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„Letoší léto mi připadá nějak neobvyklé.“
Od léta očekává každý z nás něco jiného. Děti tolik vytoužené
prázdiny, rodičové zaslouženou dovolenou. Léto patří odpočinku,
mnohdy až lenošení. Na jednom se ale shodneme všichni,
očekáváme sluníčko, slunečné dny a energii ze slunečních paprsků.
Až na pár tropických srpnových dní se nám letošní léto příliš
nevydařilo.
Nezbývá než doufat, že nás čeká nádherné „babí léto“ a plískanice,
že jsou ještě hóóódně před námi, že „paní Zima“ nepřijde předčasně.
Podle přírodních příznaků to prý bude velmi brzy. Koně i psi už
obměňují svou srst a také vlaštovky již odletěly, lískové ořechy mají
bohatou úrodu – to vše jsou, podle lidové pranostiky, indicie blížící
se zimy. Uvidíme, co si na nás příroda přichystala.

Hned na první prázdninový den byl pro děti přichystán sportovním
výborem velmi zajímavý odpolední program. Společně se svými
bicykly, které jsou, jak víme zdrojem zábavy, se sešly u obecního
domu, kde je očekávaly Jana a Pavla Bauerovy s posilami. Dětem
bylo vysvětleno, co je čeká a mohlo se začít soutěžit.
První vystartovala Kačka Horňáčková a pak po krátkých intervalech
další soutěžící.
Děti na své soutěžní okružní jízdě plnily na jednotlivých stanovištích
různé úkoly. Například prokazovaly své znalosti důležitých
telefonních čísel, dopravních značek, základů zdravovědy.
Nechce se ani věřit, kolik potíží jim způsobilo telefonní číslo 156 –
městská policie. Na jednom ze stanovišť byly dotazovány na
správnou výbavu svého kolo a na všechny náležitosti, které je nutno
dodržet při výletu na kole.
Na hřišti je pak čekala dovednostní jízda, kdy musely prokázat
zručnost i pohotovost při jízdě na kole.
Za své úsilí byly všechny zúčastněné děti odměněny. Účast dětí byla
slabší, ale na zábavě a zdařilosti akce to nebylo nijak znát. Nakonec
děti společně s rodiči a všemi, kteří je přišli podpořit nebo se jen tak
podívat, opékaly párky.
Jménem dětí děkujeme
za přípravu a konání akce spotrovně-kulturnímu výboru obce.
.

A co si pro své čtenáře přichystal poprázdninový občasník?
Samozřejmě prázdninovou rekapitulaci a také další informace.
Podzimní pranostiky
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Je-li ve vzduchu mnoho babího léta, bude dlouho jasné počasí.
Jsou-li prvé dny babího léta jasné, nastane teplý podzimek.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
Mnoho bukvic - mnoho vánic.
Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li vlhká, bude zima mokrá.
Je-li mnoho žaludů, má býti studená zima s množstvím sněhu.
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Zahájení cyklistického odpoledne

Soutěžící si vychutnávají odměny.

Na internetových stránkách obce www.malastahle.cz naleznete velmi
zdařilé prezentace, videa a fotografie zachycující život v obci.
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Co Vás zajímá
Veřejné osvětlení
V průběhu měsíce července došlo ke změně veřejného osvětlení v obci.
Naše obec se již nenoří celá do tmy, máme osvětlená místa. Jsou
nainstalována tři úsporná svítidla, která svítí po celou noc. Hned je ten náš
noční život veselejší. Děkujeme.
Místní kaple
Práce na rekonstrukci kaple jsou v plném proudu.
Vlastními silami byla kaple vyklizena, byly provedeny drobné opravy
podlahy na půdě kaple, natřeny trámy a podlaha proti dřevokazným
škůdcům. Staré malby jsou oškrábány a osekána promočená omítka. Na
půdě byly nalezeny staré noviny z IXX. století. Své důstojné místo nalezly
v místním muzeu.
Velmi překvapivé bylo zjištění, že pod bílou – až sterilně a neosobně
působící malbou, prosvítají zbytky původní výmalby kaple. Je barevná a
velmi bohatě zdobená. Pan starosta projevil velkou snahu o pokus původní
malbu v kapli obnovit.
Byly provedeny venkovní výkopové práce pro pokládku drenážního potrubí.
V současné době probíhá rekonstrukce elektroinstalace v objektu.
Ať se dílo daří.

