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Milí čtenáři občasníku, sousedé, spoluobčané!
Věříme, že se stejnou netrpělivostí s jakou očekáváte příchod jara,
očekávali jste také příchod dalšího čísla zpravodaje – prvního v letošním
roce.Jarní sluníčko je ještě „zubaté“, avšak naše stránky jsou dokonalé,
plné poučných a zajímavých informací.

ZO 11.1.2012:
• Zastupitelstvo obce schvaluje předčasně splatit úvěr, pořízený na stavbu
kanalizace s konečným zůstatkem 503 619,-Kč.
• Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení fondu oprav pro kanalizaci a veřejný
vodovod.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prohlášení kotelny v Malé Štáhli, situované na
pozemku p.č. St. 47, za „Objekt kulturního dědictví obce“.
• Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď kontrolní činnosti s firmou
ON-OK
Libina od roku 2013.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby
s Úřadem práce.
• Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost pana Aloise Hahna o pokácení 2 ks líp.
ZO 6.2.2012
• Zastupitelstvo obce schvaluje svolání veřejné schůze na pátek 13.4.2012 v 18.00
hod. i program jednání.

Na takto nádherně rozkvetlou třešeň, po které budou ve svém okolí pánové
pátrat, aby pod ní mohli políbit své drahé polovičky, si ještě musíme pár
týdnů počkat.Ale zpěv ptáků, nesmělé sluneční paprsky a stoupající rtuť
teploměru, to jsou jasné indicie přicházejícího jara.
Co vše nám jaro přinese?
Především oslavy jeho symbolu - Velikonoce, prodlužující se den a
zkracující se noc, jarní únavu, ale hlavně pak práci na zahrádkách.
Soudím, že po promrzlých a šedivých dnech se na ni většina z nás těší.

ZO 14.3.2012
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Malá Štáhle za rok 2011.
• Zastupitelstvo obce neschvaluje členství obce ve Sdružení dárců krve
v Hlavicích.
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu sepsáním žádosti o odprodeji vodovodu na
SmVaK Ostrava a.s.
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro přípojky na pozemek p.č. 107/2 s panem Vítězslavem
Habartou, Rýmařov.
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č.
1003981226 (pozemek p.č. 440/10) s PF ČR.
• Zastupitelstvo obce neakceptuje pojistnou smlouvu s D.A.S. pojišťovnou právní
ochrany, a.s. se sídlem v Praze.
• Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 1000,-Kč společnosti Staré Sovinecko,
o.s., Lomnice.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Malá
Štáhle.
• Zastupitelstvo obce schvaluje Rozvojový strategický dokument obce Malá
Štáhle, aktualizovaný k 02/2012.
• Zastupitelstvo obce schvaluje do budoucna odkup dřeva z cesty ke kapli panu
Vladimíru Neshodovi.

Takže všem přejeme krásné jaro, prožité podle svých představ.

