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Vánoce (Jaroslav Vrchlický) 

 
Hlas zvonů táhne nad závějí,  
kdes v dálce tiše zaniká;  
dnes všecky struny v srdci znějí,  
neb mladost se jich dotýká.  
 
Jak strom jen pohne haluzemi,  
hned střásá ledné křišťály,  
rampouchy ze střech visí k zemi  
jak varhan velké píšťaly.  

Zem jak by liliemi zkvětla,  
kam sníh pad, tam se zachytil;  
bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,  
a v nebi hvězdy rozsvítil.  
 
A staré písně v duši znějí  
a s nimi jdou sny jesliček  
kol hlavy mé, jak ve závěji  
hlas tratících se rolniček.  

 
Můj duch zas tone v blaha moři,  
vzdech srdcem táhne hluboce,  
a zvony znějí, světla hoří -  

ó Vánoce! Ó Vánoce!  
 

 2

 
Pranostika p ředváno ční 

 
Na svatého Mikluláše je už zima celá naše. 

Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí. 
Když na Mikuláši prší, zima lidi hodně zkruší. 

O svatém Mikuláše často snížek práší. 
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. 
Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy. 

Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí. 
Když je Barbora ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě. 

Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v 
budoucím roce. 

Má-li svatá Barbora bílý fěrtoch, bude příští rok hodně trávy. 
Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl. 

Když v 1. adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. 
 

Předvánoční zamyšlení 
Hodně českých rodin očekává chudší Vánoce. Za vánoční nákupy včetně 

štědrovečerní hostiny se české domácnosti chystají utratit 12 500 korun, zhruba o 
300 Kč více než loni. Dárků ovšem ve většině z nich tentokrát ubude. 

 Obchodníci už vyrazili do tvrdého předvánočního konkurenčního boje a 
tlačí na zákazníky s tím, že svátky už jsou skoro za dveřmi. Jenže situace v českých 
domácnostech není nejlepší. Mnoho rodin je zadlužených a další žijí od výplaty 
k výplatě. 
Tak takhle tedy rozhodně ne. Takto bychom opravdu Vánoce neměli vnímat. Ze 
psaných i mluvených médií se dnes a denně dozvídáme, jak jsme a teprve budeme 
na tom mizerně.  Na člověka pak  lehce sedne splín, má sklon propadnout depresi. 
Ani splín ani deprese ovšem k vánočním svátkům nepatří. Patří k nim dětské těšení, 
vůně cukroví, mihotavé světlo svíček, pohoda a zejména pak luxus. Mám ovšem na 
mysli luxus společného soužití, rodinného porozumění a tepla domova. Vždyť 
moci strávit dny Vánoc – a nejen je, se svými nejbližšími je ten pravý luxus. 
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Neměli bychom jej opomíjet a bagatelizovat. Teprve, až nás o něj osud nebo 
chcete-li vyšší moc připraví, uvědomíme si jeho cenu i moc. 
Když se zeptáte lidí, proč slaví Vánoce, většinou nedostanete uspokojivou 
odpověď. Dnes je vše o penězích, zadlužování se a předvádění se, že na to máme. 
V lidech již Vánoce neevokují lásku, ale nenávist a závist, což jsou opačné póly 
lásky. Ve Vánocích vidí většinou jen výdaje a starosti.  
Chci věřit, že je možné prožít je hezky. Není podstatné mít miliony, ale být 
spokojen se svými činy, svým svědomím, sebou samým. Když dokážu, že mám 
úctu k sobě, dokážu mít rád i své sousedy. Když jsem čestný k sobě, mohu být 
čestný i k druhým.  
Nesmíme si však brát příklad z politiků, protože politika není o lásce.  
Příkladů je mezi námi dost, jen je třeba hledat, a pozorně se dívat. 

Pokud ještě předvánoční čas nevnímáte, poslechněte si píseň a vnímejte 
text písně (naprosto úžasné). 

 
Půlnoční od Václava Neckáře & Umakart.  

