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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Říjen 2010                              Číslo 22 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky  Obecní 

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

 

 

 

Ať se nám to líbí nebo ne, pomalu se blíží podzim.  
Podzimní slunné dny jsou u nás krásné, ale nelze opomenout,  

že zima už je za dveřmi. Nechceme ji přivolat. Na šály, rukavice, ztuhlé 
kosti a rýmu je vždycky času dost.  

Přejeme všem mnoho sluníčka, nádherného barevného listí a čajíčků 
s rumem, třeba u sousedů. 

 

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR 

hlavní téma tohoto zpravodaje 



 2 

Komunální volby  
 

mají takovou důležitost,  

že jsme neváhali a věnovali jim celé číslo obecního zpravodaje. 

Přeji příjemné a zároveň poučné čtení. 

 

Vážení spoluobčané,  

Budeme prohlížet kandidátní listiny do podzimních komunálních voleb, v nichž si 

zvolíme nové zastupitelstvo naší obce. Zastupitelstvo, které bude prostřednictvím 

svých zastupitelŧ, spravovat v následujících čtyřech letech obec. Mějme tento fakt 

na paměti a přistupme k volbám s maximální odpovědností. Níže jsou uvedeny 

kandidátky a v ní občané, ze kterých budete vybírat 7 zastupitelŧ. 
 

K a n d i d á t n í   l i s t i n y 
pro volby do zastupitelstva  obce Malá Štáhle 

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 

 

Nezávislí                                    Sdružení nezávislých  kandidátů 
Kandidáti: 

1. Miroslav Pospíšil, Ing., 75 let,    dŧchodce,   “bez politické příslušnosti” 

2. Vladimír Neshoda,        51 let,     technik,      “bez politické příslušnosti” 

3. Jiří Dvořák, Ing.,           61 let,    dŧchodce,    “bez politické příslušnosti” 

4. Petr Kročil,                    35 let,    dělník,         “bez politické příslušnosti” 

5. František  Vlček,          64 let,     horník,         “bez politické příslušnosti” 

6. Ladislav  Podhorský,    38 let,    valcíř,           “bez politické příslušnosti” 

7. Jana Bauerova,              46 let,    dělnice,        “bez politické příslušnosti 

8. Jana Horňáčková           33 let,    účetní           “bez politické příslušnosti 

9. Milan Mackura,            40 let,     dělník,          “bez politické příslušnost“ 

 

 

Nezávislý kandidát 

Antonín Lašák                   69 let      dŧchodce      “bez politické příslušnost“ 

 

Počet členů ZO pro vol. období 2010-2014 

 
 Zastupitelstvo obce Malá Štáhle projednalo na svém zasedání dne 2. 

července 2010 návrh počtu členŧ zastupitelstva obce pro volební období 2010 – 

2014 a přijelo usnesení č. 2/07/2010 takto: 

Usnesení č. 2:   Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení sedmi členů ZO pro 

volební období 2010 - 2014. 
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INFORMACE K VOLBÁM  DO ZASTUPITELSTVA OBCE  

 
vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

1. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 15. a 16. října 2010. V první 

den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý 

den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.  

2. Obec Malá Štáhle tvoří jeden volební okrsek, volební místnost Obecní dům, 

knihovna - zasedací místnost obecního úřadu  

3. Právo volit do zastupitelstva obce  Malá Štáhle má každý občan s trvalým 

bydlištěm v obci Malá Štáhle ,  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 

let. 

4.  Překážkami výkonu volebního práva jsou  

a) zákonem  stanovené  omezení  osobní  svobody z dŧvodu výkonu trestu 

odnětí svobody, 

b)  zbavení zpŧsobilosti k právním úkonŧm, 

c)  zákonem  stanovené  omezení  osobní svobody z dŧvodu ochrany zdraví 

lidu, nebo 

d)  výkon  vojenské  základní  nebo  náhradní služby, vyžaduje-li to plnění  

povinností  z  této  služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v 

zahraničí. 

5. Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2. července 2010 rozhodlo, že počet 

členů zastupitelstva obce pro příští volební období bude 7 (slovy „sedm“). 

6. Právo být volen - členem  zastupitelstva obce mŧže být zvolen každý volič, u 

kterého  není  překážka  ve  výkonu volebního práva podle § 4 odst. 2 písm. (2) 

– viz bod 4. Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí 

vykonávanou zaměstnancem této obce za podmínky, že  zaměstnanec 

vykonává přímo státní správu. 

7. Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých 

kandidátŧ, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči 

podporujícími jeho kandidaturu. V obci Malá Štáhle je to 8 či 13 podpisů. 

8. Informace o základních zásadách hlasování budou přiloženy do obálky 

s volebními lístky, poskytne je také voličŧm na požádání obecní úřad.  

9. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky po příchodu 

do volební místnosti platným občanským prŧkazem, platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič 

svou totožnost a občanství České republiky, nebo že je veden v evidenci 

obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno.  
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10. Způsob voleb: Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístkŧ 

vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístkŧ. V prostoru 

určeném pro úpravu hlasovacích lístkŧ vloží volič do úřední obálky upravený 

hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku mŧže přitom křížkem v rámečku označit 

kandidáta nebo stranu, pro které hlasuje. Bližší pokyny pro zpŧsob volby 

obdrží voliči spolu s hlasovacími lístky. Jiné úpravy hlasovacího lístku než 

zákonem povolené znamenají, že hlas je neplatný. Využijete-li zakřížkování, 

preferencí pomŧžete své=mu favoritovi aby byl členem ZO v příštím období. 

 

Za kandidáty do obecního zastupitelstva jsem se vypravila 

s otázkami a ptala jsem se za nás – za voliče. 

 
Vážený volební kandidáte, kandidátko 

 
Dovolila jsem si položit Vám pár otázek a Vaše odpovědi nám – voličŧm, 

jistě pomohou při  složitém výběru tak, aby v obecním zastupitelstvu 

zasedli ti správní obecní zastupitelé. 

Takoví, kteří se budou individuálně, ale i společnými silami co nejvíce 

zasazovat o to, aby směr, kterým se bude naše obec po následující čtyři léta 

ubírat byl správný. 

Vaše odpovědi budou otištěny na stránkách Obecního zpravodaje  

a pro voliče to tedy bude jakési Vaše předvolební poselství. 

 
Kandidáti p. Jana Bauerová, p. Antonín Lašák a p. Milan Mackura měli tuto 

trojici otázek: 
1. Co vás přivedlo k myšlence kandidovat do obecního zastupitelstva? 

2. Není to Vaše první volební kandidatura, co bylo hlavním impulsem k tomu, 

aby jste znovu vstoupil/ la / do „téže řeky“? 

3. Proč já, coby potenciální volič, mám na volebním lístku zakřížkovat právě 

Vaše jméno?  Pokuste se nastínit nám Vaše konkrétní plány a cíle, se kterými „ 

do toho jdete“ 

 

A jejich odpovědi? 

Paní Jana Bauerová 
mě odmítla ze slovy: „ Já do toho plátku nic říkat nebudu“. 

To je samozřejmě její právo. 

Pan Antonín Lašák 

 byl vstřícnější, ale ani on mi odpovědi na otázky neposkytnul.  

Jeho postoj: „Své plány si nechám až na zastupitelstvo. Zpravodaj je jednostranný, 

zaujatý a já do něj žádná vyjádření neposkytnu“. Také on má na tento postoj právo. 
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Pan Milan Mackura odpověděl na první i druhou otázku shodně: „K myšlence na 

kandidaturu mě přivedl současný pan starosta.“. Odpověď na třetí otázku: „Osm let 

/ 1994-2002 / jsem v obci pŧsobil jako starosta…... , to ovšem neznamená, že bych 

jím chtěl znovu být. Nechtěl, velice si vážím práce současného pana starosty. 

