
Zpátky do minulosti -z kroniky obce Malá Štáhle (1945-48) 
 

1945 
Malá Štáhle byla osvobozena Rudou armádou 6. května 1945. Německé obyvatelstvo bylo si 
vědomo, kolik zla napáchala nacistická armáda v SSSR a jiných zemích, proto bylo 
vystrašeno a očekávalo represálie. Aby pořádek v kraji nebyl porušen, zůstala menší posádka 
RA v Rýmařově. Obyvatelstvu i obci nastalo plnění povinností vůči naší osvobozené 
vlasti.V měsíci červnu byli v obci ustanoveni dva českoslovenští vojíni, aby zavedli vedení 
obce, její agendy a postarali se o plynulé zásobování obce.  

1946 - 47 
Od února 1946 pak nastal odsun Němců, jichž do konce roku bylo odsunuto na 200.   
Prvním českým osídlencem v Malé Štáhli byl Pavel Kročil s rodinou. Obsadil zdejší mlýn. 
Během roku 1946 přišli pak další osídlenci. Jan Folvarský na zemědělskou usedlost č.31, 
Štefan Krupa na usedlost č. 17 /později se přestěhoval na usedlost č.1 a 2/, Martin Lašák na 
zemědělskou usedlost č.14 /později vyhořela a on odešel z Malé Štáhle/, Martin Krupa na 
zem. usedlost č. 15 a další.   
V první polovině r. 1946 byla jmenována místní správa v Malé Štáhli  v čele s předsedou 
Pavlem Kročilem. Místní správní komise k účelům kancelářským určila dům č. 29, v němž 
je jeden byt a kancelář MNV. Školní budova č. 27 byla dána do pořádku a národní škola od 
1. září 1946 byla otevřena.  Prvním učitelem na jednotřídní národní škole byl ustanoven J. 
Sobotka.  

1948 
Ke dni 14.1.1948 skončila svoji funkci místní správní komise a byl zvolen místní národní 
výbor s předsedou Boh. Mahdalíkem. 
V lednu 1948 byl místní školní radě přidělen dům č. 34, aby byl – v případě potřeby – užit 
k účelům školním. V červenci 1948 byl určen za školku. 
Rok 1948 byl plný změn v místní samosprávě a následně pak i v místním národním výboru. 
Proto také obecní věci se zvládaly jen velmi těžce, neboť ve funkcích se stále střídali různí 
lidé. Mnohdy nebylo možno zjistit, kdo vlastně členem MNV je. 
Koncem roku 1948 došlo k likvidaci „Barvírny a bělidla“, jehož vedoucím byl J. Jiroušek. 
Ten také byl předsedou místního akčního výboru.  
Příchodem Čechů a Slováků do Malé Štáhle začal i skromný kulturní život. Dne 28.10.1946 
byla zorganizována první oslava, na níž většinou účinkovaly školní děti. V r. 1947 byl 
zakoupen pro školu promítací přístroj a bylo pořízeno loutkové divadlo. Hrálo se a promítalo 
jen ve škole. V prosinci pak byla mikulášská i vánoční nadílka.  
Fluktuace obyvatelstva ve zdejší obci odrazila se i ve škole. Zůstalo jen 14 žáků a 10.5.1948 
bylo na zdejší škole vyučování dočasně přerušeno. Děti navštěvovaly do konce školního 
roku  obecnou školu ve Velké Štáhli. K 1.9.1948 bylo do školy zapsáno 17 žáků a vyučování 
ve škole znovu zahájeno – řed. R. Stivar. Předsedou rodičovského sdružení zvolen Josef 
Machů. 
V poslední třetině roku 1948 bylo nutno uvést do organizovaného chodu agendu obce. 
Záznamy byly neúplné a jen občasné. Proveden byl proto soupis veškeré půdy. Obec Malá 
Štáhle má 286 ha veškeré půdy – z toho 242 ha půdy zemědělské, kterou obdělávají tito 
zemědělci: 
Štefan Krupa č.1, Josef Jehlák č.3, Jan Folvarský č.31, František Foukal č.16, František 
Chochola č.19 , Antoním Smolka č.23, Petr Chudý č.5, Jan Skubeň č.9, Martin Krupa č.15, 
Pavel Krupa č.18 a Pavel Kročil č.22. 
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Milí spoluobčané, přinášíme Vám další, tentokráte prázdninové číslo „štáhelského 
občasníku“. Pro naše děti nastává nejkrásnější období v roce, doba sladkého 
nicnedělání – prázdniny. Zejména jim tedy přejeme, aby si každý volný den co 
nejlépe užily a spolu se svými blízkými zažily mnoho nového dobrodružství. 
Nám dospělým ovšem také toto období roku bývá nakloněno. Většina z nás si po 
dlouhých a mnohdy náročných pracovních dnech dopřává  zasloužený odpočinek – 
dovolenou. Ať už ji prožijete na své zahrádce či ve vodách některého moře,  nechť 
se Vám co nejlépe vydaří. Načerpání nových sil a regenerace Vašeho těla i duše 
Vám jistě bude ku prospěchu. Pokud si sebou na dovolenou přibalíte náš občasník a 
v klidu  si pročtete jeho stránky, budeme velice potěšeni.  
 
