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

 
Toto číslo našeho ob časníku v ěnujeme p řevážně dětem. Má to 

hned n ěkolik d ůvodů.  
Předně dominantní článek čísla je o prob ěhlých oslavách Mezinárodního 
dne d ětí. Také velmi obsáhlé rozhovory m ěsíce v tomto čísle jsou s 
mladou generací, konkrétn ě čtyř letošních t řicátnik ů. 

Dále pak stojíme na prahu letních prázdnin a ty pat ří jednozna čně 
dětem. Říká se, že ten, kdo v srdci z ůstal dít ětem, nikdy nezestárne. 
Věříme, že všichni dosp ělí jsme d ětmi, mnozí tedy již odrostlými, mnozí 
sirotky či polosirotky, ale stále d ětmi. Nicmén ě je pravdou, že všichni bez 
rozdílu se velmi rádi vracíme ve svých vzpomínkách do dob svého 
dětství.  

Právě z tohoto období lidského života jsou vzpomínky a z ážitky 
nejintenzivn ější. Dětství je období života napln ěné láskou rodi čů i 
prarodi čů, období bez starostí,  stresu i smutku, alespo ň tedy ve v ětšin ě 
případů. 
I přesto každé dít ě spěchá vst říc dosp ělosti. Má utkv ělou p ředstavu, že 
teď nemůže nic, kdežto jako dosp ělý vše. Názorný p říklad:  

„ Maminko, ty se máš. Obě máme povinnosti, ty práci a já školu. 
Nespravedlivé je, že ty dostaneš peníze a já si za svoje jedničky ani 

zmrzlinu nekoupím.  
Už se těším, až budu velká a budu mít svoje penízky. A taky mi nikdo 
nebude rozkazovat, kdy mám uklízet, uklidím prostě až já budu chtít.  

 
Nebude. Z vyd ělaných penízek toho na zmrzlinu stejn ě moc 

nezbude a uklízet se bude vlastn ě po řád. Stejn ě jako d ěti i rodi če mají 
utkv ělou p ředstavu. P ředstavu o tom, že jen oni svým d ětem dokáží 
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ukázat tu správnou cestu a dít ě po této cest ě prost ě musí jít, vždy ť je to 
cesta správná. 

Omyl, správná cesta je to pro rodi če, dítě si musí svou správnou 
cestu najít samo. Možná n ěkolikrát zabloudí, možná p řejde z cesty na 
„pol ňačku“,  do cíle ale stejn ě dojde.  

Z jednání obecního zastupitelstva  
 
Jednání dne 2.5.2011: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 o výměře 512 m² 

panu Štěpánu Kvasnicovi.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje 100,-Kč/dítě na dětský den 28.5.2011.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit z rozpočtu obce náklady související s poutí. 
 
Jednání dne 1.6.2011: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje komisi pro výběrové řízení „Oprava kaple“ ve 

složení: Ing. Jiří Dvořák, Ing. Miroslav Pospíšil, František Vlček, Bc. Štěpán 
Švikruha a Ing. Libor Hampl.  

• Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení pohárů, medailí a dárkových košů pro 
výherce v nohejbale, který se uskuteční v měsíci srpnu. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje startovné 1200,- na turnaj v malé kopané v Dolní 
Moravici dne 25.6.2011. 

 
 

Rozhovor  m ěsíce 

V minulém čísle jsem avizovala speciální rozhovor, který se týkal třech dam – 
jubilantek. V tomto čísle jsem řadu jubilantů rozšířila o tři pány.  

Životní vyznání  
tří mladých muž ů a jedné mladé ženy, všichni ro čník 1981.  

Do celé party chybí ještě jeden jubilant, bohužel není k zastižení, snad příště. 
 

Za pár dní to bude již třicet let ode dne,  
kdy se v rýmařovské porodnici poprvé sama nadechla Lucka R ůžková.  

Od miminka (ode dvou měsíců) ji s veškerou láskou a péčí vychovávala její 
babička – p. Jana Furišová. Lucka ji do dětství brala jako svoji maminku a také 
ji oslovovala maminko. Z jejího vyprávění je více než zřejmé, že je své babičce 
– mamince, za vše co pro ni kdy udělala,  velmi vděčná. 
V roce 1987 nastoupila do první třídy ZŠ Rýmařov a po jejím dokončení 
vystudovala Střední průmyslovou školu v Bruntále, obor zasílatelství. Jejím 
prvním pracovním místem byla dělnice ve firmě M+M Rýmařov a v roce 2003 
nastoupila do OSRAMU Bruntál, kde až do nástupu na mateřskou a 
rodičovskou dovolenou pracovala jako přípravářka. Do práce se za pár dní, po 
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skončení rodičovské, hodlá znovu vrátit. Dovolenou snů by pro Lucku byl 
pobyt u moře, např. Egypt. 
 
