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Nemůžete se také dočkat, až vás konečně zašimrají sluneční
paprsky na tváři? …
Nedivím se. Letošní zima byla opravdu dlouhá a vyčerpávající. Slunečního
svitu se nám nedostávalo a naše nálada se velmi podobala barvě, která
nás obklopovala – šedé.
Ale teď začíná být krásně. Čeká nás počasí, na které jsem se těšila již od
listopadu, teplo, sluníčko venku i v duši, zelenající se tráva, krokusy,
sněženky, kočičky, bledule.
Každičký den chodím na zahrádku kontrolovat, jak daleko je příroda se
svým probouzením se. Budí se, pomalu,ale jistě. Pocit štěstí. Dokonce se
začínám těšit na jarní úklid zahrady. Já, která se hrabičkám, lopatě a
dalším „strašákům“ stojícím v koutě kůlny raději vyhýbám. Jasný důkaz
toho, že zima byla opravdu dlouhá.
Všem přejeme krásné jarní dny plné sluníčka a pohody.

Byl první máj, byl lásky čas, z dáli do průvodu lákal nás.
Asi tak nějak by se dal parafrázovat verš, jehož významu rozumí zejména ti
dříve narození. Reálně totiž odráží dobu okázalých prvomájových průvodů
a veselic, kdy se svátek práce stal bizardní přehlídkou všeho možného a
vlastně i oslavou práce jako takové, ale snad až v poslední řadě. Lze dodat,
že jsme tam byli asi všichni. Vždyť vyhnout se tomuto veselí nebylo tak
jednoduché a mnohdy to znamenalo připravit si tak řadu nepříjemností.
Musím přiznat, že jako malá jsem se na prvomájový průvod těšila.
Slavnostně vyzdobené ulice měst byly mnohdy i přes nepříznivé počasí
lemovány hustými špalíry občanů. Lidé mávali praporky a vlaječkami. Byla
jsem účastníkem prvomájových oslav ve městě Břidličná a jako „bonbónek“
byla přítomným nabídnuta možnost nahlédnout do Kovohutí Břidličná.
Den volna. Svátek práce. Den komunistických manifestací a
anarchistických demonstrací. V poslední době také občas příležitost k
neonacistickým průvodům. Čas techno-parties. Anebo také čas majálesu,
studentských oslav či demonstrací např. za legalizaci marihuany, které se
podobají spíše hudebním festivalům. Tím vším je první květen na počátku
třetího tisíciletí.
Jaké jsou ale historické souvislosti tohoto dne?
V roce 1886 se 1. květen stal dnem boje za osmihodinový pracovní den v
USA. Celkově stávkovalo asi 300 tisíc dělníků. Na to pak bezprostředně
navazovaly tragické události v Chicagu, kde došlo ke střetům s policií a
následné justiční vraždě pěti anarchistů. Na jejich památku probíhaly po
celých USA 1. května 1888 demonstrace a když přišli francouzští odboráři s
návrhem na celosvětový Svátek práce, byl zvolen právě 1. květen 1890.
Akce pak pokračovala, šířila se po celém světě a přidávaly se k ní různé
politické proudy. S volebními vítězstvími sociální demokracie se stávala na
západě Evropy dnem volna, zatímco ve východním bloku si svátek přisvojily
tamní režimy pro pořádání oficiálních oslav sebe samých.
Oslavy Prvního máje proběhly v našich končinách v roce 1890. Po roce
1948 se stal První máj (s výjimkou let 1965 či 1968) napůl povinnou
oslavou režimu – i přesto ale jeho tradice po roce 1989 přetrvala a byla v
současnosti do jisté míry obnovena ve své původní pestré podobě.