Myslím jen, že volič má ve své paměti mé pŧsobení, takže jeho  rozhodnutí nechám 

na něm samotném“.  

 

Pan Ing. Jiří Dvořák 

Za kandidátem, kandiduje poprvé, jsem se vypravila s těmito otázkami: 

1. Je to Vaše první kandidatura na post zastupitele obce Malá Štáhle.  Co Vás 

přivedlo k myšlence kandidovat do obecního zastupitelstva, odkud  přišel 

rozhodující impuls? 

2. Jaký je Váš osobní pohled na dosavadní práci členŧ obecního zastupitelstva?  

3. Proč já, coby potenciální volič, mám na volebním lístku zakřížkovat právě 

Vaše jméno?  Pokuste se nastínit nám Vaše konkrétní plány a cíle, se kterými 

„do toho jdete“. 

A jeho odpovědi: 

1. V obci žiji téměř 15 let a aktivitám spojeným s rozvojem obce jsem se 

nevyhýbal. Od roku 2009 jsem občanem Malé Štáhle. Jedním z dŧvodŧ změny 

trvalého bydliště byla i možnost intenzivnějšího zapojení se do života obce. Když 

mě letos oslovili představitelé sdružení nezávislých kandidátŧ „Nezávislí“, abych 

za ně kandidoval, neváhal jsem. 

 

2.S dosavadní prací členŧ obecního zastupitelstva jsem jako občan spokojen. Řada 

plánovaných akcí byla realizována a „kvalita života“ v obci se v výrazně zlepšila. 

Nejvíc mě ale těší fakt, že je rozpracována řada projektŧ, které obci a jednotlivým 

občanŧm mohou nabídnout další rozvoj a možné uplatnění. 

 

3.Svým potenciálním voličŧm dávám na vědomí (NE „slibuji“): 

- při zvelebování obce se budu snažit být příkladem ostatním 

- budu respektovat názory a přání jednotlivých občanŧ. V souladu s právy 

občanŧ a jejich     povinnostmi budu ovlivňovat řešení problémŧ denního 

života v oblasti svojí kompetence 

- budu se snažit dále rozvíjet projekty vhodné pro realizaci v obci. 

 

 

A otázky pro současné obecní zastupitele, kteří opětovně kandidují : 

1. Je to již Vaše x-tá kandidatura na post zastupitele obce Malá Štáhle. Co Vás 

přivedlo k myšlence opět kandidovat do obecního zastupitelstva. 

2. Jaký byl za uplynulé/á/ volební období Váš přínos pro obec. Nemám na mysli 

společnou práci zastupitelstva, ale Váš přínos osobní.  Jaká je náplň Vaší 

práce? 
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3. Proč já, coby potenciální volič, mám na volebním lístku zakřížkovat právě 

Vaše jméno?  Pokuste se nastínit nám Vaše konkrétní plány a cíle, se kterými 

„do toho jdete“ 

 

Pan Ing. Miroslav Pospíšil  

 

Ad. 1) Kandiduji potřetí do zastupitelstva obce. V prvním volebním období v roce 

2002 se jednalo o osobní překvapení jak v tom, že jsem byl osloven, tak hlavně v 

tom, že jsem byl zvolen starostou. Ve druhém volebním období v roce 2006 jsem 

viděl před obcí velkou příležitost v podobě připravovaných dotací, které se 

avizovaly po vstupu do Evropské unie. V současné době má obec mnohé akce 

ukončené a mnohé připravené. Jdu tedy do třetího volebního období pod 

zodpovědností dokončit úkoly. 

