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ZPRAVODAJSTVÍ 
z obydlené zatáčky 

 

Červenec  2014                           Číslo 39 
Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní 

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

 

Prázdniny 

Ve slovníku dětí zcela bezpochyby nejoblíbenější slovo. Po deseti měsících 
školních povinností snažení se, připravování se a vzdělávání se nastává 
nááádherné dvouměsíční období rozmazlování se. Na řadu přijdou rodinné 
dovolené, návštěvy babiček, výlety a hlavně to sladké nicnedělání, žádné 
ranní vstávání, žádné úkoly a podobné nutné „školní radosti“. 

Přejme, a pomozme utvořit, našim dětem krásné prázdniny, které si jistě 
bez pochyby zaslouží. Po celý školní rok se děti ze všech sil snažily, aby 
jejich výsledky byly co nejlepší a naše tváře, tváře rodičů, co 
nejspokojenější. Každému se to samozřejmě na výbornou tak úplně 
nepovedlo, ale snahu měly jistě všechny, a to je nutno ocenit. 

Také nás - dospělé zaměstnané, čeká přinejmenším pár dní příjemná 
dovolená, kterou strávíme podle svého gusta.  
Takže všem, malým i velkým, přejme krásné a příjemné prázdniny. 

 
Toto číslo je z velké části věnováno společenské akci roku 2014 naší 
obce Srazu občanů, rodáků a bývalých pracovníků LENAS  
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Z jednání obecního zastupitelstva 

 
ZO dne 12.5.2014: 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled 2014 – 2020. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu č. 7331S7335/006/14 se SmVaK 

Ostrava na koupi vodoměrů v hodnotě 38 968,-Kč. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nového počítače.  
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů č. OS2014200003251 se společnosti EKO-KOM a.s. Praha  
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o výpůjčce a následném darování 

zahradních kompostérů na biologický odpad mezi Sdružení obcí Rýmařovska  

a Obcí Malá Štáhle a poté mezi občany a Obcí Malá Štáhle. 
 

ZO dne 9.6.2014: 
- Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2013 bez výhrad. 
- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Malá Štáhle za rok 2013. 
- astupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2., tak, jak bylo předloženo. 

 

ZO dne 7.7.2014: 
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska 

za rok 2013. 
- Zastupitelstvo obce ukládá starostovi připravit varianty OZV o dani 

z nemovitostí na jednání ZO v září.  
- Zastupitelstvo obce schvaluje, pro volební období 2014 – 2018, počet členů 

zastupitelstva obce na 7.  
- Zastupitelstvo obce schvaluje plánované akce pro období 2014 – 2020. 
- Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na změnu č. 1 územního plánu tak, jak byla 

předložena.  
- Zastupitelstvo obce neschvaluje přihlášku do Svazu místních samospráv Česká 

republika. 
-  Zastupitelstvo obce schvaluje právní zastupování ve věci věcného břemena na 

kotelnu s panem Mgr. Dvořákem z Bruntálu.  
- Zastupitelstvo obce schvaluje 1000,-Kč pro děti k uspořádání strašidelného 

večera 25.7.2014. 

-  

 

Obecní úřad v Malé Štáhli pořádá 

v sobotu 16. srpna 2014 

XVII. ročník turnaje v nohejbale 

o putovní pohár starosty 
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Sraz občanů a rodáků obce Malá Štáhle 
a bývalých pracovníků LENAS 

Dlouhé a dlouhé týdny příprav předcházely tolik proklamovanému Srazu 
občanů a rodáků obce Malá Štáhle. Konečně jsme se všichni, ano správně 
všichni, dočkali. S jistotou mohu konstatovat, že každého občana obce se 
tato akce zajisté více či méně dotkla. 

Rozhodla jsem se pro vás, naše čtenáře, pečlivě zmapovat průběh celého 
dne a jeho stěžejní okamžiky pro vás zaznamenat a zpracovat.Slavnostní 
zahájení dne bylo naplánováno na desátou hodinu dopolední a skutečně. 
Už kolem půl desáté se před obecním domem začali „rojit“ první 
návštěvníci. Několik minut po desáté hodině pan starosta všechny přítomné 
slavnostně přivítal v sále obecního domu, kde ve svém projevu vysvětlil 
podstatu a zejména pak osvětlil důležitost takových společenských setkání. 

