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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Září 2012                                     Číslo 

31 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

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

 

 

Září. 

Měsíc, který, vyjma školy chtivých natěšených prvňáčků, mnoho dětí 
školou povinných zrovna v oblibě nemá - začala škola.  

Kromě konce velkých letních prázdnin nastalo také časné ranní 
vstávání a brzké večerní šero. Dny se nám na podzim zkracují a my 
se vracíme zpět k zimnímu času. Konec teplých letních večerů 
strávených na našich zahrádkách a v letních přístřešcích nás 
utvrzuje v tom, ţe je tu podzim. Víme, ţe oficiálně sice začíná 23. 9., 
ale i tak by byl člověk rád, kdyby se léto ještě na malou chvilku 
zdrţelo. 

A bude hůře. Čeká na nás chladný vítr, který pomalu očeše listí ze 
stromů.  

Podzim na nás působí trochu melancholicky. Sice se barví listy 
stromů, tu a tam na zem dopadnou i příjemné podzimní paprsky 
slunce, spojené však se studeným vánkem. Podzim umí být chladný, 
deštivý a blátivý. Právě takový nám způsobuje podzimní deprese. Do 
ničeho se nám nechce, nejradši bychom zůstali celý den zalezlí v 
posteli. Mnozí se ovšem letos na podzim těší, těší se, ţe bude brzy 
tma, ţe bude pršet, ţe bude „vlezlo“. 

Aţ tohle vše nastane, člověk zpomalí, konečně začne odpočívat – 
lenošit. Zkuste to také a dopřejte si odpočinek a sladké nicnedělání.  
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Co Vás zajímá  

 
Upozornění energetiků 
Majitelé pozemků, na kterých jsou umístěny stoţáry či je vedeno nadzemní 
elektrické vedení – distribuční soustava,jsou podle § 25 odst. 3 písm. g) 
zákona č. 458/2000 Sb., povinni provést okleštění  nebo odstranění 
stromoví a jiných porostů, ohroţující bezpečné provozování zařízení 
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. U 
nadzemního vedení nn do 1 kV: 

 U stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob, musí 
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od 
izolovaného a kabelového vedení 1,5 m. 

 U stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí 
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a  izolovaného 
a kabelového vedení 1,5 m. 

 
Místní rozhlas 
S finanční podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (70 %), 
jsme pořídili místní rozhlas. Občané tak budou rychle informováni o 
záleţitostech, které je mohou zajímat, bude moci být podávána informace 
meteorologů o předpovědích změn počasí, které by mohly ohrozit občany a 
jejich zájmy. Postupně bude zaveden reţim pravidelných hlášení. Kdo 
nestihne hlášení , nebo si je bude chtít upřesnit (zopakovat), můţe ze 
svého telefonu zavolat na číslo 

605 535 395 

A poslední hlášení se mu do telefonu zopakuje. 
Obracíme se na občany, aby na obecní úřad podali informaci o 
problémech, které, hlavně z počátku, s poslechem budou mít. 
 
Vybavení na návsi 
Rovněţ s finanční podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
(70 %), budou vyměněny čekárny u zastávek autobusů u silnice I/11. Dále 
bude postaveno přístřeší na návsi, které nahradí dosud pouţívaný zelený 
stan při akcích pořádaných na návsi. Při akcích bude slouţit k umístění 
zařízení a jako prodejní stánek, mezi akcemi pak k uskladnění mobiliáře. 
 
Osvětlení obce 
Dále s finanční podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
(70 %),  bude provedena výměna svítidel za LED lampy, které mají výrazně 
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niţší spotřebu elektrické energie a navíc budou ještě při sníţeném příkonu 
svítit celou noc.  

Společenská kronika 
 

Každý má být spokojen s dobou, která mu je dána k životu. Krátký čas 
života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.  
 

