ZPRAVODAJSTVÍ
z obydlené zatáčky
Číslo 36

Listopad 2013

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní
úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov.
Připravuje Jana Bulová
Před pár dny jsem si proţila opravdovou noční můru.
Sedla jsem ke psaní zpravodaje, seděla jsem desítky minut,
pak hodin, ale stránka byla stále prázdná.
Čekala jsem na myšlenku, impuls, ale nic.
Hlava plná myšlenek byla náhle hlavou bez myšlenek.
Naštěstí, i pro Vás, jsem procitla.
Mé ruce jsou na svém místě a rozhodly se v součinnosti s mými
myšlenkami vytvořit pro Vás
další číslo obecního zpravodaje – poslední letošní.
Tak příjemné čtení.
Protoţe se měsíc listopad chýlí ke svému konci, nemůţeme se nedotknout
nadcházejících vánočních svátků. Připomeňme si pár vánočních obyčejů:






Věštilo se třeba pomocí ořechů. Kdo první našel v ořechu tmavé jádro,
toho prý čekala brzká smrt. Nebo se vybraly tři ořechy, odstranily se jádra,
do jednoho se dala hlína, do druhého chleba a do třetího mince. Skořápky
se slepily k sobě a daly se mezi ostatní ořechy. O půlnoci si kaţdý vybíral
z mísy. Kdo se trefil na ořech s hlínou, čekala ho chudoba, ořech s mincí
znamenal hojnost a ořech s chlebem znamenal spokojenost.
Dlouhodobá předpověď počasí podle našich předků. Po štědrovečerní
večeři se vezme cibule, rozpůlí se a z kaţdé půlky se pozorně vydělí šest
slupek. Slupky se rozestaví řadou na stůl a označí se jmény jednotlivých
měsíců. Nyní se dá do kaţdé špetka soli a nechají se stát do rána. Podle
toho, jak ve slupkách je na Hod boţí sůl více či méně rozmočená, se
usuzuje na měsíce vlhké, průměrně vlhké nebo suché.
Sfoukávala se svíce a podle směru kouře se určovala budoucnost. Kdyţ
kouř stoupal vzhůru, měl by být dotyčný další rok zdravý. Kouř směřující do
kouta nebo k peci znamenal, ţe má zůstat doma a komu šel kouř dveřím,
tem měl odejít u domova.
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V místnosti, kde probíhala štědrovečerní večeře, se náhle rozsvítilo,
sledovali se stíny. Čí stín neměl hlavu, ten měl do roka zemřít.

Z jednání obecního zastupitelstva
ZO dne 2.9.2013:

 Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu s panem Radkem Krupou na
prodej pozemku p.č. 133/2 o výměře 2989 m² za cenu 68 747,-Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu s paní Alžbětou Krupovou
a panem Jiřím Krupou na směnu pozemku p.č. 133/6 a p.č. 53/1. Rozdíl ve
výměře pozemků v ceně 20 953,-Kč zaplatí obec.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení do přeshraniční spolupráce
s Občanským sdružením ZUBOR obce Zubrohlava ze Slovenska.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013.
 Zastupitelstvo obce pověřuje pana starostu v jednání s Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, o bezpečnosti hlavní silnice I/11.
 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar novomanželům Janíkovým ve
výši 2000,-Kč.

ZO dne 9.10.2013:

 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu
vlastnického práva k nemovitosti s firmou Nádražní, Rýmařov.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy číslo Z S24 12 8120019900
o realizaci přeložky NN a číslo Z S24 12 8120025899 realizaci přeložky VN
se společností ČEZ Distribuce a.s.
 Zastupitelstvo obce schvaluje pytlový sběr plastů od 1.1.2014.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce v jednání s p. Pláničkou a
p. Bauerem, ohledně pozemkové úpravy související s cestou.

