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Zachránil život otci, na nějž se převrátil traktor

Dvanáctiletý Štěpán Morong, který loni
v srpnu svoji duchapřítomností zachránil
život svému otci (35 let), se kterým se převrátil traktor a on pod ním zůstal zaklíněný, převzal v úterý 24. února v Šumperku
titul „Gentleman silnic“ udělovaný Českou
pojišťovnou a Policií ČR lidem, kteří se
významným způsobem podíleli na záchraně
lidského života po dopravní nehodě.
„Jde o nejmladšího a zároveň devětačtyřicátého zachránce v historii tohoto ocenění,“

informoval ředitel šumperské pobočky České pojišťovny Milan Skula.
Neštěstí se stalo 30. srpna, kdy Štěpán
s tátou a dedečkem sváželi traktorem dřevo nedaleko Vysokého Potoka, místní části
Malé Moravy na Šumpersku. „Když se traktor převrátil a tatínek pod ním zůstal, děda
na mě křičel, ať utíkám pro pomoc. Ty dva
kilometry, co jsem to měl domů, jsem běžel,
co mi síly stačily. Trvalo to sice jen pár
minut, ale zdálo se mi, že to trvá věčnost.

Když jsem všechno řekl mámě, rozbrečel
jsem se. Strašně jsem se totiž o tátu bál. Do
té doby jsem ale na strach nemyslel,“ vzpomínal na děsivé zážitky chlapec.
„Kdyby tehdy neběžel pro pomoc, asi bych
tam umřel,“ řekl Právu Štěpán Morong
starší, který při nehodě utrpěl tříštivou zlomeninu dvanáctého obratle. „Nejprve jsem
myslel, že mám jen vyražený dech. Za chvíli
jsem se ale nemohl pohnout. Bylo to hrozné.
Všechno jsem vnímal. Štěpána, dědu, který
na něj křičel, bolest, pak záchranáře, vrtulník.
Lékaři říkali, že jsem měl obrovské štěstí. Stačilo prý jen pár milimetrů, mícha by
vytekla a já bych byl do smrti na vozíku,“
pokračoval hochův táta a dodal, že v olomoucké fakultní nemocnici mu obratle propojili titanovými plíšky.
„Ty, co mám vzadu, mi v závěru roku
odstraní. Přední tam však zůstanou natrvalo,“ líčil dál Morong s tím, že teprve v těchto
dnech ukončil rehabilitaci. „V dubnu jdu na
kontrolu do nemocnice a tam mi řeknou, co
dál,“ dodal Morong.
„Jsme s manželem na Štěpána nesmírně
pyšní. Nechci ani pomyslet, co se mohlo stát,
kdyby reagoval jinak, špatně,“ jen těžko hledala slova chlapcova máma Pavlína.
„Zaslouží si úctu a obdiv. Přeji mu ale především, aby mu schopnost a ochota pomáhat
lidem zůstaly do konce života,“ uvedl v rámci
slavnostního předání titulu vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR v Šumperku Milan Harciník.
Petr Marek
Právo, 24. 2. 2009

Letošní zima nám všem ukázala svoji sílu

Druhá polovina února nám mnohým, díky
nadměrné nadílce sněhu, znepříjemnila
život. Několikrát denně odhazovat návaly
sněhu, nesjízdné silnice, obrovské převisy
sněhu a ledu na střechách, které nás ohrožovaly při východu z našich domovů.
Obecní úřad Malá Morava zajistil odstranění nebezpečných převisů u nejvíce postižených
domů, patřících obci. Odstranění nebezpečného sněhu bylo provedeno firmou V. Mareš Králíky, zabývající se prací s plošinou.
Kamila Tóthová

Zlatý erb 2009

V letošním roce v krajském kole soutěže
webových stránek obsadila Malá Morava
5. místo v kategorii Nejlepší webová stránka
obcí a 7. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba. Soutěže "Zlatý erb" se v letošním roce účastnilo 20 měst a obcí Olomouckého kraje.
www.obecmalamorava.cz

Po shození ledu a zmrzlého sněhu z okrajů střechy pomocí plošiny následoval ruční úklid.
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Beseda o možné výstavbě větrných elektráren
V pátek 13. února 2009 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava
zajímavá beseda s občany. Pořádala ji obec
ve spolupráci s panem Jaromírem Krellerem, a to na téma - případná stavba větrných elektráren.
Účast byla nebývale veliká. Přišel i pan
Pavel Suchý, který má zájem postavit na
Křivé Vodě malou větrnou elektrárnu. Její
výška by neměla být větší, než stožáry elektrického vedení. Besedy se zúčastnili také
aktivisté hnutí proti větrným elektrárnám
ze sdružení Za naši přírodu z Lichkova.
Pan Kreller přestavil svůj záměr postavit a
provozovat šest větrných elektráren. Měly by
být vysoké 90 metrů, jejich životnost je odhadována na 20 let. Po uplynutí této doby je
povinen na svoje náklady opotřebované stožáry zlikvidovat a uvést krajinu do původního
stavu. Představil vypracované studie dopadu
na přírodu, krajinu a na její obyvatele.
Upozornil, že stavba šesti větrníků nemá
prakticky žádné negativní dopady a že to vše
dělá s tím nejlepším úmyslem pro obec i přírodu. Pochází z místní časti Podlesí-město a
pracoval i v lese. Když viděl, jak lesní porosty odumírají vinou kyselých dešťů, tak se
rozhodl pro „zelenou“ energii. Obec by z toho
mohla mít, podle odhadu, 300 tisíc korun

Krize dorazila

Na konci února zaměstnanci pily na Malé
Moravě dostali dvouměsíční výpověď. Na
konci dubna tady přijde o práci 20 lidí. I když
to není vysoké číslo, pro obec to bude katastrofa, protože jiná nová pracovní místa tady
ani v okolí nejsou.
Jako příčina propouštění na pile je uváděn
pokles poptávky po řezivu, což se projevilo již
minulý rok. Cena pilařské kulatiny je vysoká
a cena řeziva jde naopak dolů. Minulý rok se
pořezalo 18 960 m3, přestože plán byl 20 050 m3.
Již v roce 2007 pila propustila 20 lidí. Důvodem
tehdy byl nedostatek kulatiny pro dvě směny.
Pilu vlastní společnost Hanušovická lesní,
a. s. Její zaměření je hlavně na lesnické služby pro státní podnik České lesy. Ve vypsaném
výběrovém řízení tento rok však firma neuspěla a je tudíž bez zakázky.
Výpovědi přišly i do úseku služeb. Nyní
vedení firmy hledá strategického investora.
Petr Mahel

ročně do svého rozpočtu.
Aktivisté z Lichkova měli několik otázek a
donesli také ukázat mapu, jak to bude vypadat v jejich obci. Upozorňovaly na to, jak velmi to zasáhne krajinu. Je prý nelogické do
naších hor stavět větrné elektrárny. Kdyby
nebylo dotací, tak je to vše finančně ztrátové. A kde je záruka, že se větrníky zlikvidují? Místní lidé se bojí, že se při stavbě zničí
komunikace. Cena jejich nemovitostí klesne
a jejich děti tu nebudou chtít bydlet.
Účastníci besedy se shodli, že nové zdroje energie Česká republika potřebuje. Ale
musíme se zeptat - za jakou cenu? Že si zničíme pěknou krajinu? Do naší obce jezdí lidé
z měst a říkají, jak je tu krásně. I když ale
v chystané anketě obyvatelé Malé Moravy
řeknou NE výstavbě větrných elektráren,
stejně v budoucnu hrozí, že se i tady budou
stavět. Protože v celé Evropě je hlad po energii, chce být nezávislá hlavně na Rusku a
Blízkém východě.
Každý z nás to může, byť jen trochu, ovlivnit. Zaleží je na nás, kolik elektřiny spotřebujeme, jaké koupíme energické spotřebiče
do své domácnosti. Ale záleží i na jiných,
zdánlivých maličkostech. Tak třeba, když
jdu naší obcí, tak nechápu, že někdy i ve dne
svítí veřejné osvětlení. Zaleží přece na nás,
jaké bohatství necháme dalším generacím.
Ty nás pak budou soudit.
Argumenty zastánců větrné energie
Při využití energie větru se do atmosféry
neuvolňují žádné skleníkové plyny, takže se
nepřispívá ke globálním změnám klimatu.
Větrná energie je sice dražší, než získávání energie z fosilních paliv, ovšem to je dáno
tím, že u fosilních paliv není dodatečným
zdaněním zohledněna jejich vyčerpatelnost
a negativní vliv na životní prostředí (např.
zplodiny a znečištění vody).
Větrná energie je bezpečná (nehrozí riziko zamoření jako v případě havárie jaderné
elektrárny).
Výstavba větrných elektráren představuje dekoncentraci velkých zdrojů elektřiny
na více malých - tím se snižuje riziko velkoplošných výpadků v případě havárií rozvodné sítě nebo teroristických útoků. Také se
snižují náklady na rozvod elektrické energie
a ztráty, které při tomto rozvodu nastávají.
Vznik nových pracovních míst.

Argumenty odpůrců větrné energie
Větrné elektrárny jsou v našich podmínkách vysoce neefektivní. Problém proměnlivosti větru. Vítr většinu času fouká příliš
slabě nebo naopak silně, takže větrné elektrárny dodávají v průměru jen malou část
nominálního výkonu. Praktickým důsledkem je několikanásobně vyšší cena výroby
energie oproti klasickým elektrárnám.
Další problém je, že výkon větrné elektrárny je velmi proměnlivý, neregulovatelný,
a nijak nesouvisí s proměnlivostí potřeby.
Elektrická energie se velmi špatně skladuje,
a tak pro průmyslové použití se výkon větrného zdroje musí zálohovat dalším zdrojem
schopným okamžité výroby. Vzhledem k
legislativní regulaci v ČR tyto náklady neovlivní provozovatele elektrárny, ale zaplatí
je zákazník, který si nemůže vybrat větrné
elektrárny nepoužívat.
Zvýšení rizika havárií v elektrizační soustavě při masovém zavedení větrných elektráren.
Větrné elektrárny poškozují přírodu ve
svém okolí. V okruhu až několika set metrů
hluk přesahuje hygienické normy pro obydlenou zástavbu.
Větrné elektrárny hyzdí krajinu.
Výstavba větrných elektráren vede ke
zvýšení nákladů na rozvod elektrické energie. Náklady na provoz rozvodné sítě prakticky nezávisí na množství přenesené energie. Připojení větrné elektrárny může běžné
náklady pouze zvýšit.
Provoz větrných elektráren obvykle vede
ke zvýšení ztrát v rozvodné síti.
Petr Mahel