A co zajímavého na Vás čeká v tomto čísle? 
Zhodnocení oslav dětského dne, zprávy ze schůzí obecního zastupitelstva,  zajímavé čtení 
z kroniky obce,  rozhovor s naší osobností  spolu se společenskou kronikou a mnoho jiného.  
 
Co říká lidová moudrost na měsíc červenec: 

Jaký červenec, takový leden. 
Jak teplý sv. Jakub, tak studené vánoce. /25.7./ 

Svatá  Markyta hodila srp do žita.  /13.7./ 
Svatá Anna – chladna z rána..  /26.7./ 

Když prší na sv. Magdalénu, vzroste obilí. /22.7./ 
Na Markétu prší-li, ořechy za stromů srší. /13.7./ 

 
A co se dozvíme o srpnu? 
 

V srpnu nelze slunci mnoho věřit. 
Svatý Vavřinec – svícen do světnice. /10.8./ 

Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu. ./4.8./ 
Mnoho hub srpnových – mnoho vánic sněhových. 

Jsou-li v srpnu vody kalný, budou v zimě mrazy valný. 
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hojně rosa. 



Co vás zajímá 
 

Nabídka pečovatelské služby 

Na obecní úřad se dostavili zástupci „pečovatelské služby německého řádu“, aby našim občanům nabídli 
své služby. Nabízí odbornou ošetřovatelskou péči, prováděnou profesionálně zdravotními sestrami 
v domácím prostředí. 
Poskytují např. 

- odbornou ošetřovatelskou péči při dlouhodobém a chronickém onemocnění v domácím 
prostředí.  

- odbornou ošetřovatelskou péči v terminálním stádiu života / domácí hospicová péče / 
- edukace rodinných příslušníků v péči o jejich příbuzné atd. 

Výkony, které provádíme zdarma / jsou hrazeny pojišťovnami/ 
- aplikace injekcí 
- nácvik aplikace inzulínu, kontroly dia režimu, kožní integrity – její prevence 
- odběry biologického materiálu 
- zajištění výživy sondou ve spolupráci s rodinou  
- kontroly fyziologických funkcí  
- hygienická péče o imobilní pacienty a mnoho dalšího 
 
Bližší a podrobnější informace Vám budou poskytnuty: 
Zámecké náměstí 2/8                           Bc. Věra Kolegarová 
Bruntál 792 01                                      tel. 606 562 765 
www.nemeckyrad.cz                            Email: kolegarova.vera@seznam.cz 
 
 

Multifunk ční dům co to je? 

Zastupitelstvo obce přijalo program na období 2007-13 tzv. INTEGROVANÝ DOKUMENT OBCE,   
ve kterém jedním ze záměrů je víceúčelový Multifunkční dům. Cílem projektu je kompletní 
rekonstrukce objektu bývalé správní budovy závodu LENAS, ve kterém by mohlo být: 

• kanceláře obecního úřadu a knihovna -  bývalé místnosti vedení závodu 
• schůzovní a společenská místnost - bývalá kuchyň a přilehlé prostory 
• místnost pro sport a péči o fyzičku – bývalá jídelna 
• prodejna základních potřeb – vrátnice   
• sociální zázemí a obslužné prostory – první patro 
• zřízení muzea historie obce, pěstování a zpracování lnu – první patro 
• informační místo pro turisty přízemí 
• byt pro správce objektu 

Projekt předpokládá rekonstrukci objektu, čili změnu charakteru užívání prostor. Předpokládané náklady 
projektu zatím jsou 2 mil. Kč (přesnější odhad bude po provedení projektů). Realizaci bychom rádi 
v roce 2008 až 9. Financování záměru předpokládáme z dotačních titulů EU „Rozvoj venkova“ nebo 
„bownfield“, s předpokladem dotace 85 %. 

Obec již uzavřela s majitelem, panem Petrem Šanovcem, smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej 
objektu. V roce 2007 chceme připravit projektovou dokumentaci pro povolení stavby, t.zn. projekt pro 
řešení vysušení objektu, stavební úpravy vnitřku objektu pro potřebné víceúčelové využívání, 
eletroktroinstalaci,  rozvody komunikačních sítí a studii uspořádání muzejní části - historie obce. 