ZO dne 6.11.2013:

 Zastupitelstvo obce schvaluje termín a program veřejné schůze.
 Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v jednání u soudu byla Obec Malá Štáhle
zastupována Mgr. Miroslavem Dvořákem.
 Zastupitelstvo obce schvaluje závaznou objednávku – aukce jako služba
s firmou Nákupní společnost s.r.o.
 Zastupitelstvo obce schvaluje program společenských, kulturních
a sportovních akcí na rok 2014.
 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 53/1 paní MUDr.
Lucii Dvořákové o rozloze 50m² za cenu 0,50,-Kč/m².
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Členka volební komise, letos jiţ podruhé
V lednu letošního roku jsem téměř rozechvělýma rukama otevírala dveře
obecního domu, abych se, vůbec poprvé, zařadila mezi členy místní
okrskové volební komise. Jako místopředsedkyně jsem, spolu s ostatními
členy, dohlíţela na řádný průběh voleb. Po první přímé prezidentské volbě
by mě ani ve snu nenapadlo, ţe to nebylo letos naposledy.
Nepatrné náznaky nastalé situace signalizovalo jiţ nezvykle horké léto na
naší politické scéně. Tomuto tématu se věnoval také článek v předešlém
čísle zpravodaje. Prognóza dalších dní se jiţ tehdy dala tušit, ale stejně
jsem byla zaskočena.
Za, na den přesně, devět měsíců jsem znovu otevírala dveře obecního
domu a opět zasedla mezi členy okrskové volební komise.
Tentokráte mě provázel zvláštní pocit.
Na lednové prezidentské volby se většina z nás, voličů, těšila. Od jejich
vítěze jsme si mnohé slibovali, snad i nemoţné. Kdyţ poslouchám reakce
dnešních dní, očekávání vystřídalo rozčarování.
Tentokráte si uţ téměř nikdo nic nesliboval.
Obyčejní lidé mají povětšinou obyčejné starosti. Nebaví je neustále
sledovat ţabomyší války našich politických stran, uskupení a jejich
vrcholných, ale i řadových členů. Politici obyčejným lidem prezentují politiku
jako boj o moc. Moc, které přísluší synonymum koryto. V přímém přenosu
jsme svědky toho, ţe koryto není „nasypáno“, ale boj o něj je jiţ v plném
proudu.
Já, coby volič, jsem stála před velmi těţkým rozhodnutím. Dovolte mi,
podělit se s Vámi o své postoje.
1. Dříve bych volila ODS. Jejich program mi byl nejbliţší. Strana, která
vţdy hájila práva osob OSVČ. Osob, které pracují, mají
zodpovědnost, něco budují a nepoţadují berličku státu v podobě
štědrých sociálních dávek. Strana se ovšem nechala zatíţit tolika
skandály posledních měsíců, ţe jsem toto nemohla akceptovat.
Podle výsledků voleb jsem jistě nebyla jediná, podobně
smýšlejících voličů byly tisíce.
2. TOP 09 má k ODS velmi blízko, bohuţel pro mě je její předseda
nepřijatelný. To je ovšem můj osobní problém.
3. Sociální demokracii bych nevolila uţ jen proto, jak štědře plánuje
rozdělovat sociální dávky. S tím zásadně nesouhlasím. Pracovat
nemohou pouze nemocní, všichni ostatní nějakou činnost vyvíjet
musí. Nicnedělání je nejlepší cesta k degeneraci osobnosti, ztrátě
veškerých sociálních návyků. Důsledky jednou ponese celá naše
společnost.
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4. Okolo sebe v poslední době stále slyším, ţe za komunismu bylo
daleko lépe. Nevím, byla jsem dítě, posoudit tehdejší situaci
5. objektivně nedovedu. Se zaujetím, mnohdy i se slzami, jsem
sledovala televizní seriál Zdivočelá země, který mapoval situaci
v naší zemi od konce druhé světové války aţ po rok 1990. Jestli jen
část osudů hrdinů byla pravdivá, rozhodnutí je nasnadě. A pak
také, dokáţe si vůbec někdo představit tu ostudu v celé Evropě.
Roky se zde bojovalo za pád komunismu a teď, po čtvrtstoletí, se
sami dobrovolně a svobodně zvolíme to, proti čemu jsme bojovali.
Kocourkov, opravdu. Podle volebních výsledků jsou mnozí z nás
tak bezradní, snad i zoufalí, ţe se rozhodli pro návrat před rok
1989. Nevěřím, ţe by 741 044 voličů mělo problémy s pamětí.
6. Na výběr tedy zůstaly menší strany a uskupení. Jedno z nich bylo
v předvolebním čase téměř aţ „démonizováno“. 927 240 voličů
uvěřilo slibům úspěšného podnikatele pana Andreje Babiše,
potaţmo jeho politickému hnutí ANO. Zda je právě tento slovenský
podnikatel s českým občanstvím všelékem na vleklé problémy naší
země ukáţe aţ čas. Domnívám se, ţe za úspěchem hnutí ANO ve
volbách je především zoufalství voličů a jejich doufání v zázrak. Jak
říká největší český génius Jára Cimrman: „Jedině zázrakem lze
tady přeţít“.
Nevím, zda jsme v předčasných parlamentních volbách zvolili správně.
Chci věřit, ţe ano. Zároveň se mi ale zdá, ţe věřit je málo, holt ani víra není
všemocná.
K volebním urnám se voliči obce Malá Štáhle dostavili v hojném počtu,
máme zodpovědné voliče. Přesné výsledky voleb najdete na internetových
stránkách obce. U příštích voleb NASHLEDANOU.
Ještě něco mě napadlo v souvislosti volbami, lépe řečeno s hádkami našich
politiků a jejich skandály.
Pozorně sleduji projekt České televize České století, který mapuje klíčové
události českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů. Velmi poučné a
zajímavé.
Napadá mě, jak asi budoucí generace ztvární třeba v roce 2112 naši
současnost. Nebudou to mít věru lehké.
První dva díly, jeden byl věnován T. G. Masarykovi a druhý Mnichovské
zradě, jsem sledovala s téměř zatajeným dechem a s patřičnou hrdostí na
své předky. Jsme národ v srdci Evropy s historií, jeţ by nám mnohé jiné
národy mohly závidět. Historií, která ovšem bledne ve světle dnešních činů,
které světu předvádíme. Naši předci byli známí svou dobrosrdečností,
pohostinností a pracovitostí. Nechybělo jim nadšení, odhodlání, odvaha,
a hlavně Češství, chcete-li vlastenectví.
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Pokračujeme i my v jejich odkazech? Je to vůbec ještě pravda? Smutně
sedím nad klávesnicí. nejsem si totiţ jista, a nevím, zda současnost a
budoucnost přinese ještě důvod k hrdosti.
Předčasné volby 26.10.2013
Jak se volilo v obci:
Strana
Hlasy
Komunistická strana Čech a Moravy
23
Česká strana sociálně demokratická
22
ANO 2011
16
TOP 09
5
Úsvit přímé demokracie Tomia Okanuty 5
Strana zelených
3
Strana Práv Občanů – ZEMANOVCI
2
KDU– Československá strana lidová
2
Strana soukromníků České republiky
1
Česká pirátská strana

