ZPRAVODAJSTVÍ
z obydlené zatáčky
Červen 2015

Číslo 43

Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní
úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov.
Připravuje Jana Bulová

Právě jsme vstoupili do druhé poloviny roku 2015,
jež začíná krásným obdobím, zejména pro naše děti,
obdobím prázdnin a dovolených.
Přejeme naši dětem klidné a pohodové prázdniny,
dospělým zaslouženou dovolenou, zkrátka dny volna,
které každý stráví a prožije podle svých možností
a zejména pak podle svého vkusu a přání.
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Z jednání obecního zastupitelstva
ZO dne 8.4.2015
 Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2015.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení kompostérů, velkoobjemného
kontejneru a drtiče dřevní hmoty v případě schválení dotace.
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení fotoaparátu pro obec v hodnotě cca
5 000,-Kč + příslušenství (paměťová karta, brašna).
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 10/2015 se Spojenými lesy
s.r.o. Rýmařov, na pěstební práce v lesních porostech.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění povinnosti k požární
ochraně s Městem Rýmařov.
ZO dne 6.5.2015
 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2014 se souhlasem
s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 kterou se
stanoví koeficient daně z nemovitosti, s účinností od 1.1.2016.
 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 35/2 o výměře
296m² paní Janě Bauerové za cenu 0,50Kč/m².
 Zastupitelstvo obce schvaluje pacht části pozemků p.č. 386/13 a 347/2 o
celkové výměře 829m² panu Petru Mayerovi za 0,50Kč/m².
 Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům kontrolního a finančního výboru
za provedené kontroly v roce 2014 (100,-Kč/kontrola).
 Zastupitelstvo obce schvaluje 100,-Kč/dítě na Den dětí.
ZO dne 8.6.2015
 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Rozšíření separace odpadů na
Rýmařovsku“ od SFŽP reg. číslo CZ.1.02/4.1.00/15.27594 na území obce
Malá Štáhle s finančním podílem ve výši 25 114,70Kč přes žadatele projektu
RÝMAŘOVSKO o.p.s..
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 tak, jak bylo
předloženo.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015.
 Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu (zemědělský pacht) s panem
Ing. Michalem Novákem, Jamartice, na pozemky s celkovou výměrou
18 072m² za 0,20Kč/m².
 Zastupitelstvo obce schvaluje pachtovní smlouvu (zemědělský pacht) s panem
Pavlem Kročilem na pozemky s celkovou výměrou 59 318m² za 0,20Kč/m².
 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení občerstvení na pouť v místní kapli,
konanou 28.6.2015 v 11.15 hod..
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Osobní vzkaz
Dovolte mi, abych Vás upozornila na změnu v základu ZPRAVODAJE
Po celou dobu, celých osm let, jsem Zpravodaj připravovala srdcem.
Soudím, že jinak to ani nešlo, v opačném případě by to byl jen shluk
obecných mnoho neříkajících informací.
Pro mnohé své čtenáře jsem byla naivní, někdy i směšná.
Věděla jsem to, mnozí jste mi to dali najevo, ale dokázala jsem to „ustát“.
Mnohé z vás jsem marně prosila o pár slov do Zpravodaje, o rozhovor
a věřte, že mnohdy mi vaše odmítnutí nebylo příjemné, i to jsem ale
dokázala „ustát“.
Vaše nelibost spolupracovat se mnou na přípravě ZPRAVODAJE,
podělit se o své postoje a názory rostla a moje houževnatost slábla a
slábla.
Snad jsem prozřela, snad zmoudřela, zestárla, nevím jak to přesně
definovat, ALE jedno vím.
Po dlouhé, věřte, že nelehké úvaze jsem se rozhodla.
Nebudu, hlavně nechci, svou činorodost a své úsilí adresovat těm,
kteří o něj nestojí a opovrhují jím.
Díky VÁM, čtenářům, pro které jsem s nadšením, elánem a odhodláním
připravovala obecní zpravodaj, se od teď tvář občasníku mění.
Od teď bude ZPRAVODAJ obecný, neosobní, věcný.
Podotýkám, že nevlastním žádný glejt na doživotní přípravu obecního
zpravodaje, možná, že se mezi vámi najde někdo, kdo bude chtít obecní
noviny připravovat jinak – lépe. Pokud ano, nechť se přihlásí.