Z jednání obecního zastupitelstva
Jednání dne 11.7.2011
-

Zastupitelstvo obce schvaluje „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
„Oprava kaple v Malé Štáhli“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zjištěním umístění starého oltáře z kaple
a řešení jeho případného návratu.
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 386/13 panu Jiřímu
Bosákovi o výměře 180m² za 0,50 Kč/m².
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o kontrole poplatků (rekreační a popl.
z ubytování) rekreačního domku č.p. 7 p. Petry Komůrkové za rok 2010.
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 3 setů (stůl+lavice) pro obec.
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro absolventy ZDŠ Rýmařov
(vstupenky na muzikál + cesta vlakem do Prahy).
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení přehrávače pro obec v hodnotě do
30 000,-Kč.

Jednání dne 8.8.2011
-

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení triček místním hráčům nohejbalu
v celkové výši 1042,-Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení na
výměnu oken v domě č.p. 35.

Jednání dne 17.8.2011
-

Zastupitelstvo obce schvaluje podání odvolání k rozsudku ve věci zrušení
smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.6.2006.

-

Zastupitelstvo obce schvaluje zmocněním zastupovat ve věci advokáta
advokátní kanceláře JUDr. Miroslava Valu, Dukelská č. 2, Bruntál

Jednání dne 5.9.2011
-

Společenská kronika
Tomek Jaroslav………..55. narozeniny
Tomanová Jana………..50. narozeniny
Bauer Gunter………… .75. narozeniny

-

Zastupitelstvo obce schvaluje podíl na projektu „Cyklostezka Malá Morávka –
Valšov“ ve výši 26 384,Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken v domě č.p. 35
Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas vlastníka honebních pozemků
s členstvím v honebním společenstvu (podle § 19, odst. 5, písmena c) zákona
č. 449/2001 Sb.).

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a
přejeme mnoho zdraví do dalších let.
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Přehled odpadů k odložení na sběrném místě obce

Nohejbalový turnaj 2011

Do sběrného místa v Malé Štáhli přijímáme:
• Tříděné komunální odpady – papír, PET láhve, tetrapak krabice, sklo
bílé i barevné
• Vysloužilé spotřebiče, elektrozařízení v nedemontovaném stavu
o Velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, sporáky, topidla, radiátory,
velké ventilátory, klimatizace a další
o Chlazení – chladničky, mrazničky, jejich kombinace a další
o Střední spotřebiče – vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače, ohřevy vody, topení a další
o Malé spotřebiče – žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické
nože, váhy, malé ventilátory, kávovary, fény, holící strojky, elektrické
zubní kartáčky, masážní strojky, šicí stroje a další
o Nářadí – hobby, dílna – vrtačky, pily, hoblíky, brusky, řezačky, frézky,
kladiva, šroubováky, pájky, svářečky, nýtovací kleště, čerpadla,
kompresory a další
o Zahrada - sekačky, křovinořezy, drtiče zahradního odpadu, nůžky na
živý plot a další
o Všechny druhy televizních přijímačů
o Ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství – video přehrávače,
DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony,
gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka a
další
o Videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně příslušenství
(např.teleobjektivy, blesky apod.)
o Elektrické a elektronické hudební nástroje
o Všechny druhy počítačových monitorů počítače, notebooky, karty,
optické mechaniky, myši, klávesnice
o Telefonní přístroje – klasické, bezdrátové i mobilní
o Faxy a záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky, kalkulačky
o Herní konzole, videohry, včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)
o Elektrické hračky (autodráhy, vláčky, RC modely apod.)
• Kusový odpad od fyzických osob (židle, stoly, skříně, a jiné kusové
předměty).

O zhodnocení nohejbalové turnaje, jsem požádala povolaného
a hlavního organizátora, Ladislava Podhorského.
Ano, zajišťoval jsem organizaci turnaje, distribuci plakátu prostřednictvím
internetu a sociální sítě FACEBOOK, v obci byly také v tištěné podobě.
Zajišťoval jsem také občerstvení. Téměř vše, co bylo připraveno se prodalo
– makrely, kuřata, špízy. Ve stánku s občerstvením se o hosty starala paní
Martina Podhorská se svou dcerou a její kamarádkou. Vytočilo se pět sudů
piva a účast i kvalita turnaje se dá hodnotit na výbornou.
O vítězný pohár starosty soutěžilo celkem sedm družstev, avšak vítěz mohl
být jen jeden. Po několika letech se pohár opět vrátil domů – k nám do obce
Malá Štáhle. Pohár a zlaté medaile získalo družstvo soutěžící pod názvem
FOTŘI, ve složení - Jiří Zifčák, David Janík, Jaroslav Kopecký.
Stříbrné je družstvo ze Staré Vsi a bronzové družstvo z Břidličné.
Místní borci měli ovšem velmi silnou podporu domácího publika, která jim,
kromě jejich talentu a spotrovního umu, pomohla ke kýženému prvnímu
místu. Pan František Kadlec je, jako mnozí jiní, bouřlivě podporoval, a
věnoval také lahvinku za vítěžství. To pan místostarosta šel ještě dále,
každému vítězi přislíbil finanční prémii, kterou pak také vyplatil.
Takže zvítězit se opravdu vyplatilo.
Přejeme místním borcům, aby své vítězství i příští rok obhájili.
Děkujeme sponzorům – p. Ondrákovi, p. Kellerovi a p. Vinohradníkovi