Někteří voliči to stíhali, jak se říká:„za dvě
minuty dvě“ (13:58).

Vítání občánků 27. 10. 2013.
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Maminka Jana Švejdíková s dcerou Elenkou.

Uvítání panem starostou

Společenská kronika
Stárnutí vás neuchrání před láskou,
ale láska vás, do jisté míry, může uchránit před stárnutím. (J. Moreau)
Významnou společenskou událostí dní minulých bylo vítání občánků,
občanky Elenky Miliánové, v letošním lednu narozené dceruška Jany
Švejdikové a jejího partnera Josefa Miliána. Mladá rodinka bydlí v Bruntále,
maminka Jana má trvalý pobyt v obci a Elenka také.
Malé Elence i rodičům přejeme mnoho šťastných společných chvilek.
Oslavenci na měsíce listopad, prosinec
Neshoda Vladimír
55. narozeniny
Vašek Alois
70. narozeniny
Tomek Tomáš
35 narozeniny
Podhorská Nikola
20. narozeniny
Smetana Zdeněk
70. narozeniny
Gajdoš Pavel
87. narozeniny
Gajdošová Šarlota
84. narozeniny
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Dvořáková Renáta
Neshoda Radek

55. narozeniny
30. narozeniny

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let.
Pozvánka na veřejnou schůzi

Zastupitelstvo

obce
svolává

Malá

Štáhle

veřejnou schůzi
na pátek 6. prosince 2013 v 18 hodin
do Obecního domu
Pozvánka na mikulášskou besídku
Zveme všechny děti a jejich příbuzné na