Mikulášská nadílka - Antonín Jaroš 

Je zima, snížek chumelí se, a večer vpadl do kraje; 
dnes, milé dítě, plod Tvé práce snad za okénkem uzraje. 

Tři divní lidé světem chodí, ten plášť má, berlu čepici, 
a druhý za ním zvonkem zvoní po zasněžené ulici. 

A třetí rohatá je šelma, má ocas, řetěz, vidle též, 
a do všech oken metlou tluče a čeká, zdali otevřeš. 

Mikuláš dětem naděluje, čert prý i uhlí přiloží, 
a nejkrásnější sny pak zbudou všem malým dětem na loži. 

 
Doslechla jsem se, že všechny d ěti již netrp ělivě očekávají 

oznámení data, kdy se uskute ční Milukášská besídka.Takže:.  
 
 

Bytosti nebeské a pekelné si s Vámi všemi dají 
dostavení čko v obecním dom ě  
3. prosince od 16-ti hodin . 

Zveme všechny. Malé i v ětší, odvážné i bojácné. 
Přijďte a vezm ěte sebou i své nejbližší, nebudete litovat. 

 
 

Poznámka k dnešnímu vydání. 
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Nechtělo by se ani věřit, kolik úsilí si vyžádalo toto číslo občasníku. 
Od října jsem netrpělivě očekávala příchod nějaké myšlenky, motivu 
či nápadu na jeho přípravu. Bohužel, nic. 
Připravit občasník tak, aby splnil Vaše očekávání a i já byla se svou 
prací spokojena, není opravdu nic snadného.  
Sednu k počítači a pokud nic tzv. „ nepřijde“, je lepší jít od toho 
pryč. Takový stav jsem měla celý podzim.  
Čas ale pokročil, kalendář nám ukazuje adventní čas  a na nás 
všechny čekají nejkrásnější svátky v roce – svátky vánoční. A ty 
jsou přece ideálním námětem pro psaní. 

Trocha historie -  Svatý Mikuláš 
 

Mikuláš z Myry byl biskup. Už za svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul 
štědrostí k potřebným, jako obránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě 
obviněných.  
Jde o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství. V západní liturgické 
tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec  a oslava tohoto svátku je spojena s 
rozdáváním dárků dětem.  
Byl inspirací pro vytvoření mýtické postavy Santa Clause, která de facto vznikla 
zkomolením jeho jména a dodáním dalších atributů. 
 
Mikuláš se narodil v  římské provincii do křesťanské řecké rodiny. Byl velmi zbožný a po 
smrti otce měl dědictví rozdat chudým. Stal se biskupem to ve velmi mladém věku. 
Během pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Během rozkvětu křesťanských komunit 
byl zcela jistě biskupem a to patrně velmi oblíbeným a rozsáhle činným v oblasti 
dobročinnosti.  
Byl též velmi zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti pohanství. Je mu připisováno 
zničení několika pohanských chrámů. 
Zároveň se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý 
chod soudů. Nejspíše moudře, neboť se stal známým též jako ochránce nespravedlivě 
obviněných. 
 
Mikuláš z Myry zemřel patrně 6. prosince  v rozmezí let 345–352.  
Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež Urban II. 
 
Jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen svatým, 
jeho uctívání se prostě stalo součástí víry širokých vrstev a zvolna se šířilo, k jeho největší 
expanzi dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se jeho kult šířil i do 
dalších slovanských zemí a od 10. století do Evropy. Za svatého ho uznávají všechny 
křesťanské církve. Po světě jsou rozesety desetitisíce kostelů zasvěcených svatému Mikuláši. 
 
Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován holohlavý. 
Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Tento atribut je spojen s 
legendou o šlechtici a jeho třech dcerách. Jde o jednu z nejstarších legend o sv. Mikulášovi, 
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která se dochovala ve vícero podobách. Podle nejextrémnější verze zchudlý šlechtic poslal 
své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil 
oknem po jednom sáčku se zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se. Umírněnější 
a poměrně rozšířenější verze podávají celou záležitost tak, že zchudlá rodina uvízla v dluzích 
a vše směřovalo k tomu, že otec skončí ve vězení pro dlužníky a dcery budou prodány a 
odvlečeny do veřejných domů. K čemuž však nedošlo díky zásahu sv. Mikuláše, v jehož 
popisu se obě verze shodují. Rodina tak unikla z dluhů a zbylo i na věno. 
 