 

Kdo nejvíce ovlivnil tv ůj dosavadní život?  
Jednoznačně Jarek (současný přítel). Naučil mě kompromisu a odpovědnosti. 
Až s ním jsem si uvědomila, že chci mít rodinu. Také má teta Květa měla lví 
podíl na tom, že jsem se zklidnila.  
 
A jak to bylo se seznámením se s Jarkem?  
Poznala jsem ho ve svých jednadvaceti. Byl mamčin kolega z práce a ona mi 
ho v podstatě neustále dohazovala, doma o něm pořád mluvila a já jsem na 
jeho jméno byla zpočátku skoro alergická. Pak jsme se seznámili, nejprve 
z nás byli přátelé a přátelství přerostlo v lásku. Po roční známosti jsme počali 
své plánované miminko a dnes jsme společně šťastní. Myslím, že i mamka by 
z nás měla radost. 
 
Prohlašuješ, že ve svém život ě jsi svou biologickou matku ani otce 
nepostrádala. Je to skute čně tak?  
Mou rodinou byla vždy moje babička – maminka, teta Květa, strýc Milan, můj 
bratranec Svaťa, který dokonale suploval mého bratra a Klárka. Nikdo mi 
nescházel, opravdu. Život mě jen příliš brzy připravil o dvě naprosto 
nenahraditelné osoby. V roce 2005 jsem se osamostatnila a nastěhovala se 
do bytu v činžovním domě. Dnes mám svou opravdovou rodinu a v ní dva 
poklady – svoji dceru a svého přítele. 
 
Nezdála se ti Malá Štáhle n ěkdy skute čně „malou“. Netoužila jsi 
„objevovat sv ět“?  
Celý život jsem prožila v Malé Štáhli. Nejdál jsem byla u prababičky 
v Čechách. Nikdy jsem nepřemýšlela, že bych odsud chtěla někam jinam, celý 
život jsem byla fiksovaná na mamku, Svatíka a na tetu Květu. 
 
Tvé plány a p řání do dalších let ? 
Být paní Kopecká, mít vlastní domek se zahrádkou, auto, nějakou finanční 
rezervu, zdraví pro své blízké. Tohle vše, kdybych mohla mít, byla bych 
dokonale šťastná. 
 
Tvůj vysn ěný dárek ke tvým narozeninám?  
Davídek Kopecký. 
 
Plánuje se n ějaká velkolepá oslava?  
Oslavovat budu společně se svou dcerou a jako již tradičně u Mackurů na 
zahradě. 
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Co tě v život ě baví a naopak, co prost ě nemusíš?  
Baví mě především výchova mé dcery, pak také květiny, křížovky, sudoku a 
sex. 
Nebaví mě uklízení. 
Jak by jsi sama sebe charakterizovala, tvé klady i zápory?!  
Někdy jsem nezodpovědná a urážlivá, ale snažím se s tím bojovat. Jako své 
pozitivum vidím to, že jsem se dokázala změnit. Stát se z „pařmenky“ 
starostlivou mámou taky není jen tak. 
 
A odleh čující otázka na záv ěr. Oblíbené jídlo, herec, hudba a forma 
odpo činku?  
Koblížky p. Kročilové, guláš tety Květy, Jean Reno, FloorFilla. Nejlépe si 
odpočinu u knížky a pak taky, když Domča a Jarek spí. 
 

Jako předčasný vánoční dárek dostali 
před třiceti lety manželé Kopečtí svého syna Jaroslava Kopeckého.  