Mikulášskou besídku
v sobotu v 16 hod. – Obecní dům
Pozvánka na vánoční mši

Vánoční mše
se koná v kapli dne 24.prosince ve 23 hod.
Stále aktuální téma - Vracejme odpady zpátky do ţivota – má to smysl!
Víte, ţe jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen
čtyři měsíce, aby ve své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám
váţí? Kdybychom tento odpad ze všech domácností v kraji za celý rok
naloţili na nákladní vlak, jeho délka by dosahovala neuvěřitelných 150
kilometrů! Přitom by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí!
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiţ znovu smysluplně vyuţít, dají se
dále třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET
lahve. Z třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská fleecová
mikina, na tričko jich stačí pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou
součástí mnoha dalších výrobků, se kterými přicházíme denně do styku a
ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze směsných plastů se vyrábějí
například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny podél
rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací
dlaţba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.
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Z patnácti kartonů od dţusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru,
ţe vydá na jedno dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna
kartonová krabice na televizi. Z pěti běţných skleněných lahví se dá vyrobit
nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky,
alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také
pouţívá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot,
tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na
nový papír. Tímto způsobem se můţe pouţít aţ sedmkrát. Další moţností
jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních
hmot. Dobře vyuţitelný je i nápojový karton. Kromě nového papíru se z něj
vyrábí i lisované a izolační desky, které se pouţívají ve stavebnictví jako
alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných
rodinných domů.
Moţností, jak vyuţít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad
z našich domácností dále vyuţít, je důleţité, aby byl správně vytříděný. Pro
jeho třídění slouţí známé ţluté, modré, zelené ale i bílé kontejnery, které
jsou navíc označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy
pochyb o tom, ţe třídění odpadů má smysl!.
Více se o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz
Rozhovor měsíce
Tentokráte jsem se moc těšila na psaní vaší, přiznávám i mé, nejoblíbenější
rubriky občasníku, rozhovoru měsíce. Říkala jsem si, jak se nám tentokráte
pěkně sešli tři sedmdesátníci, to bude krásná práce. Poutavé povídání plné
zkušeností a popis dlouhé, mnohdy i nelehké, ţivotní cesty. Realita byla
ovšem jiná. Pánové jubilanti moji ţádost o rozhovor zdvořile odmítli ze
zdravotních důvodů. Bylo mi to opravdu líto, zcela jistě by si bylo o čem
povídat a my, později narození, jsme se mohli od těchto ţivotních matadorů
mnohému přiučit a také se poučit. Jejich současný zdravotní stav opravdu
není zrovna uspokojivý a proti tomu jsme všichni bezmocní. Pěkně jsem je
poprosila, ale nutit je samozřejmě nemohu. Nemohu nepoznamenat, ţe můj