Rozhovor měsíce

1

2

Pan Miloš Dohnal – právě jeho jsem si vybrala mezi jubilanty pro
rozhovor měsíce. A to zejména z důvodu, že je ztělesněním toho, po
čem ve svých rozhovorech dotazovaní třicátníci v minulých číslech
občasníku sní – touží. Ale lze jej opravdu takhle vnímat a jak vidí on sám
sebe? Dokázal postavit dům, vlastně obrovský dům, žije již dvacet osm
let ve spokojeném manželství, nestal se (alespoň prozatím) obětí „druhé
mízy“ a svou ženu nevyměnil za mladou dlouhonohou blondýnu, je otcem
dvou zdravých a zdá se, že i úspěšných dětí, zejména pak ale slušně
vychovaných dětí, nemá nouzi o práci a soudím, že ani finančně nestrádá.
1. Je podle tebe opravdu vše zalité sluncem, nebo je reálný obrázek tvého
života jiný? Vše výše uvedené je ovšem pravda, jak to vnímáš ty? Obětoval
jsi svému úspěšnému životu mnoho? Na obsáhlou otázku, jednoduchá
odpověď.
Je to dobré. Se svými dětmi se snažím vždy vyjít. Každý máme na určitou
věc různé názory, důležité je - skloubit je. A že děti nejsou lumpy? Tak
nějak se nám povedly, nikdy se nechytly žádné pochybné party, měly svoje
koníčky.
Velký dům? V době, kdy jsme začali stavět, se stavěly dvougenerační
domy. A taky, než domek časem různě přistavovat, je lepší jej rovnou
postavit velký. S domem mi pomohli rodiče, byly půjčky, výhody, dnešní
mladí takové podmínky nemají. Základem je rodinné zázemí, podpora ve
všech směrech.
Manželství? S Janou jsme se poznali na oslavách MDŽ v roce 1984 „na
lágru“, zrovna jsem se vrátil z vojny. Čím mě zaujala? Byla novou tváří.
Ještě v ten samý rok jsme se vzali a jsme spolu stále. Je moji první velkou
láskou.
Druhá míza?Jsem pořád v montérkách, vytížený a na takové věci nemám
čas.
Oběti?Nevím o nich. Když potřebuji vypnout,vyjedu si někam na kole,
v zimě na běžky. Jezdíme i na dovolenou. Práce kolem domu mě těší a
baví mě, proto ji nevnímám jako oběť. Co jsme vybudoval, to zase renovuji
a pořád dokola. Stále je co vylepšovat a ten výsledek je to, co mi přináší
radost. Je to jednoduché.
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2. Chtěl by si v dnešní hektické době, která ovšem skýtá neomezené
možnosti, o kterých se ti v dobách, kdy vše bylo v režii jedné strany, být
znovu třicátníkem a mít vše před sebou?
Kdybych měl dnes znovu třicet, některá rozhodnutí bych udělal jinak, týká
se to ale hlavně pracovní stránky života. A podnikání? Nevím, já už se dnes
nemusím za ničím honit, zaměstnání je jakási jistota. A živnosťák mám
taky. Na převratná rozhodnutí byla doba v devadesátých letech, dnes už to
nechám tak.
3. Jsou neomezené možnosti, které ale přinášejí kromě svých pozitiv –
možnost cestování, podnikání, výběr zboží i svá negativa – strach o práci,
neustálý spěch a snaha být nejúspěšnější, potažmo nejbohatší a
nejvlivnější, spíše jako výhodu či nevýhodu. Máš možnost srovnání. Když to
zlehčím, mohu říct, že jsi zažil socialismus i kapitalismus, kde se podle tebe
žije snadněji?
Ta „minulá doba“ byla klidnější, lidé měli k sobě blíž. S partou z práce jsme
třeba zašli na pivko, dnes každý někam spěchá. Také byly jistoty, třeba, že
po škole bude práce. Tuzexy ani cestování mě nijak zvlášť nezajímaly. Ale
třeba na kachličky jsme čekali měsíc. Závist a moc peněz byla dřív a je i
dnes, to asi patří ke každé době.
4. Není tajemstvím, že brzy dostaneš ten vůbec nejkrásnější dárek, staneš
se dědečkem. Tvůj syn si plánuje svou budoucnost a budoucnost své
rodiny v rodném domě. Já osobně bych to vnímala jako velké štěstí, svůj
úspěch. Většinou se děti snaží, nebo nám to alespoň tvrdí, vymanit se
z našeho vlivu, odstěhovat se. Je to zcela jistě uspokojivý pocit, že u tvého
syna je to jinak. Myslím, že tady teprve ucítíš to blaho z celoživotní práce
kolem domu, víš, že práce bude zúročena, zůstane pro další generaci
rodiny. Vnímáš to podobně, jinak nebo je to něco, o čem nepřemýšlíš?
Dáreček vnouček bude pravděpodobně chlapeček Tobiáš. Mladí říkají, že
společné bydlení je jen přechodné řešení, uvidíme, co přinese čas.
Samozřejmě jsme moc rádi, že budou bydlet s námi. Myslím, že i vnoučka
si budu užívat víc a jinak než svých dětí. Když ty byly malé, měli jsme
spoustu práce a povinností, teď to bude jiné, těšíme se. Když jsme dům
stavěli, neuvažovali jsme co bude, až děti vyrostou a osamostatní se. Ale
asi jsme doufali, že s námi zůstanou. Pokud by to tak nebylo, nevím, možná
by jsme ho prodali a postavili si nový, menší. Možností je vždy víc.