Takže: Ať žije První máj- ve všech svých podobách!!!
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Z jednání obecního zastupitelstva
Usnesení ZO dne 3.3.2010
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej
domu č.p. 27.
• Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Dohody s firmou ALPINE Valašské
Meziříčí.o rozvázání závazku za předpokladu úspěšného jednání o ceně
s firmou Kareta, s.r.o. Bruntál
• Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, kterou se
mění OZV č. 3/2005 o místních poplatcích
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na
pozemek p.č. 107/3 o rozloze 191m² a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení ZO dne 7.4.2010
• Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na pátek 30.4.2010
v 18.00 hod. v Obecním domě a její program
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet SOR za rok 2009, zprávu o
kontrole hospodaření SOR za rok 2009, zprávu kontrolní a revizní komise a
rozpočet na rok 2010
• Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení sběrného dvora v obci Malá Štáhle
v rámci MAS s dotací
• Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu 15.000,- Kč při uzavření dohody o
ukončení nájemní smlouvy v domě č.p. 27.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektu na zateplení č.p. 35.
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na opravu místních komunikací
s firmou KARETA s.r.o. Bruntál , včetně Dodatku č. 1 Smlouvy
• Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí
krátkodobého
úvěru
s Českou
spořitelnou, pob. Opava na opravu místních komunikací ve výši přiznané
dotace tj 1.539.900,- Kč
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 344/5 o výměře 101 m² za
cenu 20,-Kč/m²
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 133/2 o celkové
výměře 4 980m² za cenu 20,-Kč/m² s tím, že si obec v případné kupní smlouvě
vyhradí předkupní právo při eventualitě dalšího prodeje i části pozemku.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení dřevěné stříšky nad prostřední vchod
Obecního domu v ceně 12 806,91Kč
• Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení keramické
dílny a zakoupení traktůrku pro obec.
• Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu obecního vodovodu SmVaK
Ostrava a.s. a nájemné 2,91 Kč za každý 1 m² spotřebované vody
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Speciální příloha - připomenutí 20.let výročí „Sametové
revoluce“ - Díl druhý
Jak tedy vidí uplynulých 20.let Miloš Zeman, člověk, který byl 17.
listopadu „u toho“?!?
Česká tradice spočívá v tom, že když dva tisíce povstalců bojovalo
v Pražském povstání, tak v průběhu let počet těchto povstalců narůstal
zhruba do 50 tisíc jenom občanů Prahy, a v dalších letech, kdy už
pamětníci zemřeli, se z toho stalo květnové povstání českého lidu.
Stejně tak když jsme byli 17. listopadu na Národní, tak tam sice šlo
poměrně hodně lidí, ale nakonec tam zůstaly dvě tisícovky a zbytek utekl.
Já jim to nevyčítám, já chápu, že lidi měli strach. Ale panebože, ta Národní
by byla dneska podle mediálních výstupů přeplněna statečnými bojovníky
proti komunismu, kteří předtím ten komunismus buď vychvalovali nebo
alespoň tolerovali.
Čili já když se dívám na těch 20 let, tak si říkám, byly to krásné dny, týdny,
maximálně měsíce. Pak nastoupilo období, kdy lidi ještě měli nějakou vizi,
program nebo koncepci. A nastal souboj těchto koncepcí, chcete-li
pravicových a levicových. A pak nastala třetí fáze a ta je ze všeho nejhorší,
že z obou stran, jak z pravice, tak z levice, vymizela jakákoliv koncepce a
zůstala mocichtivost. Mocichtivost, která se dneska už ani nemaskuje.
Mocichtivost, která se k té touze po moci vysloveně hlásí a která říká, dejte
nám funkce a my vám slíbíme, co budete chtít. A to je to nejhorší, co se
může v politice stát.
Jak viděl naši demokracii písničkář Karel Kryl ve své písni už v roce
1993?
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou: ti, kteří kradli po léta, dnes
dvojnásobně kradou,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce, a z těch, kdo pravdu zpívali,
dnes nadělali zrádce.
Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky, brbláme spolu u píva, jak
brblali jsme vždycky …….,
Písničkář Karel Kryl toužil po svobodě nezatížené kompromisy, ale ty tady
zůstávaly. Zůstávala řada nedořešených hříchů z dob komunismu. Viníci
stále chodili mezi nevinnými a to mu dělalo život těžký. Cítil se být
novinářem a politikem, chtěl vstoupit do politiky, ale do politiky jej nepřizvali.
To ho zraňovalo. Zatvrdil se a obrátil se znovu ke kritice doby a společnosti.
Václav Havel měl po svém nástupu do funkce prezidenta čtyři stovky
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poradců, ale Karel Kryl mezi nimi nebyl. Zato mezi nimi byla řada, v té době
již bývalých, agentů státní bezpečnosti.
Přijímáme fakt, že Karel Čapek se utrápil vývojem po Mnichově.
Karel Kryl se pak utrápil vývojem po listopadu.
V roce 1994, krátce před svými padesátými narozeninami, zemřel na
infarkt. Lékař, který se jej pokoušel dostat zpátky do života tvrdil, že to bylo
možné, ale Karel nechtěl. Chtěl skončit proto, že se jeho rodná země
stávala americkým západem s umělohmotnou kulturou a přestávala být
zemí, ve které dominantní roli hraje kultura. Nechtěl vidět její zkázu.
/ z cyklu Nevyjasněná úmrtí – dokument ČT /