Jubilanti měsíců srpen, září, říjen 
 

Štrajt Karel……………..60. 
Bauer Gunter…………..50. 
Horňáčková Jana..........35.  
 

Vašek Libor…………… 45. 
Mackurová Květoslava..45. 
Dohnal František………75.  
 

 
Oslavencům přejeme hlavně zdraví a osobní spokojenost. 

 
Panu Karlu Štrajtovi, který se zařadil mezi občany pobírající starobní 
důchod, přejeme klidné a pohodové dny v zaslouţené předčasné 
penzi.Zcela záměrně se v souvislosti s p. Štrajtem vyhýbám slovu 
důchodce, neboť ve spojení s ním se mi zdá toto slovo aţ hanlivé.  
 
Paní Květoslavě Mackurové k jejímu jubileu také srdečně gratuluji, ale 
musím na ni něco prozradit. Měla jsem v úmyslu dát do Zpravodaje 
rozhovor s ní. Ona mi jej poskytla, její ţivotní příběh je poutavý, i kdyţ 
sloţitý, ale z osobních důvodů odmítla jeho publikaci. Snad svůj postoj do 
svých padesátých narozenin změní, nezbývá neţ doufat. 
 

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 
 je oslavován 1. října. Všem seniorům naší obce k svátku 
přejeme hodně zdraví a vládu, která je nebude okrádat.  
 

 
Připomínáme, ţe se jiţ naplno rozběhl keramický krouţek pro 

všechny zručné lidičky. 
Kdy se šikulky a šikulové sejdou se vţdy s předstihem dozvíte 

v místním obchodě. 
 

Také místní knihovna, po prázdninové výluce,  

své dveře pro širokou veřejnost jiţ otevřela. 

Paní Jana Dohnalová se na Vás zcela jistě těší!! 
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Ze ţivota v obci 

Vítání občánků. 
 

Dne 16. 06. 2012 se v Obecním domě, v prostorech místní knihovny, 
konalo vítání občánků. Den patřil lednovému Honzíku Švejdikovi a 
březnovému Tobiášku Dohnalovi. 
V obci tak nadále pokračuje tradice, kdy pan starosta slavnostně přivítá 
nově narozené maloštáhelské děti. 
Rodiče a další hosté, kteří se účastnili této akce, vyslechli citlivá slova pana 
starosty adresována dětem. Cituji: 
 „ I když Vás v budoucnu možná život odvane jinam, Malá Štáhle bude vždy 
Vašim rodištěm. Místem, kde začal Váš život. Věřím, že budete hrdými 
občany a že se do Malé Štáhle budete rádi vracet.“ 
 
Tuto malou slavnost umocnily svým krátkým vystoupením místní šikovné 
holčičky - Barunka, Kačenka a Vendulka. 
Rodiče podepsali pamětní listy, odnesli si příslib finančního daru obce a 
naši nejmenší byli obdarováni milými drobnostmi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novým občánkům naší obce i jejich rodičům přejeme hodně zdraví  
a ať jsou mezi námi spokojeni. 

 
Prázdninové vaření guláše a stanování na hřišti  
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Paní Jana Bauerová připravila pro děti zajímavý program, prázdninové 
vaření guláše a stanování na hřišti. Ţe to byl dobrý nápad, je patrné 
z dojmů dětí, které uvádíme: 
 
Barborka Bulová 
Sešli jsme se odpoledne na hřišti, povídali jsme si s ostatními kamarády a 
čekali, aţ dorazí zbytek dětí. 

Dospěláci mezitím stavěli stany, tam se totiţ i přespávalo. Já teda ne, 
protoţe mi to mamka zakázala. Já ji to trošku vyčítám, protoţe tam mohla 
spát i Libuška - a ta je teprve ve školce. Ale kdyţ jsem se pak v noci 
probudila do té děsné bouřky, byla jsem ráda, ţe spím ve své posteli. 