(Pozn. Obce: v době od rozhovoru s jubilantem do vydání tohoto
zpravodaje se Tobiášek již narodil -25. března- a rodičům Martině
Stehlíkové a Jakubovi Dohnalovi blahopřejeme)
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5. Proběhly oslavy tvého jubilea. Prozraď, čím jsi byl obdarován, co tě
nejvíce potěšilo, překvapilo? Jak se cítíš, coby čerstvý padesátník?
Oslavy proběhly dvě, jedna pracovní, druhá rodinná. Velkým dárkem bylo
jízdní kolo.
Myslím, že jsem pořád stejný, stejně se i cítím. Stáří přichází pozvolna. Ani
zdravotně si prozatím nemůžu stěžovat. Nejvíce rozlámaný jsem, když
přehnaně odpočívám. Pokud neděli proležím na gauči, bolí mě úplně
všechno. Zkrátka, narodil jsem se jako pracant, lenošení není pro mě.
Do další padesátky si přeji především zdraví. Ostatní se dá naplánovat, a
buď to přijde nebo ne.
Panu Dohnalovi velmi děkuji za jeho upřímná slova a přeji mu opravdu
hodně zdravíčka.
Obec se připojuje a věříme, že život mu ještě mnohé dobré přinese.

Maminka: „ Já jsem si představovala jednodušší porod. Na hodnocení
soužití s miminkem je ještě brzy, zeptejte se za rok“.
Rodičům Honzíka i jemu, který je nádherné miminko a interviu o sobě
sladce prospinkal ve své postýlce, přejeme spoustu krásných a
pohodových dní.
Jane a Jano! Teprve teď, po šesti letech známosti, jste opravdová
rodina a všechno právě začíná. Tak hodně štěstí.

Speciální příloha na téma finance - a komplikace s nimi

Dvacátý sedmý lednový den se v krnovské porodnici, krátce po poledni,
narodilo v obci letošní první miminko Honzík Švejdik - rodičům Janě
Pavlíkové a Janu Švejdikovi. Dovolila jsem si rodiče krátce vyzpovídat.
První pocity?
Svorně potvrdili, že se pro ně narozením synka změnilo úplně všechno.
Přibyla odpovědnost, probdělé noci, ale samozřejmě i radost, poznávání a
objevování nových věcí spojených s miminkem.
Miminko versus obavy z dnešní nejisté doby?
„Kdyby se člověk měl stále bát, asi bychom děti neměli nikdy. Miminko bylo
plánované a my víme, že se o něj můžeme postarat – vychovat ho“.
Tatínek u porodu?
Byl jsem u porodu, oba jsme to tak chtěli. Přímo jsem nebrečel, ale zažil
jsem pocit bezmoci, nemohl jsem nijak pomoci. Přesto krásný zážitek.
Porod byl komplikovaný, ale rychlý. Náš vztah touto životní zkušeností jen
získal – posílil se, prohloubil.
Jaký je Váš drobeček?
Podobá se zatím spíše na tatínka, zejména tvarem rtů a rýhou pod nosem,
po mamince má tvar obličeje a po dědečkovi z Bruntálu vlásky – chmýříčko.
Jinak je jako každé jiné miminko, spinká, pláče, papá, přebaluje se a tak
pořád dokola. Budí se cca. co tři hodiny a ze všeho nejvíc ho teď trápí
nafouklé bříško.
Je mateřská dovolená pro maminku opravdu dovolenou?
Spíše než dovolená bych to nazvala mateřská práce. Ale krásná práce.
Takhle nějak jste si své soužití s miminkem představovali?
Tatínek: „ Čekal jsem to horší“