Karel Kryl odešel z tohoto světa, ale stal se symbolem vzdoru
a jeho písně se staly nesmrtelnými.

Zamyšlení na téma VOLBY
Poslední květnový týden bude v naší zemi ve znamení voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jít, nebo nejít k volbám? Je důležitý právě ten můj hlas? Bude můj
neodevzdaný voličský hlas chybět? Je to přeci jen jeden hlas. Proč bych
tam měl chodit, stejně se díky mě nic zásadního nezmění. Kdybychom se
na volby dívali tímto pohledem, nikdo by k nim nešel.
Najděme si každý z nás chvíli času na prostudování volebních programů
různých politických stran, vyslechněme pár politických diskuzí v rádiu.
„Poobědvejme“ dvě, tři neděle společně s Václavem Moravcem. Věřte, že
to pomůže utřídit myšlenky a utvořit názor na naši politickou scénu.
Někdo slibuje výhody pro rodiny s dětmi, někdo si zakládá na ekologii atd.
Sami nejlépe víme co je v životě naší prioritou.
Každý člověk by měl jít volit, protože je to jeho občanská povinnost. Každý
z nás by měl umět nést svůj díl odpovědnosti za další politický chod své
země.
Takže 28.-29.5.2010 na shledanou ve volební místnosti

Putující kontejner
Ve dnech 9. až 12. května bude v obci přistaven kontejner, do kterého bude
možno dát nepotřebné elektrické zařízení. Chcete-li se nepotřebných
zařízení (ledničky, pračky, sušičky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky,
roboty, vrtačky, akušroubováky, pily a další) zbavit, využijte této
příležitosti.