Kdyţ dorazily poslední děti, teta Bauerová řekla, ţe si něco uvaříme. To 
něco byl guláš. Rozdělila nás na skupinky a kaţdá ze skupinek měla svůj 
úkol. Naše skupina holek umývala, škrábala a krájela brambory. Občas 
nám nějaký brambor spadl na zem, byla to sranda. Teta krájela do guláše 
maso, teda párky. Potom se guláš vařil na ohni. Kromě guláše se ještě 
připravovaly brambory s kabanosem v alobalových balíčcích, to bylo taky 
super.  

Ve velkém bílém stanu se hrály různé hry, četly se strašidelné příběhy, 
třeba o upírech. Prostě zábava. Blbé na tom bylo, ţe jsem musela jít brzy 
domů, tak snad mi to vyjde příští rok.  

Akce se mi moc líbila. 

 
Vendulka Janíková 

Kdyţ se dovařil guláš, chystalo se na spaní. Matračky do stanu, spacáky a 
tak. Já měla být ve stanu s Míšou Kadlecem. Taky byla stezka odvahy. Šli 
jsme všichni společně, nebáli jsme se, na cestu nám svítily baterky. 

Po návratu na hřiště jsme pojedli a pozorovali jsme noční oblohu. Byla plná 
blesků. Nakonec se ve stanech nespalo, přišla obrovská bouřka plná 
hromů, blesků a strašný vítr. Málem to odneslo nás i stany. Utíkali jsme se 
schovat na obecní dům a nakonec se spalo u strýce Hujera, někdo 
v obýváku, někdo u kulečníku. 

Dostali jsme teplé kakao. Přišel můj taťka, ale já vůbec nechtěla jít domů a 
taky jsem nešla. Moc se mi to líbilo, spát se šlo aţ ve dvě hodiny, kluci 
pořád dělali neplechu, ale bylo to dobré, fakt. 
 

Je zřejmé, ţe i zdánlivě obyčejné věci dokáţí udělat dětem radost, 
přinést jim záţitky. 

Jen více takových akcí. 
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  Za děti děkujeme Janě Bauerové a všem, kteří se na akci podíleli.. 

 

Nohejbal 
 

Pracovní povinnosti mi znemoţnily účastnit se, jako aktivní divák, letošního 
15- tého ročníku turnaje v nohejbale. Na hřiště jsem dorazila aţ ve 
večerních hodinách, kdy uţ medaile byly rozdány, raţniči rozprodáno, 
z pečených kuřat zbyla jen zeleninka, ve které byla kuřata naloţena a 
mnoho účastníků jiţ doma usínalo. Jak se říká: „Kdo pozdě chodí, sám 
sobě škodí“. Mohu tedy přinést pouze zprostředkované informace. 
Tak tedy: 
Turnaj startoval v 8.00 hodin. Na hřišti se sešlo 8 muţstev. 
Týmy společně sehrály 20 zápasů. 
Bronzovou medaili se odnesl tým ze Slovenska „TURZOVKA“. 
Stříbro vybojovalo druţstvo Stará Ves I. 
Z mety nejvyšší – zlaté medaile se radovali místní borci – Malá Štáhle. 
Pro účastníky i hosty turnaje bylo připraveno bohaté občerstvení – pivo, 
makrely, kuřata, raţniči, uzené cigáro. 
Vítězství - a turnaj vůbec, se bujaře oslavovalo do ranních hodin. 
Oslavy neustaly ani další den, kdy se z hřiště ještě ve 22 hodin ozývala 
hudba z reproduktorů a radostné jásání.  
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Další zdařilá fota z obecních akcí naleznete na stránkách obce 
www.malastahle.cz, v sekci galerie – fotogalerie – foto 2012. 

Rozhovor měsíce - paní Ludmila Bršťáková 
 

Kytice, které jí darovali její nejbližší k narozeninám, již dávno uvadly, 

bonboniéry byly snědeny, oslava významného životního jubilea již patří 

minulosti……. 