V dnešní době se stalo běžnou životní praxí nakupovat na dluh. Tzv.
spotřebitelské úvěry, jsou dnes dostupné téměř každému a jsou dokonce
různými institucemi i velice propagované. Díky těmto reklamním
komunikacím často lidé používají např. kreditní karty velice často a ani si
hned neuvědomují, že se vlastně již zadlužují.
Díky kreditní kartě si můžeme dovolit ihned koupit spoustu věcí, na které
bychom jinak museli dlouho čekat, a nebo také spoustu věcí, které bychom
si jinak možná vůbec nekoupili. Negativní stránkou používání kreditní karty
však bývá závěr měsíce, nebo spíše počátek nového měsíce, kdy
dostaneme vyúčtování. Najednou můžeme zjistit, že jsme si celý měsíc žili
nad poměry, a že dokonce ani celý náš plat nestačí na to, abychom svůj
dluh u banky splatili.
Řešením, které se přímo nabízí, je pořídit si další kreditní kartu, vždyť je to
tak jednoduché. Penězmi z té druhé karty pak splatíme dluh na kartě první
a bude vše v pořádku. Protože však část platu jsme museli i tak dát na
splátku dluhu na první kreditní kartě, budeme si muset na běžné životní
výdaje opět „trochu“ půjčit, třeba z té nové kreditní karty. Bohužel, ale i
dluhy na druhé kreditní kartě budeme muset jednou zaplatit a to nejlépe
hned příští měsíc.
Jak těžko splácet
Nakonec se může stát, že budeme mít kreditních karet třeba 5 a přesto,
nebo spíše právě proto nebudeme schopni všechny své dluhy na nich
splatit. Pak se tedy budeme muset poohlédnout po jiné finanční instituci,
která nám půjčí větší obnos peněž, pomocí kterého bychom se těchto dluhů
konečně a definitivně zbavili. Nalézt takovouto instituci či osobu, většinou
nebývá problémem. Problém však je, že ve finančním světě platí zákon, že
čím větší množství peněž si půjčíme, tím více za ně zaplatíme. Navíc
vzhledem k tomu, že již dlužíme řadě institucí, může se stát, že budeme pro
potencionálního věřitele více rizikovějším obchodem a tak bude úrok za
půjčení ještě o to více navýšen.
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První letošní miminko

Rozhodně tedy musíme počítat s velikým úrokem, a nesmíme zapomínat,
že také potřebujeme peníze na běžné životní výdaje, občas se také něco
pokazí v domácnosti apod. Nakonec nám na splácení úvěru nebude náš
plat stačit, ocitáme se tak v dluhové spirále či přímo v dluhové pasti.

Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např.
bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina
obyvatel, narůstá také počet sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb.
Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a
možnostech jejich ochrany a prosazování.

Lidé mají stále větší problémy splácet dluhy. Potvrzují to statistiky registru
dlužníků. Problémy se splácením bankovních a nebankovních půjček,
měsíčních účtů za telefon, elektřinu a další služby, narůstají. Tuto
skutečnost hlásí sdružení Solus provozující rejstřík dlužníků pro 26
členských bankovních a nebankovních společností / např. Cetelem, Cofidis,
Home Credit, T-mobile, O2 či Vodafone, Komerční banka, Raiffeisenbank,
UniCreditBank nebo ČSOB leasing . V registru sdružení Solus je nyní
vedeno přes 1,3 milionů záznamů o více než 801 tisících spotřebitelích,
kteří mají, nebo měli, potíže se splácením dluhů. Spotřebitelé dluží po
splatnosti členským společnostem sdružení Solus více než 18 miliard
korun. Z celkových 801 206 lidí evidovaných v registru pro potíže se
splácením, jich žije nejvíce v Moravskoslezském kraji (107 tisíc
registrovaných jmen), následují další kraje, vedou ty, kde je nejvyšší
nezaměstnanost.

Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem
založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a
efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností
lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu - finančního
arbitra.Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.

Tyto alarmující informace, čerpané i internetu, posloužily jako úvodník
k dopisu, který na adresu obecního úřadu zaslala kancelář finančního
arbitra a my jsme se rozhodli jeho obsah zveřejnit. Dle našeho mínění
je velmi důležité, aby občané věděli, že pokud se dostanou při splácení
svých dluhů do potíží, je zde institut, který jim bude nápomocen.
Na druhou stranu je ovšem velmi velmi důležité zvážit potřebu svého
případného dluhu. Všude okolo nás je tolik lákadel a tolik „jednoduchých“
možností, jak tyto lákadla získat. Půjčené penízky jsou krátkodobě
dobrým sluhou, ale jakmile nad námi získají převahu, jsou velmi zlým
pánem.

Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů
s finančními institucemi před státem zřízeným
finančním arbitrem
Dovolte mi, abych Vás podrobněji informovala o existenci finančního arbitra
jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního
styku, spotřebitelského úvěru nebo kolektivního investování. Finanční arbitr
je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky
(spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka
(spotřebitele).
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Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů
mezi:
a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při
poskytování platebních služeb – například spor zákazníka s bankou o
správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při
zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při
vydávání a zpětné výměně elektronických peněz – například spor držitele
předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné
dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s
věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku
za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními
investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního
investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují
peněžní prostředky od veřejnosti - například spor zákazníka s investiční
společností o správnost účtovaných poplatků.
Kdo je finanční arbitr ?
Institut finančního arbitra, jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů, byl
zřízen již v roce 2003 pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla
jeho příslušnost rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního
investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního arbitra,
organizační složka státu, která plní úkoly spojené se zabezpečením činnosti
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finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která
ho jmenuje na návrh ministra financí.
Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh
zákazníka (spotřebitele).
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně
poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem
nebo prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do
protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra.
Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na
zahájení řízení veškeré náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout,
pokud:
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před
soudem zahájeno,
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení, nebo ve věci samé
bylo rozhodčí řízení zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze
jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi
s přiměřeným použitím správního řádu.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra
lze uplatnit opravné prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního
arbitra je soudně vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním
rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím finančního
arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.
Kde se dozvím více?
Kontakt:
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon : 257 042 094
fax : 257 042 089
e-mail : arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka : qr9ab9x
Úřední hodiny
Pondělí – čtvrtek 08:30 – 15:30 hod.
Pátek – 08:30 – 14:30 hod.
Formulář k usnadnění podání návrhu je na www finančního arbitra:
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.
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Foto z maškarního plesu, 28.01.2012

Posezení při příležitosti MDŽ
Oslava svátku MDŽ se konala v prostorech Obecního domu v sobotu
10.března v 16 hod. Úvodem pan starosta předal přítomným ženám květinu

a promluvil pár slov, aby vyzdvihl jejich zásluhy v rodině i ve společnosti.
Krátce také připomněl historii oslav v letech minulých. Ženám popřál
příjemnou zábavu. Každá z dam byla potěšena kytičkou, skleničkou vína a
malým občerstvením. Následovalo představení dětí, které se skutečně
podařilo. Vystoupili Petra a Kačenka Horňáčkovi, Markétka Kročilová,
Vendulka Janíková, Baruška Bulová. Přítomné slečny se velmi snažily a
byly odměněny potleskem a pochvalou přítomných. Závěrem kulturního
vystoupení byla citlivá recitace básně oslavující ženy v podání p. Ladislava
Podhorského. Pořad připravilia Jana Bauerová s dcerou Pavlou.
Dále se pak u stolů, za hudebního doprovodu lidovek, diskutovalo a
diskutovalo. Později se k dámám přidaly také jejich polovičky a všichni
společně strávili příjemný večer. Myslím, že tradice oslav MDŽ v naší obci
se vzkřísila. Věřím, že napřesrok se nás sejde ještě více. Dovoluji si
připomenout slova pana starosty: „ Každá příležitost, kdy se dá ženám za
jejich péči a lásku poděkovat, by se měla využít“.
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Velikonoce v muzeu v Bruntále.