velký obdiv sklízí ţeny obou pánů. Díky nim jsem pochopila další rozměr
lásky. Jejich péče, pochopení a odhodlání bojovat společně proti nepřízni
osudu je obdivuhodná. Můţete namítat, ţe je to přeci samozřejmě jejich
povinnost. Není. Dámy jen dostály slovům svatebního slibu: „ v dobrém i
zlém, v nemoci i ve zdraví….“. Zcela jistě si z nich můţeme vzít příklad.
Další adeptkou k rozhovoru měsíce byla jediná ţena mezi sedmdesátníky.
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Ta mě jednoznačně a velmi striktně odmítla. Důvodům jejího počínání
nerozumím, ale plně její rozhodnutí respektuji.
Čerstvým sedmdesátníkům přeji pevné zdraví a věřím, ţe k rozhovorům se
ještě dostaneme. Sedmdesát pět je přeci taky krásné číslo.
Bohuţel ani u dalších jubilantů jsem se ţádostí o rozhovor neuspěla.
Váţení čtenáři, chtěla bych na Vás apelovat. Vím, ţe rubrika – „rozhovor
měsíce“ se řadí na první místo v ţebříčku oblíbenosti našeho zpravodaje.
Uvědomte si prosím jedno, bez vaší spolupráce si další rozhovory měsíce
nepřečtete. Nebyla by to velká škoda…??
Napadá mě, zda sen, který jsem zmiňovala v úvodníku, nebyl špatným
znamením.
Váţení čtenáři, uvědomte si prosím, ţe psaní Zpravodaje nebývá mnohdy
snadné. Jsme velmi malá obec, na významné události obec velmi chudá.
Od dob zavření místní restaurace se zde i skandálů odehrává sporadicky.
Pokud uţ nějaký nastane, většinou se o něm stejně nedá psát, neboť
tiskovinu čtou i naši nejmenší a nejmladší….
Cyklicky se tady odehrávají stále stejné události – veřejné schůze, oslavy
Dne dětí, turnaj v nohejbale apod.
Psát poutavě o stále se opakujících akcích je někdy / většinou / fuška.
Rozhovor měsíce
Váţení čtenáři, nemohu Vás ochudit o tuto rubriku, jen adepta na
rozhovor tentokráte ulovím v přespolních vodách.
Lov byl úspěšný a tak vzhůru do čtení!!
Antonín Kadlec –
Zmínila jsem se, ţe se i on řadí mezi ty, kteří letos oslaví své
abrahámoviny. Podle bible se Abrahám, otec všech věřících, doţil
vysokého věku, padesáti let. Padesát let ţivota je věk, v němţ se
předpokládá nejen ţivotní zkušenost, ale i moudrost a zralost.
Bylo mi odpovězeno: „Tak Toník Kadlec uţ je taky starý chlap, je hrozné,
jak ten čas letí“. Napadlo mě poţádat „starého chlapa“ o pár slov, při
příleţitosti jeho ţivotního jubilea.
Jiţ 20 let není místem jeho trvalého pobytu obec Malá Štáhle, přesto si
myslím, ţe je v srdci stále maloštáhlákem. Kořeny tady za 30 proţitých let
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zcela jistě zapustil dostatečně košaté a přesadit takový strom není právě
lehké.
Narodil se svým rodičům a dětství proţil v domě č. 21 u Podhorských / dnes
tam bydlí Horňáčkovi /, později se rodina, která se časem rozrostla o
dalšího sny Františka, přestěhovala do činţovního domu č.p. 44.
Mateřskou školku Tonda navštěvoval místní a ZŠ nastoupil v Rýmařově.
Mezi místní kamarády patřili všichni vrstevníci. Pro své další studium si
vybral obor silnoproudá elektrotechnika se zaměřením na energetiku se
studiem v Mohelnici. Představa jeho budoucí práce spočívala v tom, ţe
bude obsluhovat nějakou rozvodnu popřípadě pracovat v elektrárně.
Po studiu nastoupil na základní vojenskou sluţbu v Popradě a později v
Liptovském Mikuláši, slouţil u zabezpečovacího útvaru VŠ v Liptovském
Mikuláši - jako velitel čety spojovací mobilní stanice.