Společně s nimi a svou mladší sestrou bydlel nejprve ve Vrbně pod 
Pradědem, pak ve Znojmě a nakonec se rodina usadila v Bruntále. Na otázku, 
jaké měl Jarek dětství mi odpověděl stručně. Krátké. Po základní škole se 
vyučil na středním odborném učilišti stavebním ve Starém městě u Bruntálu. 
Pracoval nejprve jako lisař plastů, pak jako dělník v Moravolenu, jako 
seřizovač v OSRAMU a v současnosti pracuje na stavbách u firmy RYMSTAV 
jako zedník. 
Jeho život, dle jeho slov, nejvíce ovlivnil dědeček (ze strany maminky), který 
jej naučil všemu.Již třetím rokem patří mezi obyvatele Malé Štáhle a společně 
se svoji přítelkyní Lucií Růžkovou vychovává dceru Dominiku.  
Jeho velkým koníčkem jsou šipky, kterým se od roku 1999 věnuje 
poloprofesionálně a jeho láskou jsou také hadi. Před tím, než jeho volný čas 
vyplnila dcera skládal rád puzzle. 
Nejraději si pochutná na smaženém hermelínu. Vyhraněný hudební vkus 
nemá, hudba se mu líbí bez rozdílů žánrů či interpretů. Oblíbeným hercem je 
svalovec Silvestr Stalone. 
Prohlašuje o sobě, že nejvíce si odpočine při práci, ale nevím, zda mu to věřit. 
Jako místo pro ideální dovolenou si vybral Himaláje. 
 
 Jaký byl tv ůj první dojem, když jsi se ocitl v Malé Štáhli?  
První dojem? Z počátku se mi tady moc nelíbilo, dneska jsem spokojený. Znal 
jsem nejen Lucku, ale z práce i Zdenka Smetanu, p. Rechtorika, p. Furišovou. 
Takže úplně do neznáma jsem se nedostal. 
 
Máš byt, p řítelkyni, rodinu. Logicky do této mozaiky zapadá sv atba. 
Nemýlím se?!  
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Nemám v plánu se ženit. Troufám si tvrdit, že nikdy. Ke spokojenému 
společnému životu rozhodně nepotřebuji žádný papír. 
 
A co, až se Dom ča začne vyptávat?  
Myslím, že ji to vysvětlím, vykecám se z toho. Ale možná mě právě ona 
přesvědčí změnit názor.Uvidíme. 
Jak by jsi sám sebe charakterizoval, tvé klady i zá pory?!  
Chvíle mlčení a krčení rameny (Lucka tedy přispěchá na pomoc). Dobrou 
vlastností je pracovitost a špatnou je tvrdohlavost. Taky nerad zametá schody 
v domě a vynáší odpadky.  
 
Jaký by pro tebe byl ideální dárek k narozeninám? A  co oslava?  
Nic jako ideální dárek mě nenapadá. Vše mám a co nemám, tak na to si 
našetřím a koupím. Možná dům, to by byl ideální dárek. Domek bychom oba 
chtěli. Lucka už má jeden vyhlídnutý, já bych se raději pustil do stavby nového. 
Uvidíme, jak se vše vyvine. 
A oslava? Mám v plánu opékat prase u Mackurů na zahradě, tak uvidím, kdo 
přijde. 
 

 
Tento velmi sympatický a lidmi velmi velmi oblíbený mladík 

se narodil před bezmála třiceti lety v Rýmařově. 
Jeho občanské jméno je David Janík.  

