Obecní dům, jeho otevření a vlastně vše kolem něj zajisté patří mezi
nejzajímavější události v naší obci. Proto jsme si dovolili toto číslo věnovat
převážně Obecnímu domu. Najdete v něm vše o proběhlé rekonstrukci
pohledem zasvěcených, rozhovor s provozovatelkou prodejny potravin,
která v něm sídlí, rozhovor s budoucím správcem objektu a další informace.

ZPRAVODAJSTVÍ
z obydlené zatáčky
Listopad 2009

Číslo 16

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

Na konci října 1918 došlo v jistém ohledu k naplnění dlouholetých
snah české politické reprezentace a českého národa jako celku a to
sice ke vzniku samostatného státu.
Den vyhlášení Československa si dnes připomínáme jako státní
svátek.
Na konci října 2009 došlo k naplnění několikaměsíčních snah
maloštáhelského obecního zastupitelstva a občanů Malé Štáhle jako
celku a to sice k otevření Obecního domu.
Den otevření Obecního domu bychom si mohli připomínat jako obecní
svátek.
Cítíte v těchto dvou událostech určitou podobnost?! V žádném případě
nechceme zlehčovat podstatu státního svátku 28.říjen – vznik samostatného
státu. Jen se toto metaforické přirovnání zdálo trefné.
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Již pár týdnů má obec Malá Štáhle své webové stránky.
Naleznete je na www.malastahle.cz
Stránky jsou teprve „v plenkách“, ale již brzy zde naleznete
spoustu zajímavých informací, fotek, videí atd.
Slavnostní otevření obecního domu
28. říjen letošního roku byl také v naší obci zasvěcen Obecnímu domu.
V dopoledních hodinách byly jeho prostory zpřístupněny veřejnosti a od
14.00 hod. zde probíhalo jeho slavnostní otevření pro zvané – sešli se zde
členové zastupitelstva, hosté z blízkých obcí, místní občané, kteří se aktivně
podíleli na jeho úpravách a další hosté.
Slavnostní uvítání se konalo v prostorech společenského sálu / v minulosti
prostory kuchyně, které paní kuchařka Kročilová nebyla sto poznat /. O
netradiční hudební produkci se postaralo uskupení 96 z Břidličné, jehož
dominantu tvoří bubny. Hlavní postavou je Josef Šustr- školník ZŠ Břidličná.
Poté starosta obce přítomné přivítal ve stánku kulturního a společenského
života obce Malé Štáhle. Ve svém projevu připomněl, že myšlenka na tento
projekt dlouho zrála. Po uzavření restaurace nebylo možno, aby se místní
lidé společně setkávali, nebylo kde pořádat veřejné schůze, různé kulturní
události atd. Mlýn u Kročilů, který dočasně suploval místo pro různé akce, je
přece jen pro řadu místních, povětšinou dříve narozených, opravdu z ruky.
Potřeba místních občanů soustředit se zvítězila nad možnými
pochybnostmi. Dalším faktem, hovořícím pro obecní dům, bylo jeho
umístění. Náves obce se stále zvelebuje a zvelebovat bude a uprostřed
stála opravdu „barabizna“. Budovu bylo možno samozřejmě také zbourat,
ale to by bylo velmi nákladné. Navíc budova v minulosti sloužila jako správní
budova továrny Lenas a pro mnohé místní byla srdeční záležitostí.
Záchrana objektu měla tedy prioritní význam i pro bývalé zaměstnance
Lenasu. Také chybějící prodejna potravin byla palčivým problémem
Maloštáhláků. Proč tedy nenavrátit do obce místo pro setkávání a utužování
mezilidských vztahů.?! Z řad obyvatel se ozývaly hlasy pro i proti záměru,
obecní zastupitelstvo se opřelo především o kladné ohlasy. Velkou váhu pak
při konečném rozhodování měly, jak uvedl starosta ve svém vystoupení,
hlasy pánů Dohnala
a Kročila, jako osob znalých prostředí. Obec
prostřednictvím starosty oslovila majitele objektu firmu Kovošrot Moravia, a
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a ta, zastoupena pány Ondrákem a Šanovcem vyšla obci vstříc. Objekt obci
prodala za symbolickou jednu korunu českou.
Na řadu přišlo zpracování projektů a také zpracování žádosti na dotaci
z programu Rozvoj venkova 2007. Dotace byla obci schválena a pokryla cca
75% nákladů. Byla ponížena o prostory obchodu a bytu správce.
Následovalo výběrové řízení na zhotovitele díla. Nabídky specializovaných
firem se ovšem pohybovaly někde v řádech 7 mil. Kč, takovéto částky
nebylo možno akceptovat. Vypsala se tedy nová výběrová řízení na dílčí
části oprav – střecha, okna, vnitřní stavební práce. Hlavním kritériem bylo
ušetřit a také zadat práce místním či okolním firmám a řemeslníkům tak,
aby se část peněz vrátila zpět do obce. Nemalou část prací obec provedla
svépomocí. Starosta obce všem, kdož se zasloužili o výsledek poděkoval.
Dnešní účet za provedené práce činí cca 4,6 mil. Kč.
A jaké záměry má obec, potažmo obecní zastupitelstvo, s Obecním
domem?
Od října je zde otevřena prodejna potravin, kterou místní obyvatelé dlouho
postrádali. Také obecní zastupitelstvo již úřaduje v nových prostorech.
Funguje knihovna, veřejný internet, CZECH POINT. Také různé klubovny
zajisté najdou své využití. Obecní zastupitelstvo má v plánu zřídit v prvním
patře objektu venkovské muzeum, zachytit tak minulost obce od jejího
vzniku po současnost a také hospodářskou činnost - lnářskou výrobu v obci.
Ve společenské místnosti se budou pořádat rozmanité kulturně-společenské
akce. Již 4. prosince proběhne veřejná schůze, 5. prosince by se zde měly
setkat děti s mocnostmi pekelnými i nebeskými. Prostory je možno
nabídnout k oslavám narozenin, ke kulturním akcím také okolním obcím.
Slavnostní otevření nových prostor bylo zakončeno prohlídkou objektu
s výkladem pana starosty, vernisáží obrazů pana Stanislava Novotného.
Bohaté občerstvení bylo tečkou za celou akcí. Přítomní společně poseděli,
diskutovali a společenská místnost začala tedy plnit své poslání –
stmelování lidí a vytváření mezilidských vztahů.
Přiznám se, že já sama jsem nebyla tomuto , dle mého názoru,
megalomanskému projektu příliš nakloněna. Dnes, když vidím konečnou
podobu díla, jsem mile překvapena. Musím přiznat, že pohled z okna
směrem k Obecnímu domu se letos v listopadu diametrálně liší od pohledu
loňského listopadu. Mým přáním je, abych se mýlila ve svých úvahách a
Obecní dům našel své využití.