Mezi přítomnými mě zaujala trojice návštěvníků, manželé středního věku a 
postarší paní s mě povědomým obličejem. Byla to paní Pavlíková spolu se 
svou dcerou a zetěm. Paní mi v našem krátkém rozhovoru prozradila 
mnoho zajímavého. Dnes je této milé paní už osmaosmdesát let, dříve 
bydlela ve Velké Štáhli, odtud ten známý obličej, a celý svůj pracovní život 
strávila v místní tírně lnu jako: doslovná citace „dělnice u koudeláku“. 
Zavzpomínala na dobrý, přátelský kolektiv i na těžkou dobu, kdy z Velké 
Štáhle museli pracovníci tírny docházet pěšky na směny, autobusy 
nejezdily, věřme, že to vskutku nebylo lehké, v létě, v zimě za každého 
počasí. Zavzpomínala také na brigády, kdy opravdu bývalo veselo: 
„Podělalo se, co se mělo, pak se společně posedělo, popilo. Tohle už 
dnešní generace nezažije“. Zamyslela jsem se nad jejími slovy a musím dát 
paní za pravdu. Naše generace zná jen stres a neustálý nedostatek času. 
Je to smutné, ale je to tak. Snad je to daň za náš blahobyt, nevím. 

Po slavnostním zahájení v sále vystoupilo chrámové uskupení 
BERNARDINI z Břidličné. Jejich vysoce profesionální a zdařilý výkon byl 
oceněn dlouhým potleskem. Dále se mohli přítomní porozhlédnout po 
prostorech obecního domu, případně navštívit expozici vesnického muzea. 
Přítomní hosté si také mohli prohlédnout obecní kroniku, případně se 
podepsat na pamětní list věnovaný v kronice právě tomuto, pro obec Malá 
Štáhle tolik významnému dni.  

Pan starosta pozval přítomné k prohlédnutí si návsi, která od minulého 
srazu rodáku doznala zásadních změn – renovace a vylepšení dětského 
hřiště, úprava návsi, kde došlo k odstranění sloupů elektrického vedení a 
přesunu transformátoru. Neopomněl také pozvat hosty na nedělní poutní 
mši v naší zrenovované kapličce. 
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Mou další zastávkou byl stánek na hřišti, který v sobě ukrýval tolik dobrot. 
Dozvěděla jsem se zde, že o plná bříška přítomných se postarají členové 
zastupitelstva p. Ladislav Podhorský, pan Petr Kročil, čerstvě graduovaná 
paní účetní Jana Horňáčková se svým mužem Petrem a celá skupina pak 
bude pracovat pod uvážlivým dohledem maminky paní Jany Horňáčkové a 
Ladislava Podhorského. Omlouvám se za, možná pro některé z vás, velmi 
zevrubný popis osoby, ale pokud bych jednoduše napsala paní 
Szewczyková, málokdo by věděl, kdo že to nad přítomnými držel 
ochrannou ruku. 

Z široké nabídky pochoutek připomínám domácí guláš, párky v rohlíku, 
grilované steaky, makrely, kuřata, zkrátka každý si mohl vybrat podle své 
chuti. Žízeň pak přítomní hasili pivem, nealkem či alkem v široké paletě 
výběru. Jako zajímavost uvádím, že se vyčepovalo 500 pivních půllitrů. Tak 
tomu tedy říkám žízeň. Kalkulace cen občerstvení byla pro hosty velice 
příznivá, ceny byly opravdu lidové. Musím jen podotknout, aby zde také 
zazněla i kritika, nikoli jen samá pozitiva, že mezi přítomnými vzbudila 
nelibost nová udírna. Z mnoha stran bylo slyšet, že je špatně koncipována. 
Čas ukáže, zda její pojetí mohlo být šťastnější. 

Ve stánku bylo také možno zakoupit zvláštní vydání kalendáře na rok 2015, 
ve kterém je fotografiemi dokumentována obec Malá Štáhle. Kalendář je 
velmi hezký a myslím, že by neměl chybět v žádné z místních domácností, 
případně by mohl sloužit jako velmi milý dárek. 

KALENDÁŘ JE MOŽNO ZAKOUPIT NA OBECNÍM ÚŘADĚ za 50 Kč  

A jaký by to byl sraz rodáků bez popovídání si a vyzpovídání rodáků.  

Mými prvními respondenty se stali sourozenci Cingelovi, tedy pan Cingel a 
paní Pořízková, rozená Cingelová. Společně se svými dalšími třemi 
sourozenci a rodiči obývali byt v činžovním domě č.p.35 v prvním patře, 
tam, kde dnes bydlí p. Ladislav Podhorský. Rodiče pracovali v Lenasu a 
rodina Cingelova v Malé Štáhli bydlela až do 21. 08. 1969, kdy se 
odstěhovala do rodinného domku v Tvrdkově. Je obdivuhodné, s jakou 
přesností si paní Lída vzpomněla na den stěhování se. Společně s bratrem 
zavzpomínali na školní léta, paní učitelky Bukáčkovou a Bětíkovou, na pana 
učitele Jirsu, na své spolužáky. Paní Lída zavzpomínala na své dětské 
kamarádky, paní Evu Chvastkovou a holky Bubelovy. K Malé Štáhli mají 
oba sourozenci velmi pozitivní vztah, paní Lída zde dokonce pracuje, 
v Kovošrotu Moravia a.s. 