Názor odjinud
Vyjádření k otázce větrných elektráren náleží především místním obyvatelům
a starousedlíkům. Z mého pohledu laika
mají spoustu výhod, ale i negativ. Osobně
se domnívám, že výstavba celé řady větrných elektráren pod Králickým Sněžníkem,
respektive v oblasti, jejíž rozvoj může usnadnit spíše turistický ruch, přinese dlouhodobě
spíše negativa, neboť elektrárny představují přinejmenším výrazný zásah do vzhledu
krajiny.
Martin Dubánek
Klub vojenské historie Kralka
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Připravuje se nový územní plán obce Malá Morava
V současné době se připravuje nový územní plán obce Malá Morava. Jedná se o strategický dokument, jehož proces schvalování
bude probíhat v nadcházejících letech. Nový
územní plán se stane hlavním podkladem pro
budoucí rozvoj obce a jejího území, zajistí jeho
hospodárné využívání a koordinaci veřejných
a soukromých zájmů. Každý z občanů se nyní
může podílet na rozhodování o tom, jak bude
vypadat rozvoj obce v dalších letech.
Jaké jsou pravomoci občana při pořizování územního plánu? Účast veřejnosti je při
tomto procesu zajištěna stavebním zákonem
ve třech fázích: při projednávání zadání,
konceptu a návrhu územního plánu.
Průběh pořízení územního plánu:
ZADÁNÍ - Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu
pořizovatel zpracuje návrh zadání územního plánu. Projednávání zadání pořizovatel
oznámí veřejnou vyhláškou. Po dobu projednávání je zadání vystaveno k veřejnému
nahlédnutí. V uvedené lhůtě může každý
uplatnit své připomínky. Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel
upraví návrh zadání a předloží jej ke schvá-

lení zastupitelstvu obce.
KONCEPT: V odůvodněných případech
nebo z podmětu dotčeného orgánu (požadavek na posouzení území z hlediska vlivu na
životní prostředí, ptačí oblast atp.) zastupitelstvo obce uloží v zadání zpracování konceptu územního plánu. O konceptu územního plánu se koná veřejné projednávání,
které pořizovatel oznámí veřejnou vyhláškou. V uvedené lhůtě může každý uplatnit
své připomínky. Na základě výsledku projednávání konceptu územního plánu zpracuje pořizovatel s určeným zastupitelem návrh
pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce.
NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU: Na základě schváleného zadání územního plánu nebo
schválených pokynů pro zpracování územního plánu pořizovatel pořídí návrh územního
plánu. O návrhu se koná společné jednání s
dotčenými orgány, odbory krajského úřadu,
samotnou obcí a sousedními obcemi. Návrh
územního plánu posuzuje před řízením o
jeho vydání krajský úřad. O upraveném a
posouzeném návrhu územního plánu se koná
veřejné projednání, které se oznamuje veřej-

nou vyhláškou. Návrh územního plánu je
vystaven k veřejnému nahlédnutí. Nejpozději
při veřejném projednání může každý občan
uplatnit své připomínky. Pořizovatel vyhodnotí výsledky projednávání a předloží návrh
na vydání územního plánu. Poté zastupitelstvo vydá územní plán a veřejnou vyhláškou
oznámí na úřední desce jeho účinnost.
Za zhotovitele územního plánu obce Malá
Morava byla vybrána společnost SURPMO, a.
s., projektové středisko Hradec Králové, jeho
pořizovatelem je Městský úřad Šumperk.
Žádáme občany a vlastníky pozemků a
nemovitostí v obci, aby sledovali úřední
desku a věnovali pozornost zpracovávanému územnímu plánu, ke kterému se mohou
vyjádřit. Veškeré informace budou k dispozici na úředních deskách obce a internetových
stránkách www.obecmalamorava.cz. Bude
zde ke stažení rovněž formulář k oficiálnímu
podávání připomínek, který můžete získat i
v tištěné podobě na Obecním úřadě v Malé
Moravě. Pro lepší informovanost o veřejných
projednáváních územního plánu doporučujeme využít také služeb SMS infokanálu obce.
Již nyní můžete zasílat Vaše návrhy a
připomínky k územnímu plánu.

ANO či NE?

V dnešní době „globálního oteplování“a vymírání lesů přidáváme i my něco k zamyšlení.
V naší obci je několik památných stromů lípy v místních částech Vysoký Potok, Podlesí a Křivá Voda. Jsou označeny a zveřejněny
i na internetových stránkách. Je dobře, že se
o nich ví a že se nemohou jen tak pokácet.
Několik letitých stromů se nachází v parku
v Podlesí. Část z nich je relativně zdravých, ale
některé jsou na první pohled ve špatném stavu.
Duté a prasklé kmeny, které mohou kohokoliv
a kdykoliv ohrozit svým pádem. V minulých
letech nebyly provedeny řezy na omlazení, ale
ani prořezy koruny. Stromy vyrostly do výšky, ale bez tvaru. Agentura Ochrany přírody
Olomouckého kraje provedla předběžnou studii a došla k již zmíněným závěrům. Nabízejí
se tedy dvě možnosti. Pokusit se řezy zmladit
alespoň některý z nich a doufat, že stromy
tento zásah zvládnou a znovu obraší, anebo
provést celkovou úpravu parku včetně cest,
chodníků, kašny i stromů. Spolufinancová je
jistě možné z fondů Evropské unie a z Ministerstva životního prostředí z Programu péče
o krajinu. Tato úprava by však zřejmě znamenala vykácení části stromů.
Tyto plány jsou opravdu jen návrhy k
zamyšlení. Stromy však skutečně ohrožují
bezpečnost dětí při hrách v parku.
Co je správné? Pokus o záchranu s nejistým koncem, nebo radikální obnova a úprava
celkového okolí? Park se již dočkal opravy
Památníku obětem první světové války a
další úpravy by tedy mohly zvolna navázat.
Jaroslava Cehová

Srážka náklaďáků skončila smrtí

MALÁ MORAVA - Ve čtvrtek 5. 2. 2009,
kolem tři čtvrtě na osm ráno, došlo k dopravní nehodě v obci Malá Morava.
Třiašedesátiletý řidič nákladního vozidla
značky Avia, jedoucí od Hanušovic směrem
na Králíky, nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace, vlastnostem vozidla a svým
schopnostem. Při nájezdu do mírné pravotočivé zatáčky začal intenzivně brzdit, čímž
zablokoval kola vozidla a přejel do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím nákladním vozidlem značky Tatra.

Hořelo na Zlatém Potoku

Dne 7. 3. 2009 v 18 hodin byl Operačnímu středisku Hasičské záchranné službě
v Olomouci nahlášen požár nízké budovy
v Malé Moravě, místní části Zlatý Potok.
K zásahu vyjela jednotka profesionálních
hasičů z Králík, Hanušovic a dobrovolná
jednotka z Malé Moravy.
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se

jedná o požár komínového tělesa. Požár byl
zlikvidován, žádné větší škody nevznikly. Celý zásah byl ukončen ve 20.15 hod.,
kdy také jednotka dobrovolných hasičů, po
zabezpečení místa požáru, dorazila zpět na
základnu.
HZS Olomouckého kraje

Po nárazu řidič Avie v silně zdemolované kabině podlehl svým zraněním. Posádka
Tatry vyvázla bez zranění. Dechová zkouška
řidiče Tatry byla negativní. U řidiče Avie byla
nařízena soudní pitva. Škoda na vozidlech
činí 150 000 Kč.
K havárii byli přivoláni profesionální hasiči z Králík. „Dále na místě události zasahovali hasiči ze Šumperka a dobrovolní hasiči
z Hanušovic. Řidič z nákladního automobilu
Avia utrpěl zranění, která nebyla slučitelná
se životem. Řidič nákladního automobilu Tatra vyvázl bez zranění,“ řekla mluvčí hasičů
Vendula Horáková. Hasiči z Pardubického
kraje zajistili vozidla proti požáru odpojením akumulátorů a uzavřeli ventil k plynové nádrži u Avie, která byla na alternativní
pohon LPG.
Silnice byla v místě nehody zcela neprůjezdná. Doprava musela být odkloněna. Na místě
zůstala jednotka hasičů ze Šumperka, která
prováděla po vyšetření nehody vyproštění těla
řidiče a poté odstranění následků nehody.
HZS Olomouckého kraje
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Poděkování
z Horní Hedeče

Výroční schůze Jednoty SD
Dohlížecí výbor Jednoty SD a spolek žen
v Malé Moravě pořádal dne 6. 3. 2009 v
pohostinství Malá Morava výroční členskou
schůzi Jednoty, spojenou s tradiční oslavou
Mezinárodního dne žen.
V šest hodin večer předsedkyně dohlížecího výboru paní Marcela Jílková schůzi
zahájila. Projednával se výsledek hospodaření spotřebního družstva Jednoty Zábřeh a
výhled na rok 2009. Občany zajímaly informace o nových čipových kartách, které byly
zavedeny v loňském roce.
V současné době je na družstevní základně Vysoký Potok hlášeno 27 členů. Schůze se
zúčastnilo 20 členů a 25 hostů, příbuzných a
přátel členů Jednoty. Kulturním zpestřením
bylo přednesení básní věnovaných ženám
v podání místních dětí pod vedením Lenky
Jarošové a vystoupení břišní tanečnice.

Poděkování

Touto cestou chci vyjádřit poděkování všem,
kteří ať už větší nebo menší částkou přispěli
na zkrášlení kostela Narození Panny Marie
ve Vojtíškově. Vybraná částka byla použita na
zakoupení trvalé květinové výzdoby.
Jan Vranešic, kostelník

Následoval volný program věnovaný především oslavě MDŽ, který se prodloužil do
pozdních nočních hodin.
Kamila Tóthová

Zajímavosti o obilninách - ječmen
Ječmen patří mezi nejstarší zemědělské
plodiny. Vyskytuje se již v čínské a indické
mytologii, archeologicky je doložen již v prehistorických dobách v Evropě, Asii a Africe. Na
naše území přinesly ječmen stěhovavé národy
z jihozápadní Asie asi před pěti tisíci lety.
Před více než dvěma tisíci lety objevili
otcové lékařství, že zrní ječmene má mnoho
použití. Mezi těmi nejúžasnějšími bylo speciální „ječné mléko“, které vznikalo za pomoci
náročného procesu uvolňujícího jeho nutriční
bohatství. Tento proces byl nazván aktivace.
Poté, co se mléko touto speciální metodou
„aktivovalo“, podávalo se novorozencům,
jejichž matky je nemohly kojit. Tímto způsobem se předešlo řadě úmrtí. Římané byli
dobyvatelé a byli velice pyšní na to, že také
přinášejí pokrok ve formě civilizace. Tekoucí
voda, vzdělání a lékařství byly jen některé
z výhod občanství. Římané si předávali svůj

Výstava hospodářských zvířat
Národní výstava hospodářských zvířat a
zemědělské techniky už nebude v Přerově,
jak jsme byli po léta zvyklí. Letos se bude
poprvé konat na výstavišti v Brně, ve dnech
25.-28. června.
A proč ta změna místa? Podle organizátorů je důvodem změna vlastníka přerovského
výstaviště.
Na červnové výstavě v Brně nebude však
chybět nic z tradičních exponátů, naopak se
chystá i něco navíc. Akce bude spojena s Mezinárodní výstavou koček, Mezinárodní výstavou

psů INTERCANIS a Mezinárodní výstavou
chovatelských a jezdeckých potřeb PORPET.
Budeme se těšit, čím nás brněnské výstaviště mile překvapí.
Ježdění do Přerova na výstavu hospodářských zvířat má v naší obci velkou tradici už
od dob Státního statku Hanušovice. Zájezd se
pořádal na každý její ročník.
Farma Morava tuto tradici převzala. I hospodářské zvířata z naši obce získala na výstavišti velkého uznaní.
Petr Mahel

Nová zastupitelka za KSČM
Po odstoupení pana Radomíra Ščambury
(KSČM), který byl zastupitelem do loňského
roku a na vlastní žádost složil funkci, mandát přijala paní Emílie Klimešová (bezpartijní) ze stejně kandidátní listiny.