Otevření Obecního domu bylo vskutku velkolepou událostí
Důkazem toho byla přítomnost redaktora internetové televize
Moravskoslezského kraje.
Celou reportáž je možno zhlédnout na stránkách www.tvportaly.cz v sekci
videa.
Pro ty z vás, kteří se s internetem právě nepřátelíte, přináším přepis této
reportáže.

Malá Štáhle na Rýmařovsku má novou chloubu.
Stal se jí Obecní dům, který vznikl důkladnou rekonstrukcí nevyužívané a
mnoho let chátrající správní budovy místní zkrachovalé tírny lnu.
Nevyužívaná budova se pomalu začínala měnit v ruinu. Obci se jí podařilo
zachránit takřka na poslední chvíli.
Anketa, obyvatelé Malé Štáhle:
Pan Kročil: "Teď je to mnohem lepší a hlavně to krášlí obec, začalo krášlit."
Pan Dohnal:"Určitě je to výborná věc. Za prvé je to víc v centru dědiny a
zkrášluje to celou dědinu. Má to využití na všechny strany."
Stanislav Novotný, chatař a malíř: "Na nový obecní dům co můžu říct? Že
je to nádhera. V takové malé obci je to jakýsi kulturní podnik."
Miroslav Pospíšil, starosta Malé Štáhle: "Obecní dům je takový
universální multifunkční dům, ve kterém máme umístěný obchod, bude tady
obecní úřad, knihovna, veřejný internet, informační středisko Sdružení obcí
Rýmařovska."
V obecním domě budou také klubovny, kde se budou scházet děti a
důchodci a starosta má ještě jedno přání.
Miroslav Pospíšil, starosta Malé Štáhle: "Rádi bychom, aby tady bylo
venkovské muzeum, které by zmapovalo historii obce od doby jejího vzniku,
až po dnešní dobu."
Obecní dům stál nemalé peníze a byl výrazně nad možnostmi obecní kasy.
Miroslav Pospíšil, starosta Malé Štáhle: "Tady jsme využili situace, která
vznikla tím, že existují evropské dotace. Požádali jsme Ministerstvo
zemědělství o dotaci z programu Rozvoje venkova. To nám vyhovělo, a tím
nám umožnilo dům rekonstruovat a obecní dům zřídit."
Obecní dům už má za sebou první akci. Tou je právě ukončená výstava
obrazů místního chataře a amatérského výtvarníka Stanislava Novotného