Podaří-li se projekt realizovat, bude v centru obce reprezentativní „obecní dům“ který možní jeho 
využití pro potřeby občanů, zřízení stánku pro obnovu a povědomí historického vývoje obce od jejího 
vzniku r. 1540. Možnost bude také využití pro konferenční a školící potřeby v regionu. Využití v článku 
uvedené není konečné, bude v zastupitelstvu obce a samozřejmě i s občany projednáno a diskutováno. 

v misce je prosypeme moučkovým cukrem a necháme několik hodin v teple,až pustí šťávu. 
Tuto pak užíváme 3x denně po 1 lžíci. 
Syrová cibule rozpouští močové kaménky. Pokrájíme nadrobno 0.5 kg cibule a na 7 hodin 
zalijeme 0.5 l převařené vody. Po vyluhování scedíme a popíjíme 2x denně  1 sklenici.    

Bezinky-  
Jsou účinným pomocníkem při horečce. Čaj z černého bezu také pomáhá při nachlazení.  
 
Kostivalové mazání-  
Omytý a oškrábaný kořen kostivalu nakrájíme na kolečka a 2 hrsti dáme do sklenice a 
zalijeme alpou /francovkou/ tak, aby kořen byl potopený. Sklenici uzavřeme a postavíme na 
3 týdny za okno. Poté slijeme a mazáním potíráme bolavá místa / svaly, klouby, otoky/. 
 
Kaštanová medicína- 
Trápí-li vás noční křeče v nohou, naložíme do lihu či francovky kaštanové květy, na podzim 
k tomu přidáme rozkrájené kaštany a necháme vyluhovat. Každý den mažeme nohy 
scezeným nálevem a je po křečích.   
 
Smrčková voda- 
Nasbíráme 2 hrsti čerstvě vyrašených nových větviček z obyčejného smrčku. Dáme je do 
větší sklenice a zalijeme 0.5 l alkoholu /např. žitné/ a necháme 3 týdny stát, až konečky 
větviček zhnědnou. Láhev občas promícháme. Po 3 týdnech dolijeme sklenici octem, opět 
promícháme a slijeme do čistých láhví /např. od kečupu/. Výborný recept na bolestivé 
křečové žíly. Stačí trochu nalít do dlaně a křečové žíly  namazat. Pomáhá také při pocitu 
unavených a ztěžklých nohou.  
 
 
Jaké kulturní akce nás čekají o prázdninách? 

Doporučujeme: 
7.7.                        Soutěž dobrovolných hasičských sborů v Břidličné 
14.7.                      Nohejbalový turnaj „ O pohár starosty“ v Malé Štáhli 
28.7.                      Turnaj osobností v kopané v Dolní Moravici 
3.8.                        Kalfest v městě Břidličná 
10.-11.8.               10. ročník Indiana Jonese v Rýmařově 
 
Přejeme Vám příjemnou zábavu na všech Vámi navštívených akcích. 

 
 
Zpráva z daleké Anglie: 
 
Předem tohoto krátkého článku, bych se chtěl představit...jmenuji se David Rechtorik a jsem 
nejstarší vnuk pana Rudolfa a Anny Rechtorikových, kteří žijí řadu let v obci Malá Štáhle. 
Pocházím z Břidličné, ale srdcem jsem ŠTÁHLÁK, protože jsem tam prožil opravdu krásné 
nezapomenutelné dětství. Nyní žiji v Anglii a náhodně sem nalezl stránky obce, která mne 
nesmírně potěšily. Touto cestou bych chtěl pozdravit všechny štáhláky a popřát hodně štěstí 
v živote.    S pozdravem David Rechtorik 
 
Panu Rechtorikovi děkujeme a také jemu přejeme hodně štěstí v životě. 



Speciální příloha – pomocníci z našich zahrad a luk – 1.část 
 
Nejsem sice babka kořenářka, ale i já, co by moderní člověk, daleko dříve než po paralenu 
sáhnu po osvědčeném lidovém receptu. Zdá se, že léčivé síly matky přírody jsou 
nevyčerpatelné a lidský důmysl, jak již využít také. Generacemi prověřené recepty se mohou 
hodit.  Na rozdíl od léků, bylinkové čaje a tvarohové zábaly nemají vedlejší účinky. Proč se 
tedy nevyvarovat  „ chemii“ pokud to jen trošku jde.  
Na našich zahradách a loukách právě teď nalezneme tolik „léků“, stačí jen vědět, jak je 
správně použít.  
Dovolte mi, abych vám byla nápomocna. V dnešním čísle se blíže seznámíme s našimi 
léčivými pomocníky na zahrádkách. 

Křenový ocet – 
Do láhve nastrouháme  oloupaný křen, zalijeme octem až 2 cm nad povrch a láhev pak 
necháme stát ve tmě. Po 8 dnech prolisujeme, slijeme do lahvičky a dobře uzavřeme. 
Potíráním křenového octu si pomůžeme od zánětů svalů, nervů a ischiasu.   