Celá jedná šestina obyvatel z Horního Hedeče (tedy přesněji řečeno jeden její
občan) nám poděkovala, že Devítka upozornila na jejich problémy.
Je to paradox. Patří pod sousední město
Kralíky, do katastru Červeného Potoka a
přesto jsou závislí na jiné obci. To je hlavní
důvod, proč by chtěli patřit pod obec Malá
Morava. „Teď je taková praxe, že téměř
všechno pro nás dělá Malá Morava a městu Kralíky platíme daně. A přitom mnoho
obyvatel Kralík ani neví, kde Horní Hedeč
je. Spousta si jich myslí, že to je někde u
kláštera. Je to trochu podivné - žijeme pod
kopcem a máme název Horní,“ říká jeden z
těch šesti občanů osady, tak trochu splývající s naším Zlatým Potokem.
Není to v našem kraji ale paradox jediný.
Skoro nikdo z našich lidí neví kde leží Horní Vojtíškov. Asi by ho hledali na horním
konci Vojtíškova. Ale je to taky pod kopcem.
Tam kde bydlí pan hajný Doležal. Každý si
myslí že bydlí ve Vlaském, že je zde i cedule
s názvem téhle naší místní části, ale podle
katastru zde leží Horní Vojtískov.
Petr Mahel

Podle svého vyjádření bude pokračovat
v plnění volebních cílů za KSČM. Složení
zastupitelstva je nyní v poměru 7 mužů a
dvě ženy.
Petr Mahel

recept na aktivování ječných zrn tak dobře,
že OSN převzala tuto metodu o stovky let
později jako účinný nástroj k potírání hladu,
nemocí a smrti v oblastech postižených hladomorem a suchem. To vše díky schopnosti aktivovaného ječmene dodat i dospělým
mužům trvalou energii na několik hodin a
to při pouhých 10-20 gramech.
Dalšími dvěma příklady z historie ječmene
je používání ječné mouky římskými vojáky a
gladiátory. Římská vojska dobyla celou Evropu, protože pochodovala průměrnou rychlostí
až 5 mil za hodinu a celé vojsko se často přesunulo až o 40 mil denně (tato rychlost jim
získala respekt všech ostatních vojsk). Jejich
základní potravou byla ječná mouka. Historikové vždy uvádějí, že tomu tak bylo díky
schopnosti ječné mouky zajišťovat na dlouhou
dobu energii a odolnost. Moderní věda však
ukazuje, že také profitovali z vlastností posilujících imunitu, která jim umožnila zůstat
zdravými a rychle se uzdravovat! Gladiátoři měli s ječnou moukou ještě užší spojitost.
Nedávný dokument vysílaný na kanálu History Channel odhalil, že slovo gladiátor znamená „ti, kteří jedí ječmen“. Každý gladiátor
totiž musel vždy ráno před zahájením bojů v
cirku sníst jídlo připravené z ječmene. Majitelé gladiátorů věnovali mnoho času a úsilí, aby
si svou „investici“ ochránili, a učitelé, kteří se
starali o stravování, léčení, masáže a pohodlí těch, jejichž životy úzce souvisely s jejich
výkony, pro ně vybrali právě ječmen. Zajímavá je také skutečnost, že Galen, nejslavnější z
římských lékařů a osobní lékař císaře Marka
Aurelia, začal působit jako lékař v gladiátorské škole v Malé Asii.
Jako v mnoha jiných případech si prvenství v používání ječmene ke zvýšení odolnosti
připisují Řekové. Dějiny ukazují, že původní
olympijští závodníci jedli ječnou kaši, aby
získali nad svými soupeři nutriční výhodu
dlouho před tím, než si tuto praxi osvojila
římská vojska a gladiátoři.
(Příště o pšenici)
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Pevnostní muzeum K-S 5 „U Potoka“ doplňuje sbírky
Členové Klubu vojenské historie Kralka se
nevěnují jen rekonstrukci muzejního objektu, ale také prezentují veřejnosti období první československé republiky s důrazem na
tehdejší ozbrojené sbory (armáda, četnictvo,
finanční stráž, státní policie apod.). Z tohoto
důvodu mezi činnosti Klubu patří i sbírání
reálií těchto sborů: od uniforem přes výstroj,
výzbroj až po dokumenty, fotografie a vzpomínky jejich příslušníků.
Dovolujeme si proto obrátit se na vás s
prosbou o pomoc při záchraně této části naší
historie. Máte-li doma věci vztahující se k
první republice, československé armádě,
četnictvu, finanční stráži, státní policii, politické správě nebo někdo z vašich příbuzných
u těchto složek sloužil, dejte nám prosím
vědět. Budeme vděčni za zapůjčení jakýchkoli listinných materiálů (byť zdánlivě nevýznamných), dokumentů ke službě, fotografií,
vzpomínek či odprodej jiného materiálu.
Jsme si vědomi toho, že v současné době
tyto vzácné prameny o historii naší republiky, o lidech dobrovolně sloužících pro vlast,
jsou žádaným sběratelským artiklem, za který jsou lidé ze zahraničí ochotni nabídnout
nemalé částky. Přesto vás prosíme o pomoc
při záchraně těchto materiálů pro budoucí
generace: v muzeu je možno věci shlédnout,
je o ně odborně postaráno a vzhledem ke
spolupráci s jinými muzei a státními institucemi je zajištěno jejich smysluplné využití.

Muzeum má zájem zejména o tento
materiál z období 1914-1948:
- uniformy všech typů – armádní důstojnické i mužstva, četnické, finanční stráže,
státní policie, politické správy aj.,
- součástí uniforem, lodičky, brigadýrky,
knoflíky, vyznamenání, výložky, odznaky,
střelecké odznaky, spony atd.,

Vítězové dětského kvizu bývalého občasníku „Sněžník“ se seznamují s kulometem.

Sněhovou nadílku si děti užily
Na vánoční svátky jsme si sněhu moc
neužili. Za to v únoru jsme skoro každé
ráno museli sníh uklízet. Přes noc mnohdy napadlo i 15 cm!
Na něco to bylo ale dobré. Tak třeba
někteří tatínkové si zavzpomínali na své
dětství a sněhové nadílky si taky náležitě užívali.
Jeden z nich třeba u nás na Malé
Moravě vybudoval pro svou dcerku sněhové iglú.
Text a foto
Petr Mahel

- přilby, polní láhve, kovové bedničky,
nářadí, polní nádobí, dřevěné bedny,
- zbraně (jejich torza, součásti – i poškozené), nábojnice, delaborované střely, zásobníky, příslušenství,
- bajonety, bodáky, šavle, kordíky, závěsníky k nim, pochvy, portépée,
- kožené předměty – sumky, pouzdra,
řemení, opasky, boty,
- ženijní nářadí – lopatky, krumpáče,
nůžky na dráty,
- polní telefony, radiostanice, příslušenství, kabely, cívky,
- vybavení pevností – pěchotních srubů i
malých řopíků,
- plynové masky a příslušenství k nim,
- dalekohledy, zaměřovače, dálkoměry,
signální přístroje, polní svítilny,
- brašny, torny, malé a velké polní, batohy, celty, stanové kolíky, dílce,
- vojenské předpisy, služební pomůcky,
výukové pomůcky, manuály,
- dobové fotografie ze služby, výcviku,
- fotografie pevností a obranných zařízení na hranici (závory, kolejnicové uzávěry,
příkopy),
- drobné předměty jako busoly, píšťalky,
šňůry, mapy,
- cigarety, doutníky, jejich obaly,
- vzpomínky, dokumenty ke službě (povyšovací dekrety, služební přípisy) a další
předměty týkající se první republiky a jejích
ozbrojených sborů.
Rozhodnete-li se cokoliv muzeu darovat, nabídnout k odprodeji nebo zapůjčit, kontaktujte nás prosím některým z
těchto způsobů:
- telefonicky: na číslo 724 444 470 (p.
Vaněček) nebo 777 570 958 (p. Majzlík),
- e-mailem: na info@ks5.cz či jiri.vanecek@ks5.cz,
- dopisem na adresu: Ing. Jiří Vaněček,
Hraniční 1, Olomouc, 779 00,
- osobně při návštěvě našeho muzea.
Děkujeme vám za zájem o záchranu
naší historie a památek na všechny
příslušníky ozbrojených sborů první
republiky, z nichž jich mnoho padlo
při resortní službě, na hranicích nebo
za 2. světové války.
Jiří Vaněček
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Velká voda hrozila na Malé Moravě

Ve čtvrtek 5. března, v důsledku velkého tepla a deště, nastalo velké taní sněhu.
Napadaný sníh ucpal kanalizaci, proto se
voda na několika místech vylila a zaplavila
několik kůlen a zahrad.
Našel se však jediný občan, který šel

jeden z klíčových příkopů vyčistit. Také
jeden nejmenovaný redaktor naší Devítky
přidal ruku dílu. Za slabou hodinku byl příkop vyčištěn.
Ostatní se jen divili, že voda jim už neteče
přes zahrady. Jsem pyšný, že mohu napsat

tenhle článek. Že jsou ještě mezi námi lidi,
kteří nemyslí jen na svoje statky a pomůžou
nezištně i ostatním ochránit jejich majetek.
Ranu Jiřímu Köhlerovi touto cestou
děkujeme.
Text a foto
Petr Mahel

Úřad práce Hanušovice

Úřad práce pro oblast Hanušovice má sídlo na adrese:

Hynčická 1, 788 33 Hanušovice.
Telefon: 950 164 461, FAX 583 230 414.
Otevírací hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-17.00 hod.
8.00-13.00 hod.
8.00-17.00 hod.
8.00-13.00 hod.
8.00-13.00 hod.