Malé elektrospotřebiče, do rozměru cca 25x25 cm je možno odložit
- vhodit také do nádoby ASEKOL na chodbě obecního úřadu.
Pro občany je odložení odpadů ve sběrném místě bezplatné při dodržení limitu
max. 6 m3 objemného odpadu . Každý návštěvník sběrného místa je povinen
dodržovat Provozní řád sběrného místa (roztřídění odpadů dle jednotlivých druhů a
kategorií).
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Poslední společná akce obce se uskutečnila 27.8. - setkání v obecním
domě těch, kteří zdařilé akce pomáhali přípravovat. Byla pořádána jako
forma poděkování za jejich aktivitu a pozvání k organizaci dalších akcí.
Společně pak poseděli a pobavili se.
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Tradiční červnová pouť v místní kapli
Poslední mše v naší kapli, před její plánovanou opravou, se konala 26.6. a
to při příležitosti připomenutí si svátku svatého Jana Křtitele – světce, jemuž
je náš svatostánek zasvěcen.
Na této mši se jako každý rok sešla řada obyvatel, ať už věřících či ateistů
Velký dík patří paní Věře Neshodové, která se již tradičně velmi dobře
postarala o organizaci pouti.
Barbora Bulová, obyvatelka obce, byla v tento den pokřtěna. Mnoho lidí se
mě ptalo, proč jsme ji pokřitli, někteří dokonce nevěřícně kroutili hlavou.
Ano, v dnešní hektické době není křest vůbec v kurzu.
Dovoluji si tedy přinést malé rozebrání situace.
Já sama pokřtěná jsem. Jako mnoho dalších i mě rodiče pokřtili jako malé
nemluvně a to v postatě proto, že tak to prostě chodilo. Křest byl začátek a
zároveň i konec mého setkání s vírou. Řekla jsem si, že své děti nepokřtím.
Proč taky? Pokud je k víře v Boha nepovedu, nemá to žádný smysl.
S Barborkou ovšem přišlo něco zcela jiného. Ona byla ta, která přišla
s prosbou o křest. Ve své duši i srdci našla místo pro víru, do kostela chodí,
dokonce i do náboženství a ministrování v kostele bere nesmírně
odpovědně. Přiznávám, že mě mnohdy až šokuje, ale rozhodně ji víru
v Boha nebudu vyvracet, i když naše názory se odlišují. Vybrali jsme tedy
odpovědně kmotra a kmotru, zakoupili křestní svíci, Barborku vystrojili a
pak také nechali pokřtít. Byl nám doporučen křest v kostele v Rýmařově,
který je svátečnější a také bohatší. Manžel je také pokřtěn v místní kapli a
tak jsme vlastně pokračovali v tradici.
Barborčino křestní jméno je Amélie - pracovitá a svůj křestní den si opravdu
užila. Skutečnost, že je pokřtěná pro ni moc znamená.
Barborka byla již druhým dítětem, které bylo v kapli v letošním roce
pokřtěno. Prvním byl Vojtíšek Přibyl, vnouček manželů Heblákových.
Možná přibudou i další děti.