 

Ad. 2) V uplynulém volebním období jsem, jak se bez domýšlivosti domnívám, 

aktivitou a množstvím času, který jsem tomu věnoval, pomohl k realizaci mnohých 

akcí. K největším patří určitě Multifunkční Obecní dŧm, celková rekonstrukce 

místních komunikací a samozřejmě i dokončení a zprovoznění kanalizace a čističky 

odpadních vod. Nejde jen o realizaci staveb, ale také o cenově přijatelné jejich 

provedení. Vždyť první nabídka na Multifunkční dŧm se přibližovala sedmi mil. 

korun, skutečnost něco málo přesáhla 4,6 mil. korun. Obdobně při realizaci oprav 

komunikací dodavatel musel snížit cenu o čtyři sta tisíc korun. Mezi pozitiva 

zařazuji i dobrou spolupráci s místními podnikateli, provoz obchodu či vzhled 

obce. 

 

Ad. 3) Jak jsem již uvedl, jde nyní o dokončení úkolŧ. Projekčně máme 

připravenou urbanizaci návsi, v rámci které by se z návsi odstranilo trafo a sloupy 

nízkého napětí. Ve spolupráci s podnikem KOM rozšířit naše muzeum o bývalou 

kotelnu s kotlem jako hlavním exponátem. Projekčně se již připravuje revitalizace 

území bývalých břidličných lomŧ pro volnočasové aktivity, a pokud se akci podaří 

zrealizovat, zvýší se výrazně atraktivnost obce. Připomínám, že tato akce nebude 

obcí financována.Dále mám představu zvýšení aktivity a spolupráce občanŧ, více 

zapojit občany do činností jako je keramická dílna velmi dobře vedená paní 

Dohnalovou. V této souvislosti vidím jako užitečné udělat víc pro starší občany, 

především dŧchodce. Vŧbec si myslím, že bychom více měli pečovat o naše 

duchovno společenskou a kulturní aktivitou. Tady jsem rád, že nový rýmařovský 

pan děkan pozitivně reagoval na prosbu častějších mší. I když mi dar víry nebyl 

dán, nemohu nevidět přínos křesťanství pro kulturu a duševno člověka. 
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Paní Jana Horňáčková 

       

Ad. 1)  Nejsem zas až takový nováček, je to moje druhá kandidatura. A právě 

proto, že jsem zastupitelkou a vím, co to obnáší, ráda bych společně s ostatními 

byla u toho, co jsme již "předdělali" a zároveň u zdárného konce, ať už se jedná o 

urbanizaci návsi, vybavení keramické dílny a ostatní. 

 

Ad. 2)  Za volební období 2006-2010 jsem byla předsedkyní výboru - sbor pro 

občanské záležitosti. Organizovala jsem vítání narozených občánkŧ, ráda předala 

starým a osamoceným ženám vánoční poukázku a spolu s panem starostou 

navštívila desítky jubilantŧ. Takže samé radostné věci. Také vždy ráda vypomŧžu 

na společenských i sportovních akcích, což beru jako povinnost zastupitele, protože 

jsme vždy všichni rádi, když se akce podaří a já si dovoluji říct, že jsem 

společenská a vždy ráda mezi lidmi. Je však třeba také zmínit, že povinností 

zastupitele je docházet na všechny schŧze, protože na nich se vlastně rozhoduje o 

tom, co se bude v obci dít a to mi není lhostejné. My jsme malá obec, tak si 

prakticky vidíme do talíře, ve větších obcích a městech jsou kandidáti, které lidé 

ani neznají. O to to máme u nás někteří těžší a někteří lehčí -  podle toho, jak se 

chováme k lidem. A to hlavně proto, že se s lidmi setkáváme daleko častěji než ve 

městech, u nás prakticky denně a já se snažím být tolerantní,vstřícná a milá, 

protože platí : „Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv“.  