Soutěž o nejchutnější slivovici Vysoké

Přátelé, kamarádi - dne 26. prosince loňského roku proběhl ve Vysoké u Malé Moravy v Občerstvení u Élišky 1. ročník soutěže
o nejlepší slivovici – ČUPR DRINK DOWN.
Název soutěže vznikl podle místního chataře, který má slivovici v oblíbený nápoj a jeho
pálenky jsou ve Vysoké známy vysokou kvalitou a výbornou chutí.
Do soutěže bylo zařazeno jedenáct vzorků
tohoto oblíbeného nápoje. Odborná komise
byla složena z jedenácti místních chatařů a
chalupářů. Předsedou hodnotitelské komise

Podbělníkové
cibulky v těstíčku
Ingredience: 2 větší cibule, 3 lžíce hladké
mouky, 1 vejce, trochu mléka, sůl, olej na
smažení.
Příprava: Cibuli oloupeme a nakrájíme
na silnější kolečka. Osolíme ji a obalíme v
těstíčku, které připravíme z mléka, vajec a
mouky. Pak usmažíme dozlatova.
Nikola Lenártová

byl zvolen pan Piskoř. Hodnotila se chuť,
vůně a ostatní důležité vlastnosti ovocných
pálenek. Komise měla udány pouze čísla
vzorků, ale neznala jejich majitele. Bodová
stupnice hodnocení vzorků byla stanovena
od 1 do 5 bodů, přičemž 5 bodů bylo nejvyšší
možné ohodnocení.
Již od počátku soutěže byla hodnotitelská
komise usměvavá a veselá. Před každou
degustací vzorku bylo veřejně oznámeno
číslo vzorku, aby se při bodování komise
nespletla. Před ochutnáním vzorku si každý
člen komise pečlivě prohlédl barvu a hlubokým nádechem zkontroloval vůni domácí
pálenky.
Mezi tím se členové komise mohli občerstvit domácími uzeninami, sýrem a jinými
pochoutkami. S pokračující degustací byla
hodnotitelská komise ještě veselejší.

Po ochutnání všech jedenácti vzorků slivovic zasedla sčítací komise, která sečetla
body. Na závěr pořadatelé předložili seznam
jednotlivých vzorků a k nim bylo přiřazeno
bodové hodnocení. Z něho vyplynulo toto
pořadí: 1. místo p. Lužík (42 bodů), 2. místo
pí Lužíková (39 bodů), 3. místo p. Macháček
(37 bodů). Poslední 8. místo obsadil vzorek
paní Reichlové s devatenácti body.
Předseda komise gratuloval vítězům a
hůře umístěným paličům poradil pro příští
ročník soutěže, aby se nad sebou hluboce
zamysleli a vypálili chutnější a lahodnější
slivovici. Příští ročník soutěže se uskuteční
opět v Občerstvení U Élišky ve Vysoké, v
sobotu dne 26. 12. 2009 v 18.00 hod. Těšíme
se na hojnou účast.
Pavel Reichl
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Zápis z 13. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 3. 3. 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Morava od 16.00 hod.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Hulínová Martina (1), Köhler Walter (od 16.10 hod. - 2), Kubaník
Milan (3), Marinov Antonín (4), Klimešová Emílie (skládající slib
- 5), Ščambura Rostislav (6), Mgr. Šikula Radovan (od 16.02 - 7),
Temňák Josef (8), Tóth Martin (9).
Nepřítomní členové zastupitelstva obce:
- omluvena, Ščambura Radomír (5) – omluven.
Přítomní občané
Šlégrová Anna, Újová Simona, Rychtera Aleš, Rychterová Ilona,
Mahel Petr, Temňáková Anna, Suchý Pavel, Pokorný Marek, Bobalíková Vlasta, Horáčková Anna, Mlčůchová Vlasta, Bobalík Miroslav, Kubaníková Anna, Čermák Josef, Šimková Alžběta.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování,
(×) nepřítomen. Pozn. - hlasovací hřebínek uveden pouze v případě
jiného, než jednomyslného hlasování.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Volba zapisovatele z jednání.
3. Příprava usnesení z jednání.
4. Volba ověřovatelů z jednání.
5. Rezignace na mandát člena zastupitelstva – nástup náhradníka.
6. Volba předsedy finančního výboru obce.
7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
8. Žádosti o příspěvek:
- 8.1. TJ Sokol Malá Morava.
- 8.2. Charita Šumperk.
- 8.3. Město Hanušovice.
- 8.4. Horní Pomoraví.
- 8.5. Farnost Malá Morava.
- 8.6. Armáda spásy.
- 8.7. Hospic na Sv. Kopečku.
- 8.8. Alienteam.
9. Změna veřejnoprávní smlouvy.
10. Příspěvek na dopravní obslužnost.
11. Příspěvek na provoz MŠ.
12. Smlouva o prodeji dříví 2009.
13. Odměna neuvolněným členům zastupitelstva.
14. Rozpočet obce na rok 2009.
15. Poskytnutí půjček z FRB.
16. Veřejně prospěšné práce.
17. Výkon veřejné služby.
18. E-Government v obcích.
19. Dotace z fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis.
20. Tvorba nového územního plánu.
21. Pronájmy bytů.
22. Souhlas s opravami domů a bytů.
23. Souhlas s výstavbou kašny.
24. Souhlas se stavbou – Václav Hošek.
25. Záměry prodeje:
- 25.1. JUDr. Karel Reichl
26. Záměr pronájmu:
- 26.1. Martin Tóth
- 26.2. Josef Horáček
- 26.3. Milan Kreller
27. Ostatní pronájmy pozemků.
28. Souhlas s převodem pozemků do majetku obce.
29. Výsledek inventarizace majetku obce.
30. Zpráva o činnosti obecních knihoven.
31. Výsledek hospodaření mikroregionu Hanušovicko.
32. Věřejnoprávní kontrola MŠ.
33. Výroční zpráva o poskytování informací.
34. Diskuse.
35. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.
36. Závěr jednání.
1. Zahájení a schválení programu jednání
Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomno sedm členů
zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. V 16.02
hod. se dostavil Mgr. Šikula.
2009/13/01: ZO schvaluje program jednání.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2. Určení zapisovatele z jednání
2009/13/02 : ZO schvaluje zapisovatelem z jednání pana
Milana Kubaníka.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
3. Příprava usnesení z jednání
2009/13/03: ZO pověřuje pana Milana Kubaníka přípravou
usnesení z jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
4. Určení ověřovatelů zápisu
2009/13/04: ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu paní
Martinu Hulínovou a paní Emílii Klimešovou.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
5. Rezignace na mandát člena zastupitelstva a nástup
náhradníka
Starosta obce seznámil přítomné s rezignací pana Radomíra
Ščambury na mandát člena zastupitelstva obce a poděkoval mu za
dosavadní dlouholetou spolupráci ve vedení obce. Na jeho uvolněný mandát nastoupila náhradnice z téže volební strany paní Emílie
Klimešová. Starostou obce byla vyzvána ke složení slibu, který poté
stvrdila svým podpisem.
2009/13/05: ZO bere na vědomí nástup nového člena zastupitelstva a složení slibu.
6. Volba předsedy finančního výboru obce
Do uvolněné funkce předsedy finančního výboru obce byl navržen
pan Walter Köhler. Poté požádal Mgr. Šikula aby byl do této funkce
nominován on.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
2009/13/06 : ZO volí do funkce předsedy finančního výboru
obce Mgr. Radovana Šikulu.
Hlasování: 6:1:1 (schváleno)
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7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Přítomní byli starostou informováni o plnění usnesení ze zasedání
dne 3. 12. 2008 a s činnosti obecního úřadu v tomto období.
2009/13/07: ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého
zasedání.
8. Žádosti o příspěvek
8.1. TJ Sokol Malá Morava
2009/13/08: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
TJ Sokol Malá Morava na rok 2009 ve výši 30 000 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
8.2. Charita Šumperk
2009/13/09: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Charitě Šumperk, Žerotínova 12, 787 01 Šumperk ve výši 15
000 Kč.
Hlasování: 7:1:0 (schváleno)
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8.3. Město Hanušovice
2009/13/10: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v
Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí a poskytnutí
příspěvku na nákup knihovních fondů ve výši 22 000 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
8.4. MAS Horní Pomoraví
Na jednání se dostavil pan Köhler.
2009/13/11: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20,- Kč na 1 obyvatele obce MAS Horní Pomoraví,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice na provoz v roce 2009.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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8.5. Římskokatolická farnost Malá Morava
2009/13/12: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč Římskokatolické farnosti Malá Morava na
zakoupení elektronických varhan.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
8.6. Armáda spásy
Bylo navrženo poskytnutí symbolického příspěvku.
2009/13/13: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3 000 Kč Centru sociálních služeb Armády spásy v
Šumperku na provoz v roce 2009.
Hlasování: 8:1:0 (schváleno)
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8.7. Hospic na Sv. Kopečku
Bylo navrženo poskytnutí symbolického příspěvku.
2009/13/14: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3 000 Kč Arcidiecézní charitě Olomouc, Hospicu na
Sv. Kopečku na provoz v roce 2009.
Hlasování: 8:1:0 (schváleno)
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8.8. Alienteam.cz
2009/13/15: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na organizaci volnočasových aktivit a
pokrytí části provozních nákladů v roce 2009 občanskému
sdružení Alienteam.cz, klub volného času, Malá Morava 12,
788 33 Hanušovice.
Hlasování: 7:0:2 (schváleno)
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9. Změna veřejnoprávní smlouvy
Zastupitelstvo projednalo návrh na změnu veřejnoprávní smlouvy, která je uzavřena s městem Hanušovice ve věci projednávání
přestupků. Stávající veřejnoprávní smlouva se doplňuje o výkon přenesené působnosti na úseku přestupků podle § 6, odst. 1 zákona o
odpadech.
2009/13/16 : ZO schvaluje dohodu o změně veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
10. Dohoda o převodu prostředků na úhradu ztráty z provozu veřejné linkové dopravy
Zastupitelstvo projednalo dohodu s městem Šumperk a výši příspěvku obce.
2009/13/17: ZO schvaluje uzavření dohody s městem Šumperk a poskytnutí finančního příspěvku ve výši 109.056,- Kč
na úhradu ztráty z provozu veřejné linkové dopravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
11. Příspěvek na provoz mateřské školy Malá Morava v
roce 2009
ZO projednalo žádost zástupce statutárního orgánu MŠ paní Petry Přibylové o schválení navrhovaného rozpočtu. Loňský rozpočet
požaduje navýšit o 40 000 Kč z důvodu vyšších cen energie a služeb.
Dále je nutno v roce 2009 provést nutnou opravu rozvodů vody, sociálního zařízení a ohřívačů vody v budově školky.
Mgr. Šikula: Kolik dětí navštěvuje mateřskou školku?
Starosta: V letošním roce je přihlášeno 20 dětí.
2009/13/18: ZO schvaluje příspěvek na provoz mateřské
školy Malá Morava v roce 2009 ve výši 557 000 Kč.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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12. Smlouva o prodeji dříví a pěstebních činnostech na rok
2009
ZO projednalo návrh uzavřít smlouvu o prodeji dříví a pěstebních
činnostech v obecních lesích na rok 2009 opět se společností Lespol
Olomouc s. r. o.
2009/13/19: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví a
pěstebních pracech na rok 2009 se společností LESPOL Olomouc s. r. o., Rokycanova 38, 779 00 Olomouc.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
13. Odměny neuvolněným zastupitelům
Starosta obce navrhl na základě nařízení vlády č. 20/2009 zvý-