Obec Malá Štáhle
pořádá

XVIII. ročník turnaje v nohejbale
o putovní pohár starosty obce

sobota 1. 8. 2015
Začátek :
8:00 hod.
Místo: hřiště na návsi
Občerstvení zajištěno po celý den na místě turnaje
Zveme občany k účasti
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Ohlédnutí za oslavami dětského dne 2015
Počasí letošním oslavám nebylo právě příznivě nakloněno. Podmračená obloha se
v jednu chvíli zamračila tak, jak nejvíce dovedla a děti, organizátoři i diváci –
všechny svlažila velmi nepříjemná dešťová sprška.
Jak jsme se mohli přesvědčit, dětem nepřízeň počasí náladu nedokázala pokazit.
Začátek akce byl avizován na 14. hodinu. Příchozí děti byly rozděleny na dvě
družstva, družstvo pod vedením klauna Ladislava Podhorského a družstvo pod
vedením klauna Radka Neshody.
Tito dva „klauni“ celé odpoledne moderovali. Jejich povedený projev děti nejen bavil,
ale také burcoval k těm nejlepším výsledkům.
Nutno podotknout, že outfit obou klaunů byl velmi velmi vydařený, dokonalosti samé
dosáhl po vylepšení celku pláštěnkami.
V každém družstvu bylo asi osm dětí napříč věkovými skupinami, aby výsledky
jednotlivých absolvovaných soutěží byly spravedlivé.
Soutěžilo se:
 Bublinková show – soutěž o největší bublinu, bublifuk si děti ponechaly
 Otázky, vědomosti – co víme nejen o Malé Štáhli, otázky také
z přírodovědy, o lidském těle
 „Frisbee – létající talíř, soutěžilo se se psí variantou, kterou si děti odnesly
také domů
 Dovednosti na jízdním kole – kličkovaná mezi špalky
 Pantomima
Vítězem se stal každý účastník soutěží, spravedlivě.
Na své si přišly také mlsné dětské jazýčky, bylo připraveno pohoštění – párek
v rohlíku, limonády, nejrůznější sladkosti.
Po skončení soutěží probíhalo ještě opékání špekáčků a pravá nefalšovaná
„hřišťová diskotéka“.
Po skončení dětského programu byla za pomoci mužných paží k zemi poslána
májka, která naši obec po celý měsíc zdobila, a oslavy dětského dne tímto
vyvrcholily.
Přítomní se pak společně bavili do nočních hodin, kdy byla celá akce ukončena
hlídkou policie ČR, která do obce přijela na popud nespokojeného občana s hlasitou
hudební produkcí. Pro příště bude vhodné pořádání akcí na návsi nahlásit policii.

Další fota ze Dne dětí a také z dalších kulturních akcí, např. také
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Diamantové stavby manželů Rechtorikových, naleznete na internetových stránkách
obce.

Společenská kronika
Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou
nazývat staré zlaté časy.
Jubilanti měsíců duben, květen, červen:
Bosák František
45. narozeniny
Dohnal Jakub
30. narozeniny
Kročilová Zuzana
40. narozeniny
Švejdíková Jana
30. narozeniny
Zamec Jan
25. narozeniny
Kadlec Rostislav
50. narozeniny
Bumbál Milan
65. narozeniny
Všem jubilantům vše nejlepší do dalších desítek let.