5

Vesnické muzeum Malá Štáhle
Nástin otázek k tomuto tématu jsem položila panu Dvořákovi, který se
rozjezdu muzea pilně věnuje. Jeho písemné odpovědi vám bez úprav
přináším.
Jednou ze záměrů využití u dotace na rekonstrukci stávající budovy
„Obecního domu“ bylo vybudování muzejní expozice v jeho objektu. Pan
starosta mě požádal o pomoc při realizaci tohoto úkolu.
Pomoc jsem přislíbil zejména proto, že jsem se chtěl více dovědět o místě a
osudech lidí, kteří tu žili, žijí a žít chtějí. Já zde jsem spokojený téměř
patnáct let. Muzejní expozice jako připomenutí toho, co bylo a
zdokumentování toho co je, může posílit vztah k našemu bydlišti a
odhodlání k jeho dalšímu zvelebování.
Realizací našeho „muzea“ budou odborně zajišťovat pracovníci muzea
Rýmařov, na které jsme se obrátili. Mým úkolem je shromáždit, zaevidovat
a zabezpečit možné exponáty, které jakýmkoliv způsobem mohou
dokumentovat historii obce.
Počátkem března 2010 jsme oslovili občany s výzvou k pomoci při
vytváření budoucích exponátů a dokumentů. Zatím jsme shromáždili
materiály zejména od:
Pana Hanuše z Jamartic
- historie místní školy
- dobové tištěné materiály týkající se zpracování lnu
- fotografie pracovníků, strojů a objektů závodu
- fotografie z požáru v závodě
- kazeta VHS ( Lnářský den )
Pana Kročila Pavla
- poháry a plakety z činnosti požárního sboru
- lamačka lnu
- máselnice
- fotografie ze závodu a mlýna
Pana Ing. Pospíšila Miroslava:
- kolovrat a chomout
- koudel
Paní Bulové Jiřiny:
- čarodějnice vyrobená z koudele, lněné utěrky,
- četné fotografie ze závodu a ze školy
Paní Bršťáková Ludmily:
- lněné utěrky zhotovené jako příležitostní
Všechny předměty jsou evidovány, v případě potřeby vystaven doklad
o zápůjčce a fotografie budou po okopírování vráceny majitelům.
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Cílem je mít podstatnou část vybudovanou do červnového setkání
rodáků. Času k realizaci není mnoho.
Dnes chceme znovu požádat občany o pomoc. Potřebujeme zejména
- cokoliv, co dokumentuje činnost školy (fotografie žáků, školy,
vysvědčení, učebnice, psací tabulky, historické psací potřeby…)
- len v různých fázích zpracování ( sušené rostliny, po vochlování,
příze, koudel….)
- různé nářadí a součásti strojů na zpracování lnu ( např. drhleny,
trdlice, lámačky, kolovrátky, součásti tkalcovského stavu, ale i
modernější nástroje, pomůcky k barvení a bělení lnu….)
- výrobky ze lnu (utěrky, dečky, košile,…)
- fotografie ze závodu na zpracování lnu ( z interiérů i exteriérů,
stroje, fotografie bělidla i barvírny, fotografie pracovníků, strojů a
objektů závodu Lenas )
- staré fotografie z obce a života v ní ( především kostel, škola, mlýn)
- staré pohlednice obce
- nástroje pro těžbu a zpracování břidlice, jiné doklady zpracování
břidlice v obci – např. písemnosti
- předměty z břidlice
- veškeré staré listiny a písemnosti týkající se obce a jejich obyvatel (
např. smlouvy o prodeji dobytka, účtenky, deníky a úřední záznamy
různého druhu…)
- historická vyobrazení obce (ručně malované obrazy, kresby…)
- veškeré písemnosti před rokem 1945, veškeré fotografie, zápisky,
poznámky, letáky, výstřižky z místních novin,…….
- Předměty denní potřeby před rokem 1945 ( oděvy a jejich součásti,
obuv, kuchyňské pomůcky, nástroje, zemědělské věci,…..)
- nábytek (skříňky, židle, sekretáře, stolek, …….)