Prvním zaměstnáním bylo od 1. 7. 1983 místo nákupčího v bývalých
Kovohutích Břidličná, kde pracoval na stejném místě do 1. 4. 2013.
V roce 1988 vstoupil do svazku manţelského, který se bohuţel ne zcela
vydařil a po 11letech se rozpadl. Je otcem 24leté dcery Dagmar, která
studuje 5 rokem vysokou školu v Karviné, obor Marketing a management.
Po 29 odpracovaných letech strávených v „Kovohutích Břidličná“ letos
rozšířil řady zaměstnanců firmy Kovošrot Moravia, a.s., která působí také v
naší obci. Dalo by se říci, ţe Tonda se vrátil domů. Nezůstal zde ale
dlouho, na jaře odešel budovat další pobočku firmy na sever Čech v oblasti
Lovosic.
1. Jak vzpomínáš na své dětství. Co jste společně s kamarády
podnikali, co tě bavilo, co nebavio. Zavzpomínej, třeba i na nějaký
pořádný průšvih.
Rád, i kdyţ něco se jiţ zapomnělo, ale hodně toho zůstalo.
Nezapomenutelné akce byly jako lození po stromech, sklízení úrody v
zahradách chatařů, bitvy na indiány či policajty, hokejové a fotbalové mače
a v neposlední řadě oblíbená a nezapomenutelná stará serpentína, kde
jsme dávali do zatáčky balíček a velice se radovali z rozporuplných reakcí
jednotlivých osádek aut. Dnes to mladí neznají a bude jim to v ţivotě
chybět. Dnes je blbá doba drog a počítačů a mladé příroda a záţitky
nezajímá, jen počítačové hry.
2. Když jedeš do Štáhle za svou rodinou nebo známými, cítíš stále
podvědomě, že jedeš domů?
No jéje, i kdyţ mám bydliště v Bruntále, rodná víska zůstane navţdy v srdci
a hlavě na prvním místě. Vţdy se tam rád vracím, jak posedět k bráchovi
na barák, tak i k Macurům posedět u pivíčka, Milan vţdy něco hodí na
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oheň, Květa vaří kafe, ale také rád splknu se všemi místními, no pohoda,
jen toho času moc nezbývá.
A také samozřejmě rád se účastním všech akcí, jako je kácení máje, dětský
den, turnaj v nohejbale a jiné. V současné době jiţ v Bruntále moc času
netrávím. Spíše jiţ bydlím u přítelkyně Marušky ve Vajglově, se kterou
plánujeme společný ţivot do budoucna. Pořídili jsme si psa, ve volných
chvílích se věnujeme prací na malé zahrádce a zkoušíme vypěstovat různé
plodiny. /vţdy se ovšem nedaří/. Koníčky nyní nemám, protoţe není času
nazbyt.
3. Po rozvodu ses dokázal úplně sám, ale hlavně bez problémů,
postarat o svou dceru, které tehdy bylo 10 let a vlastně se o ni staráš
doposud. Jako žena – matka před tebou smekám, určitě to nebyla
lehká úloha dělat mámo-tátu. Jak ses s tím dokázal poprat a co bylo
nejsložitější? Vnímáš to jako hrdinství, oběť nebo naprostou
samozřejmost?
Ţádné hrdinství ani oběť, jsem táta a úloha otců je odpradávna daná,
vychovat pro ţivot slušné lidi. Mě se to snad podařilo. Dáša je zdravá,
slušná, hodná. Je pro mě důleţité, ţe dokázala na sobě sama zapracovat,
vystudovat střední školu, získala titul Bc. a nyní snad jiţ dostuduje
magisterské studium s titulem Ing., proto si ji i váţím.
4. Co tě dnes, v padesáti, dokáže překvapit, šokovat.
Jak ţivot rychle utíká, nic se nestíhá, málo jsem toho ještě proţil. Nic si
nenamlouvám, za pár (snad desítek) let si ta zubatá uţ bude brousit kosu i
na mě.
Nejvíce mě štve přístup a chování lidí k sobě, jak v zaměstnání, tak i mezi
kamarády. Dříve si kaţdý pomáhal, jeden druhému na oplátku a dnes jen