P. Cingela zaujalo, že dům č.p.30 je stále stejný, stejný jako když se před 
pětačtyřiceti lety stěhovali. Tehdy na domě bylo použito špatně vyhašené 
vápno, dům oprýskal a tak oprýskaným i zůstal, jakoby se zastavil čas. 
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Mě osobně na rozhovoru se sourozenci velice zaujalo, s jakou přesností / 
vyjma pár detailů, kde jim bylo nápomocno okolí – p. Jiřina Bulová a 
Alžběta Kadlecová / dokázali vyjmenovat, kdo v kterém bytě či domě bydlel, 
kolik měli dětí, kam se odstěhovali a podobně.  

V pořadí druhým dotazovaným byl Miloš Vlček, nejstarší potomek manželů 
Vlčkových. Tento osobitý a charismatický muž odešel z Malé Štáhle v roce 
1980. Nejprve studovat do Olomouce, pak na povinnou vojnu do Chebu, 
v roce 1986 se oženil a dnes bydlí se svou rodinou v Malé Morávce. 
V dětství obýval spolu se svými dvěma sestrami – Jitkou a Lenkou dětský 
pokoj v bytě činžovního domu č.p.45. Na dětství vzpomíná rád, zejména na 
společné zážitky se starší sestrou Jitkou, mladší Lenka byla spíše rodinným 
benjamínkem. Zmiňuje také bratry Bauerovy, se kterými jej pojí zejména 
společné zážitky strávené na skalkách a v přírodě obecně. Miloš Vlček své 
povídání zakončuje slovy, že Malou Štáhli má rád a pravidelně a rád se 
sem vrací. Za svůj domov už ale považuje Malou Morávku. 

Do role respondentky jsem také obsadila p. Annu Mecovou – rozenou 
Kročilovou, později Labantovou. S Malou Štáhlí je úzce spjata, byla jejím 
domovem od roku 1945 až do roku 1975. Při příchodu do Malé Štáhle prý 
uměla lépe německy než česky. Své dětství prožila ve mlýně a jako vdaná 
paní Labantová se nastěhovala do č.p. 16. Později se odstěhovala do bytu 
v Rýmařově a svůj podzim života tráví se svým Josefem v rodinném domě 
ve Velkých Pavlovicích na Osoblažsku. 

A jak se jí dnešní Malá Štáhle líbí: „Máte to tady vylepšené, třeba dneska 
jsem sem přišla suchou nohou přes rybník.  Je to taky moje zásluha, 
protože právě my jsme prodali v roce 1975 svůj dům Vašemu současnému 
panu starostovi. On má zcela jistě zásluhy na zlepšení obce, takže mám 
taky trochu podíl. Vracím se sem ráda, mám tady bratra s celou jeho 
rodinou, spoustu známých tváří a také vzpomínek. A proč jsme dům panu 
starostovi prodali?! Jednoznačně kvůli práci, odešla jsem pracovat 
z Lenasu do OKÁLU. Dovolím si podotknout, že v jeden den jsem tady 
skončila a druhý den jsem nastupovala do OKÁLU, žádná prodleva, tehdy 
holt nebyl úřad práce. Buď si pracoval, nebo bručel“. 

Poslední aktérkou krátkých interview byla bývalá slečna Drlíková, dnes 
vdaná paní, přesto pro mnohé přítomné „malá Božka“. Společně s rodiči a 
bratrem Antonínem bydlela v části domku, kterou dnes obývá Jan Švejdík 
ml. společně se svou rodinou. Rodiče pracovali v Lenasu a rodina zde 
bydlela až do roku 1975, kdy se stěhovala do své novostavby do 
Rýmařova.   

Zavzpomínala na jednotřídku v místní škole, kam chodila spolu s Jarkem 
Heblákem, Naďou Kadlecovou, Ludmilou Cingelovou, Evou Bubelovou a 
Milanem Rechtorikem. Bez sebemenšího zaváhání vyjmenovala své 
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spolužáky. Z Malé Štáhle je jejímu srdci blízký zejména kostelík, pojí se 
s ním mnoho vzpomínek na dětská dobrodružství prožitá s bratrem, který 
v dospělosti tragicky zahynul. Zavzpomínala, jak s bratrem podnikali stezky 
odvahy na hřbitov, kdy znamením splněného úkolu byla zapálená svíčka. 