Krátký pohled do historie lnářství – dominantního odvětví průmyslu
v našem okolí
V minulosti byly tírny lnu rozesety po vesnicích. V našem okolí byly tírny lnu
např. ve Velké Štáhli, Jiříkově, v Nové Vsi, ve Stránském, v Dobřečově. Len
se pěstoval prakticky všude v okolí, byl jednoduchý ve způsobu svého
zpracování a nenáročný na pěstování.Po válce menší tírny zanikly a zůstaly
jen tírny větší. A právě tírna v Malé Štáhli větší byla.
V letech 1950 -1952 došlo k opravě provozu, pořídily se dvě linky a místní
tírna začala fungovat. Pro potřeby zaměstnanců se postavily domky v tzv.
„kolonce“, v roce 1958 se vybudoval sklad ve fabrice. V areálu stohoviště
se stavěly domečky ze lnu, později se zde vybudovaly tři haly pro
uskladnění lnu.
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Rozhovor měsíce
Pan Hanuš – proč právě s ním?
• charakteristická postava pro mnohé, kteří kdy měli co do činění
s Čemolenem, Lenasem, Prachárnou, zkrátka místní bývalou
továrnou, jenž byla za desítky let své existence zvána různě,
• nemalou měrou přispěl do připravovaného místního muzea,
• oslaví v letošním roce své životní jubileum,
• přímo či nepřímo ovlivnil životy mnoha místních obyvatel,
• přijal pozvání k rozhovoru pro obecní zpravodaj a podělil se o svůj
životní příběh. Povídala jsem si s ním v místní knihovně sedmé
dubnové odpoledne.
Pochází ze Zábřehu na Moravě ze zemědělské rodiny. V době
dospívání toužil studovat automobilní průmyslovou školu. Tam mu ovšem,
vzhledem k zemědělskému původu rodiny, nebylo studium umožněno.
Dostalo se mu doporučení vystudovat školu se zemědělským zaměřením,
vybral se tedy Lnářskou školu v Šumperku.
Po druhé světové válce byl velký nedostatek textilií a začal se ve velkém
budovat lnářský průmysl, proto vznikla také tato škola pro výchovu
budoucích lnářských odborníků. Škola byla zřízena při Výzkumném ústavu
lnářském. Byla to střední škola s maturitou, jejíž vznik se datuje k roku 1951
zánik pak k roku 1960, tato škola se následně stala zemědělskou školou
technickou.
Len byl až do dob studií pro pana Hanuše velkou neznámou. Dnes
s odstupem času říká, že je rád, že svůj život zasvětil právě lnu, neboť vše
co se lnu týče, tedy lnářský průmysl, jeho technologie, to vše jej velmi
zajímalo, naplňovalo a bavilo. Jednoduše řečeno, pracoval v tomto oboru
rád.
Na studiích se seznámil se svou budoucí ženou, tehdy ještě netušil, že
se jejich životy na dlouhá léta spojí ve svazku manželském. Znovu se spolu
setkali právě v Malé Štáhli, kde jeho žena pracovala dlouhá léta jako účetní
a od roku 1962 žijí v Jamarticích. Jsou rodiči dvou dětí a dnes i prarodiči tří
vnoučat.
Společně vystudovali dálkově střední zemědělskou školu v Bruntále, kde
získali druhou - náhradní maturitu, neboť nebyla vůle uznat maturitu
z lnářské školy. V šedesátých letech pak ještě pan Hanuš své studium
obohatil o vysokoškolský titul promovaný technik na Vysoké škole textilní
v Liberci, kde studoval dálkově.
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Průřez pracovním životem pana Hanuše
První pracovní místo p. Hanuše bylo ve Štítech, odkud po dvou měsících
odešel, jak sám říká, doslova utekl do Malé Štáhle. Proč používá slovo
utekl?
V té době – r.1958 existovaly tzv. převodky, které regulovaly počty
zaměstnaných lidí v tom kterém okrese. Člověk nemohl za prací tam, kam
se jemu právě zachtělo.
V Malé Štáhli jej přijal tehdejší ředitel Ďupal, jak pan Hanuš podotýká,
velkorysý člověk. Na převodku se sice ptal, ale její absenci příliš neřešil.
Pan Hanuš nastoupil na pracovní pozici výkupce, později / po vojenské
základní službě / lnářský instruktor. Náplní práce instruktora byl dohled nad
pěstováním lnu v daném rajónu, kontraktace, sklizeň i dohled nad
nakládkou lnu na vagóny a jejich dojezd do továren na zpracování
lnu.Přímo do Malé Štáhle se jezdilo pouze na porady.
V roce 1961 se stává lnářským inspektorem pro okres Bruntál. Od roku
1967 pak zaujímá pozici vedoucího pěstování a nákupu. V roce 1967
pracovalo v továrně 120 – 130 lidí ve dvou i tří směnném provozu.
V roce 1977 jsem se stal ředitelem místní tírny lnu, přesný název –
Českomoravský len, n.p., závod Malá Štáhle. Pracovalo zde cca 110 lidí ve
dvou, příležitostně i tří-směnném provozu.
Vedení továrny sídlilo v prostorech dnešního obecního domu, tam kde nyní
úřaduje pan starosta úřadoval tehdy ředitel továrny. Budova byla
v žalostném stavu, vlhká. V žalostném stavu ovšem byl i provoz, padaly
střechy. V těchto letech došlo také k částečnému úpadku v pěstování lnu.
Začaly se tedy poskytovat služby pro zemědělce, především v letech 19641970.
V letech 1968—1973 se postavily plechové sklady a betonová hala v areálu
továrny v roce 1986. Léta 1983 – 1984 byla pak ve znamení celkové
rekonstrukce továrny. Celkově se do různých oprav investovalo
astronomických cca 35 mil. korun - tehdy ještě československých.
Podrobný popis oprav a úprav. Oprava provozu, kanály, vzduchotechnika.
Z bývalé třídírny lnu se vytvořila administrativní budova – obrovská hala se
rozdělila skříněmi na jednotlivé kanceláře. Proběhla rekonstrukce kuchyně,
kantýny, vznikla nová zasedací místnost. V roce 1986 pak následovalo
stěhování do nových prostor.