Víno z česneku– 
Rozdrtíme 20 stroužků česneku, přidáme šťávu ze 3 citrónů a zalijeme 1 litrem studené 
vody. Po 2 až 3 dnech pijeme 1 skleničku 2x denně před jídlem. Výborný prostředek na 
posílení imunity.  

Brambory-  
při bolestech v zádech zkusíme bramborový zábal. Uvaříme asi 6 brambor a ty ještě horké 
zabalíme do  látky /např. pleny/. V látce rozmačkáme a přiložíme na bolavé místo. Necháme 
působit, dokud zábal nevychladne.  
Inhalace z brambor vám pomůže při rýmě a nachlazení. Uvaříme hrnec brambor, vodu 
neslijeme, a než sníme brambory k večeři necháme nachlazeného aspoň 5 minut s hlavou 
přikrytou ručníkem  inhalovat bramborové páry.  

Tvaroh- 
Na bolest v krku dobře funguje tvarohový zábal. Kus hadříku pomažeme tvarohem 
smíchaným s pár kapkami octa. Ovineme kolem krku /tvarohovou stranou na kůži/ a ještě 
přidáme další vrstvu- teplý šátek. Necháme působit, dokud tvaroh nevyschne.  

Cibule- 
Cibule není jen nezbytnou součástí guláše. I v přírodním léčení našla své nemalé uplatnění. 
Při začínající rýmě rozkrojíme cibuli, na chomáčky vaty z ní seškrábneme šťávu a tyto 
chomáčky pak opatrně vkládáme do nosních dírek /asi na 5 minut/. Krásně to protáhne nos a 
nám se bude lépe dýchat. Vdechnutí cibulové šťávy nosem okamžitě zastaví krvácení z nosu. 
Proti kašli a chrapotu se osvědčil tento recept. Do 2 dl vody dáme vařit středně velkou cibuli 
a vaříme 15 minut. Přidáme 1 lžíci majoránky a 1 větší stroužek česneku, společně pak ještě 
vaříme 5 minut. Odstavíme, přidáme 1 lžíci medu a 1 lžíci oleje. Podáváme každou hodinu 1 
lžíci.  
Špatné trávení a problémy s tlustým střevem: 250 g nakrájené cibule zalijeme 0.5 l čistého 
alkoholu  a necháme ve sklenici 7 dní na slunci luhovat. Pak přefiltrujeme a užíváme 2x 
denně po 15 kapkách po dobu 21 dní. Tato léčba je účinná na celkové povzbuzení 
organizmu.  
Jíst vařenou cibuli a dýchat výpary z ní se osvědčilo při plicních chorobách a nachlazení. 
Šťáva z cibule smíchaná s medem či cukrem usnadňuje odkašlávání. Pokrájíme 3 cibule, 
 

Z jednání obecního zastupitelstva 
 
Z jednání dne 31. května 2007 
 
Přezkoumání hospodaření za rok 2006: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá 

Štáhle za rok 2006  Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 
• Zastupitelstvo obce nepřijímá žádná opatření, neboť kontrola neshledala žádné chyby ani 

nedostatky. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro pani Janu Horňáčkovou ve výši 2000,-Kč. 
 
Přijetí úvěru od České spořitelny: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. na stavbu Kanalizace 

a ČOV v obci Malá Štáhle  s podmínkami: 
- úvěr do výše 1 000 000,- Kč (jeden milion Kč) 
- čerpání úvěru od 1.8.2007 do 31.12.2007 
- splatnost úvěru od 1. 1. 2008 do 31.12.2015 
- splácení úvěru ve čtvrtletních splátkách 
-  zajištění úvěru – bez zajištění příp.  založením běžného účtu u České spořitelny. 

 
Zřízení běžného účtu u české spořitelny: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení běžného účtu u České 

spořitelny, a.s. pobočka Rýmařov 
• Podpisové právo ve smyslu Směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na 

Obecním úřadě Malá Štáhle se vedle starosty a místostarosty určuje pan František  Vlček. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď smlouvy o vedení běžného účtu u Komerční banky 

a jeho ukončení v průběhu roku 2007 podle rozhodnutí starosty obce. 
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení běžného účtu v ČS,a.s. 

a podáním výpovědí BÚ u KB, Rýmařov. 
 
Z  mimořádného jednání zastupitelstva obce dne 20.6.2007 
 
Kanalizace a ČOV v obci Malá Štáhle: 
• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo č. 1428-07 na stavbu „Kanalizace a ČOV 

v obci Malá Štáhle“ s f. IMOS Zlín, s.r.o. 
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy na stavbu „Kanalizace a ČOV 

v obci Malá Štáhle“ se fa IMOS Zlín, s.r.o. 
• Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 SOD č. 1428-07 ke smlouvě na stavbu 

„Kanalizace a ČOV v obci Malá Štáhle“ s fa IMOS Zlín, s.r.o. 
• Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 1428-07 s 

fa IMOS Zlín, s.r.o. 
• Zastupitelstvo obce souhlasí s požadavkem firmy IMOS Zlín, s.r.o. na subdodavatele na 

stavbu „Kanalizace a ČOV v obci Malá Štáhle“ 
 
 
Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno na  13.7.2007  v 19 hod. na obecním úřadě 
 



Naše osobnost 
 
 
V minulém čísle občasníku jsem Vám slíbila kousek ze svého srdce. Svůj slib tedy plním a 
přináším Vám v rubrice osobnost měsíce rozhovor s mým manželem Radkem Bulou. 
 