Dne 4. prosince 2009 v 18 hodin
se v Obecním domě koná veřejná schůze,
na kterou vás zve zastupitelstvo obce.

Úplně první aktivní akcí v Obecním domě bylo 24.10.2009 malování dětí. Na
popud knihovnice - p. Jany Dohnalové se v sobotní odpoledne sešly děti a
malovaly. Téma bylo libovolné, malovalo se barvičkami a voskovkami.
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V předvečer slavnostního otevření domu pak děti obrázkům dodělaly
rámečky. Svými uměleckými díly vyzdobily bílé stěny knihovny. Výborný
nápad. Děti vyrostou, ale obrázky zůstanou. Za pár let možná vyletí
z rodného hnízda a rozletí se směrem od Malé Štáhle, ale jejich kresby
zůstanou.
A komu v knihovně visí „obraz“?! Ladislavu Podhorskému ml., / jedinému
zástupci mužské populace /, holkám Horňáčkovým, Barunce Bulové,
Vendulce Janíkové, Klárce Mackurové.
Paní Dohnalová se projevila jako pravá paní učitelka, práce s dětmi se jí
zalíbila a dostala další nápad. Keramický kroužek pro všechny věkové
kategorie. Je velmi záslužné, pokud má někdo chuť naučit něčemu novému
ostatní, předat své znalosti a zkušenosti. Výrobky by se vždy vytvořily
v knihovně a odvezly se vypálit do keramické pece do Dolní Moravice.
Keramická dílna by se konala příležitostně, hlavně podle zájmu. Zastupitelé
tuto ušlechtilou myšlenku podpořili, a to i finančně. 10.11. bylo první
keramické setkání. Maminky, dokonce i jeden tatínek, s dětmi tvořili
z mazlavé hnědé hlíny čerty. Také já jsem se s Barunkou účastnila výroby
čertů a podařilo se mi vytvořit tučňáka.
Dovolte mi, abych vás všechny požádala o pomoc. Pokud někdo doma má
přebytečné hliníkové / i jiné / příbory, válečky na těsto, vykrajovátka nebo
formičky na cukroví, zbytky záclon, nepoužívaná prostěradla, hliníkové
středy z remosek, všechny tyto věci naleznou v keramické dílně své využití.
Pokud je budete moci postrádat, přineste je do místního obchodu. Velmi
děkujeme.

Odkud jste k nám do Malé Štáhle přišla?
Z východních Čech, od Moravské Třebové. Půl svého dosavadního života jsem
strávila ve městě a půl na vesnici. Tady se mi líbí, prostředí vesnice je takové
klidnější. Mezi občany Malé Štáhle jsem se zařadila v únoru r. 2007.

Jste vyučená prodavačka?
Ne. Studovala jsem střední zemědělskou školu, ale nikdy jsem se zemědělství
nevěnovala. Už na škole jsem poznala, že prodávání je to, co mě opravdu baví.

Většina místních dlouho volala po prodejně potravin v obci,
chodí tedy většina obyvatel nakupovat?
Mnoho občanů skutečně chodí, mám už i pravidelné zákazníky. Věřím, že jsou
spokojeni. Snažím se všem požadavkům vyhovět, ale ne vždy je to snadné. Po mém
počátečním obrovském očekávání přišlo rozčarování. Pomluvy, že prodávám staré
věci a vlastně nic moc v obchodě nemám, mi berou energii i chuť do další práce.
Někteří lidé jsou závistiví a zlí, ale to jsou asi všude.