Přesto jsem si k rozhovoru měsíce vybrala právě ji. 

Je pamětnicí naší obce a má nám toho dosti co říci a předat. 

Stačí jen naslouchat …….. 

 
Narodila se ve Skalici na Slovensku, rodičům Gregorovi a Augustýně 
Podhorským. Měla ještě starší sestru, ta ovšem v dětství zemřela, 
pravděpodobně na zánět slepého střeva. 
Rodiče pracovali v zemědělství a ţili si vcelku spokojeným ţivotem. 
Přišel rok 1946 a rodina se ze Slovenska stěhovala. 
 
Proč? A jak vidí svůj ţivot sama paní Ludmila??! 

„Já vlastně ani nevím. Tam, kde jsme bydleli bylo dobře. Bydleli jsme 

v domku, měli jsme vinohrad, bylo tam teplo, nevím, co stálo za 

stěhováním se. Přijeli jsme vlakem / asi / a nastěhovali se na křižovatku – 

dnešní dům Chvastkových. Tatínkovi rodiče, tatínkův bratr / nevlastní / – 

pan Chvastek, mí rodiče a já. 

V domě bydlela německá rodina cestáře, měli dceru Erny, s tou jsem si 

hrávala, chodili jsme spolu na kyselku do Velké Štáhle. Společně jsme 

bydleli, všichni společně jsme jedli u jednoho stolu, necítila jsem od nich 

žádnou zášť. 

Asi po roce museli odejít, všechno nechali tak jak bylo, vzali si ssebou jen 

povolených 50 kg na osobu. Bylo to zvláštní. 

Dobře si pamatuji, že před domem č.p.30 stál po válce dlouho německý 

tank, kluci si v něm hráli, pak ho vojáci odtáhli. 

Pamatuji si také na Banderovce v okolních lesích, byli i v naší obci. Vím, že 

někteří z nich jsou pohřbeni i na našem hřbitově, zastřelili je čeští 

příslušníci, nevím jestli vojáci nebo policisti. Taková byla doba. 

V domě č.p99 se narodil v roce 1949 také můj bratr Ladislav, takže je 

vlastně z Jamartic. 

Asi rok - dva před bratrovým narozením porodila maminka předčasně 

dvojčata, bohužel obě děti zemřely, medicína tehdy neměla takové 

možnosti jako dnes.  

http://www.malastahle.cz/
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Do první třídy jsem nastoupila tady, chodila jsem do školy s Jožkou 

Vlčkem, Tondou Lašákem, Ankou Kročilovou, byli jsme dobrá parta. Učil 

nás pan učitel Stivar, později p. učitel Ryngl. Od páté třídy jsem chodila do 

školy do Rýmařova, zastávka byla v té době na křižovatce, dnes zastávvka 

směr Dolní Moravice. 

V roce 1951 šla naše rodina bydlet na hospodu, bydleli jsme dole na levé 

straně. Tatínek soukromě hospodařil a večer pracoval jako hospodský, ale 

hospoda byla jen nalévna. Maminka také pracovala v zemědělství. Nejprve 

v JZD, pak se z JZD stal Státní statek. Pamatuji si, že předsedou JZD byl 

pan Studený, ale kde bylo sídlo nevím. V obchodě, v č.p.30, prodával pan 

Krahulík, později se odstěhovali. Předsedou MNV byl pan Machů.   

Tatínek později pracoval v prachárně na vrátnici. 

Dobrá kamarádka z dětství byla Eva Kapicová, její tatínek byl vedoucím 

v Lenasu, bydleli tam, kde později paní Mičková, v domě, který se právě 

teď demoluje. 

Když jsem měla šestnáct let hospodu koupila Jednota a my jsme se 

stěhovali na dům č.p.21. Prostě se prodala kráva a koupil se dům.  