Povídání si s rodáky bylo velmi příjemné, věřím, že oboustranně. 

Ještě podotýkám, že většina dotazovaných měla připomínky k propagaci 
akce, považovali ji za nedostatečnou. O akci nebyla ani zmínka na 
webových stránkách obce, chyběly plakátky s programem ve vývěskách 
okolních obcí, různých prodejnách nebo v regionálním tisku, např. 
v rýmařovském horizontu. 

Poznámka obecního úřadu: na www stránkách obce je informace od 30. 

dubna, informace byla také v týdeníku 5+2. Vydavatelé tisku rádi 

informace vytisknou, hned pošlou fakturu. Rubrika formátu 1,5 x 4 cm 

stojí 2 až 4 tis. Kč. 

Také si nemohu odpustit, že mě udivilo, že všichni ti, kteří dříve pracovali 
v LENASU a vzpomínali na léta minulá, shodně zmiňovali akce spojené 
s konzumací alkoholu. Vypadá to, že ve fabrice to byla mnohdy pořádná 
jízda. Alespoň je na co vzpomínat. 

 

Kulturní program celé společenské akce byl velmi různorodý. 

Na své si zcela jistě přišli milovníci folklóru. Tóny nádherných lidových písní 
jsme si mohli vychutnat díky houslím, cimbálu, base a doprovodu 
nádherného zpěvu. Takto bych stručně charakterizovala hudební těleso 
Výhonek z Opavy. Velmi dobrá volba, i s odvoláním na ohlasy přítomných. 
Konkrétním příkladem absolutní spokojenosti byl procítěný zpěv pánů 
Dohnala, Podhorského a Novačka. Chvílemi jsem se obávala, že budou 
chtít zpěváka alternovat.  

Příjemným zpestřením celého programu bylo vystoupení břišních tanečnic 
všech věkových kategorií. Vystoupení bylo velmi krásné a odhodlání 
tanečnic bylo mistrovské. Jejich tváře i orientální šaty byly nechtěně 
skrápěny deštěm, ale vystupující to vůbec neodradilo. Skutečně 
obdivuhodný výkon. 

Pro naše nejmenší byl připraven rovněž bohatý program. Mohli si pořádně 
zařádit na skákacím hradě, vychutnat si cukrovou vatu a hlavně užít si 
s klaunem, vlastně s klaunicí Silvou. Užily si společně spoustu zábavy, děti 
měly společnými silami vyčarovat klaunici menší nos.  



 7 

V okamžiku, kdy se začalo nad obcí smrákat, přišel ke slovu skvostný 
ohňostroj. Byl opravdu vydařený a poskytl nádhernou podívanou. 

K poslechu a zejména pak k tanci hostům „vyhrával“ DJ Zdeněk Pospíšil. 
Osvědčené šlágry se prolínaly s moderní formou zábavy tzv. karaoke. Na 
tanečním parketu se řádilo až přes půlnoc. 

Sraz občanů a rodáků vyvrcholil 29. Června 2014 v 11:15 Poutní mši 
svatou v místní kapli. Po jejím ukončení bylo přichystáno hojné občerstvení. 

Přípravný výbor, který měl za úkol zajistit vše potřebné spojené 
s plánovanou kulturně-společenskou akcí roku, odvedl dobrou práci. 
Jediným stínem celé akce byla nepřízeň a rozmary počasí, ale bohužel. 
Větru ani dešti poručit neumíme.  
Pokoušeli se o to i jiní BORCI a víme, jak dopadli. 
 

Už teď se můžeme těšit na další příjemná společná setkání. 
 

Průvodcem celého výjimečného dne se stal profesionální moderátor 
animátor studia STA – multimediální agentury z Krnova.  
Na stránkách www.studio-sta.cz v sekci aktuálně naleznete krátký 
komentář moderátora k celé akci a také fotografie. Další fotografie 
naleznete také na webových stránkách naší obce. 
 

Společenská kronika  
 

Ti, co neznají skutečnou hodnotu času, říkají: čas jsou peníze.  
 

 
V tomto období nás opustili tří občané 

22. dubna zemřela paní Šarlota Gajdošová 
2. května zemřela paní Emilia Sojková 

29. Června 2014 zemřel pan Josef Kadlec. 
Čest jejich památce a pozůstalým spousty síly k překonání smutku. 

Upřímnou soustrast. 
 

 
Oslavenci měsíců červenec, srpen, září     

 

Štrajtová Blanka                  60 Neshodová Petra                   35 

Bršťák František                  80 Bršťák Josef                           60 

 
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let. 

http://www.studio-sta.cz/
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 Zahájení a vystoupení Bernardini                                   

Klaun Sylva 
Cimbálovka Výhonek 

 

 