Obchod je již měsíc v provozu, naplnilo se i očekávání zisku?
Po manželově příjezdu společně uděláme uzávěrku a pak teprve zjistím,
zda nechodím do práce zadarmo.
V průběhu rozhovoru si do obchodu přišly nakoupit tři zákaznice,
oslovila jsem je tedy a ony byly ochotny odpovědět na mé otázky:
1. Jak jste v obchodě spokojené, co se týče cen, obsluhy? Takové celkové hodnocení.
2. Co ze sortimentu v obchodě postrádáte?

Zákaznice č.1:
Dovolujeme si oslovit možné sponzory se žádostí o finanční podporu
libovolné výše pro keramický kroužek v naší obci.
Finanční prostředky budou využity na nákup materiálu a pomůcek
potřebných pro výrobu keramiky.

Nová prodejna potravin v obci
Již pár týdnů je v naší obci možno opět nakupovat. Myslím, že je nás jen velmi málo,
kteří jsme se ještě nebyli v obchodě, byť jen ze zvědavosti, podívat. O provozu
obchodu, o strastech i radostech prodávání jsem si povídala s paní Martou
Švejdikovou – provozovatelkou místních potravin.
Prodejna potravin není zcela výstižný název, nakupující zde totiž nalezne téměř vše,
co ke svému životu potřebuje, například nezbytný podpalovač PEPO. Vhodnějším
názvem by tedy bylo: Smíšené zboží aneb Najdeš zde co potřebuješ.

Kdy se zrodila prvotní myšlenka na provoz obchodu?
Brzy po seznámení se s mým nynějším manželem, tehdy ještě přítelem, panem
Janem Švejdikem. Byl to náš společný zájem a od počátku jsme se v této myšlence
vzájemně podporovali.
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Nemám námitek, jsem spokojená. Vše v pořádku, ceny podobné jako v „Penny“ a
příjemná paní prodavačka. Nad druhou otázkou chvíli přemýšlí a pak prohlásí, že
nepostrádá nic.

Zákaznice č.2:
V obchodě nakupuji často, samozřejmě, když jedu do Rýmařova nakoupím si i tam,
střídám to. Ceny jsou přiměřené, jen víno by mohlo být trochu levnější. Tady se
prodává víno kvalitní, ale i dražší. V sortimentu bych doplnila obilné cereálie, jinak
nic.

Zákaznice č.3.
Jsem naprosto spokojená, nemusím jezdit do Rýmařova a nakupovat ostatním. Ceny
jsou dobré. Uzená žebra prodávaná minulý týden byla tak levná, že si paní
prodavačka určitě zapomněla připočítat rabat. Nechybí mi nic. Do Rýmařova už
jezdím jen do lékárny.
Je více než zřejmé, že paní prodavačka a její prodejna potravin se v obci
těší velkému zájmu. Do dalších dní tedy mnoho úspěchů, energie a sil
v podnikání.
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Správce Obecního domu
Pozvání k rozhovoru přijal také nový správce obecního domu Ladislav
Podhorský, jmenovaný obecním zastupitelstvem na zasedání 2.11.2009.
1. Co tě přivedlo na myšlenku, ucházet se o post správce
obecního domu?
Každý si myslí, že důvodem byl byt. My ovšem byt máme. Důvodem
nebyly ani peníze. Myslím, že hlavním důvodem byla výzva k poznání
něčeho nového. Soudím, že jsem společensky a sportovně založený
člověk. Společenská místnost je předurčena k tomu, aby se stala
společensko-kulturním centrem obce a já budu u toho.
2. Panovala s Tvým rozhodnutím ve vaší rodině shoda?
Tři proti jednomu. Dětem kupodivu nevadí, že přijdou o své soukromí –
samostatné dětské pokoje.
3. Sedím ve vašem zrekonstruovaném bytě, který vás stál nemalé
peníze a úsilí. Realizovali jste v něm své sny a teď se byt
chystáte opustit. Nerozumím tomu?
Smlouvu na „správcování“ máme na jeden rok, pak se uvidí, co bude
dál. Byt zatím neprodáme.
4. Přijdete o sousedy?
Toho se nebojím, sousedi budou chodit za námi.
5. Co vše vlastně obnáší post správce?
Hlavním úkolem je starost o vytápění objektu, úklid sněhu. Dostanu
klíče od všech kluboven a budu dohlížet na jejich chod. Také budu
dohlížet na hladký průběh společenských akcí. Všechny povinnosti
správce ještě nejsou dořešeny, např. úklid objektu.
Budoucímu panu správci i paní správcové přeji v jejich novém
působišti mnoho štěstí.