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme
hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli
špatné knihy.

Muzeum přivítá jaro již tradičním velikonočním jarmarkem. Ten se uskuteční
v prostorách Zámku Bruntál a jeho zahradách v sobotu 31. března od 9 do 16
hodin. Pořadatelé mají přislíbenou účast prodejců nejrozmanitějšího zboží – od
keramiky, přes malované hedvábí, vitráže, výrobky ze dřeva, svíčky až po
velikonoční vazby a dekorace. Krásnou jarní atmosféru milovníkům dobrého jídla a
pití zpříjemní v zámecké zahradě zabíjačkové speciality, regionální uzenářské
výrobky, frgály, medovina, punč, grilované sýry, domácí brambůrky a další
laskominy. Připraven je bohatý program:

Jubilanti měsíců leden, únor, březen a duben narozeniny:

Zamcová Daniela
Švejdik Jan
Dohnal Miloš
Tomek Lukáš
Janík Radek

20.
55.
50.
10.
25.

Kadlecová Alžběta
Janáčová Adéla
Podhorský Ladislav
Švejdik Jan

70.
10.
15.
30.

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme zdraví a spokojenost do
dalších let.

Návštěvníky uvítá v 9 hodin před zámkem koncertem Městský dechový orchestr.
Následující hodina v zámeckém sklepě bude patřit dětem z mateřských škol
Sladovnická, Komenského, Pionýrská, Okružní a U Rybníka. Po skončení jarních
pásem vystoupí se svým hudebním programem MUDr. Zvara a syn.
10,45 zahraje divadelní soubor Sedmička Pohádku o Katce a poté vystoupí se
svým programem žáci ZŠ Rýmařovská.
11,15 zavítá do sklepa hudební skupina NIC moc z Horního Benešova.

POZVÁNKA NA COUNTRY BÁL
Vážení spoluobčané srdečně Vás všechny zveme na COUNTRY
BÁL do Obecního domu v Malé Štáhli.
Těšíme se na Vás v sobotu 14.04.2012 od 20.OO hod.
Vstupné je 80 Kč (slosovatelná vstupenka).
Dobrou náladu a chuť k tanci nezapomeňte doma.

Pozvánka na veřejnou schůzi
Spoluobčany srdečně zveme na veřejnou schůzi,kterou svoláváme
na pátek 13.04.2012 v 18 hod. do Obecního domu v Malé Štáhli.
Programem schůze bude uzávěrka hospodaření obce v roce 2011
a plány obecního zastupitelstva na rok 2012.
Všetečné otázky a zajímavé podněty nezapomeňte doma.
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13,00 hodin Program ve sklepě vyvrcholí Jarním koncertem Základní umělecké
školy Bruntál.
Souběžně od 10,00 hodin proběhne na nádvoří vystoupení dramatického souboru a
pěveckého sboru ZŠ Jesenická a ZŠ a MOG. V pravé poledne vyhlásí ředitelka
muzea vítěze soutěže Bruntálská kraslice 2012.
Již tradičně je ve sklepě připravena pro všechny návštěvníky velikonoční dílna.
Zde za symbolickou cenu si mohou malí i velcí ozdobit vlastní kraslici či perníček,
uplést tatar, vyrobit věneček z březového proutí nebo závěs do prostoru. Kromě
dílny čeká na návštěvníky ve sklepě i výstava soutěžních kraslic. Ta je otevřena do
22. dubna.
V rámci symbolického desetikorunového vstupného bude zpřístupněna i
velikonočně vyzdobená zámecká kaple. Každou celou hodinu si lze projít i
zámeckou expozici - rovněž doplněnou jarní výzdobou. To již za plné vstupné.

Všem občanům Obce Malá Štáhle
přejeme příjemné prožití
svátků velikonočních!
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