Dům byl před našim příchodem plný nájemníků. Bydleli zde Bochníčkovi, 

Lilkovi, Kadlecovi, Mahdalíkovi, Šulajovi a další. Všichni společně měli 

jeden suchý záchod, nepamatuji si, že by v domě byla koupelna. Ta se 

budovala daleko později. 

Časem se postavila kolonka, nájemníci se odstěhovali a naše rodina pak 

v domě bydlela s rodinou p. Františka Kadlece a paní M. Jilgovou. Později 

se i tito odstěhovali a zůstali jsme sami.“ 
 

Banderovci - ukrajinští „nacionalisté“ se zbraní v ruce v čele s velitelem 
S. Banderou, jenž dal těmto jednotkám také jméno. Tato organizace vznikla 
během 2. sv. války. Jejím cílem byla samostatná Ukrajina. Banderovci věřili, 
že jejich snažení podpoří německá okupační moc, ale ta o samostatnou 
Ukrajinu nestála. Po 2. sv. válce se Banderovci snažili opustit Ukrajinu a 
probíjeli se na západ, do Bavorska. V Mnichově sídlilo ústředí Ukrajinské 
povstalecké armády. Řada bojůvek se odehrála v letech 1945 - 1947 na 
území Československa.  
Dotazovala jsem se na toto téma pamětníka - p. Jilga a ten mi prozradil, že 
tank nebyl tank, ale pojízdné opancéřované samohybné dělo, které mělo 
namířenou hlaveň na budovu dnešního Obecního domu. V jeho útrobách 
bylo plno nábojů. Banderovci v naší obci opravdu operovali, v okolí „lágru“, 
střílelo se tam, ale o mrtvých a pohřbených pan Jilg neví. 
 Poznámka autorky 
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V roce 1958 se v místní hospodě seznámila se svým budoucím 
manţelem p. Františkem Bršťákem. Pracoval na šachtě, domů jezdil 

jen na víkendy, jeho rodina bydlela na Janíkovém. 
Co jí na panu Františkovi imponovalo: 
“ Byl to moc šikovný chlap, láska na první pohled. V roce 1960 se konala 
velká svatba, asi šedesát hostí, deset druţiček. Obřad se konal na úřadě a 
také v rýmařovském kostele, kde oddával Mons. ThDr. František Vaňák, 
pozdější olomoucký arcibiskup. Svatební hostina proběhla v domácím 
prostředí.“ 
Manţelům se v roce 1961 narodila dcera Věra, díky které se dnes těší 
z vnoučat a pravnoučka Tomáška. 
Mladí manţelé společně trávili pouze víkendy, přes týden pan František 
pracoval na šachtě v Ostravě. 
V roce 1963 rodinka odešla do Havířova, který se na téměř devět let stal 
jejich domovem. 
Jak na toto období paní Ludmila vzpomíná? 
„Chtěla jsem jít bydlet do Havířova, abychom byli všichni tři spolu, ale nikdy 
jsem si tam nezvykla. Bylo to kruté, nikoho jsem neznala. Často, jak to jen 
šlo, jsme jezdili domů do Štáhle. Potom můj tatínek onemocněl, manţel měl 
odpracováno dvacet let na šachtě a tak jsme se vrátili. Byla jsem moc 
ráda.“ 
 
Paní Ludmila, po ukončení povinné školní docházky aţ do narození 
dcery, pracovala jako dělnice v místní tírně lnu. V Havířově potom 
pracovala jako pomocnice v jeslích. Od roku 1972 aţ do odchodu do 
důchodu v roce 1998 pracovala ve firmě OKÁL  Rýmařov. 
 