Rekonstrukce Obecního domu - krok za krokem
Nenašli bychom v obci nikoho jiného, kdo by věděl o rekonstrukci Obecního
domu tolik, jako pan František Vlček.

a odvezli jsme tři kontejnery odpadu. Vzpomínky jsou hlavně na prach,
špínu, ptačí trus – nic příjemného. Tuto špinavou práci odvedli František
Vlček, p. Mackurová, p. Hebláková.
Pracovat se znovu začalo na jaře roku 2008. K pracovníkům se přidal p.
Nováček. Bouraly se zdi ve skladech kuchyně, příčky v prostorech dnešní
knihovny. Současná podoba knihovny je zásluhou p. Mackurové a p.
Heblákové. Byly zde heraklitové příčky, které místnost dělily na několik
„kamrlíků“. Ony umluvily p. starostu, aby se příčky zbouraly a díky tomu
vznikla velká, prostorná místnost. Bouraly se také staré podlahy. Při této
práci se odrovnala dvě bourací kladiva. To byla nejnáročnější práce,
opravdu fyzicky velmi namáhavá. Betonové podlahy vysekat, naložit do
koleček a vyvézt na vlečku. Takových traktorových vleček se naložilo a
odvezlo deset. Dále jsme čistily vybourané cihly, některé se v objektu znovu
použily. Demontovaly se staré radiátory, trubky.
Na podzim 2008 se začalo pracovat na oknech. Stará okna a rámy jsme
vybouraly. Součástí prací na oknech byly nové překlady, které dělal p.
Podhorský a my jsme mu byli k ruce. Dělaly se i další zednické úpravy např.
kolem dveří.
Na jaře 2009 už s námi p. Mackurová nepracovala, místo ní nastoupila p.
Tomková. Prováděli jsme výsek rýh a průrazů pro rozvody vody a topení. Ve
všech místnostech jsme oklepávali a odklízeli staré omítky. Práce byla
spousta a tak se vyhlásila obecní brigáda na pomoc při oklepávání vnitřních
omítek.
Brigády se účastnili: Jiří Zifčák, Josef Heblák, Jiří Dvořák, Josef i František
Bršťák, Vladimír Neshoda, František Vlček, Vladimír Zamec a pan starosta.
Prováděli jsme výkopové práce okolo objektu pro pokládku izolace a
drenážního potrubí. Pro zedníky jsme dělali pomocné zednické práce a také
jsme po nich téměř neustále uklízeli. Před pokládkou podlahových krytin
přišla na řadu výmalba. Vymalovali jsme všechny místnosti, „ženské“ zdi a
chlapi stropy. Úklidové práce zůstávaly stále na programu dne. Jen umývání
oken se provádělo třikrát. Pomáhali jsme také při stěhování věcí do prostor
nového obecního úřadu. Podíleli jsme se také na bourání vrátnice.
V současné době doděláváme plot u objektu. Také na uhelně jsou ještě
„nedodělávky“. Tomu všemu se ještě budeme věnovat. Do konce měsíce
také zajišťujeme vytápění domu.
Nenašli jste žádný poklad?
Ne. Ale našlo se na půdě několik “pokladů“ pro muzeum (obrazy, čestná
uznání).

Začalo se na podzim roku 2007 vyklízením bezmála dvacet let opuštěné
budovy. Vyklízely se staré matrace, postele a další nepotřebné věci. Naložili

Jaká byla spolupráce mezi vámi – spolupracovníky?
Se všemi byla výborná spolupráce. Musím uznat, že „ženské“ uvažují
prakticky, mnohdy mi poradili. Nikdo z pracovníků nikdy neodmítl žádnou
práci. Kus práce se udělal, dům je hotový.
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