Světlo světa spatřil před pětatřiceti lety jako prvorozený syn manželů Bulových. Ke svým 
druhým narozeninám dostal jako dárek svoji sestru Martinu, se kterou má velmi krásný 
sourozenecký vztah. Dětství pak společně strávili v Malé Štáhli. Školní léta uběhla jako voda 
a v roce 1986 se vydal do učení. Absolvoval střední zemědělské učiliště v Kroměříži, kde se 
vyučil elektrikářem. Krátce po vyučení nastoupil základní vojenskou službu a s hodností 
desátníka „střežil“ klidný spánek občanů z prostor vojenského letiště v Čáslavi.  
Profesi elektro se naplno věnuje již osmnáctým rokem. Pracoval u různých stavebních firem 
jako elektromontér. Po několik let se tomuto řemeslu věnoval i za hranicemi naší republiky. 
Dnes pracuje jako provozní elektrikář ve valšovském kamenolomu, ale jak jej znám, do 
důchodu zde jistě nezůstane.  
V mládí propadl vůni benzínu a rychlých kol a věnoval se motokrosu. Bohužel časem tento 
finančně náročný koníček opustil, avšak ještě dnes má při zvuku okolo projíždějících 
motorek zasněný pohled. 
V roce 1995 dal vale své svobodě a vstoupil do svazku manželského. Je starostlivým a 
obětavým otcem svých dvou ratolestí. Svůj volný čas věnuje opravám domku, ve kterém žili 
jeho prarodiče a jenž se snaží co nejlépe přizpůsobit obrazu svému. 
 
Studoval jsi desítky kilometrů od domova, nakonec jsi zůstal Malé Štáhli věrný. Proč? 

Malá Štáhle je mé rodiště. Znám tady každou lesní cestu, dalo by se říct každý kámen. Tady 
mám maminku, kamarády ze školních let, vzpomínky na dětství. V neposlední řadě tady 
mám také nemovitost a s ní spojený závazek vůči svým prarodičům. Dalo by se to říct i 
jednou větou. Malá Štáhle se mi líbí a rád tady žiji. 
 
Při cestě za prací do Německa se Tvým přechodným domovem stala německá vesnice. Jak 
moc je rozdílná od naší moravské? 

Německo obecně je velmi rozdílné. Stejně tak i jeho venkov. Je ve všech směrech daleko 
vyspělejší. Německo je více nábožensky založenou zemí. Pro zajímavost, platí se zde i daň 
z víry – na financování církví. Němci jsou ovšem oproti Čechům daleko chladnější. Každý si 
„hrabe na svém písečku“ a přátelské sousedské vztahy se zde moc nepěstují. Jeden zásadní 
rozdíl tady ovšem je. Na vesnici v Německu se téměř nic nezamyká. Nikoho by nenapadlo 
šmejdit, co má kde soused na dvoře. Hračky pro děti, potřeby pro grilování, jízdní kola, 
zahradní nářadí, to vše zůstává bez zámku. Před místní restaurací je po celé léto zahradní 
nábytek, slunečníky, popelníky, květiny ve vázách. Tohle u nás prostě nefunguje. 
 
Doposud jsi se vždy živil jako elektrikář. Myslíš, že by jsi mohl pracovat v jiném oboru? 

Říká se, že elektrikář musí znát desatero řemesel. Práce jsem se nikdy nebál a troufám si říct, 
že mohu dělat cokoli. Svoji profesi mám ovšem velmi rád a doufám, že ji nebudu muset 
opustit.  
 
 
 

Kanalizace a ČOV v obci Malá Štáhle 
(Ing. Miroslav Pospíšil ) 

 
 Stavba kanalizace a čističky splaškových odpadních vod v obci Malá Štáhle, 
postihuje celou  obec - domy pro trvalé bydlení. Jedná se o vybudování zcela nové 
kanalizace a zajištění čistění splaškových vod. Kanalizace je řešena jako gravitační. 
Splaškové vody jsou přiváděny do biologické  čistírny  odpadních vod, situované na levém 
břehu řeky Moravice na parcele p.č. 350. Vyčištěné vody budou vypouštěny do řeky 
Moravice. Převážná část kanalizačních stok je vedena po pozemcích ve vlastnictví obce, 
ČOV je umístěná na p.p.č. 350, vlastník Šanovec Petr, s nímž má obec uzavřenou smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení objektu ČOV. 