 

Ad. 3)  V první řadě je dŧležité, aby lidi šli volit a nebyly jim volby lhostejné, aby 

zakřížkovali ty kandidáty, které v zastupitelstvu chtějí. Už samotná kandidatura je 

určitá odpovědnost. Teď budu asi odpovídat podobně jako u první otázky, proč do 

toho vlastně jdu. Protože je ještě spousta práce, ve které musíme pokračovat a já 

bych se ráda podílela na rozvoji obce. Je ovšem na voličích, zda-li byli se 

současným zastupitelstvem spokojeni, či ho chtějí obměnit. Musím ale podotknout, 

že až na droboučké výjimky bylo dnešní zastupitelstvo zajedno. Což je také 

výhoda, když v čele obce stojí lidé, kteří se umějí dohodnout, to se hned pracuje 

lépe. A to na čem jsme se dohodli, je myslím všude vidět. Je pravdou, že musí být 

jeden, který tomu dá impuls, a tím je u nás pan starosta, kterému patří bezesporu 

největší dík. Trošku mě mrzí,  že výlety do hor, které jsme organizovali po tři léta, 

nebyly u dětí moc oblíbené. Tak by nebylo na škodu zeptat se občas dětí i 

samotných dospělých jaká aktivita jim v obci chybí. Na Václavské zábavě jsme 

otestovali nový vlastní výčep, tak i to pivečko přijde čas od času k duhu i mimo již 

zaběhlé zábavy. PŘEJI VŠEM VOLIČŦM SPOKOJENOU A ŠŤASTNOU 

VOLBU. 
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Pan František Vlček 

 

Jeho reakce na položené otázky: „ Nemám zájem ani potřebu se zviditelňovat. Je 

nás tady 5 a ½ a každý dobře ví, co pro obec a její rozvoj dělám. Mluví za mě činy, 

ne slova. Na řeči já prostě nejsem, spíše na tu práci“. 

 

Pan Vladimír Neshoda 

 

Ad. 1)  Je to moje druhá kandidatura. 

 

Ad. 2)  To jsem již odpověděl na obecní schŧzi 25.9.2009, takže kdo měl zájem a 

zúčastnil se, byl obeznámen. 

 

Ad. 3)  Zda a koho volič upřednostní, je pouze na něm. Volby jsou právem, nikoliv 

povinností každého z nás!! Nemám žádné politické ambice, do kandidatury jdu 

proto, abych byl pro obec – pokud tedy budu zvolen – přínosem. A budu dle 

možností a schopností dělat tak, jak jsem byl doposud zvyklý v téměř uplynulém 

volebním období. Budoucímu zastupitelstvu přeji mnoho úspěchŧ, hlavně co 

nejméně řešení žabomyších válek („ a hlavně dle mého nesmyslných“) mezi 

Obecním úřadem a občany, mezi sousedy /sousedské vztahy/. Zbytečně to ubírá čas 

a prostor k řešení opravdu zásadních problémŧ v obci a řešení vytyčených úkolŧ, 

které nové zastupitelstvo čekají ( pokud si je všechny odsouhlasí ve svém 

budoucím programu ). Doufám, že máme velmi uvědomělé voliče a toto vše si 

dokážou dát dohromady a zvolí si své budoucí zastupitele dle svého nejlepšího 

uvážení. A když už jim hlasy dají, tak jim budou i sami nápomocni, aby mohli své 

cíle v budoucím období splnit, případně i překročit, neboť vždy se objeví něco 

nového a nepředvídatelného. 

Na závěr – kdo nic nedělá, samozřejmě nic nepokazí, ale dokáže nadělat hodně 

problémŧ a v nejtěžších chvílích pak od problémŧ uteče. 

 

Pan Petr Kročil 

 

Ad. 1)  Znovu kandiduji / má třetí kandidatura /, protože zastupitelstvo v tomto 

období dobře spolupracovalo nehledě na to, že zastupitelé byli zvoleni ze dvou 

kandidátek. Vytvořila se dle mého názoru dobrá parta, která se shodla na většině 

navrhovaných záměrech, z nichž některé byly dokončeny a některé jsou teprve na 

začátku realizace.  