Polistopadový vývoj (1989) byl ve znamení velkých změn. Došlo
k osamostatnění se. Nejprve na Lenas - státní akciovou společnost a
později na Lenas – akciovou společnost. K těmto změnám došlo v Praze na
Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci privatizace.
Po pádu komunismu továrna fungovala dobře. I když se v republice celkový
stav tíren snižoval, u nás se nakupovaly nové stroje, konkrétně byly
zakoupeny 4 odsemeňovače, 4 samochodné obraceče, 1 samochodný
trhač a 1 svinovač. Tyto stroje sloužily především pro provádění služeb
zemědělcům. V areálu továrny postavila mykárna / provázkárna / - zde se
vyráběl motouz, která prosperovala a fungovala až do úplného zániku.
V roce 1996 došlo k přerodu zemědělství. Okolní zemědělská půda, na
které se pěstoval len se přerozdělila na louky a pastviny pro skot. Místní
továrna zůstala bez základní suroviny – lnu. Bylo nutno budovat novou
surovinovou základnu, sehnat surovinu jinde, např. Opavsko, Šumpersko,
Olomoucko, zajistit technologie.
Postupně a plíživě začal v naší zemi sílit vliv vietnamských obchodníků a
jejich levného textilu a začalo být zle. V letech 1991 až 1996 nastal pokles
zaměstnanosti, v roce 1998 -1999 se začaly projevovat první ekonomické
problémy. Problémy se prohlubovaly, sílily a staly se tak impulsem pro
finanční správu, která poslala továrnu do konkurzu – k zániku. Majetek
továrny se rozprodal tak, aby se uspokojily závazky vůči věřitelům.
Deportéry – stroje pro sklizeň lnu se odprodali do Belgie, Holandska. Tam
stále ještě pěstování lnu žije. Zemědělci zde len za pomocí tučných dotací
pouze pěstují, zpracovávají na vlákno a to se pak následně vyváží do Číny
k dalšímu využití.
Pan Hanuš odešel z továrny před Vánocemi v roce 2005, u úplného konce
továrny tedy nebyl. Za pár měsíců – v roce 2006 odešli poslední
zaměstnanci, utichl hluk strojů a nastal tak konec mnohaleté tradice
lnářského průmyslu v obci Malá Štáhle.
Vzpomenete si na nešťastné události související s místní továrnou?
Vzpomínám si na dvě neštěstí – obě spojená s požárem způsobeným
dětskou neopatrností. K jednomu zničujícímu požáru došlo v hale pro
uskladnění lnu v Hůzové, k druhému pak přímo v Malé Štáhli – rok 1996.
Vidíte šanci na obnovu lnářského průmyslu v našich končinách,
lnářství obecně?

Továrna zaměstnávala v těchto letech cca 85 pracovníků. Stavy
zaměstnanců se snižovaly přímo úměrně s nástupem a modernizací
mechanizace.