V Česku a na Slovensku je v dnešní době při tzv. mikulášské nadílce Mikuláš představován 
v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a je doprovázen anděly a čerty. Tato skupinka 
obchází v noci z 5. na 6. prosince. Andělé s Mikulášem roznášejí dárky, čerti se starají o 
symbolické „trestání“ a „strašení“ zlobivých dětí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na 
Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hodnotné dary, ale spíše jen nějaké pamlsky nebo malé 
dárky pro štěstí. 

Co Vás zajímá  

Hasiči radí – topná sezóna nastala 
Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebezpečí vzniku požárů sazí 
a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že se nejedná o 
planou hrozbu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel v roce 2008 vzniklo 102 
požárů, v roce 2009 to bylo již 145 požárů a v roce 2010 132 požárů. 
Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údržba komínového tělesa, 
protože i malé nečistoty v komíně mohou snadno způsobit velké 
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo 
otravu obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapomínejte proto 
na pravidelné čist ění komín ů a vybírání sazí, stejn ě jako na kontrolu 
technického stavu komínu odborníky - kominíky! 
A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
obnáší? Dle nového Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nebylo 
účinnosti 1. ledna 2011 je povinností majitele nemovitosti zajistit čišt ění 
spalinové cesty, kontrolu spalinové cesty, a to ve lhůtách stanovených 
následující tabulkou. 
 

Výkon 
spotřebiče 

Činnost 
palivové 

cesty 

Druh paliva pro topení 
Pevné palivo - provoz Kapalné 

Celoroční  Sezónní  

do 50 kW 
včetně 

Čistění  3x 2x 3x 
Kontrola  1x 1x 
Výběr sazí 1x 1x 

 
Dále se provádí revize spalinové cesty odborn ě způsobilou 
osobou  např. před uvedením spalinové cesty do provozu, před výměnou 
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nebo novou instalací nového spotřebiče (např. kotle), nebo hodláte-li změnit 
druh paliva. 
O provedené revizi, kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně 
způsobilá osoba písemnou zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění 
případných nároků vůči pojišťovně. 
A co když dojde k požáru v komín ě? 
Snažte se jednat v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou 
linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, komín by 
popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů se 
můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku 
vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte 
riskantně. 

Ohlédnutí za svatováclavskou zábavou  
 
Při příležitosti státního svátku – Dne české státnosti čili na svatého Václava 
se konala v obci svatováclavská zábava. Dalo by se také říct, že zábava se 
konala také s cílem vytvořit příležitost stmelování místního obyvatelstva. 
To se ovšem nepovedlo. Dlouho avízovaná veselice se prostě a jednoduše 
nevyvedla. Já osobně jsem se na ni těšila a také se jí účastnila.  
Již při vstupu do sálu jsem toho ovšem litovala. Prázdné stoly, pár hostů, za 
pultem pan správce a muzikanti.  
„Tak to oni ještě určitě všichni dorazí“; říkala jsem si v duchu. To jsem se 
tedy spletla. Nedorazil nikdo. Ani mladí, ani starší, ani nejstarší. Bylo nás 
tam celkem sedmnáct platících hostů, což je při celkovém počtu sto 
padesáti obyvatel zoufale málo.  
Do půlnoci jsem zde, ze slušnosti poseděla, a nakonec jsem si doma řekla, 
že čas ztracený na této zábavě jsem mohla využít rozhodně smysluplněji.  
Nutno podotknout, že muzika byla opravdu luxusní. Kapela k tanci i 
poslechu hrála a hrála, leč mnoho platné jí to nebylo. V sále opravdu nebylo 
mnoho tanečníků. Sama sebe jsem se ptala PROČ?! Vždyť v naší obci je 
tak málo příležitostí, kdy se místní mohou společně setkat.  
Podobné řeči jako: „Tady se nic neděje“ nebo „Tady chcípl pes“; slýchám 
poměrně často. Proč tedy, když už si někdo dá tu práci a společenskou akci 
zorganizuje, jeho snaha přijde v niveč?? 
Nevím, kde je “zakopaný pes“. Možná tuším, ale svůj osobní odhad si raději 
nechám pro sebe. Je to velmi smutné, když se mezi lidi vloudila 
nevraživost. Jeden nejde kvůli tomu, druhý zase kvůli onomu a ve finále 
jsou vlastně o společné zážitky ochuzeni všichni. 
My všichni, obyvatelé Malé Štáhle, máme to štěstí, že máme místo, kde je 
možno se scházet a společensky vyžívat. Okolní vesnice nám jej závidí a 
my jej nedokážeme správně využívat ke svému prospěchu a užitku. 
Chci věřit a věřím tomu, že tahle nepodařená akce byla výjimkou a ty další, 
které nás snad čekají budou vyvedenější. 
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Společně se můžeme vidět již 
 v pátek 9. prosince 2011 v 18 hodin,  