šit měsíční odměnu za výkon funkce členům zastupitelstva. Rovněž
navrhl zvýšit odměnu těm členům výborů obce, kteří nejsou členy
zastupitelstva.
2009/13/20: ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce počínaje měsícem březnem, tj. od 1. 3. 2009 ve výši: člen
zastupitelstva - 460 Kč, předseda výboru - 1 060 Kč, člen výboru (zastupitel) - 750 Kč.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2009/13/21: ZO schvaluje měsíční odměnu za výkon funkce
člena výborů obce – nečlen zastupitelstva- počínaje měsícem
březnem, tj. od 1. 3. 2009 ve výši 270 Kč.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
14. Rozpočet obce na rok 2009
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce Malá Morava na rok 2009, který byl řádně vyvěšen na úřední desce. Byl sestaven převážně podle čerpání příjmů a výdajů vycházejících z minulého roku. Rovněž byly zohledněny plánované činnosti na rok 2009.
Zastupitelstvem byly projednány drobné změny a návrh upraven.
Jde o rozpočet vyrovnaný. Rovněž byl projednán rozpočet Sociálního
fondu na rok 2009.
Přesné znění rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2009/13/22 : ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok
2008 jako vyrovnaný takto: celkové příjmy ve výši 9.282.600,Kč, celkové výdaje ve výši 9.282.600,- Kč.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
13. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků z
FRB byl zastupitelstvu předložen návrh na poskytnutí těchto půjček.
2009/13/23: ZO schvaluje poskytnutí půjček na opravy
domů těmto žadatelům: Vlasta Mlčůchová - 70 000 Kč na opravu
střechy, Manželé Bínovi - 70 000 Kč na opravu střechy, Manželé
Kubaníkovi - 70.000 Kč na rekonstrukci koupelny.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
16. Veřejně prospěšné práce
Starosta seznámil přítomné se záměrem i v letošním roce vytvořit
až 4 pracovní místa na veřejně prospěšné práce. Jedná se převážně
o sezónní práce jako úklid, údržba zeleně, komunikací a další práce
na majetku obce. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje prostřednictvím úřadu práce dotace na pokrytí části mzdových nákladů
na tyto pracovníky.
2009/13/24: ZO schvaluje vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce a uzavření smlouvy s úřadem práce.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
17. Výkon a organizování veřejné služby
Od 1. ledna 2009 vešla v platnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Účelem je zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících v hmotné nouzi a vykázání pracovní aktivity pro
zachování maximální výše dávek. Veřejná služba je vykonávána bez
nároku na mzdu.
2009/13/25: ZO schvaluje organizování výkonu veřejné služby pro občany naší obce.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
18. E-Government v obcích
Dne 1. 7. 2009 vstoupí v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů. Důležitým prvkem tohoto zákona je
uznání elektronických dokumentů jako rovnocenných s papírovými
a zajištění jejich bezpečnosti.
To vše klade velké nároky i na technické vybavení obecního úřadu. Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu k podání žádostí na dotaci na toto vybavení. Naše obec může získat dotaci z EU ve výši až
58.000,- při vlastním podílu cca 10.000,- Kč.
2009/13/26: ZO schvaluje podání žádosti z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích a souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
19. Žádost o příspěvek z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis
Cílem této žádosti je získání finančních prostředků na příhraniční
spolupráci v rámci naší mateřské školy a mateřské školy polského
partnera. Aktivity by se měly zaměřit na 2 až 3 akce, kdy polské děti
navštíví místní školku a opačně. Další finanční prostředky by byly
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použity například na výměnu či doplnění nevyhovujících herních
prvků na školní zahradě.
2009/13/27: ZO schvaluje podání žádosti do Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis a zpracování této žádosti
společností Artory-Consulting, s. r. o., Šumperk.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
20. Tvorba nového územního plánu obce
Obec v listopadu loňského roku oslovila celkem 7 projekčních společností, které se zabývají tvorbou územních plánů obci. Obdržela
odpovědi čtyř společností, z nichž tři mají zájem zpracovávat pro
obec tuto dokumentaci.
Cenové návrhy doručily společnosti:
SURPMO, a.s., Hradec Králové
Ing. Arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí
Urbanistické středisko Brno
2009/13/28: ZO schvaluje pořízení nového územního plánu obce.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2009/13/29: ZO schvaluje aby zpracovatelem územního plánu obce Malá Morava byla společnost SURPMO, s. r. o. Hradec Králové.
Hlasování: 8:1:0 (schváleno)

1
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
-

7
+

8
+

9
+

2009/13/30: ZO určuje zastupitele pana Waltra Köhlera aby
spolupracoval s pořizovatelem územního plánu.
Hlasování: 7:1:1 (schváleno)
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21. Pronájmy bytů
Ke dni 3. 3. 2009 obec Malá Morava disponuje jedním volným
bytem, a to v Malé Moravě po paní Jarošové. Tento byt je možno
nabídnut k pronájmu asi od dubna nebo května 2009 po provedení
drobných oprav.
Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny žádosti těchto
zájemců: Jitka Veselá, Aleš Rychtera, Simona Újová, Jiřina Zlámalová.
Starosta navrhl poskytnout pronájem paní Jiřině Zlámalové, která nabízí mimo jiné poskytování pedikérských služeb a angažovanost ve společenském dění v obci, zejména práci s dětmi. Vzhledem
k věku jejího nejmladšího dítěte by obec získala další přírůstek do
naší mateřské školy.
Mgr. Šikula navrhl poskytnout pronájem paní Simoně Újové.
Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
2009/13/31: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Malé
Moravě č. 92 paní Simoně Újové.
Hlasování: 5:0:4 (schváleno)
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22. Souhlas s opravami domů a bytů
Starosta předložil návrh na provedení nutných větších oprav bytového majetku obce. Jedná se o:
1. Výměna oken v domech Vojtíškov čp. 77 a čp. 79.
2. Výměna střešní krytiny a oprava střech ve Vojtíškově čp. 77 a
čp. 79.
3. Oprava balkónů a fasád v Podlesí čp. 21 a čp. 22.
4. Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů ve dvou až třech bytech ve
Vojtíškově čp. 77 a čp. 79.
2009/13/32: ZO schvaluje provedení navrhovaných oprav v
roce 2009.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
23. Souhlas s výstavbou kašny
Starosta seznámil přítomné se záměrem výstavby kašen na vodu
na všech třech pohřebištích, které jsou ve správě Obce Malá Morava.
2009/13/33: ZO schvaluje výstavbu tří kusů kašen na pohřebištích v obci.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
24. Souhlas se stavbami – Václav Hošek
ZO projednalo žádost pana Václava Hoška o vyslovení souhlasu se
stavbou zastřešené pergoly a dřevníku u rodinného domu v místní
části Sklené.
2009/13/34: ZO schvaluje souhlas se stavbou zastřešené pergoly a dřevníku na pozemcích p. č. 261/3 a p. č. 200/5 v katas-

trálním území Sklené u Malé Moravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
25. Záměr prodeje – JUDr. Karel Reichl
Žadatel požádal o prodej části pozemků p.č. 523/1 orná půda o
výměře 12441 m2, p.č. 523/2 ostatní plocha o výměře 355 m2 v k.
ú. Vysoká u Malé Moravy, uvedené parcely hodlá využít k rozšíření
služeb pro obyvatele obce Malá Morava. Žadatel požádal o odkoupení těchto pozemků již v březnu 2008. Zastupitelstvo obce tehdy projednalo záměr prodeje jak celých těchto pozemků, tak i jejich částí. V
obou případech nebyl záměr schválen.
Po diskusi bylo navrženo, že další jednání o možném odprodeji
těchto pozemků proběhne až po schválení územního plánu obce. Proběhlo hlasování o návrhu neschválit záměr prodeje.
2009/13/35: ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemků
p.č. 523/1 orná půda o výměře 12 441 m2, p. č. 523/2 ostatní
plocha o výměře 355 m2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
26. Záměr pronájmu
26.1. Martin Tóth
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Martina Tótha, o pronájem pozemků p. č. 1843/1 o výměře 528 m2, p. č. 1484/2 o výměře
338 m2, p. č. 1485/2 o výměře 214 m2 a části p. č. 129/1 v k. ú. Vojtíškov.
2009/13/36: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č.
1843/1 o výměře 528 m2, p. č. 1484/2 o výměře 338 m2, p. č.
1485/2 o výměře 214 m2 a část p. č. 129/1 v k. ú. Vojtíškov.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
26.2. Josef Horáček.
Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Josefa Horáčka o
pronájem části pozemku p. č. st. 218 v katastrálním území Malá
Morava. Na tomto pozemku se nachází stavba garáže, kterou žadatel zakoupil o minulé majitelky paní Lenky Jarošové.
2009/13/37: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.
č. st. 218 v katastrálním území Malá Morava.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
26.3. Milan Kreller
ZO projednalo žádost pana Milana Krellera o pronájem části
pozemku p. č. 613 (ZE) v katastrálním území Podlesí-město. Tento
pozemek užívá k zemědělské výrobě.
2009/13/38: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.
č. 613 (ZE) v katastrálním území Podlesí-město.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
27. Pronájmy ostatních pozemků obce
Obec vlastní spoustu pozemků, které jsou užívány jinými subjekty
a tento vztah není ošetřen nájemní nebo jinou smlouvou. Tuto skutečnost je nutno dát do souladu se současnou legislativou.
Starosta navrhl zmapovat veškeré pozemky, které jsou takto
užívány. Následně schválit záměr pronájmu těchto pozemků současným uživatelů. Pro tuto činnost navrhl zřídit tříčlennou komisi,
která bude mít za úkol identifikaci současných uživatelů a která
předloží návrhy na záměr prodeje.
Podmínky pronájmů:
Jednotlivé pozemky budou pronajaty pouze současným uživatelům, kteří pozemky prokazatelně využívají, nebo na nich mají postavené stavby (kůlny, zahrady apod.)
Jako členové komise byli navrženi: Martin Tóth, Rostislav Ščambura a Antonín Marinov.
2009/13/39: ZO schvaluje vytvoření komise ve složení Martin Tóth, Rostislav Ščambura a Antonín Marinov ke zmapování pozemků obce, které jsou užívány jinými subjekty a
vytvoření návrhu pronájmu pozemků.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
28. Souhlas s uzavřením smlouvy o převodu pozemků
V současné době Pozemkový fond, na základě žádostí obce Malá
Morava, zpracovává smlouvy o převodu nemovitostí na obec. Tyto
nemovitosti jsou zastavěny stavbami autobusových zastávek, sportovišť a bytových domů v Podlesí čp. 21 a 22.
2009/13/40: ZO souhlasí s převodem nemovitostí p. č. 32,
2296, 24, 25, 29, 85 a 134 v katastrálním území Podlesí-město,
p. č. 270/2,1489,193/2, 92 (ZE), 94 (ZE), 1492/102 (ZE), 34 (ZE) a
130 (ZE) v katastrálním území Vojtíškov a p. č. 132/2 (ZE) v
katastrálním území Vysoký Potok do majetku obce na zákla-
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dě smlouvy s Pozemkovým fondem ČR.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2009/13/45: ZO bere na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2008.