Znovuvzkříšení lnářství nenastane. Lnářský průmysl zažil svůj růst
v období, kdy bylo nebezpečí války – zvýšená poptávka po stanech,
plachtovinách, lůžkovinách apod. Je třeba si uvědomit, že reálně tato doba
již nenastane.
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Setkáváte se zajisté s celou řadou svých bývalých zaměstnanců, jaké
vztahy mezi vámi panují?
Byl jsem nejdéle úřadující ředitel – 27 let, překonal jsem i pana Bartoška,
který byl ve své funkci cca 12 let. Za tak dlouhou dobu jsem poznal celou
řadu lidí, bohužel spousta z nich již není mezi námi. Potkávám spoustu
známých tváří, pozdravíme se, pokud je čas tak prohodíme i pár slov. Lidi
jsem měl vždy rád, museli ovšem respektovat určitá pravidla. Museli
pochopit, že pokud chtějí za svou práci odměnu, musejí tu práci také odvést
a musí to být práce kvalitní. Všeobecně známá byla má nelibost ke
konzumaci alkoholu na pracovišti.
Jaké to je, když znovu vstupujete do dřívější správní budovy továrny,
dnešního zrekonstruovaného Obecního domu,?
Od svého odchodu jsem zde nebyl, až dnes na popud starosty. Je příjemné
vidět tu příjemnou změnu. Rekonstrukce budovy byla naplánována již za
mého ředitelování, plány přetnula sametová revoluce a vše bylo jinak.
Továrna si sama na sebe musela vydělat a bylo nutnější rozumnější a
ekonomičtější investovat do potřebných strojů, ne do chátrající budovy.
Jistě se vám v tomto prostředí vybavila spousta vzpomínek, jak vám je
na duši?
Mám dobrý pocit ze své celoživotní práce, spousta věcí se zde postavila,
zrekonstruovala a dnes dále slouží, jen už ne ke svému původnímu účelu.
Jsem rád, že továrna nezarostla křovím, nestala se rájem pochybných
skupin lidí. Jsem rád, že se dále udržuje – žije. Jen do provozu bych se
nešel podívat. Byly tam dvě nádherné, široko daleko největší výrobní linky.
Škoda jich.
Linky z provozu továrny se odvezly. Jedna skončila v Polsku, kde by měla fungovat. Druhá není od nás
daleko. Své místo našla v Šumperku, ve šlechtitelské
šlechtitelské stanici plodin Agritec,
Agritec, s.r.o. V zimních měsících
linka funguje – pracuje se na ní. Technologie mykárny odcestovala až do Egypta / dle některých zdrojů
do Číny/ kde zařízení funguje. / Z nepotvrzených zdrojů - pozn. autorky /

Panu Hanušovi děkuji jménem občanů Malé Štáhle za jeho
vstřícnost.
Zastupitelstva obce zve všechny občany na veřejnou schůzi, která
se uskuteční 30. dubna 2010 v 18 hodin v Obecním domě. Bude
projednán závěrečný účet za rok 2009 a příprava srazu rodáků a
občanů Malé Štáhle, trerým si současně připomeneme 470 výročí
založení obce. Zveme k účasti i chataře a chalupáře.
Společenská kronika

11

Život je krátký, samozřejmě - ale v poměru k čemu?
Jubilanti měsíce dubna a května

Bosák František……………..40. narozeniny
Dohnal Jakub………………..25. narozeniny
Kročilová Zuzana……………35. narozeniny
Dohnalová Marie……………70. narozeniny
Švejdiková Jana……………..25. narozeniny
Zamec Jan………………… 20. narozeniny
Kadlec Rostislav…………….45. narozeniny
Všem oslavencům srdečně gratulujeme a připojujeme přání všeho
nejlepšího!!

Vítáme mezi nás nového občánka Šimona Janíka a oběma rodičům srdečně
blahopřejeme.
Keramika – pozvánka
Při posledním keramickém setkání jeho aktéry napadla myšlenka vyrobit do
místního muzea svá obydlí. Pan starosta myšlenku přivítal a podpořil.
Pokud máte chuť a zájem přijďte si vyrobit napodobeninu svého
domu z keramické hlíny.
Nemějte obavy, ti, kteří jsou z keramickou hlínou jedna ruka, vám rádi
pomohou, aby se vaše dílko co nejméně lišilo od originálu zapsaného
v katastru nemovitostí.

Sraz rodáků – pozvánka
Zastupitelstvo obce, připravuje na dny 26. a 27. června 2010 Sraz občanů a
rodáků obce Malá Štáhle u příležitosti 470. výročí založení obce. Akce si klade za
cíl přátelského setkání stávajících občanů, ale také občanů, kteří již v obci nebydlí
ale mají k ní stále dobrý vztah a také občanů, kteří se v obci narodili a využijí této
příležitosti k tomu, aby se po čase na obec podívali. Zastupitelstvo obce proto zve
všechny občany k hojné účasti a věří, že jste pozvali či pozvete své blízké a přátele.
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