 
Většina z nás mu ovšem neřekne jinak než KOZEL, mladší ročníky pak pan 
Kozel. Proč?  
Přezdívku, která ovšem velmi zlidověla mu přiřkl Michal Podhorský, prý proto, 
že David býval „ulízaný“ jako kozel.  
Má ještě tři sourozence a jeho dětství nebylo právě idylické. Sám říká, že bylo 
velmi těžké. Provázelo ho tvrdá práce v kravíně, kde pomáhal babičce. Jako 
dítě neznal ani dárky k vánocům, ani oslavu narozenin.  
Svého otce v podstatě nezná, ale David říká, že mu v životě nechybí. 
S maminkou je v kontaktu a žádné prohřešky z minulosti jí nevyčítá. Bere 
prostě svůj osud v dětství jako fakt, na kterém již stejně není co změnit a tak je 
možná i zbytečné jej řešit. Dnes David říká, že je spokojený. 
Má svou přítelkyni Markétu, se kterou zplodil dvě nádherné zdravé děti. Právě 
jí a jim se snaží dát všechen svůj cit a na oplátku jej zase oni činí šťastným. 
Svého štěstí si velmi považuje. Na oko sice působí jako tvrdý chlap, ale citlivá 
duše v něm opravdu je, věřte mi. 
Po základní škole se vyučil kuchařem-číšníkem, ale této profesi se nikdy 
nevěnoval. Nevaří prý ani doma, možná je to škoda??! Učební obor si vybral 
pouze z nutnosti, mnoho jiných voleb neměl. 
Pracoval nejprve ve firmě M+M Rýmařov a pak také ve Velké Štáhli u J. 
Švejdika. Právě odtud ho B. Plášek nalákal do firmy STELON Velká Štáhle. 
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Tady od roku 2001 pracuje jako obráběč kovů-frézař. Svou práci se musel 
naučit, sám říká, že se ji učí stále. Frézuje kusy kovu do požadovaného tvaru. 
Je velkým sportovním nadšencem. Má rád zejména fotbal, hokej, nohejbal. 
Také rád nakupuje, zejména v obchodních centrech. K jeho „oblíbeným 
koníčkům“ patří sex, který považuje za tu pravou formu odpočinku. Oblíbeným 
hercem je Bolek Polívka. 
Žádná práce mu „nesmrdí“, jen přebalování syna Šimonka se raději vyhýbá. 
Je velmi spokojený se svou dokonalou sportovní postavou, nespokojený je 
pak se svou tvrdou hlavou.  
Jeho život velmi ovlivnila babička, na kterou rád vzpomíná. Se svými problémy 
a starostmi se nejčastěji svěří své přítelkyni a pak také kamarádům – Petr 
Chvastek, Marcel Mihál. 
 
Kdy t ě osud p řivedl do Malé Štáhle?  
Od svých 12-13 let jsem sem jezdil k dědovi pomáhat s poklízením prasat. 
Postupně jsem se tady seznámil s klukama, začal jsem tady trávit více a více 
času.  
 
Kdy se na scén ě objevila Markéta?  
Tak to byla láska na první pohled. Z mé strany určitě ano.Dlouho jsem si na ni 
„brousil zuby“. Její maminka nám to sice ze začátku moc nepřála, ale mi si 
stejně šli za svým. Není to moje první vážná známost, ale asi bych měl říct, že 
je poslední.  
Už devátým rokem společně bydlíme v činžáku a myslím, že jsme v pohodě. 
 
Stejná otázka jako u Jarka.  Máš byt, p řítelkyni, rodinu. Logicky do této 
mozaiky zapadá svatba. Nemýlím se?!  
Kdysi jsem Markétě slíbil, že až mi bude třicet, tak se vezmeme. Markéta si 
ten slib moc dobře pamatuje.Třicet mi bude za pár týdnů, tak uvidím, jak se 
s tím poperu.  
(Jednoduše. Dodržíš slovo, protože slovo dělá muže. pozn. Autorky) 
 
A co oslava narozenin, dárky?  
Potěšilo by mě něco ke sportu, vybavení na fotbal nebo hokej. Oslavu plánuji 
společně se dvěma kamarády, tak snad to vše vyjde. 
 
Plány do budoucna?  
Zůstat dál spokojeně a v pohodě žít ve Štáhli. 
 
 

Na Filipojakubskou noc opředenou řadou legend a mýtů, kdy se prý po nebi 
prohánějí čarodějnice, se narodil manželům Tomanovým syn Marek Toman.  

