušně řídit šachtu, ale
neumím, obrazně řečeno, namíchat beton, a to jsem nepovažoval za dobré.
Jak moc rozdílná je dnešní Malá Štáhle a ta, do které jste před lety začal jezdit na chalupu?
Rozdílná je jistě moc, ale to je také 32 roků a vývoj nelze zastavit. Moc se změnilo i ovzduší,
již nebývá tak špinavý sníh.
Za uplynulé volební období jste spolu se zastupitelstvem obce odvedli kus dobré práce. Který
váš počin byl vašim pohledem nejzdařilejší a obci nejvíce prospěl?
Promiňte, snad budu trochu neskromný, ale zdařilých věcí je víc. Určitě tam patří oprava a
přestavba bývalé školy, okolí kostelíka, nová příjezdová cesta k domkům, zakoupení
traktorové sekačky a s pomocí i pracovníků veřejně prospěšných prací úprava obecních ploch.
Napadá vás něco, co se až tak úplně nezdařilo?
Určitě nejsem spokojen s tím, že jsme nedokázali nabídnout plnější kulturní vyžití občanů,
velmi mne mrzelo i vykrádání chat.
Post starosty obce vám jistě zabere nemálo času. Pokud přece jen nějaký čas vyšetříte, čemu
jej věnujete? Mám na mysli vaše koníčky a zájmy.
Víte, kdysi dávno jsem do rozhlasu řekl větu, kterou považuji za svoji filozofii „je štěstím
člověka, když se mu koníček změní v práci, ale stejně šťastný může být člověk, kterému se
podaří z práce koníčka udělat“. Jinak dost čtu, miluji vážnou hudbu a divadlo a snažím se
zvelebovat chalupu.
Dobrovolně jste vyměnil ruch města zaplněného lidmi, občanskou i kulturní vybaveností za
klid venkova, zpěv ptáků a šumění lesa. Není to pro člověka, žijícího desítky let svůj život
v kalupu a tím, že se kolem stále něco děje až přílišný klid?
Asi i u mne platí, že s pokročilejším věkem se člověk vrací k dětství a já je prožil na venkově.
Ruch města mi nevadí, ale vyjít z domu a být uprostřed přírody, mi dělá radost.
Jsem tedy velmi ráda, že se mezi námi nenudíte a děkuji vám za váš čas a rozhovor.
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Zpátky do minulosti
Motto: Budoucnost nemá, kdo nezná svoji minulost“

Podívejme se na historii naší obce před tím, než jsme začali psát obecní kroniku.
Vznik Malé Štáhle se obvykle klade do druhé poloviny 16. století. Nejstarší nadační listina
Jana z Boskovic, majitele sovineckého panství, z roku 1574 a Jana Kobylky z Kobylí z roku
1594 již hovoří o fojtství „Malostahelském“. Od 17. století zpráv o obci přibývá a v urbáři
1609 se uvádí v obci 14 usedlých, většinou větších sedláků. Louka patřila celé obci a mlýn
pak držel za úplatu dědičný fojt /rychtář/ k rychtě. Víme také, že v roce 1618 byl
maloštáhelským fojtem Hanuš Stiler.
V roce 1660 již vesnici obývalo 113 obyvatel z toho 13 sedláků, 5 zahradníků. Mezi
nejstarší místní selské rody patřily Stolerové, Patzelové a Schinzelové. V roce 1793 měla
Malá Štáhle 135 obyvatel ve 23 domech. V roce 1880 se zvýšil počet lidí na 167. Roku 1900
obývalo Malou Štáhli 157 obyvatel ve 26 domech.
Na místě starší kaple 14 mučedníků postavil roku 1759 místní rychtář Augustin Mayer kapli
Ježíše, Marie a sv. Anny s jedním oltářem. V kapli byla na konci 19. století umístěna cenná
křížová cesta složená ze 13 obrázků na skle. Škola je připomenuta již od roku 1660 a patřila
k moravické až do roku 1873. 1879 postavili novou budovu pro jednotřídku.
Do roku 1945 zde převažovalo zemědělství , tkalcování a práce v průmyslu u filiálky
bruntálské lnářské firmy Goldberger. . Bělidlo zaměstnávalo od roku 1913 na 40
zaměstnanců, ale ve dvacátých letech zaniklo. Od roku 1935 dávala zaměstnání Macholdova
továrna na výrobu lněného a bavlněného zboží, která zaměstnávala na 100 osob. Již roku
1712 zde byla papírna a zanikla až po roce 1900. V roce 1924 zde byla založena elektrárna.
Byl zde v provozu mlýn, 8 břidlicových lomů s 40 zaměstnanci u 3 firem. Pošta, telegraf a
nádraží bylo až ve Velké Štáhli. O pohodlí svých štamgastů se staraly dva místní hostince.
Vývoj obyvatelstva od roku 1850
Rok

Počet domů

1850

Počet obyvatel

Nár. německá

148

1869

26

174

1880

28

167

167

1900

26

157

157

1921

29

173

173

1930

33

160

155

1950

30

130

1961
1970

Nár. česká

169
20

144

Podle materiálu historika Mgr. Jiřího Karla zpracovala Jana Bulová
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