kdy obecní zastupitelstvo pořádá  
veřejnou sch ůzi 

s programem seznámení občanů s rozpočtem na rok 2012 
a plánem akcí na příští rok. 

 

Rozhovor m ěsíce – Nikola Podhorská – čerstv ě plnolet á 
 
Rozhovor s ní byl, jak jsem předpokládala, opravdu náročný. Jak také jinak. 
Je to přeci mladá, mnohými vnímána jako drzá a arogantní, rebelka. 
V současné době studuje sedmý ročník osmiletého gymnázia, které, věřme 
že úspěšně, v roce 2013 zakončí maturitní zkouškou z předmětů jazyk 
český, anglický, francouzský, dějepis a základy společenských věd. 
Přihlášku na vysokoškolské studium chce zajisté podat, jen ještě nezná 
jasný cíl svého studia. Volit bude mezi bohemistikou, jazyky nebo 
politologií. Každopádně studovat by moc chtěla i za cenu přivýdělku u 
studia. 
Svůj volný čas věnuje ve školním týdnu výhradně studiu, víkend pak patří 
příteli a kamarádům. Ráda si přečte knížku, oblíbeným žánrem je 
underground (i hudebním). Anglické slovo znamenající podzemí. 
V přeneseném slova smyslu je underground  duchovní pozice jedinců, kteří  
se vědomě kriticky vymezují vůči světu, ve kterém žijí. 
Sledování televize jí nic moc neříká. Dokáže si představit svůj život bez 
internetu, bez sociálních sítí, postačí jí telefon.  
Hudbu má ráda divokou – rytmickou, impulsivní a melodickou, takovou jaká 
je ona sama. Také si ráda poslechne Tomáše Kluse. Vidět ho v létě na 
festivalu bylo prý úžasné. 
Oblíbeným jídlem jsou plněné olivy a barvou je barva šedá nebo punková 
zelená. 
Prohlašuje o sobě, že je absolutně umělecky a sportovně netalentované 
dítě. Neumí kreslit, neovládá žádné ruční práce, nemá sportovního ducha 
ani hudební sluch. Ale ráda píše. Tvoří však jen když má špatné období, 
což momentálně nemá. 
Místem pro její budoucí život rozhodně nebude Malá Štáhle, je na ni 
opravdu malá. Z dnešního pohledu by preferovala bydlení v bytě, 
pravděpodobně ve městě, hlavně bez zahrady, dřeva a uhlí. 
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Životní vzor : „Jednoznačně můj otec. Dal mi do života vše důležité. 
Nemluvil se mnou jako s dítětem, nechal rozvinout mou osobnost. Vztah 
mezi námi je téměř rovnocenný, samozřejmě, že říká co mám a nemám 
dělat, ale nechává mi dost prostoru pro mé postoje. Já ho také neodsuzuji 
za to, jak nyní vede svůj život. Myslím, že by ho mohl vést i hůř“. 
 