Vítání občánků
Ve středu 10.06.2015 se místní knihovna na pár desítek minut
proměnila ve slavnostní místnost, ve které byli panem starostou
oficiálně přivítáni nový občánci mezi nás - maloštáhláky.
Pro pyšné rodiče, jejich krásná miminka a všechny přítomné bylo
připraveno krátké kulturní vystoupení a dětem a jejich rodičům byl
věnován pamětní list a finanční dar od obce Malá Štáhle.
Malá Štáhle, nenápadný místopisný název, který už navždy bude
součástí jejich života – první bydliště.
Trocha historie
Do rukou, vlastně promiňte, do emailové pošty, se mi dostal okouzlující
Kalendář valašský každoroční všeobecný
Co je jeho obsahem?!
V tomto stoletém kalendáři naleznete i předpovídání budoucích časů a věcí
z hvězdnatosti nebeské, o úrodách a rozličných stavech. Doufáme ale, že
člověk zdravého rozumu požívající, omylnost měnících se časů a
případnosti povědomý nebude tomu věřiti, že prší-li toho neb onoho dne,
svítí-li slunce na ten den nebo ne, že prý nedostatek chleba, vína míti
budeme nebo všeho hojnost očekávati máme.
Stoletý kalendář je skvostný soupis pranostik nebo lidových mouder na
každý, skutečně na každý, den v roce. Dovolujeme si připomenout vám
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alespoň některé. Známé i ty neznámé, méně i více spolehlivé, ale přesto
stále zajímavé, poutavé a v mnoha případech pravdivé.
Pasáže z kalendáře naleznete průběžně i v dalších číslech Zpravodaje.
Červenec má 31 dní Tento měsíc je začátkem doby sklizně. Češeme
třešně, višně, angrešt, rybíz a maliny. Zavařujeme, děláme marmelády,
víno atd. Ničíme housenky, škvory, mravence, mšice a slimáky. V měsíci
červenci zahrádkář pozoruje, co se mu v zahrádce líbí a co se mu nelíbí,
aby to v příštím roce napravil.
Počasí dle stoletého kalendáře: Na začátku velké vedro, jak ve dne, tak i v
noci, téměř denně bouřky, většinou velmi těžké s krupobitím, pak hezky do
12., potom pošmourno a trochu chladněji, pak následuje déšť až do konce.
Dny ubývá o 1 hodinu a 2 minuty. Délka dne je 16 hodin 17 minut až 15
hodin 15 minut.
1.7. Když dne ubývá, horka přibývá.
4.7. Déšť na Prokopa — zmokne každá kopa.
7.7. Slunko peče — déšť poteče.
8.7. Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.
9.7. Kdo je za mlada koněm, na stáří hovno po něm.
10.7. Déšť na Sedm bratrů — hnijí kobzole.
14. 7. O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
19.7. Jaký červenec — takový leden.
20.7. V červenci déšť a slunečná pohoda — hojná bude v příštím roce úroda.
22.7. Na svatou Magdalénu pohoda — pro včely výhoda, a když psota — to lichota.
23.7. Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.
24.7. Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
25.7. Jakub-li vlaží, žaludy kazí.
Srpen má 31 dní. Příjemná práce – česání ovoce – nastává. Zeleninu
okopáváme, plejeme, zaléváme a pochutnáváme si na ní. Housenky a
vajíčka na zeleninách ničíme. Trávníky udržujeme stále krátké a cestičky
čisté.
Počasí dle stoletého kalendáře: Ráno mlha, potom hezké a teplé dni, v
celku horko, ku konci velké vedro. Dne ubývá o 1 hodinu 41 minut. Délka
dne je 15 hodin 12 minut až 13 hodin 31 minut.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.
Od starého vola sa učí mladý orať.
Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
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5.8. Šedá mlha je v srpnu nezdravá.
9.8. Když pálí srpen, bude pálit i víno.
10.8. Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.
13.8. V srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště sluníčko hřeje.
14.8. V srpnu mlhy na výšinách — jistá voda, když v nížinách — to pohoda.
15.8. Na Marie Nebevstoupení prvních vlaštoviček loučení.
17.8. I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.
18.8. Světici Helence, pletou ženci věnce.
21.8. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
22.8. Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
24.8. O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již nikdo koupat.
26.8. Když je v srpnu hodně rosy, mají z toho radost vosy.
27.8. Jak svini narostú rohy, tak je z ní najhorší hovado.
28.8. Svatý Augustin udělá z tepla stín.
29.8. Jana stětí — vlaštovka od nás letí.
30.8. Srpen a únor — tepla a zimy úmor..
Voda z obecních studní - ověření