Doufám, že nové zastupitelstvo bude pokračovat v rozdělané práci a zdárně 

dokončí projekty jako jsou: vybudování in-line stezky,  cyklostezky, urbanizace 

obce, zřízení muzea v bývalé kotelně závodu Lenas a v opravě domu č.35 

 

Ad. 2)  V uplynulém období jsem byl předsedou finančního výboru. Náplní výboru 

bylo kontrolovat přijaté a odeslané faktury, příjmové a výdajové doklady a 
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proplacení cestovních náhrad.Celkem za volební období jsme společně s paní Janou 

Bauerovou provedli 16 kontrol.  

Stejně jako ostatní zastupitelé jsem se podílel na organizaci rŧzných akcí 

pořádaných obcí Malá Štáhle a svými názory jsem přispíval k realizaci projektŧ.  

 

Ad. 3)  Plány a cíle? Rád bych pokračoval v rozdělané práci a svými myšlenkami 

se podílel na projektech, které jsem zmínil už na začátku.  Dalším úkolem nového 

zastupitelstva by mělo být vytvoření podmínek pro výstavbu nových rodinných 

domŧ. Najít finanční prostředky na vybudování inženýrských sítí a tím přilákat do 

obce nové spoluobčany. To je ovšem úkol na delší období. 

 

Pan Ladislav Podhorský 

 

Ad. 1)  Kandidovat opět do obecního zastupitelstva bylo vlastně společné 

rozhodnutí zastupitelstva stávajícího.Za ty 4 roky se dle mého názoru udělalo dost 

práce,ale některé věci potřebují na dokončení více času a proto jsme opět podali 

kandidátku,abychom je dotáhli,jak se říká,do konce. 

 

Ad. 2)  Je to má již pátá kandidatura na post zastupitele obce.Tři volební období 

jsem zastával funkci předsedy kulturně-sportovního výboru.Organizoval jsem za 

vydatné pomoci našich občanŧ veškeré kulturní a sportovní akce v naší 

obci.Nebudu nikoho jmenovat,nerad bych na někoho zapomněl,ale rád bych využil 

této příležitosti a všem bych chtěl za jejich pomoc ještě jednou poděkovat.Toto 

volební období jsem předseda kontrolního výboru a naší hlavní náplní,jak už z 

názvu vyplívá jsou kontroly.Ať už kontroly činnosti ostatních výborŧ,tak kontroly 

usnesení,plnění rozpočtu a rozpočtových opatření nebo kontroly ubytovacích 

zařízení v naší obci.A mŧj osobní přínos?Stál jsem u zrodu nohejbalového turnaje 

se kterého se stala pěkná tradice a hráči se sem rok co rok rádi vracejí a minulou 

zimu jsem uspořádal turnaj ve stolním tenise,tak snad se mi podaří ho "udržet při 

životě". Ale ten mŧj přínos musí posoudit především sami voliči. 

 

Ad. 3)  Jak už jsem napsal v první odpovědi,zŧstanou tady nedokončené 

úkoly,které jsme začali a já bych rád v započaté práci pokračoval a dovedl ji s 

pomocí ostatních nově zvolených zastupitelŧ do zdárného konce. 

 

 

 

Dovolujeme si všechny pozvat na  

bohoslužbu v místní kapli,  

která se koná dne 9.10.2010 v 15.30.hod.  

Bude to první bohoslužba děkana Františka Zehnala, ThD. 

nového správce farností Rýmařovska. 
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INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 

  

1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají ve 2 dnech, jimiž jsou pátek 15. a 

sobota 16. října 2010. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a 

končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a 

končí ve 14.00 hodin.  

2. V obci Malá Štáhle je volební místnost v Obecním domě, knihovna – 

zasedací místnost obecního úřadu. 