Životní motto : „ Střízlivé nás nedostanou a opilí se chytit nedáme“.  
 
Životní vyznání:  „Vyznávám Vypsanou Fixu, alkohol a onanii“. ( brát 
prosím s nadhledem) 
 
První otázka byla zdánlivě jednoduchá, ale odpověď se jaksi rozvinula 
v málem filozofickou debatu. 
 
Narodila jsi se 9. listopadu 1993 svým mladým rodičům, tatínkovi bylo 
jednadvacet a mamince čerstvých devatenáct. Myslíš, že jsi byla plánované 
dítě? 
Nevím, věřím, že ano. Občas mě napadá, že jsem snem každého rodiče, 
když se podívám mamce do tváře, jasně vidím, jak moc je ráda, že mě má. 
Já jsem ráda na světě. Jen tehdejší věk mých rodičů se mi na dítě zdá až 
příliš mladistvý. V roce 1993 to možná bylo akorát, ale z pohledu dnešní 
doby to není zcela ideální. Dnes je jiný trend. Studium, zázemí, užívání si 
života a potom až děti. Kolem osmadvaceti je to tak ideální.  

Čistě hypoteticky, kdybys společně se svým přítelem byla za pár týdnů 
postavena před stejnou situaci, tudíž čekala bys dítě. Jaká by byla reakce? 
Tak to by byla emočně pěkně vypjatá situace a v té se člověk většinou 
nerozhoduje racionálně. Myslím, že to nejde posoudit dopředu. 

Těžká otázka. Charakteristika sebe sama. 
Je to opravdu velmi těžké.  Ze svým zevnějškem jsem v celku spokojená, 
myslím, že jsou i divnější lidi. Jsem sama se sebou celkem dost spokojená. 
Konkrétně. Mám odpovědnost ke své vlastní budoucnosti, chodím do školy, 
chodím tam ráda, nevykašlala jsem se na ni. Vím, že chci studovat na 
vysoké škole a myslím, že mám solidní inteligenční kvocient. Samozřejmě 
mám i negativní vlastnosti, např. lenost. Neznám v okolí lenivějšího 
člověka. Mé zvýšené sebevědomí může být vnímáno okolím také jako 
negativní vlastnost.  
Někdy mám pocit, že jsem dokonalá kombinace svých rodičů. 
V jednotlivých situacích jednám z poloviny jako taťka a z poloviny jako 
mamka. Vzhledově jsem asi spíše po mamce. 

Již sedmý měsíc chodíš se svým přítelem Filipem. Proč je pro tebe důležité 
míti Filipa? 



 9

Potkávali jsme se už dlouho před začátkem našeho vztahu, ale v našich 
životech hrál hlavní roli  vždy někdo jiný, proto jsme to nějak neřešili. Pak 
byl jednou mejdan a tam jsme se více spřátelili. S Filipem se obohacujeme 
zejména tím, že máme jeden druhého, že víme, že jsme na všechno dva, 
ať už na letní fesťáky, víkendové mejdan, na smích, na slzy, na vaření 
sýrových omáček. Na všechno dva. A pak tedy vědomostmi. Oba máme 
smysl pro humor, jsme vtipní. Jeden druhému prostě máme co dát. 
Taky se mi moc líbí jeho smích, ale vzhled opravdu není to, na čem by mi 
zvlášť záleželo. U kluků mě nejprve zaujme jejich styl, v jaké společnosti se 
pohybují, s kým se přátelí a možná i to, co si oblékají. Jen tak náhodně na 
ulici mě málokdo zaujme.  
 
Co děláš nejraději? 
Nejraději jsem se svými přáteli. Je to neuvěřitelné, jaké skvělé lidi jsem 
potkala. Je to o tom, že s nimi prostě chci být, jen toho času mám nějak 
málo, je moc moc učení. 
 
A co domácí práce? 
Tak vyprat prádlo bych nezvládla, pověsit jej a vyžehlit ano. Taky bych 
dovedla umýt okna a uklidit si v pokoji, ale nevidím důvod, proč to dělat, 
ztráta času. Asi bych zvládla přišít upadlý knoflík. Taky mě baví vaření, 
když mi teda nikdo dospělý nekouká přes rameno. Už jsem s Filipem 
uvařila sýrovou omáčku a kuřecí maso, šikovná holka. 
 