 Celková délka kanalizační stoky žádosti o dotaci je 1.687 m. Celkový náklad 
stavby 9,783 mil. Kč, schválená dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje je 7,337 
mil. Kč. Vlastní prostředky, se kterými počítá obec v rozpočtu, jsou 1,5  mil. Kč. Rozdíl se 
předpokládá dokrýt úvěrem od České spořitelny ve výši do 1,0 mil. Kč. 

Zhotovitelem byl na základě výběrového řízení vybrán IMOS Zlín s. r. o., 
subdodavatelem některých částí, hlavně technologické části ČOV společností SOVEKO 
PLAST, s.r.o Ostrava. Stavba bude zahájena 2. 7. 2007, termín dokončení je 15. 10. 2007 

Z některých povinností zhotovitele: 

• udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a místní předpisy o zacházení 
s odpady, 

•  předat objednateli před zahájením výstavby harmonogram prací, 
•  v průběhu stavebních prací zodpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení 
případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, 

• přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle 
po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí 
osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

Přípojky: 

 Obecní úřad připravuje vše k tomu (stavební povolení a projednání 
s dodavatelem), aby kanalizační přípojky byly zhotoveny bezprostředně při postupu 
výstavby kanalizační sítě, nejpozději ihned po jejím dokončení. Organizační 
záležitosti budou ještě upřesněny. Předpokládá se, že výkopky a zahrnutí si zajistí 
občané, položení potrubí pak dodavatel. Cena přípojky není dosud uzav řena, 
podle dodavatele by odbočka z kanalizačního řadu stojí 1.100 Kč, potrubí průměr 
150 mm pak 450 Kč/m. 

 Zastupitelstvo obce projedná a rozhodne, zda stanoví jednotnou cenu za 
přípojku či individuální podle její délky. 
 
 



Prázdniny  (Píše Jana Bulová) 
 
V minulém čísle jsem naše děti vyzvala, aby nám napsaly, jak si představují své ideální 
prázdniny. Zdá se, že děti před psaním daly přednost internetu či videu. Je to jistě veliká 
škoda. 
Koneckonců já jsem také dítě svých rodičů a proto napíšu o svých nejkrásnějších 
prázdninách já.   
 
Nejkrásnější prázdniny jsem prožila těsně před svým nástupem do první třídy. Z tohoto 
období si již mnoho nepamatuji, ale tyhle prázdniny si vybavuji docela živě. Prožila jsem je 
se svým tatínkem. To léto nechodil do práce. Dlouhotrvající zdravotní potíže jej dovedly až 
k plnému invalidnímu důchodu. Já jsem tehdy ve své dětské naivitě měla z této skutečnosti 
obrovskou radost. Dvakrát v týdnu jej sanitka vozila na dialýzu do nemocnice v Olomouci a 
zbytek času jsme trávili spolu. 
Ráno jsme spolu vstávali a po vydatné snídani jsme většinou chodili do lesa. Naše plechové 
hrníčky se plnily lesními jahodami, ostružinami nebo borůvkami a my jsme si povídali. 
Naučil mě také navlékat lesní jahody na stébla trávy, jako korálky. Mnohokrát jsme spolu u 
lesa opékali. Ovšem žádné párky, ale jablka. Dodnes cítím jejich lahodnou vůni. Vyzkoušeli 
jsme opékat i banán, ale nebylo to ono. Leželi jsme v trávě a pozorovali plynoucí mraky. 
Tatínek mi vysvětloval, jak daleko ode nás mraky jsou . Při pohledu na nebe plné mraků si 
na něj vždy vzpomenu. 
V srpnu se tatínek pustil do tapetování mého mini pokojíčku v podkroví. Měl to být můj 
druhý pokojíček – letní byt. Ano, tak tomu tatínek říkal. V zimě bych tam totiž zmrzla, 
nebylo tam topení. Pamatuji si na nádherné tapety s růžičkami. Tatínek naměřené pásy tapet 
rozložil všude po podlaze a natíral je lepidlem na tapety.  Jen na chvíli si odskočil a já jsem 
hned udělala obrovský průšvih. Na podlaze jsem měla málo místa pro svoje panenky a jejich 
oblečky a tak jsem z namazaných tapet nadělala nádherné ruličky. Byly opravdu krásné, ale 
tatínkovi se vůbec nelíbily. Mračil se a byl velmi rozzlobený. Dlouho mu to ovšem 
nevydrželo a za pár hodin měl nové tapety naměřené i nastříhané. 
Občas jsme spolu jeli projet se jen tak na kolech nebo házet kameny do řeky. Prázdniny 
krásně utekly a já v září nastoupila do první třídy. Stala se ze mě opravdová školačka a já se 
se svou aktovkou  pyšně vracela každý den domů. Na konci září tatínka hospitalizovali 
v nemocnici a já byla moc smutná, že se mu nemůžu pochlubit se svými novými tiskátky v 
deníčku za dobré výsledky ve škole.  
19. října téhož roku pro mě a sestru ke škole přijel rodinný přítel. Odvezl nás domů a tam 
nám babička řekla, že tatínek se k nám už nikdy nemůže vrátit. Jeho ledviny jej přestaly 
poslouchat. Měl doma tři děti se kterými chtěl strávit ještě spoustu dní, ale jeho osud byl 
bohužel pro nás pro všechny jiný. Své nemoci podlehl. Bylo mu dopřáno být s námi na 
tomto světě jen pouhých 35 let.  
Nejsem závistivý člověk a ve svém životě jsem vždy všem svým kamarádkám záviděla jen 
jedinou věc – otce. Jeho přítomnost mi chyběla vždycky, ale teď, když mám děti, je stesk po 
něm ještě silnější.  
Snad existuje opravdu něco mezi nebem a zemí. Jak jinak bych si mohla vysvětlit 
skutečnost, že jsem svého manžela poznala na den přesně po deseti letech, co nás tatínek 
opustil. Každý, kdo mého muže zná, jistě ví, že je to dobrý člověk. Maminka mi často říká, 
že si ho nezasloužím. Já si říkám, že pokud opravdu něco mezi nebem a zemí je, tak pak mi 
mého muže poslal do cesty právě můj tatínek. Zní to velmi nereálně, ale to mi vůbec nevadí. 
Ta víra a pocit, že by to nějak takhle mohlo opravdu být mě velmi posiluje. Člověk přeci 
musí něčemu věřit. 