V mých očích jste jasným důkazem aktivního důchodce.  
Myslím to samozřejmě v dobrém, ale jak to děláte: 
 
1. Ţe Vám nic neuteče, o všem máte přehled? 
„Hodně čtu. Dnes hlavně časopisy, dříve to byla antická literatura. Ráda a 
často poslouchám rádio  - oblíbený Radioţurnál, luštím kříţovky. Zkrátka 
„bystřím si mozek“. Také v televizi se toho člověk mnoho dozví.“ 

 
2. Pracovně jste také, v rámci moţností,aktivní. Copak necítíte únavu, 
bolest a další neduhy o kterých mnozí důchodcci dokáţí moc povídat. 
„Abych řekla pravdu, nic mě nebolí. Musím zaklepat, ale zdravotně jsem na 
tom dobře. V poslední době mě trápil zánět v ruce, ale jinak je vše 
v pořádku.“ 
 
3. Málokdo by Vám hádal sedm kříţků. Prozradíte svůj recept na 
dlouhověkost? 
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„ Jestli se ptáš, kolik dám měsíčně za kosmetické přípravky, tak málo, moc 
málo.  Krém mám od vánoc od Jany z Avonu, takţe v tomto jsem opravdu 
skromná“. 
Něco vám na p. Ludmilu prozradím.  
Občas se společně potkáváme a věřte mi, ţe před večerní kávou, která 
je určitě nezdravá, dává přednost nápoji Caro – lahodnému 
cereálnímu drinku. Tak moţná, ţe právě Caro je jejím elixirem……..  

  
Co Vás jako důchodce trápí a co naopak těší? 
Trápí mě nepořádek v našem státě, všeobecný nepořádek. 
Těší mě moje dobrá rodina. Moje dcera, vnoučata, Tomášek, mí blízcí - to 
je moje radost. 

  
Váš pohled na stáří, jak hodnotit toto období? 
„ Myslím, ţe pokud je člověk zdravý je stáří hezké. Pokud jsou na stáří dva 
je to dobré, jak se jeden ztratí je to zlé, po všech stránkách. Moji výhodou 
je, ţe mám dobrého muţe, který se velmi dobře dokáţe postarat o chod 
celého domu, myslím údrţbu, drobné opravy, topení, zahrada, skalka. Patří 
mu za to vše velký dík. Často mu pomůţe také zeť Vlado, vnuk Radek. 
Opravdu jsem jim za pomoc a jejich starostlivost moc vděčná. Právě díky 
tomu jsem v pohodě a v podstatě bezstarostná“. 
 

Velice děkuji za Váš poutavý ţivotní příběh a za celý rozhovor. 
 

Na aktuální téma – metylalkohol 
 

V zemi, která je celosvětově proslavena dobrým a levným pivem, je tolik 
otrav z nekvalitního alkoholu překvapivé – takto se o metylalkoholová kauze 
a vyhlášení prohibice zmiňují zahraniční média. 

O kauze slýcháváme dnes a denně ze všech médií,  
takţe mi dovolte věnovat tomuto tématu také pár řádků. 

Z hlediska racionálně uvaţujícího člověka není důvod k panice. Podezřelý a 
podezřele levný rozlévaný alkohol si většina z nás v trafice nekupuje tak 
jako tak. A kvalitní alkohol ze spolehlivých zdrojů metylalkohol neobsahují. 
Alespoň doufejme……… 
Domácí pálenky sice nějaký obsahují všechny, ale zase je ho příliš málo na 
to, aby mohl škodit, navíc je v nich mnohem více etylalkoholu, který 
podporuje odbourávání všech dalších alkoholů. Já osobně, coby 
vyznavačka vína, zůstávám klidná. 
 



 11 

Stát by měl – má povinnost - své obyvatele chránit. V legální obchodní síti 
se nesmí objevit produkty poškozující zdraví obyvatel, natoţ jedovaté. Tady 
polistopadový – demokratický reţim naprosto selhal. 
 