29. Výsledek inventarizace majetku obce
Místostarosta obce seznámil přítomné s provedenou inventarizací
majetku obce a s výsledkem této inventarizace.
2009/13/41: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku k
31. 12. 2008.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

34. Diskuse
Mgr. Šikula vidí střet zájmu ve jmenování pana Waltera Köhlera pověřeným zastupitelem k jednání se zpracovatelem územního
plánu.
Starosta: V čem vidíš střet zájmu? Územní plán se bude projednávat veřejně a tento pověřený zastupitel nemůže jednat na vlastní
pěst. Územní plán je klíčový dokument, který na několik let ovlivní,
kudy a kam se bude výstavba v obci ubírat. Územní plán je důležitý
dokument, který řeší umístění staveb, stanovuje urbanistické a architektonické zásady, koordinuje v místě výstavbu více stavebníků. Jeho
hlavním smyslem je základní regulace území a ploch pro jednotlivé
funkce a hlavně vymezit hranici ploch, na kterých lze stavět.
Anna Šlégrová požaduje snížit nájem v jejím bytě. Důvodem je to,
že bydlí v domě, jehož severní strana byla před cca 10 lety zateplena
a její byt je na straně opačné a tudíž má podle jejího názoru vyšší
náklady na vytápění. Informuje, že pravidelně hradí nájem a proto
požaduje nápravu.
Starosta informuje o celkové situaci s nájemními byty. Jejich pronájem je ekonomicky silně ztrátový, jak ve vztahu k vybranému nájemnému, tak i k nutnosti rozsáhlých oprav domů, které probíhají.
Anna Horáčková: Při začínajících rekonstrukcích koupelen, které
začaly cca před 15 ti lety, si první nájemníci musely opravy hradit
sami a při opravě koupelny paní Šlégrové již tomu tak nebylo, veškeré práce byly provedeny na obecní náklady. V tom vidí nespravedlivost.
Mgr. Šikula: Buďte ráda, že bydlíte za tak malý nájem v obecních
bytech.
Miroslav Bobalík kritizuje stav veřejného osvětlení, kdy některá
svítidla svítí na soukromé pozemky. Dále navrhuje zřídit nové železniční zastávky u pohostinství Malá Morava, u pily a u Vojtíškova.
Petr Mahel by rád zřídil železniční zastávku také u Zlatého Potoka.
Mgr. Šikula navrhuje koupit budovy na nádraží a přebudovat je na byty.
Starosta: Jak jsme se již dnes bavili, pronájem bytů je pro obec
ekonomicky ztrátové. Chceme opět investovat do vybudování těchto
bytů?

30. Zpráva o činnosti obecních knihoven
Přítomní byli seznámeni s činností obecních knihoven v roce 2008.
Za dotaci 10 000 Kč bylo nakoupeno 37 svazků pro knihovnu v Malé
Moravě a 40 svazků pro knihovnu v Podlesí. Dobré výsledky dosáhla
knihovna v Podlesí, kde stoupl počet výpůjček o 145 na celkových 1
310, počet registrovaných čtenářů na 30 a také stoupl celkový počet
návštěvníků na 725, z těchto návštěvníků jich 235 použilo internet.
Na Malé Moravě klesly počty výpůjček o 157 na celkových 904, klesl
také počet registrovaných čtenářů na 18, 164 návštěvníků použilo
internet. V obou knihovnách v průběhu roku probíhaly akce pro děti.
Knihovnicí v Podlesí je paní Ludmila Postřehovská a na Malé Moravě slečna Jana Morongová.
2009/13/42: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecních
knihoven v roce 2008.
31. Výsledek hospodaření svazku obcí mikroregionu Hanušovicko
Přítomným byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto svazku obcí za období od 1. 1. 2008 do 1. 10. 2008,
kdy byla provedena likvidace a výmaz z registru. Přezkoumání provedl auditor Ing. Václav Vokatý. Při přezkoumání nebyly zjištěny
žádné závady a nedostatky.
2009/13/43: ZO schvaluje výsledek hospodaření svazku obcí
mikroregionu Hanušovicko za období od 1. 1. 2008 do 1. 10.
2008 bez výhrad.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
32. Veřejnoprávní kontrola mateřské školy
Přítomným je předložena zpráva o výsledku této kontroly, kterou provedl dne 24. 2. 2009 pan Miroslav Chaloupka. Cílem bylo
zkontrolovat použití přidělených finančních prostředků z příspěvků
a dotací v loňském roce. Výsledkem této kontroly bylo konstatování,
že svěřený majetek a finanční prostředky jsou spravovány způsobem
odpovídajícím účelu a potřebám organizace. Vedení účetní a operativní evidence je na dobré úrovni. Kontrolou nebylo zjištěno nesprávné a nehospodárné vynakládání finančních prostředků.
2009/13/44: ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly mateřské školy.
33. Výroční zpráva o poskytování informací
Starosta na základě zákona o č. 106/1999 o svobodném přístupu k
informacím seznámil přítomné se zprávou o poskytování informací
za rok 2008.

35. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.
Přednesl je pan Kubaník.
2009/13/46: ZO schvaluje návrh usnesení z 13. zasedání
zastupitelstva.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastupitelům a občanům za účast a v 18.00 hod. jednání ukončil.
Ověřovatelé zápisu: Martina Hulínová, Emílie Klimešová.
Zapsal: Milan Kubaník
Starosta obce: Antonín Marinov

ČEZ odpustí část záloh lidem, kteří přijdou o práci
Lidem, kteří ztratí práci, odpustí ČEZ
na čtvrt roku zálohy na spotřebu elektřiny, slíbil to dnes generální ředitel ener-

getické firmy Martin Roman. Jeho další
plány na dobu krize zahrnují třeba vyšší
investice nebo odklad plateb pro živnost-

ním pracem, které pro finanční náročnost a
dosavadní nejistou situaci byly odkládány.
Jde hlavně o izolaci stropní desky, stavba
makety pravého zvonu a zřízení elektrické
přípojky.
Pokud by mohl být někdo z našich
příznivců nebo návštěvníků ve zmíněných činnostech nápomocen nebo by
mohl (alespoň částečně) práce sponzorovat, budeme vděčni, když se nám
ozve. Děkujeme.

níky. Zlevnění elektřiny, po kterém shodně volají domácnosti i firmy a kterému
nahrává i stav na trhu, ale zatím chybí.
Odpouštět zálohy nezaměstnaným chce
ČEZ minimálně do konce roku s tím, že
zákazník bude muset prokázat ztrátu
práce potvrzením z Úřadu práce.
Nárok na takovou pomoc bude mít jen
ten, kdo byl v předchozích šesti měsících
trvale zaměstnán a v předchozích 12
měsících řádně platil firmě účty za elektřinu. Maximální výše pojištěné zálohy je
7 500 korun
Martin Roman, generální ředitel ČEZ,
k tomu dodává: „Průměrná cena, která se
platí, je něco kolem 1 200 až 1 300 korun,
takže ten kdo přijde o práci, dostane od
nás vlastně v průměru dárek v hodnotě
čtyř tisíc korun.“

Jiří Vaněček

ČT 24, 17. 2. 2009

KVH Kralka získal pěchotní srub
K-S 5 „U Potoka“ do vlastnictví
Po dlouhých patnácti letech od otevření
muzea se podařilo dořešit majetkoprávní
záležitosti a získat do vlastnictví expoziční objekt K-S 5 „U Potoka“. Několikaleté
jednání s Ministerstvem obrany, které vedl
předseda Mgr. Tomáš Šetina, přineslo ovoce v podobě převodu srubu na náš klub.
Jsme jedním ze tří muzeí na Králicku,
kterým byl převeden objekt do vlastnictví.
KVH Kralka velmi děkuje Ministerstvu
obrany za vstřícnost, s jakou přistoupilo k
řešení této otázky.
Nyní je možno přistoupit k rekonstrukč-
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Jak se skřet stal Pánem Kralického Sněžníku

Vážení čtenáři,
obracíte se naši redakci s dotazy, kdo je to vlastně ten Podbělník. Je vládce Králického
Sněžníku. Je také mnoho verzí kde se tu vzal, jak se vlastně doopravdy jmenoval, a tak vám
přinášíme jednu z nich:
Za časů dávných, kdy na Zemi vládli boho- níků a hledala kámen života, uvědomili si,
vé, kteří ukrývali kámen života před ničivou že je jejich povinností toto místo chránit.
silou titánů a obrů a lidé žili v souladu s Muži z místního kmene byli velmi bobří
bojovníci a s pomocí skřetů se jim čím dál
přírodou a všemi jejími obyvateli a bytostčastější nájezdy dařilo odvracet.
mi, skřeti, lesní víly, bludičky a hejkalové
Jednou ale jejich síly byly slabé. V čele
střežili tajemná a nedotčená místa v lesních
vojska nezvaných vetřelců stál strašlivý
houštinách, ve skalách, mokřinách a voddrak. Při každém jeho kroku se otřásala
ních tůních.
zem, obrovskými pařáty bořil vše kolem a
Na území mezi Orlickými horami a Jesenenasytně požíral vše živé kolem sebe. Zbytníky, které je dnes známé jako masiv Králicky po této hostině rozmetal ocasem.
kého Sněžníku, žil skřet, který střežil byliny.
Skřeti zavolali na pomoc Pána PodbělníBohové, kteří snesli kámen života na vrchol
ka. Ten svojí mocí, kterou mu svěřili bohové,
Sněžníku a uviděli pečlivou a starostlivou
práci skřeta o zdejší rostliny a vodní studán- zaklel draka a proměnil ho v kámen. Dnes
ky, odměnili jej a nazvali Pánem Králického jeho zkamenělé tělo tvoří vrchol Králického
Sněžníku a z jeho hřbetu se odlupují šupiny,
Sněžníku. Dali mu jméno „Podbělník“, to
které se tu válí jako menší a větší kameny.
podle byliny, kterou právě zde sbíral. Jako
Aby byl zajištěn mír a ochrana kamene
pomocníky mu určili skřítky Babušníky,
života, došlo k dohodě mezi kmeny ochrakteří měli na starost malé vodní pramínky,
ňující kámen života a bojovnými kmeny.
potůčky a potoky. O pramen Moravy se staMír měl být zpečetěn sňatkem mezi vůdral sám Podbělník.
Podbělník se stal ochráncem kamene cem bojovníků Vladanem a dcerou místního
života, který mu bohové také svěřili. Dlouhé kmene Sněženou. Byla to velmi krásná dívvěky tu žili lidé v podhůří v souladu se skře- ka, ale nikdo nevěděl, že již byla tajně zamity a s přírodou. Neuvědomovali si, že žijí v lovaná do svého druha z dětství Vodana od
Prudkého potoka. Sněžena musela po sňatblízkosti tak vzácné hory.
Až jednou, když přijížděla armáda bojov- ku odejít a Vodanovi smutkem puklo srdce.