Vidíš sama sebe jako rebelku? 
V mladí jsem byla ostřejší. Dnes to vidím už jinak, už se tolik nebouřím proti 
konzumu. Patnáctiletá Nikola byla fakt dost neodpovědná, nezdvořilá, ale 
můžeme to přičíst pubertě. Poznala jsem tehdy nové přátelé, chtěla se 
nějak zařadit. Myslím, že jsem tehdy ve svém jednání i párkrát přestřelila, 
ale nelituji toho. Dnešní Nikola je malinko pokornější, klidnější, snad i 
rozumnější, ale hlavně odpovědnější.  
 
Mám pocit, že alkohol není pro tebe cizím slovem, mýlím se? 
Lásku k alkoholu mám asi po rodičích. Od mala jsem se pohybovala na 
zabijačkách a zasáhlo mě to. Mám ráda pivo, víno, moravskou malinovou 
slivovici a rum. První opravdové setkání s alkoholem bylo s Nelčou 
Bauerovou tady na nohejbale. Bylo nám asi třináct, trochu jsme se ovínily, 
každá jsme měly tak dvě deci vína a nekonečně dlouhý  euforický pocit. 
 
A drogy? 
S opravdovými drogami jsem se nesetkala, vyjma alkoholu, se kterým 
někdy randím. Samozřejmě cigaretu i marihuanu jsem vyzkoušela, ale pryč 
od toho. Můj svět je dost zajímavý, nemusím si vytvářet další. 
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V Rýmařově je dost varen pervitinu, dost možností se k drogám dostat, dost 
mladých „čichačů“. Holky v mém věku klidně přijdou do školy „zhulené“, 
s drogami taky kšeftují. I proto si myslím, že si o sobě „můžu myslet“, 
neklesla jsem na jejich úroveň. 
Taky naši vědí, že mi v tomto můžou věřit. 
 
Co ti v životě chybělo, chybí? 
Nic zásadního, samé malichernosti. Třeba mluvící sovička, po které jsem 
v dětství toužila. Možná někomu můžu připadat jako materialista, ale není 
tomu tak. 
 
 
Plány do budoucna? 
Před studiem na vysoké škole bych chtěla zkusit na nějaký čas život jinde. 
Odjet pracovat do ciziny, vím, že tam budu třeba umývat nádobí, ale jsem 
připravena to podstoupit. Láká mě Irsko, Anglie nebo Francie. Tam to 
možná vyzkouším už příští prázdniny, jestli vše klapne, budu sbírat 
levanduli. 
 
Máš obavy z budoucnosti, ze stáří? 
Z konce světa fakt strach nemám, jsem racionálně uvažující člověk. 
Nemám obavy ani z chudoby, kolem nás je přece tolik vyspělých zemí. 
Stáří se také nebojím. Bojím se toho, že mi v životě něco uteče, snažím se 
dělat maximum, abych vše stihla. 
 
A co oslava plnoletosti, zcela jistě byla velkolepá? A dárky? 
Den po narozeninách jsem se probudila  s pořádnou kocovinou, byli jsme 
v restauraci Praděd, kde jsem si mohla objednat své první legální pivo. 
Dostála jsem rodinné tradici a stejně jako můj otec, ani já ze svých 
narozenin mnoho vzpomínek nemám, byla to pořádná jízda. Ale oslava to 
byla jiná, než ty předešlé. Je to krásně osvobozující pocit, když ti „máma 
nestojí za zadkem“. 
Pořádná oslava s přáteli je plánovaná na 10. prosinec.  
Od rodičů jsem dostala řetízek a příslib financování buď autoškoly nebo 
výletu do Londýna, uvidíme, co zvítězí. Od bratra nic, my se vzájemně 
obdarováváme svou přítomností. 
 
Velmi d ěkujeme za rozhovor a p řejeme co nejvíce spln ěných p řání do 

dalších let.  
 