Zřejmě není čaroděj, ale jeho pohled malinko magicky působí. Možná v něm 
nějaké nadpřirozené schopnosti dřímou. 
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V každém případě vyrůstal jako úplně obyčejný kluk. Své dětství prožil s rodiči 
a dvěma mladšími sourozenci v domě, kde dříve bývala obecní škola. Své 
dětství hodnotí jedním slovem. Pohodička. Své mladší sourozence, dle svých 
slov, usměrňoval, někdy se k nim choval až diktátorsky, samozřejmě s dobrým 
úmyslem. 
Mateřskou školku navštěvoval v Malé Štáhli. Po základní škole vystudoval 
Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Zábřehu. Tento obor si vybral 
především díky zájmu o počítače a elektroniku. 
Po škole nastoupil základní vojenskou službu, nejprve ve Stříbře a později 
v městě Libavá. Po 9-ti měsících, z důvodu nástupu na zemědělské učiliště do 
Rýmařova, pro něj vojna skončila. Učiliště absolvoval z cela praktických 
důvodů – získání svářečského a řidičského průkazu. 
Jako první byl zaměstnán ve firmě ALFA PLASTIK jako řidič a od roku 2006 
brázdí české i mezinárodní silnice jako zaměstnanec firmy OK SPED Opava.  
Pod plachtou vozu převáží prakticky vše, od potravin po železo, vyjma živých 
zvířat. 
S prací je spokojen, vadí mu jen, že díky ní tráví málo času se svými dětmi. 
Domů se sice vrací velmi nepravidelně, ale svůj volný čas se snaží věnovat 
své rodině. Do té patří přítelkyně Hana, syn Marek a dcera Karolínka. 
Za své negativum Marek považuje svou, až přílišnou lásku k jídlu. Jako 
pozitivum pak hodnotí svou tolerantnost, které má prý nazbyt. 
Mezi jeho oblíbené činnosti patří vše okolo nově pořízeného čtyřnohého 
přítele. Nejraději by se vyhnul domácím pracím, například mytí nádobí. 
Nejvíce si odpočine při spánku a na dovolenou by si vybral některou ze 
severských zemí. 
Se svými radostmi i starostmi se vyzpovídá své přítelkyni nebo kamarádům 
Davidovi nebo Zdenku Smetanovi. Ve svém životě nemá žádný vzor, jde svou 
cestou, na které se řídí svou hlavou a svým úsudkem. 
 
Jak se sou částí tvého života stala p řítelkyn ě Hanka?  
Znal jsem ji od vidění ještě předtím, než jsme spolu začali v roce 2000 
oficiálně chodit. První impuls k našemu vztahu dala vlastně ona. Byla to moje 
první vážná známost. Společně jsme pak bydleli nejprve u mých rodičů a teď, 
od roku 2006, bydlíme společně v činžovním domě. 
 
Z ověřených zdroj ů vím, že o tebe m ěla zájem nejedna sle čna, pro č tedy 
do finále postoupila  práv ě Hanka?!  
Imponovala mi. Byla opravdu kočka a navíc pěkně divoká kočka, žádná kočka 
domácí. 
 
Jaký by pro tebe byl ideální dárek k narozeninám? A  co oslava?  
Vysněným dárkem by snad byl domek se zahradou, třeba v Rýmařově nebo 
Břidličné. Město mi nesedí. Tady se mi líbí, je zde klid, žádný rachot ani 
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smrad. Vyrostl jsem tady a jsem zde spokojený, ale netvrdím, že tady zůstanu 
navždy. 
A Oslava narozenin byla opravdu pořádná – dvoudenní. 
 
Tvoje plány do dalších let?  
Hlavně zbavit se dluhů.  
 
Stejná otázka jako pro Jarka a Davida. Co takhle sv atba, princi?  
Tak datum svatby ještě nevím, ale svatba je samozřejmě v plánu blízké 
budoucnosti. Tady je ve zvyku žít „na hromádce“. Okolí tvrdí, že je to tak lepší. 
Zjišťuji, že to asi nebude tak úplně pravda. Taky mám celkem nejisté povolání, 
myslím tím riziko na dnešních cestách, takže bych chtěl, aby pokud se mi 
něco stane, byla rodina zajištěná. 
(Doufám, že se hodláš ženit z lásky a ne pro sirotčí a vdovský důchod! pozn. 
Autorky) 

Pár dní před uzávěrkou tohoto čísla se stalo veřejným tajemstvím datum, kdy 
svatební zvony budou znít právě Marku Tomanovi a jeho přítelkyni Hance 
Abrahámové. Jejich svatebním dnem bude 25. červen 2011. GRATULUJEME. 
  

Závěrečné otázky byly pro všechny aktéry rozhovoru shodné.  
  

Kdyby jste se stali starostou obce Malá Štáhle, co by 
následovalo? 

Lucka:  
Zcela jistě obměna zastupitelstva a těch, kteří jsou spojeni s obecním úřadem. 
Obměna by se netýkala současného starosty, pana Vlčka, ani nového pana 
místostarosty, jehož přínos pro obec zatím nedovedu posoudit, je ve své 
funkci krátce. 
Týkala by se těch, kteří stejně nic pořádného nedělají – jsou nehospodární, jen 
do počtu. Peníze na jejich platy by se daly využít daleko lépe. Např. na nutnou  
rekonstrukci dětského hřiště. 
Tzv. rychlá rota ušetřila obecní kase při rekonstrukci obecního domu nemalé 
finanční prostředky. Proč za svou dobře odvedenou dřinu nedostali 
odpovídající finanční prémii. Proč v naší obci dostávají prémie stále jedni a ti 
samí??? 