PROVOZNÍ ŘÁD
ZAŘÍZENÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADŮ SBĚRNÉHO DVORA
Majitel a provozovatel:

Obec Malá Štáhle

Provozní řád (dále jen PŘ) je zpracován ve smyslu zákona číslo 185/2001
Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí číslo 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a předpisy souvisejícími.
1. Tento PŘ slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu, ochraně
zdraví osob, které se nacházejí v areálu a k ochraně životního
prostředí.
2. Za dodržování tohoto PŘ odpovídá provozovatel
3. Všichni původci, dopravci, přepravci odpadů a jiné osoby, kterým byl
povolen vstup do areálu jsou povinni dodržovat ustanovení PŘ.
Charakteristika zařízení
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Zařízení tvoří upravená plocha, jejíž půdorysná plocha je 150m . Zařízení
slouží ke sběru odpadů kategorie ostatní odpad. Seznam přijímaných druhů
odpadů je uveden níže.
Způsob prokazování kvality odpadu pro jeho přijetí v zařízení se řídí
podmínkami stanovenými: ve vyhlášce 383/2001 Sb.
Postup při ukládání odpadů:
Původce odpadů je povinen ohlásit záměr uložení odpadu na obecním
úřadě Malá Štáhle. Ohlásit druh a množství odpadu k uložení.
Obsluha zařízení při předání zkontroluje přejímající odpad, provede jeho
vizuální a namátkovou kontrolu k ověření shody s popisem. V případě, že
se již při namátkové kontrole zjistí na vozidle odpad nevhodný, nebude
přijat. Jestliže se odpad shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení na
místo, které určí.
Obsluha je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy při manipulaci a při
nakládce a vykládce odpadů a při manipulaci s odpady.
Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí
1. Veškeré činnosti probíhají dle pokynů provozovatele
2. Osoby přivážející odpad jsou povinny dbát pokynů obsluhy
3. Rozlité popř. vyteklé pohonné hmoty je nutno neprodleně odstranit
(Vapex).
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4. Nepovolaným osobám je vstup přísně zakázán, pohyb vozidel je
omezen na předání a převzetí odpadů.
5. Příjezdu vozidel mimo provozní dobu je zamezeno oplocením s branou.
6. Platí zákaz jídla, pití a kouření
7. Na sběrný dvůr je zakázaný vstup s otevřeným ohněm a je přísně
zakázáno pálení odpadu
8. Pro pracovníky platí rovněž schválený provozní řád , kterým jsou
povinni se řídit

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ MORAVSKOLSZESKÉHO
KRAJE OS.
Detašované pracoviště Bruntál

Na sběrném dvoru a jeho okolí je zákaz rozdělávat otevřený oheň

Individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením na Bruntálsku
Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie
U veškerých havarijních situací je postupováno tak, že ten kdo takový stav
zjistí, ihned informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží při
dodržení všech bezpečnostních předpisů provádět vlastními silami a
prostředky potřebný zásah pro zajištění nápravy stavu či zmírnění havárie
(požár, případný únik ropných látek z vozidel apod.). Jednotlivé případy
havarijních situací posoudí provozovatel dle svých znalostí z proškolení a
upozorní dle charakteru havárie příslušné úřady či organizace a majitele
areálu.
1. Havarijní situace je nutno ohlásit:
a) Obecnímu úřadu Malá Štáhle
b) V případě nedostupnosti odpovědné osoby obecního úřadu na
policii ČR
c) V případě požáru hasičskému sboru
V případě zjištění havarijního stavu je nutné ihned informovat
provozovatele zařízení obecní úřad Malá Štáhle, případně další příslušné
instituce viz adresy a tel. čísla, šetřením na místě zjistit rozsah havárie a
viníka a navrhnout náležitá opatření.
Tísňové linky:
Hasiči
150
Zdravotnická záchranná služba
155
Policie ČR
158
Sídla a telefonní spojení příslušných dohlížecích orgánů:
Obecní úřad Malá Štáhle
Česká inspekce životního prostředí Ostrava
Krajská hygienická správa Bruntál
Povodí Odry, Ostrava