 



 11

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ   VVÝÝSSTTAAVVAA  
ddeekkoorr aaccíí  aa  oozzddoobb  

99..  ––  2211..  1122..  vv  kknniihhoovvnněě  OObbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  
  MM aalláá  ŠŠttááhhllee    

PPrr oossíímmee  vvššeecchhnnyy,,  kktteeřříí  ssee  cchhttěějj íí  nnaa  vvýýssttaavvěě  
ppooddíílleett ,,  aabbyy  nnoossii ll ii   ssvvéé  vvýýrr oobbkkyy  ččii   oozzddoobbyy  nnaa  OOÚÚ  
((ššiikkoovvnnéé  kkuucchhaařřkkyy  mmoohhoouu  vvýýssttaavvuu  oobboohhaatt ii tt   oo  

vváánnooččnníí  ccuukkrr oovvíí))  
Z jednání obecního zastupitelstva  

 
Jednání 5.9.2011: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje podíl na projektu „Cyklostezka Malá Morávka – 

Valšov“ ve výši 26 384,- Kč. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas vlastníka honebních pozemků s členstvím 

v honebním společenstvu (podle § 19, odst. 5, písmena c) zákona č. 449/2001 
Sb.). 

• Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení koberce do místní kapli v hodnotě cca 
2500,-Kč. 

 
Jednání 5.10.2011: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na dodávku oken pro dům č.p. 35 

na celkovou částku 194 534,-Kč.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku 35/18 a 35/19 na stavbu 

garáže pánům Ing. Jiřímu Dvořákovi a Františkovi Studenému za cenu 30,-
Kč/m².  

• Zastupitelstvo obce schvaluje proplacení hudby na Svatováclavské zábavě ve 
výši 3000,- Kč. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje postup starosty v úsilí podpory změny financování 
malých obcí a náklady s tím spojené.  

• Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku s haldou panu Jaroslavu 
Michálkovi. 

 
Jednání dne 7.11.2011: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Lesní technika“ 

z programu rozvoje venkova.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze dne 9.12.2011. 
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• Starosta navrhl ke zvážení převedení části finančních prostředků na termínovaný 
účet nebo podobný produkt, výnosnější z hlediska vyšší úrokové sazby. 
Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí a ukládá starostovi připravit návrh 
do jednání zastupitelstva obce na 12/2011  

• Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze dne 9.12.2011.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p.č. 45/1, 130/1, 270/3, 410/2 a 

429 o rozloze 8 189 m² panu Ing. M. Novákovi na dobu určitou, do 31.12.2013.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 268, 667/2, 788/2 1494/1, 

k.ú. Dolní Moravice, o rozloze 583m² od Pozemkového fondu ČR  
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1152/11 

s Povodím Odry, s.p., Ostrava.  
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou 

Nádražní, Rýmařov, na uložení objektu ČOV. 
 

Spole čenská kronika  
 

Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost 
udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý 

zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu. 
 
 

Jubilanti m ěsíce listopadu a prosince 
 

- Mahdalíková Marie……………..94. narozeniny  
- Studená Jarmila ………………..87. narozeniny 
- Gajdoš Pavel……………………85. narozeniny 
- Gajdošová Šarlota……………...82. narozeniny 
- Lašáková Veronika……………..65. narozeniny 
- Ohnoutková Miroslava………55 narozeniny 
- Kopecký Jaroslav…………….…30. narozeniny 
- Bauer Jan………………………..20. narozeniny 
- Kročilová Simona……………….15. narozeniny 
- Kadlec Michal……………………10. narozeniny 
- Kadlecová Monika………………10. narozeniny 

 
Všem jubilant ům přejeme vše nejlepší, hlavn ě pevné zdraví čko 

a osobní spokojenost 
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Znovu otev řená kaple  

 
V sobotu dne 3. prosince 2011 v 10:30 hod. 

koná se v místní kapli 
Mše svatá 

spojená s otevřením a vysvěcením kaple po opravě. 
 

Zveme občany Malé Štáhle k účasti 
 

 