David:  
Souhlasím. S opravou dětského hřiště naprosto souhlasím. Osobně bych 
rozšířil i jeho využití. Např. volejbal, tenis atd. 
Osobně jsem zastupitelem obce byl a znovu bych do toho nešel. Lidi se do 
všeho musí nutit, nechají se prosit, prostě nespolupracují. 

Jarda:  



 9

Podepisuji se pod jejich názory. 

Marek:  
Především bych dal do pořádku obecní nájemní byty.Sliby o jejich opravě 
poslouchám od doby, co jsem se nastěhoval. Taky apeluji na opravu dětského 
hřiště. Prohnilá kláda na něm mě fakt „vzrušuje“. 
1. Jako místo pro život svých d ětí jste vybrali práv ě Malou Štáhli.  

Je to dobrá volba?  
Všichni se jednomyslně shodli na tom, že to je správná volba. Místo, kde je 
klid a relativní  bezpečí. Za zájmy a koníčky se dá vždy cestovat. 
 
2. Zhodnocení uplynulých t řiceti let?  

Lucka:  
S mým současným myšlením bych ve svém životě udělala spoustu věcí jinak, 
ale to asi většina z nás. Myslím, že to horší už mám za sebou. Život 
s Dominikou je teď o mnoho lepší. 

Jarek:  
Mnohé bych udělal jinak. Šel bych si tvrdě za svým, to jsem dřív neuměl. 
Určitě bych si zvolil jinou školu, já si tehdy nemohl moc vybírat, rodiče mě 
prostě nikam jinam nepustili. Co mě v životě dál čeká, nevím, ale myslím, že 
už mě nic nedokáže překvapit. 

David:  
Taky myslím, že to špatné je už za mnou a snad mě čeká už jen to dobré. 

Marek:  
Myslím, že to horší mě teprve čeká. Všechno se hroutí, stačí se rozhlédnout 
kolem sebe. 
 

Vážení a milí, velmi vám d ěkuji za p říjemné posezení s vámi i za 
odpov ědi na mé, mnohdy až osobní, otázky. Myslím, že jste  o sob ě 

prozradili mnohé. 
Všechno nejlepší k životnímu jubileu a t ěším se s vámi na druhý díl 

rozhovoru, který p řijde až budete slavit šedesátku. 
Věřím, že já i zpravodaj tady budeme . 

 
 

 
Poznámka starosty:  
Rekonstrukce dětského hřiště je součástí projektu „Urbanizace návsi“, 
musíme však být trpěliví a počkat, až bude vyhlášen dotační titul. Dle našich 
informací má být vyhlášen v listopadu t.r. a musíme doufat, že nám dotace 
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bude přiznána, Bez ní (dotace) je projekt nerealizovatelný. Pískoviště ale 
opravíme hned. 

Členové zastupitelstva obce nedostávají prémie. Odměny, podle nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., ve výši 850 Kč jsou jim přiznány za vedení výborů. K 
činností členů zastupitelstva obce jako starosta nemám výhrady. Budu ale 
velmi potěšen, projeví-li se aktivita našich mladých občanů v příštích volbách.  

Společenská kronika  
 

„Životem nazýváme vývoj mladistvého hrdiny v komického starce“. 
 

Bauerová Pavla…….70. narozeniny 
Neshodová Věra……50. narozeniny 
Zamec Vladimír……..45. narozeniny 
Vyroubal Jiří…………55. narozeniny 
Kadlec Jan…………..45. narozeniny 
Vlček František………65. narozeniny 

Růžková Lucie……….30. narozeniny 
Vyroubal Lukáš, Jiří…25. narozeniny 
Kročilová Petra………15. narozeniny 
Vlček Josef………      70. narozeniny 
Janík Patrik…………..20. narozeniny 
Janík David…………..30. narozeniny 

 
 

26.06.2011 se v 11.30 hod. v místní kapli uskute ční  
tradi ční poutní mše  

u příležitosti svátku Sv. Jana K řtitele, sv ětce, jemuž je kaple 
zasvěcena. 

 
Srdečně zveme všechny ob čany 

 
 

Obec Václavov nabízí. 
Zájemci o bruslení na kolečkových bruslích mohou využít nově 
zřízenou dráhu kolem hřiště ve Václavově u Bruntálu, Pro ty, to 
neznají, hřiště se nachází za benzinovou pumpou či zastávkou 
autobusů. Užívání je bezplatné.  