vodoměrů

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o využívání spodních vod
ze studní, článku II. odst. 4 „v odběrných místech vody ze studny bude na náklad
odběratele osazen vodoměr, zajištěný proti zneužití osobou určenou obecním
úřadem. Vodoměr, jakož i jeho provoz, musí odpovídat požadavkům obecně
závazných předpisů, vztahující se na vodoměry“.
Požadavky na vodoměry upravuje vyhláška č. 345/2002 Sb, kterou se
stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Podle
přílohy 2, vyhlášky, je stanovena doba používání měřidla protečeného množství
vody na studenou vodu 6 let.
Podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
§ 11, odst. 1, „stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu
platnosti provedeného ověření“. Podle téhož zákona se zakazuje používat
neověřená měřidla v závazkových vztazích. Závazkovým vztahem je využívání
měřidla pro výpočet vodného a stočného.
Obecní úřad Malá Štáhle vás vyzývá k doložení dokladu k prokázání, že
vodoměr nemá „prošlé“ ověření.
Pokud nedoložíte, že vodoměr odpovídá platným právním předpisům,
nebo by bylo zjištěno, že máte namontované vodoměry s „prošlým“ ověřením, pak
nelze využít hodnot pro výpočet stočného podle náměrů, nýbrž je třeba postupovat
k rozúčtování stočného podle přílohy č. 12 platné vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
případně může Obec Malá Štáhle rozhodnout o zákazu využívání vody z obecní
studny.
Dodatek: doklad je nutno doložit do 30. června 2015, o dalším postupu
rozhodne zastupitelstvo obce na jednání dne 13. července 2015.
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Příloha 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb.
SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY
I. BYTOVÝ FOND
Byty.
3
1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 m
2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku)
3
za rok 25 m
3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku)
3
za rok 35 m
Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody.
Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného
uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující,
zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem,
plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro
celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené
vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační
vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez
tekoucí teplé vody.
Rodinné domy.
Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se
připočítává 1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s
očistou osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz
bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.
Rekreační chaty (chalupy).
Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u
3
položek č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m jako u rodinného domu, vše s
přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána.
Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem,
uvede do smlouvy podle § 8 odst. 6 zákona.
Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy
odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do
kanalizace podle § 19 odst. 7 zákona:
V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství
odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.
Občanům doporučujeme pročtení článku „Rýmařov, nebo Bohumín“ rubriky
„NAŠE LISTÁRNA“ v čísle 12/2015
RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU
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Rozhovor měsíce
V minulém občasníku byl mezi jubilanty zařazen Petr Mayer. Pro mnohé,
stejně jako pro mě, osoba neznámá. Jasná indicie k tomu, udělat z osoby
nepoznané osobu poznanou. Tak tedy Petr Mayer.
Nejprve krátké představení.
Vyrostl v Rýmařově, v bytě na ulici Bartákova, společně s rodiči a sestrou.
Po základní škole se v Opavě vyučil stolařem pro Hedvu Rýmařov, kde také
dvanáct let jako stolař pracoval. Před devatenácti lety odtud odešel nejprve
do RD Rýmařov, později přešel do dceřiné společnosti KASARD. Pro svou
výbornou znalost německého jazyka pracuje, jak sám říká: „na chytré
mašině, díky které se moje stolařina změnila na enter a escape“.
Svá vojenská léta prožil v Praze jako stolař. Pro svou politickou
nespolehlivost nemohl dostat do rukou zbraň, a proto byl členem