Jak se svým pohledem díváš na práci našeho obecního zastupitelstva? 

Jejich práci hodnotím velmi kladně. Pro mě je největším přínosem vodovod, protože voda 
z naší studny  je velmi nekvalitní. Chystaná realizace kanalizace si také jistě zaslouží 
povděk. Řekl bych, že takto malých vesnic, které fungují bez problémů a samostatně, je 
v naší zemi poskromnu. 
 
Ve tvém věku si už může člověk dovolit začít bilancovat svůj dosavadní život. Jak jej tedy 
hodnotíš? 

Já bych si ještě bilancovat netroufl. Nechal bych to na oslavu padesátin. Pak teprve se člověk 
může ohlédnout a posoudit, co udělal správně a co nikoli. Myslím, že se stále ještě spoustě 
věcem učím. Třeba otcem jsem jedenáctým rokem. Teprve až syn dospěje, můžu si říct, že 
jsem ho dobře vychoval. To přece ještě dnes nemohu posoudit. Soudím, že všechna má 
stěžejní rozhodnutí v životě jsou správná, ale kdo ví, jaký pohled budu mít na stejnou věc za 
dvacet let. 
 
Slova klasika říkají.“ V pětatřiceti má člověk ještě sny….a mnohdy může být příjemně 
překvapen“. O čem tady sníš? 

O lepším životě pro své děti. Aby nepoznaly nemoci, strádání. Nemám se vůbec špatně, ale 
člověk tak nějak podvědomě chce, aby se jeho děti měly ještě lépe. Také sním o tom, že 
jednou náš dům bude opravdu k obrazu mému. Moc velký snílek nejsem, spíše realista.  

 
Dalo by se říct, že zhruba polovina života je za Tebou. Myslíš, že ta lepší nebo horší? 

Takhle se to nedá rozdělit. První polovinu života člověk prožívá bezstarostné období dětství, 
období smíchu a her a také mnohdy bouřlivé mládí.  Dnes mám obrovskou odpovědnost za 
svoji rodinu. Děti jsou relativně malé, takže i ty starosti s nimi jsou zatím malé. Ty 
opravdové na nás teprve čekají. Doufám, že je společně zvládneme. Ale život přináší i 
spoustu radostí. Nezáleží ani tak na tom, které období života prožíváme, ale na tom, jak jej 
prožíváme. Pokud člověk nalezne smysl svého života a kolem něj žijí lidé, kterým na něm 
záleží, pak je jeho život plnohodnotný. Ať je mu dvacet nebo šedesát.  
 
Velmi děkuji za rozhovor a z celého srdce přeji vše nejlepší. 
 
 

Společenská kronika 
 
„Život – je to jen krátké otevření a zavření očí. Na každém z nás záleží, co v tento daný 
okamžik uvidíme“ 

Jubilanti pro měsíc červenec  

Radek Bula 4.7.2007  -  35. narozeniny 

 
 

V měsíci červnu odešla na věčnost ve věku nedožitých 87. let  p. Zdeňka Kovaříková. 
Svůj život prožila v Malé Štáhli a proto ji věnujme tichou vzpomínku. 