 
Oslavy D ětského dne   

Letošní oslavy byly velmi vydařené. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že 
PÁRTY byla přesunuta ze soboty na neděli.  

Sobotní počasí se nevydařilo, už od rána bylo více než zřejmé, že „dneska nic 
nebude“. Šedá obloha, kam až oko dohlédne a jedna kapka za druhou. 
Slunečná neděle dětem ovšem vše vynahradila. Již v deset hodin dopoledne 
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se nedočkavé děti sešly na hřišti, kde se pak až do odpoledne soutěžilo, 
soutěžilo, soutěžilo….A zábava? Ta samozřejmě nechyběla. 
Odpoledne přišlo na řadu oblíbené a očekávané kácení máje. Letos v zcela 
jiné podobě.  
Netradiční nedělní oslavy tedy proběhly zcela hladce a nejen děti byly velmi 
spokojené. 
 

Co možná nevíte o Sv. Janu K řtiteli??!!  
Tomuto světci je zasvěcena naše kaple 

 
24.6. - Jan Křtitel byl podle Ježíše největším ze všech proroků. Podle Nového 
zákona se narodil kolem roku 1 n.l. Alžbětě, sestřenici Panny Marie a 
chrámovému knězi Zachariášovi, kterému narození syna předpověděl anděl. 
Ve svých 27 letech odešel do judské pustiny kázat a své následovníky (včetně 
Ježíše) křtil v řece Jordán. Díky kritice směřované na krále Heroda kvůli jeho 
cizoložskému svazku s bratrovou ženou Herodianou byl vsazen do vězení. 
Herodiana se rozhodla, že Jana zprovodí ze světa a k tomuto zneužila svou 
dceru Salomé. Herodes Antipa okouzlen jejím tancem jí přislíbil splnění 
jakéhokoliv přání. Na matčinu radu si Salomé vyžádala Janovu hlavu. Herodes 
musel svůj slib splnit a proto byl Jan kolem roku 30 n.l. sťat. 
Jde o téměř jedinečný církevní svátek, kdy se slaví narození světce. 
Jan Křtitel bývá znázorněn s křížem a beránkem. Je patronem slavnosti křtu a 
řeholníků. 
 
Na svatého Jana Křtitele přehazovali hospodáři oves přes krávy, aby hodně 
dojily. Polední zvon zas připomínal, že byl ten pravý čas k natrhání jakýchkoliv 
bylin, tzv. „svatojánské koření“, které bylo prý dobré jak na vaření, tak i na 
léčení. 
Světnice se na svatého Jana Křtitele nezametala, aby se nevymetlo rodinné 
štěstí. Ve světnici se za trám dávalo „svatojánské zelí“. Platilo kolik členů 
rodiny, tolik proutků. 
Na severu a východě Čech stlali „svatojánskou postýlku“. Svátečně oděni 
natrhali koření (vlčí mák, chrpu, bílý bez, heřmánek mateřídoušku, jahodiny, 
bílé růže ad.). Přinesli je domů, nastlali je pod stůl, ozdobily svatými obrázky a 
věřili, že si tam v noci přijde svatý Jan odpočinout. Postýlku tam nechávali až 8 
dní, poté koření nasušili a používali je například do koupele nebo k léčení 
dobytka. Místy rodiče vkládali do svatojánské postýlky malou nadílku nebo 
peníz pro děti. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR příznivě zaregistrovalo náš projekt 
„Oprava kaple v Malé Stáhli“. Byla nám přislíbena dotace 400 tis. Kč. 
Předpokládáme, že práce proběhnou od 7. do 11. měsíce t.r. Ve výběrovém 
řízení získala zakázku firma Karel Záhora z Dolní Moravice. 
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V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 
• opravy vnějších a vnitřních povrchů stěn 
• zhotovení a výměna oken 
• oprava střechy 
• provedení nátěrů 
• opatření na snížení vlhkosti zdiva 
• oprava elektroinstalace 
• zařízení pro elektrický pohon zvonku 

Dětské radovánky 

Blíží se návštěva       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdo ji pozval???               Návštěva se zde cítí jako doma 
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Uhlídat májku  nebylo vůbec snadné     Soutěžily i místní ženy 