Jeho duše bloudila dlouhá staletí po kraji a
hledala klid. Po dlouhém čase přece jen byla
vysvobozena. Smutný příběh si vyprávěli
skřítci a stromy příběh roznášely šuměním
větru. Uslyšeli jej i lidé a postavili Vodanovi
kříž. Teprve tehdy se duše zamilovaných lidí
mohly setkat.
Až budete procházet lesy kolem Králického Sněžníku, možná je uslyšíte také.
Kdo půjde opravdu tiše, může potkat Pána
Podbělníka a snad se i dozví, kde je ukrytý
kámen života.
Milena Brňáková
milena.brnakova@centrum.cz

Olšovské omelety
Ingredience: 300 g vařených brambor, 2
lžíce hrubé mouky, 2 vejce, moučkový cukr,
100 ml mléka, sůl, strouhaný perník, med.
Postup: Nastrouhejte brambory do mísy
a přidejte k nim mouku, žloutky, moučkový
cukr a mléko. Vše dochuťte solí. Umíchejte
hladké těsto, do kterého nakonec vmíchejte
sníh ze dvou bílků. Z těsta pečte na pánvi
omelety po obou stranách do zlatová. Hotové
omelety pokapejte medem, ochuťte strouhaným perníkem a posypte vanilkovým cukrem. Můžete také přeložené omelety plnit
nastrouhanými dušenými jablky s cukrem a
skořicí (jako do závinu).

Jak šla včelka Anička pro jaro
Za dávných časů obývali Olšovskou zemi
skřítkové, víly, lesní mužíčci a hejkalové.
Obři spali pod skalami a skřeti proháněli
vítr v korunách stromů. Zimy zde bývaly
dlouhé a tuhé. Tehdy se přihodilo, že mráz
držel potůčky ve svých okovech, sníh přikrýval pole, louky, mokřady i skaliska. Sněženky se choulily pod sněhovými čepicemi a
naříkaly. Chtěly se dostat nahoru, aby sluníčko vybělilo jejich bílé hlavičky.
Matka královna v úlu starostlivě krčila čelo.
Brzy se narodí nové královny a budou muset
vyletět z úlu a založit nový rod. Zima je však
stále velmi silná vládkyně. Nechce se své vlády
vzdát. Celou noc posílala mrazy do údolí, fičel
severní vítr a sníh navršil vysoké závěje.
Královna vzbudila včelku Aničku. Byla to

její nejmilejší včelka pomocnice, která opatrovala včelí vajíčka. Obě věděly, že dlouhá
zima ubližuje celému včelímu rodu. Když
nové včelí královny včas nevyletí z úlu a
nenakladou nová vajíčka, včelí rod bude slabý a vyhyne.
„Je čas, musíme poprosit o pomoc Podbělníka,“ řekla včelí královna. „Je to vládce nad
celou Olšovskou zemí, ten nám pomůže. Běž
Aničko,požádej ho o pomoc.“
Včelka Anička si načechrala kartáčky na
nožičkách, pořádně narovnala křidélka a
vyletěla z úlu. Statečně letěla, ale zima ji
trápila. Nožky i křidélka jí tuhly, letěla stále pomaleji, až nemohla letět vůbec. Spadla
pod starou a křivou olši. Očka se jí zavírala
a spánek ji ukolébal do říše snění.

Děti přejí ženám k jejich svátku na schůzi Jednoty SD.

Foto Kamila Tóthová

U kořene olše bydlel moudrý skřet Olšovák. „Copak se stalo?“ pomyslel si Olšovák.
„Pročpak je tu včelička úplně sama? Asi má
nějaký úkol.“
Olšovák vzal svoji lucerničku a ohříval
Aničku. Ta pomalu otevřela očka, rozhýbala
nožky a křidélka. Pověděla Olšovákovi o včelí královně a nových malých královničkách.
„Mám strach, že za Podbělníkem nedoletím.“
„Neboj se, Aničko, pomůžu ti,“ řekl Olšovák.
„Spolu určitě k Podbělníkovi dorazíme včas.“
Olšovák rozsvítil v lucerničce veliký plamen, aby Aničce nebylo zima, dupl nožkou a
hned oba byli před jeskyní, kde bydlel Podbělník. Podbělník přivítal Aničku i Olšováka
vlídně a pokyvoval hlavou, když mu vyprávěla o dlouhé a kruté zimě a o nových královničkách v úlu, které se brzy narodí.
Nyní se Podbělník narovnal, protáhl se,
uchopil svoji sukovici, zamával jí nad hlavou
a zavolal mohutným hlasem: „Zimo, Sněhová královno, ulož se ke spánku! Jaro, Veselá
Vesno, probuď se a ujmi se své vlády!“
A tak se taky stalo. Vesna se roztančila v
zelených šatech a věnečkem ve vlasech. Sníh
se rychle ztrácel, voda v potůčcích vesele
zazpívala, v korunách stromů pučely pupeny
a kvetly jívy. Sněženky vytáhly svoje stvoly
vysoko, aby mohly vesele zazvonit svými bílými zvonečky a čekaly na včelky. Bylo jaro.
Právě včas.V úlu se probouzely včely pracovnice s opatrovnicemi a také mladé včelí
královničky. Matka královna začala klást
nová vajíčka. Teď už nemusí mít strach a
nové královničky mohou vyletět z úlu ven na
svůj svatební let. Musí založit nový rod.
Všechno dobře dopadlo.Anička poděkovala Podbělníkovi, skřet Olšovák dupl nožkou
a byli před úlem. Všichni vítali jaro!
Milena Brňáková
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Okénko do Mateřské školy ve Vysokém Potoku
Mateřská škola je hluboce vryta do mysli
každého z nás, ať už jsme školku navštěvovali osobně nebo ji navštěvují naše děti či
vnoučata. Byla a je nedílnou součástí života
také v naší obci.
Školka ve Vysokém Potoku je v provozu
bezmála padesát let. Dříve děti docházely také do jeslí v Podlesí, ale ty byly v roce
1992 zrušeny. Do jesliček chodily děti do tří
let, pak přestoupily do mateřské školy, kde
nejdříve navštěvovaly třídu pro děti do čtyř
let a následně pak třídu pro předškoláky.
V současné době je z nedostatku dětí zavedena pouze jedna třída. Maximální počet v
této třídě může být 25 dětí. V loňském roce
byl tento stav naplněn, letos je hlášeno 20
dětí, z toho 6 předškoláků, kteří v září školku opustí. Minimální počet dětí pro to, aby
mohla mateřská škola existovat, je 13.
Proto maminky, i když jste na rodičovské
dovolené, neotálejte a vaše dítko přihlaste!
Pokud matka pobírá rodičovský příspěvek,
může dítě od dvou do tří let navštěvovat školku pět dní v měsíci a dítě od tří do čtyřech let
čtyři hodiny každý den. A to není jediná výhoda! MŠ ve Vysokém Potoku je jednou z mála
školek v okolí, kde se neplatí školné.
V loňském roce proběhla na budově školky rozsáhlá rekonstrukce střechy, v letošním roce ji čeká kompletní rekonstrukce
vodovodních rozvodů. Obec bude zpracovávat projekt v rámci získání finančního příspěvku z fondů Evropské unie na provedení
energetických úprav budovy školky - výměna oken, obnova fasády, výměna druhu vytápění a popřípadě také rekonstrukce topení.
Obec rovněž žádá o příspěvky z Fondu mikroprojektů Euroregion Glacensis. Cílem této
žádosti je získání finančních prostředků na
příhraniční spolupráci v rámci naší mateřské školy a mateřské školy polského partnera. Aktivity by se daly zaměřit na 2 až 3
akce, kdy polské děti navštíví místní školku
a opačně. Další finanční prostředky by byly
použity na výměnu či doplnění nevyhovujících herních prvků na školní zahradě.
Jak vypadá takový běžný den ve školce?
Na to nám odpověděla ředitelka školky paní
Petra Přibylová.

„Po vyzvednutí dětí z autobusu následuje
jejich převlečení do domácího úboru a přezutí do papuček. Většina dětí pak jde na
toaletu, jejich první povinností je pořádně si
umýt ruce. Věřte, i v autobuse se může na
rukou zachytit tak nebezpečná infekce jako
je žloutenka!
Zhruba do půl deváté se děti zabývají
ranní hrou nebo ranním cvičením.Po víkendu se posadíme do kruhu a vyprávíme si
zážitky,které jsme prožily za uplynulé dva
dny. Pak následuje ranní svačina, která trvá
zhruba do devíti. Většinou je nějaká moc
dobrá pomazánka. Tu připraví paní Turoňová, která tady ve školce vykonává mimo
jiné také funkci učitelky, školnice, uklizečky, topiče a samozřejmě pro děti je to taková
teta pro všechno.
Po svačině probíhá takzvaná řízená činnost - výuka dětí, příprava předškoláků na

povinnou školní docházku, učí se znaky, barvy, grafomotorické cviky, orientace v prostoru a čase... V té době se menší děti zabývají
malováním, hraním společenských her, prohlížení knížek...
Následuje volná hra dětí. I při těchto
hrách se děti vlastně učí. Učí se umět se prosadit nebo se přizpůsobit svým vrstevníkům,
což je velmi důležité v jejich dalším vývoji.
Za příznivého počasí pobývají děti venku
na zahradě nebo se s nimi vydáváme na procházky do přírody. Na čerstvém vzduchu se
snažíme být co nejvíce času. Některé děti
se vrací domů pozdě odpoledne, tak už jim
nezbývá moc času na to se pořádně proběhnout. Snažíme se jim to vynahradit tady ve
školce.
Mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou
je oběd. Dovoz obědů ze školní stravovny
při Základní a mateřské škole Hanušovice
zajišťuje firma Jana Beera. Strava je velmi
chutná a pestrá. Klademe důraz na pitný
režim, celý den podáváme dostatek tekutin.
Po obědě si děti vyčistí zuby, umyjí se,
převléknou do pyžamek a jdou si odpočnout.
Při četbě pohádek většina dětí usíná.
Po probuzení mají děti odpolední svačinku, po svačině si hrají a vyčkávají na příchod
rodičů nebo na příjezd autobusu, kde si děti
převezme zodpovědný dozor, který dohlíží
na děti během cesty domů,“ říká Petra Přibylová a dodává: „V loňském roce jsme s dětmi absolvovali plavecký kurz, výlet do ZOO
v Olomouci, ale největší úspěch měla akce
„Pohádková noc“.
Při ní se konal lampiónový průvod a opékání. Děti v tu noc mohly přespat v budově
školky. Letos plánujeme výlet do Dinoparku
ve Vyškově, Pohádkovou noc a spoustu dalších akcí.
S předškoláky pak plánujeme výlet do
Hanušovic, kde si děti prohlédnou základní
školu a stravovnu. To aby viděly, kde budou
trávit další etapu svého života“.