arogance, schovávání za druhé, podrazy, pomluvy atd. Nejčastěji, i kdyţ
nevyslovená odpověď zní: to je tvůj problém, tak si ho řeš.
5. Je v úvodu zmíněná teze o věku, zkušenostech a moudrosti
pravdivá. Cítíš se, že bys mohl předávat moudra?
Moudra to asi né, na to jsou filozofové, já snad jen radu, nebo nějakou
zkušenost ze ţivota, ale kdo o to dnes stojí.
6. Jaká bude oslava životního jubilea, čím budeš obdarován?
No to ještě nevím, velká oslava bude aţ v létě u pivíčka a něco dobrého od
masa k tomu a na dárky si moc nepotrpím, co potřebuji k ţivotu, mám.
Stačí mně, kdyţ mě mají blízcí rádi a rád jim to vracím.
Závěrem chci všem známým popřát do budoucna hodně a hlavně
zdraví, mít práci a těšit se z kaţdého nového dne.
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Úplným závěrem bych si dovolila jubilantovi Antonínu Kadlecovi velmi
poděkovat za krásný rozhovor a do další padesátky popřát jen to
nejlepší, hlavně zdravíčko a osobní spokojenost.
ZASTUPITELSTVO OBCE MALÁ ŠTÁHLE OZNAMUJE VŠEM
OBČANŮM OBCE, ŢE DNEM
1.1.2014
DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ
V SYSTÉMU SBĚRU TŘÍDĚNÉHO ODPADU – PLASTŮ. TŘÍDĚNÍ SKLA
A PAPÍRU ZŮSTÁVÁ ZACHOVÁNO. POSLEDNÍ VÝVOZ KONTEJNERŮ
S PLASTY BUDE PROVEDEN DNE V PROSINCI 2013.
POPLATNÍKŮM BUDOU DODÁNY ZDARMA ŢLUTÉ PLASTOVÉ PYTLE,
KTERÉ BUDOU SLOUŢIT POUZE NA TŘÍDĚNÝ PLASTOVÝ ODPAD!
POPLATNÍCI NAPLNĚNÉ PLASTOVÉ PYTLE ULOŢÍ VE
!!SVOZOVÝ DEN, TJ. KAŢDÉ PRVNÍ PONDĚLI V MĚSÍCI
DO 10.00 HODIN!!
K POPELNICÍM, ODKUD BUDOU ODVEZENY PRACOVNÍKY
OBECNÍHO ÚŘADU DO SBĚRNÉHO DVORA.
PLASTY LZE TAKTÉŢ ODVÉST PŘÍMO DO SBĚRNÉHO DVORA
KAŢDÉ– PODNĚLÍ V DOBĚ OD 13.00 DO 14.00 HOD.
Systém upravuje obecně závazná vyhláška obce Malá Štáhle č. 2/2013
Podle sdělení firmy Severomoravské vodovody a kanalizace, cena vody
pitné (vodné) v roce 2014 bude činit 38,04 Kč.(vyhláška č. Sb. DPH).
Předvánoční zamyšlení
Téměř na dosah ruky máme opět svátky vánoční.
Někteří z nás je mají rádi, jiní ne, ale kalendář a letité zvyky nám je
kaţdoročně „posílají“ se ţeleznou pravidelností.
Neţ tedy zaděláme těsto na perníčky, které po upečení dovedou provonět
naše domovy, pročtěme si v klidu další číslu obecního zpravodaje.
Předvánoční období je velmi zvláštní čas. Přináší mnoho radosti, přináší
krásná zastavení, dokonce i ateisté ho vnímají aţ posvátně.
Na druhé straně dokáţe předvánoční čas evokovat nostalgii, moţná aţ
smutek. Smutek nad tím, ţe jsou v našich myslích a srdcích mnozí, se
kterými uţ nebudeme moci proţít příjemné chvíle podtrţené kouzlem
sváteční vánoční atmosféry. Zbyly nám jen vzpomínky, a právě o ty
musíme náleţitě pečovat.
Je velmi důleţité, nejen ve svátečním čase Vánoc, s lidmi blízkými našemu
srdci trávit společně chvíle. Naše děti by měl Jeţíšek obdarovat nejen
tabletem a kolečkovými bruslemi, ale také rodinnou společnou večeři,
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snídani, procházku, návštěvu prarodičů. Právě tyto společné proţité chvíle
budou jejich budoucí vzpomínky.
Tak hodně krásných proţitých chvilek, aby bylo i hodně vzpomínek.
Mnozí z Vás se mnou mohou nesouhlasit. Pro někoho jsou vzpomínky
závaţím, pro jiného křídly. Záleţí tedy, do které kategorie se kdo z nás řadí.
To víme sami nejlépe. Já soudím, ţe Vánoce patří spíš nám – „okřídleným“.
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