novodobých - pomocných technických praporů, ty původní Čepičkovy byly
v roce 1954 zrušeny.
Jeho politická nespolehlivost pramenila z důvodu existence části rodiny
v kapitalistickém Rakousku, maminka je původem Rakušanka.
V roce 1989 se oženil, je tatínkem jedné dcery, která bydlí v Rýmařově.
V listopadu roku 2013 rozšířil, spolu se svou přítelkyní, řady obyvatel obce
Malá Štáhle.
Proč jste si vybral řemeslo stolařinu?
Úplná náhoda. Jeden známý mě k tomu přivedl, HEDVA zrovna
potřebovala stolaře a tak jsem se pro ni vyučil. Věnuji se stolařině celý
život.
Nenapadlo Vás, po roce 1989, věnovat se tomuto řemeslu soukromě,
mít vlastní dílnu, vytvářet a prodávat svoji vlastní práci?!
Od roku 1991 až do 2013, než jsem přišel do Malé Štáhle, jsem podnikal,
při zaměstnání. Měl jsem svou dílnu a vyráběl jsem ze dřeva, žádný
laminát, okna, dveře a podobně. Časem ale zakázek ubývalo, přírodní
dřevo je dražší materiál a mnozí dali přednost levnějším variantám. Když
jsem se přestěhoval sem, podnikání skončilo.
Ale byly časy, kdy jsem měl hezky naloženo - zaměstnání, podnikání,
rodina, zahrádka a ještě „pivko na kluzáku“.
Křivd a nespravedlivostí před rokem 1989 zažila Vaše rodina dost,
nepřemýšleli jste o tom, že odtud odejdete?
Určitě přemýšleli, ale nebylo to tak snadné, jak by se mohlo zdát. Dnes jsou
zcela jiné možnosti. Dnes bych určitě po škole odešel do zahraničí na
zkušenou, ale rok 2015 není rok 1984.
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Proč a jak se Vaší adresou stala právě Malá Štáhle?!
Za vším tak trochu stojí p. Jana Bauerová. Známe se spolu s dětství,
vyrůstali jsme společně na stejné ulici, a ona se před mojí sestrou zmínila,
že v Malé Štáhli prodávají byt. Tato informace se ke mně dostala v době,
kdy jsem řešil svou složitou osobní situaci. Podobně složité to měla i má
přítelkyně a tak jsme se dohodli, že to zkusíme společně tady, v Malé
Štáhli. Pro rodinu Bauerovou v tom bytě jedna životní etapa skončila a pro
nás začala.
Jak to tak přijde, že po tolika letech společného života začnete někde
jinde, s někým jiným?!
Takový je život. S přítelkyní jsme se potkali v době, kdy nám naše vztahy
nefungovaly, to nás svedlo dohromady. Dnes jsme spolu spokojeni a
společného života si užíváme.
Jak své rozhodnutí hodnotíte dne, s odstupem roku a půl?!
Jsme tady spokojeni. Velkou radost nám dělá zahrádka. Máme s ní ještě
spoustu plánů, možná větší skleník, třeba na důchod chov králíků, uvidíme.
Důležitým faktorem pro naše rozhodnutí byla také dobrá dopravní
dostupnost a tolik očekávaný klid, ten tady opravdu je a taky tady je krásná
příroda v okolí, výhled ze zahrádky je okouzlující. V zimních měsících se
věnuji rekonstrukci bytu, stále je co vylepšovat.
Jak se Vám žije v Malé Štáhli?
Obec je věčně prázdná. Sousedi jsou v pohodě, vycházíme společně bez
problémů. Několik lidí z Malé Štáhle jsem znal, jak už jsem říkal Bauerovi,
Romana Rechtorika, Tonda Lašák a Rosťa Kadlec chodili do vedlejší třídy,
takže úplně do neznáma jsem nešel.
Schází Vám v obci obchod, restaurace?
Obchod někdy ano, hlavně pokud člověk něco zapomene. Hospoda ani ne,
využijeme společenských akcí, které tady jsou a kterých se účastníme,
pokud nám to okolnosti dovolí.
Je něco, co Vám v Malé Štáhli vadí?
Absence vyhlášky na zákaz používání hlučných motorových a elektrických
strojů a zařízení o svátcích a v neděli.
Velice panu Mayerovi děkuji za jeho slova a přeji mu, aby zvuk
motorové pily bylo to jediné negativum, které ho v Malé Štáhli potká.
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ZEMNÍ PLYN
ANO či NE?
V dlouhodobém programu obce Malá Štáhle na období
2014-20 je plynofikace, to je připojení obce na zemní plyn.
Systém připojení a s tím spojené náklady jsou odvislé od
množství odbíraného plynu.
Pro další jednání o případné realizaci záměru je nutno
provést průzkum připojení občanů a spotřeby plynu. Proto
se obracíme na občany s žádostí o vyjádření. Rádi bychom
věděli, zda se budete chtít připojit na zemní plyn a
v případě že ano, s jakou spotřebou byste uvažovali:

Přípojku ANO

Přípojku NE

na sporák ANO NE
na karmu
ANO NE
na vytápění ANO NE
Nehodící se škrtněte
Jméno: ……………………………………
Dům č.p.: …………………………………
…………………………
Podpis
Tento list odstřihněte a předejte obecním úřadem pověřené osobě!
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