Pouť v Malé Štáhli  

 

V neděli 24.6.2007 se v naší obci konala již tradiční  mše v kapli zasvěcené sv. Janu Křtiteli.  
Účast poutníků byla velmi hojná. Po skončení bohoslužby se před kaplí podávalo bohaté 
občerstvení. Bohoslužba v kapli bývá jen jedenkrát do roka a snad právě díky tomu se vždy 
stává velkou společenskou událostí. Všichni dobře víme, komu je kaple zasvěcena, ale kdo 
to vlastně byl Jan Křtitel?! 
 
Co píše o Janu Křtiteli Nový zákon? 

Až do svého třicátého roku žil Ježíš v Nazaretu. Jednoho dne odtud odešel. Odebral se na jih 
k řece Jordánu, kde působil pozoruhodný prorok. Přicházely k němu zástupy lidí a nechávaly 
se křtít. Byl to Jan Křtitel. Měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a 
potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Vycházel k němu celý Jeruzalém a celé okolí 
Jordánu, lidé vyznávali své hříchy a dávali se od něj v řece Jordán křtít.  
Byl to křest pokání. Ty, kteří se chtěli obrátit, tj. změnit život a být věrni Božímu zákonu, Jan 
ponořoval do vody Jordánu. Pro křtěné to byl začátek nového života. Jan dobře věděl, že 
Ježíš křest nepotřebuje. 
Po nějakém čase i Ježíš požádal, aby ho Jan pokřtil. Když se všechen lid dával křtít a když 
byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné 
podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil“ 
Pak se Ježíš odebral na poušť a brzy sám začal kázat a křtít jako Jan, ale na jiném místě 
řeky Jordánu. Shromažďoval kolem sebe své první učedníky. Jan vybízel lidi, aby šli za 
Ježíšem se slovy. „ Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce, on musí růst, já 
však se menšit.“ 
Smrt Jana Křtitele. 
Jan byl uvězněn a poté zavražděn Herodem Antipou, protože Jan jej káral, že si vzal za 
manželku ženu svého bratra.  
 
 
 

 

Den dětí v naší obci 
 
 
Všichni velmi dobře víme, že pro děti  je tento svátek velmi důležitý. Na jejich počest se ve většině měst 
i obcí konají radostné oslavy. V naší obci, stejně jako v mnoha dalších se spolu s oslavou dětského dne 
pořádá tzv. kácení máje.   

Letošní oslavy se vydařily. Počasí dětem přálo, sluníčko se na ně z oblohy usmívalo a na hřišti panovala 
veselá nálada. Obecní úřad spolu s některými rodiči přichystal pro děti celou řadu soutěží. Tyto se 
odehrávaly na různých stanovištích, které byly rozděleny na ploše hřiště. Děti měly mimo jiné za úkol 
rozpoznat nejrůznější pochutiny, namalovat obrázek, nalíčit se v kosmetickém studiu, dokázat svou 
tělesnou zdatnost. Po splnění  úkolů na všechny soutěžící čekala sladká odměna.  

V podvečerních hodinách se vše chystalo na kácení máje. Tohoto úkolu se spolu se svou motorovou  
zubatou přítelkyní zhostil pan Neshoda a za pár okamžiků se májka skácela k zemi. Patří již k 
letité tradici, že muž,  zmocní se špičky májky je odměněn lahvičkou dobrého moku. Letos nás příroda 
donutila malinko tradici pozměnit, neboť při silném poryvu větru začátkem měsíce května se špička 
májky zlomila. V letošním roce se  tedy trofejí stal plyšový medvídek, který střežil májku.  Jako muž 
činu se projevil pan Antonín Kadlec. O radost ze svého počinu se podělil s okolo sedícími a „dali si po 
štamprli“.  

Zhruba v 19,00 hodin se děti vypravily na stezku odvahy. Stezka byla vyvrcholením dětských oslav a po 
návratu z ní se děti začaly pomaličku rozcházet do svých domovů.  

Dospělí pak strávili na hřišti  nádherný večer. Popíjelo se, diskutovalo a  přítomní se bavili do pozdních 
nočních hodin.  

Touto cestou bychom rádi všem, kteří mají svůj podíl na přípravách  oslav dětského dne, především 
členům sportovního výboru, velice poděkovali. Především jejich zásluhou mohly naše děti prožít 
nádherné odpoledne a dostatečně svůj svátek oslavit. 
 

 



 

Obecní úřad v Malé Štáhli 
pořádá  

X. ročník turnaje v nohejbale 
o putovní pohár starosty obce 

sobota 14. 7. 2007. 
 

Začátek v 8:00 hod.    Malé hřiště na návsi 
 

Zveme všechny občany a rekreanty k účasti, 
 kdo nemůže hrát, nechť se přijde pobavit a povzbuzovat 
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