3. Právo volit  do Senátu Parlamentu ČR má každý občan České republiky,  

s trvalým bydlištěm ve volebním obvodu č. 64 – Bruntál, který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku 18 let, ve druhém kole pak mŧže volit ten, kdo  v den 

druhého kola voleb dosáhl věku 18 let. Voličský průkaz – lze vydat a platí jen 

pro volby do Senátu Parlamentu ČR  

-  vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v 

seznamu voličŧ pro volby do Senátu Parlamentu ČR a nebude moci anebo 

nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 

- Volič mŧže požádat o vydání voličského prŧkazu ode dne vyhlášení voleb, 

a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným 

nejpozději 15 dnŧ přede dnem voleb obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 

15 dnŧ přede dnem voleb předá voličský prŧkaz osobně voliči nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 

vydání voličského prŧkazu, anebo jej voliči zašle.  

- Voličský prŧkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Senátu parlamentu 

ČR k hlasování ve volebním obvodu č. 64 na území volebního obvodu 

Bruntál. 

4. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky po příchodu 

do volební místnosti platným občanským prŧkazem, platným cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 

prŧkazem. Voliči který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič 

s voličským prŧkazem pro volební obvod č. 64 je povinen odevzdat tento 

prŧkaz volební komisi. 

5. Volič mŧže požádat ze závažných, zejména zdravotních dŧvodŧ, obecní úřad a 

ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který 

byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 

komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 

obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby. Při hlasování 

postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.  
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6. Způsob voleb: 
Po prokázání totožnosti budou  voliči předána dvě, barevně odlišené 

obálky. Po obdržení úředních obálek, popřípadě hlasovacích lístkŧ vstoupí volič do 

prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístkŧ. V prostoru určeném pro úpravu 

hlasovacích lístkŧ vloží volič do úředních obálek vždy 1 hlasovací lístek.  

Do obálky pro volby do Senátu Parlamentu ČR  lístek s jím voleným kandidátem.  

 

Okrsková volební komise 

D o h n a l o v á   Jana, Malá Štáhle  49 

M a c k u r o v á  Květoslava,  Malá Štáhle 38 

N e s h o d o v á   Věra, Malá Štáhle 51 

R e c h t o r i k   Rudolf, Malá Štáhle 44 

S m e t a n a   Zdeněk, Malá Štáhle 34 

V a š k o v á   Anna, Malá Štáhle 50 

Z a m e c   Vladimír, Malá Štáhle 37 

Zapisovatelka:      N e s h o d o v á   Petra, Malá Štáhle 51 

 

Poslední veřejná schůze zastupitelstva působícího ve funkčním 

volebním období  2006-2010 

 
Pan starosta úvodem přivítal spoluobčany, kterých se na schŧzi sešlo kolem třiceti. 

Uvedl, že zastupitelé obce se shodli, že by bylo správné složit na konci volebního 

období účty voličŧm. Připomenout klady a zápory práce zastupitelŧ a nastínit plány 

do budoucna. 

Do volebního období 2006-2010 vstupovali zastupitelé se střednědobým volebním 

programem, ve kterém měli vytyčeno to, co je třeba zvládnout. Volební období 

2006-2010 je  u konce a nastal čas jeho zhodnocení. 

Jednotliví zastupitelé pak tlumočili voličŧm počiny, které měly ve své kompetenci. 

1. čistírna odpadních vod – její celkový účet činí 10.miliónŧ korun. Problémy, 

které se při jejím rozjezdu objevily se postupem času vyřešily. Zŧstává jen 

jeden. Potíže nastávají při období zvýšených srážek. Dŧkladně se pátrá po 

jejich příčině. Je podezření na napojení  dešťové vody do kanalizace, což je 

přísně zakázáno. Pokud se podezření potvrdí viník bude potrestán. 

2. zalesnění nevyužitých ploch – došlo k zalesnění za Sitařovou chatou a také 

v prostorech nad bývalou školou. V rámci územního plánu nebylo doporučeno 

zvyšování zalesněné plochy v katastru obce. 