Za mnohé postřehy, které přinesla metylalkoholová kauza přináším jeden, 
pod který bych se mohla podepsat. Byl odvysílán v rádiu, přináším jeho 
přepis: 
VŠE SE DALO DO SOUKROMNÝCH RUKOU A DNES ŘEŠÍ STÁT 
TENTO PROBLÉM. PROČ SI NENECHAL LIKÉRKY A VÝROBNY 
ALKOHOLU VE SVÉ REŢII A NEMUSELA BÝT METYLALKOHOLOVÁ 
KAUZA, ZBYTEČNÁ SMRT, ANI DAŇOVÉ ÚNIKY. DNES ALE MUŢE 
VYRABĚT ALKOHOL KDE KDO.  
JE BEZVÝZNAMNÉ O TOMTO PROBLÉMU DISKUTOVAT. NEZBÝVÁ, 
NEŢ SE DÍVAT KAM ZAJDE MORÁLKA DEMOKRACIE A 
SVOBODONÉHO PODNIKANÍ BEZ ŘADNÉHO DOHLEDU STÁTU. 
HLAVNĚ ŢE MÁM ZISK, ZA JAKOU CENU JE JEDNO. 

 

Z jednání obecního zastupitelstva 
 

ZO dne 9.7.2012 
 Zastupitelstvo obce schvaluje předání dárkových poukázek v hodnotě 300,-Kč, 

žákům Simoně Kročilové a Ladislavovi Podhorskému. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 tak, jak bylo 

předloženo. 

 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu oslovením firem, ohledně spojení 

zhotovení autobusových zastávek+přístřešku a rozhlasu+VO. 

ZO dne 6.8.2012 
 Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dodávku přístřešku a čekáren jako 

nejvhodnější nabídku firmy DELTA Svratka, s.r.o., Svratka. 

 - Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dodávku osvětlení a rozhlasu jako 

nejvhodnější nabídku firmy JDRozhlasy, s.r.o., Vigantice. 

  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu v dalším jednání s firmami DELTA 

Svrtaka,s.r.o. a JDRozhlasy, s.r.o. Vigantice. 

 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení medailí, pohárů a dárkových košů pro 

výherce nohejbalu, který se uskuteční 25.8.2012,  v hodnotě cca 5.000,-Kč. 

ZO dne 3.9.2012 
 Zastupitelstvo obce ruší část usnesení č.5 zápisu č.8/2012 ve znění 

„Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro dodávku přístřešku a čekáren jako 

nejvhodnější nabídku firmy DELTA Svratka, s.r.o., Svratka.“ 

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou WOOD intex,s.r.o. 

Mladějovice na 1ks víceúčelové nezateplené chatky – prodejní kiosek na 2ks 

autobusových zastávek a dodatek č. 1 smlouvy na přístřešek – altánovou část. 
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 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou JD Rozhlasy s.r.o. 

Vigantice na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu a rekonstrukci veřejného 

osvětlení. 

 
INFORMACE K VOLBÁM  

 

1. Volby do Zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, jimiž jsou 

pátek 12. a sobota 13. října 2012. 

V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 

odin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 

14.00 hodin.  

2. V obci Malá Štáhle je volební místnost v Obecním domě (knihovna). 

3. Právo volit  do Zastupitelstev krajů má každý občan České 

republiky,  s trvalým bydlištěm ve volebním obvodu obce, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, ve druhém kole pak může 

volit ten, kdo  v den druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.  

4. Informace o základních zásadách hlasování do Zastupitelstev krajů 

poskytne voličům na požádání obecní úřad.  

5. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky po 

příchodu do volební místnosti platným občanským průkazem, platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky nebo 

jiného členského státu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, 

neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního 

předpisu, nebude mu hlasování umožněno.  

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní 

úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 

hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V 

takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s 

přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a 

výpisem ze seznamu pro volby do Zastupitelstev krajů. Při hlasování 

postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost 

hlasování.  

7. Způsob voleb: 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí volič 

do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V prostoru určeném 

pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací 

lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového 
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čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 

vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího 

lístku nemají na jeho posuzování vliv.  