9

tel. 554 286 057
tel.: 731 405 301
tel.: 554 774 176,
tel : 596 657 111

OSOBNÍ ASISTENCE
VOLNÁ KAPACITA
Zdravotně postižení už nemusíte nevyhnutelně skončit za dveřmi
sociálních ústavů, jako tomu bylo v nedávné minulosti. Pomoc a potřebnou
péči jsou vám schopni zajistit terénní sociální služby. Jednou z nich je
Osobní asistence Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,
Detašovaného pracoviště Bruntál (Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál).
Služba Osobní asistence zahrnuje pomoc při přípravě a podání
jídla, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při samostatném pohybu ve
vnitřním i vnějším prostoru, pomoc při přenosu na lůžko a na vozík, pomoc
při úkonech osobní hygieny, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti,
nákupy, doprovázení k lékaři a další dle vyhlášky 505/2006 Sb a vše
probíhá v přirozeném prostředí uživatele (domov, blízké okolí )
Služba je zčásti hrazena uživatelem s příspěvku na péči. Jedna hodina
služby stojí pouze 65 Kč, ale při využívání služby v délce víc jak 60
hodin měsíčně stojí 1 hodina 50 Kč.
V případě Vašeho zájmu o tuto službu, prosím, kontaktujte vedoucího
Detašovaného pracoviště Bruntál
Ing. Aleš Šupina, osobně Dr. E. Beneše 1497/21
nebo
telefon:
554 718 068, 774 993 215
czp.bruntal@czp-msk.cz.
Emailem:
Více informací na www.czp-msk.cz
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INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA
Máte zdravotní handicap a potřebujete se dopravit např. k lékaři, do školy, za
svými koníčky nebo kamkoliv jinam? Pak jsme tady právě pro Vás.
Základní informace
• Doprava se poskytuje pouze jako doplňková (fakultativní) služba k osobní
asistenci.
• Přeprava je zajištěna vozidly Škoda Roomster.
Doprava je určena
• Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
• Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo mají přiznaný
invalidní důchod ve 2. nebo 3. stupni nebo seniorům nad 64 let věku.
• Doprava bude poskytována i zájemcům, kteří se stanou imobilními krátkodobě
(např. v důsledku úrazu, choroby).
Dopravu nelze poskytnout
• Dětem do 24 kg nebo mladším 8 let.
• Osobám mentálně či duševně postiženým bez doprovodu zákonného zástupce
nebo kvalifikovaného personálu.
• Přepravovaná osoba musí být alespoň částečně soběstačná při nastupování a
vystupování. Pokud se neobejde bez speciální pomoci, musí ji mít zajištěnou
(např. doprovodem).
• Osobám na elektrickém vozíku. (Od října 2011 bude možné zajistit dopravu
těchto osob ve voze, který bude opatřen nájezdovou plošinou).
Rozsah služby
• Přeprava je možná v rámci okresu Bruntál. Ve výjimečných případech i do
okolních okresů Moravskoslezského kraje.
• Dopravní služba je provozována v pracovní dny (pondělí až pátek) od 7:00 do
16:30 hodin. Výjimečně je možné dopravu zajistit i v jiném čase či ve dnech
pracovního klidu.
Před první jízdou
• Zájemci o přepravu, kteří nemají s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na
dopravu, mohou požádat o dopravu nejméně 10 kalendářních dní před první
jízdou koordinátora, který se zájemcem dohodne termín osobního jednání. Při
něm, bude se zájemcem dohodnut termín dopravy a budou mu vysvětleny
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•

podmínky smlouvy vč. provozního řádu. Další změny rozsahu služby upravuje
provozní řád.
Budou zjišťovány zejména tyto údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště,
telefon, číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo stupeň přiznaného invalidního
důchodu, číslo občanského průkazu, druh postižení a způsob pomoci při
nastupování a nastupování, kdy odkud a kam bude přeprava uskutečněna.

Povinnosti zájemce o přepravu
• Zajistit případnou pomoc řidiči/asistentovi v manipulaci s uživatelem nebo
jeho vozíkem, příp. jinými kompenzačními pomůckami.
• Klienta může doprovázet maximálně jedna osoba (nutno nahlásit předem
koordinátorovi).
• Zvířata se nemohou dopravovat, s výjimkou doprovodného psa
(asistenční/vodící pes).
• Další podrobnosti poskytování této služby stanoví provozní řád, který je
přílohou smlouvy, uzavírané vždy před první jízdou.
Ceník dopravy
Cena od 1.5.2011 do 30.11.2011:
• 5,- Kč za km ujetý s klientem,
• 30,- Kč/h za osobní asistenci, která se účtuje podle skutečně spotřebovaného
času. Tedy od výjezdu asistenta ke klientovi, včetně nezbytné doby pobytu s
klientem a čekání na klienta, až do dovozu klienta na cílové místo a jeho
vyložení, včetně nezbytné související dopomoci.
Cena od 1.12.2011:
• 7,- Kč za km ujetý s klientem,
• 60,- Kč za osobní asistenci.
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
MORAVSKOLSZESKÉHO KRAJE OS.
IČO: 26593548
Detašované pracoviště Bruntál
Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál
Telefon: 554 718 068, 774 993 215
E-mail: czp.bruntal@czp-msk.cz
www.czp-msk.cz
Návštěvní hodiny:
Pondělí: 8:30-12:00, 13:00-15:30 Krnov, Slezská 1
Středa: 8:00-12:00, 13:00-16:30 Bruntál, Dr. E. Beneše 1497/21
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