3. Obecní dům – zcela nepochybně největší akce posledních let v naší obci o 

které již bylo mnoho a mnoho napsáno. Celkové náklady jsou 4.600000 Kč., 

vyjma uhelny. Ta byla pořízena za 60.000 Kč. 
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4.  oprava komunikací –  náklady celkem 1.867 000 Kč. Složitá administrativa 

akci posunula z plánovaného roku 2008 na rok 2010. Dotace na komunikace 

z PRV je přiznána 1.539 900Kč a dotace Krajského úřadu činí 153 900 Kč. 

5. oprava bytového domu č.p.35 -   Po vyhlášení dotačního programu Zelená 

úsporám jsme celou situaci přehodnotili a dohodli se, že dŧm zateplíme, 

odizolujeme a stávající byty přeměníme na byty první kategorie.  To vše bude 

stát asi 1.800 000 Kč. Rekonstrukce domu a bytŧ v něm je velmi nutná, byty 

nikdy neprošly rekonstrukcí, řešily se pouze akutní opravy. V současné době se 

zpracovává projekt. Polovinu vynaložených finančních prostředkŧ pokryje 

dotace.  

6. prodej domu č.p.27 – bývalá škola -  nový majitel nemovitost nabyl za 

1.830 000 Kč a před pár dny byl, jako majitel objektu, zapsán do katastru 

nemovitostí. Finanční prostředky z prodeje budou použity na snížení úvěru 

obce /  400.000 Kč / a zbytek  zŧstane k dispozici na  opravy domu č.p. 35. 

7. oprava střechy na kostelíku – plánují se i další opravy kaple. 

8. dokončení územního plánu – tento je platný od 01.01.2010. Znamená to, že 

postupem času by mohly pozemky „silnic“ přejít do vlastnictví obce. Také je 

možná bytová zástavba – okolo Vaškŧ. Chystáme se vypracovat studii na 

bytovou zástavbu s možným využitím dotace. Je nutno upozornit, že dotační 

tituly z Evropské unie skončí společně s rokem 2013. 

9. provedení cyklostezky – nemá smysl se do takovéto akce pouštět jednotlivě, 

úspěchŧ lze dosáhnout jen tehdy, spojí-li se jednotlivé obce a vybudování 

cyklostezky provedou společně. S tímto návrhem jsem seznámili Sdružení obcí 

Rýmařovska, to s rozhodnutím váhalo, ale letos souhlasilo. V současné době se 

připravuje projekt na cyklostezku Valšov – Malá Morávka. 

10. revitalizace lomu – získali jsme příslib dotace na tuto plánovanou akci ve výši 

25.000 000 Kč. Připravuje se projekt na cyklostezku a in-line trasu. Projektanti 

vyčíslili  náklady na cca. 20.000 000 Kč, bez DPH. Realizace akce  je 

plánována na roky 2011 – 2012. 

11. Czech  POINT - nejpohodlnější zpŧsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a 

institucemi. Využili jsme dotace Ministerstva vnitra na jeho zřízení v obci ve 

výši 67.000 Kč. Obec zaplatila 10.000Kč.  

12. Vesnické muzeum – v letošním roce jsme využili dotace MAS Rýmařovsko - 

místní akční skupina, na vesnické muzeum. Dotace je ve výši 360.000 Kč, 

celkové náklady na zřízení muzea činí 403.000 Kč. V souvislosti s muzeem p. 

starosta vyzdvihl zásluhy p. Ing. Jiřího Dvořáka, který je jakýmsi pomyslným 

„duchovním otcem“ muzea. Za jeho obětavou práci mu náleží velký dík. 

13. keramická dílna – existuje reálná šance, že se obci podaří získat dotaci na 

vybavení keramické dílny – cca. 90.000 Kč – pec na vypalování keramiky, 

kruh na výrobu keramických předmětŧ a nábytek. 

14. rekonstrukce návsi – plánuje se kabelizace NN a přemístění 

transformátoru.  Projekt na tuto akci je již hotov.. I s náklady na 

něj nám pomohla získaná dotace.  