Nejúspěšnější masky na dětském karnevale, konaném ve Vojtíškově. Zprava Nikolka Pavlů,
Monička Merčáková a Domča Vávra.
Foto Kamila Tóthová

Kamila Tóthová
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Velikonoce - stále živý svátek
I dnes je tento svátek velice populární a v
České republice ho slaví mnoho rodin. Obyčejný člověk si ho představí jako den, kdy při
pohledu z okna vidí děti s pomlázkou. Chodí
od domu k domu a koledují malovaná vajíčka, sladkosti a další dobroty.
Velikonoce jsou nejvýznamnější z křesťanských svátků, a to především proto, že připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, k
němuž podle víry křesťana došlo třetího dne
po ukřižování. Dnes už víme i přibližný rok,
kdy k této události došlo - 30 či 33 našeho
letopočtu.
Velikonoce se slaví každým rokem trochu jindy, jelikož svátek připadá na neděli
po prvním jarním úplňku. Radovat se tedy
můžeme v březnu, ale někdy i v dubnu. Velikonoční oslavy jsou také jakýmsi přivítáním
jara. Zajímavostí je, že datum Velikonoc
bylo určeno až roku 325 na 1. nikajském
koncilu. Dny před Velikonocemi mají vlastní názvy. Jako první je Sazometní středa,
dále pak Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
sobota, vše je ukončeno vigilií na neděli, což
je bohoslužba připomínající vzkříšení Ježíše Krista. Sazometní středa - podle obyčeje
se lidé tento den nesmějí škaredit a mračit,
jinak to budou dělat každou středu po celý
rok. Středa dostala své jméno podle činnosti,
která se v tu dobu dělala - vymetaly se komíny. O den později přichází Zelený čtvrtek.
Původ tohoto názvu není přesně znám, ale
usuzuje se, že je asi odvozen od mešního rou-

cha, které nosili ten den faráři. Ve čtvrtek
bychom měli jíst samou zelenou stravu, jako
například zelí, špenát a podobně. Člověk by
potom měl být silný a zdravý. Zajímavostí
je, že právě v tento den naposledy uslyšíme
kostelní zvony. Když při nich zacinkáme
mincemi, pranostika praví, že jich potom
v následujícím roce budeme mít hodně. Na
Velký pátek se můžeme ochránit před nemocemi, pokud časně ráno skočíme do potoka.
Protože nemůžeme tento den slyšet zvony,
mají děti řehtat řehtačkami. Bílá sobota je
dnem úklidu. Každá hospodyňka uklízela
světnici a celý dům, bílily se stěny pokojů
a domů. Sobota byla zároveň přípravou na
Boží Hod Velikonoční. Chlapci pletli pomlázky, děvčata zdobila vajíčka. V ten den také
skončil dlouhý půst a večer se v kostelech
se zapáleným posvěceným ohněm před vchodem či uvnitř konala mše. Nedělní Boží
Hod Velikonoční byl vyvrcholením svátků.
Světily se posvátné pokrmy jako beránci,
mazance, chleba, víno a vejce. Jako poslední
následovalo Velikonoční pondělí, kdy kluci
šlehali děvčata proutěnou pomlázkou, často
vyrobenou z vrbového proutí. Dělalo se to
proto,aby ženy byly celý rok zdravé. V některých oblastech ale naopak děvčata chodila
s pomlázkou nebo polévala muže studenou
vodou.
Za Velikonoční symbol je považován beránek, který v židovské tradici představoval
Boží stádo, jež vedl Hospodin. V dnešní době

Jsou Velikonoce známé svátky jara?
Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský
svátek, patří mezi tzv. pohyblivé svátky. Slaví se po prvním úplňku po jarní rovnodennosti. Jsou v rozmezí měsíce březen-duben.
Velikonoce jsou připomínkou ukřižování
Ježíše Krista, oslavou jeho vzkříšení z mrt-

Víte, že jsou...
Jidáše - pečivo z kynutého těsta ve tvaru
válečku. Ten symbolizoval provaz, na kterém se oběsil Jidáš.
Beránek - památka Krista. Ten byl jako
nevinný beránek obětován na kříži.
Kraslice - označení pro červené velikonoční vejce.
Řehtačky - vydávají rámus. Mají svolávat k bohoslužbám v době, kdy ve čtvrtek
umlkly zvony. Znovu se znovu rozeznívají
na Bílou sobotu.

vých a symbolem pro věřící věčného života.
Jsou také symbolem jara a nového života.
Znáte názvy dní, spojených s Velikonocemi? Správně Pašijového týdnu? Tak tedy,
jsou to:
Popeleční středa - po ní následuje čtyřicetidenní půst.
Květná či Pašijová neděle - kostely jsou
vyzdobeny květy.
Modré či Žluté pondělí - V tyto dny byly
pouze mše svaté. Žádné jiné obřady se nekonaly.
Šedivé úterý - hospodyňky vymetaly ze
všech koutů pavučiny.
Černá středa - hospodyňky vymetaly saze
z komínů.
Zelený čtvrtek - tento den se jí něco zeleného (špenát, zelí), aby si člověk zachoval po
celý rok pevné zdraví.
Velký pátek - Den smutku. Ukřižování
Krista. Kostely již byly bez výzdoby. V tento
den se otvírají skály ukrývající poklady. Je
také zákaz praní, neboť hospodyňky věřily,
že se prádlo máchá v Kristově krvi.
Bílá sobota - poslední den půstu. Barvení vajíček a pletení pomlázek. Uhasínala se
ohniště. Před kostelem hospodyňka položila
polénko, kněz oheň posvětil a tímto se zažehl
nový oheň v hospodářství.
Velikonoční neděle - první jídlo po půstu.
Této noci povstal Ježíš z mrtvých.
Velikonoční pondělí - den pomlázky. Děvčata svému milému darovala červené vajíčko - symbol lásky. Chlapci vyšlehali děvčata,
což znamenalo probuzení po zimě, zdraví a
plodnost.
Připravila
Jaroslava Cehová

můžeme vidět především pečené sladké
beránky. Dalším symbolem je kříž, jelikož
Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.
Zapomenout bychom neměli ani na nejčastěji
objevovaný motiv Velikonoc - vajíčko. Jedná
se o symbol nového života, plodnosti a vzkříšení. Velikonoční zajíček - symbol je převzatý z Německa. Proč právě zajíček rozdává
velikonoční vajíčka? Původce této tradice
najdeme v historii, kdy byl zajíc často vídán
u lidských obydlí a hledal potravu. Dalším
vysvětlením může být také fakt, že lidé dříve, když pekli chléb ve tvaru zajíčka, dávali
doprostřed vejce. Ne vždycky vajíčka přináší zajíček, ve středních Čechách nadělovala
liška, jinde zase slepička či dokonce skřivánek. Pomlázka sice není úplně náboženskou
tradicí, přesto se v Čechách usadila a stala
neodlučitelnou součástí velikonočních oslav.
Hned ráno na Velikonoční pondělí muži a
chlapci chodí po sousedstvích a šlehají ženy
a dívky a při tom říkají různá říkadla:
Hody, hody
Hody, hody do provody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku,
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá,
proutek se zláme,
slepička z něj spadne,
vajíčko se odkulí,
do strejdovy stodoly,
vajíčko křáp,
slepička kdák,
panímámo,
máte mi ho dát!
Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko,
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený, pro koláč bílý.
jsem-li já vám, tetičko, koledníček milý?
Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce obdaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.
Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí jak z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je kratičko.
Koleda
Panímámo zlatičká,
darujte nám vajíčka.
Nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže,
kdo jí odtud pomůže?
zdroj www.velikonoce.org
Zpracovala
Kamila Tóthová
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Podlesí a Křivá Voda

Dnešní název získalo městečko až v roce
1949 místo původního Krumperky (německy Grumberg). Vděčí za něj poloze pod rozlehlým masivem Hrubého lesa. Přestože byl
v minulosti lidnatým sídlištěm, je od roku
1980 administrativně připojeno k Malé
Moravě.
Katastr Podlesí o celkové rozloze 726 ha
je složen dokonce ze tří katastrálních území.
Větší západní a jižní část náleží katastrům
města a předměstí (Horní a Dolní Ulice),
menší severní a východní část je katastrálním územím osady Křivá Voda (Krummwasser).
Obec je dostupná silnicí, jež odbočuje k
jihu z komunikace od Hanušovic a vede proti
toku horského potoka směřujícího do Moravy. Za Podlesím přechází v lesní cestu, která
překračuje Hrubý les a klesá do Raškova.
Mezi silnicí a potokem ve značné nadmořské
výšce 620 m je situováno městečko. V jižní

části katastru dosahuje Pohořelec výšky
851 m. Pod jeho vrcholem byla v roce 1932
místním německým turistickým spolkem
postavena Severomoravská chata. Srubová
budova v roce 1962 do základů vyhořela a
na jejím místě bylo v následujících letech
vybudováno rekreační středisko brněnského
výzkumného ústavu, sloužící zejména zimním sportům. Ze silnice do Podlesí odbočuje
pod městečkem místní cesta, jež vede vedlejším údolím podél krátké vodoteče do osady
Křivá Voda. Její domky leží ve výšce 585 m.
Krumperky i Křivá Voda byly v minulosti osídleny obyvateli německé národnosti. V
roce 1900 žilo ve 159 domech 953 obyvatel, z
toho v Křivé Vodě 168 obyvatel. Ze 726 obyvatel městečka i osady v roce 1930 bylo jen
21 Čechů. Novým osídlením po druhé světové válce dosáhl v roce 1950 počet obyvatel
292 ve 138 domech, z toho v osadě Křivá
Voda 53 obyvatel v 18 domech. Ale v roce
1991 již bylo v městečku jen 24 trvale obydlených domů z 99 obyvateli, v Křivé Vodě 6
domů s pouhými 16 obyvateli.
Jako nové sídliště na rudském panství
byly Krumperky založeny Bernardem ze
Žerotína v roce 1598. V roce 1612 byly
povýšeny na městečko a obdařeny řadou
hospodářských i politických výsad. Jméno
nového sídliště bylo odvozeno z německého
Grumberg ve významu krummer Berg „křivý kopec“. V téže době byla založena rovněž
sousední ves Křivý Potok a dostala jméno

Velikonoční kviz pro děti
1. Kdy se slaví Velikonoce?
a) červenec
b) březen - duben
c) prosinec

2.Která barva vajíčka je symbolem lásky?
a) žlutá
b) černá
c) červená
3. Jak se jmenuje pomocník při pomlázce?
a) pomlázka
b) pohrabáč
c) lopata
4. Kdy je první jarní den?
a) 20. února
b) 21. března
c) 20. prosince
5. Která kytička nám oznamuje příchod jara?
a) růže
b) sněženka, bledule

c) tulipán

6. Kdy se chodí na velikonoční pomlázku?
a) v pondělí
b) v neděli
c) ve čtvrtek
7. Co jsou jidáše?
a) květiny
b) pečivo
c) strom
8. Kraslice je název pro:
a) oplatek
b) velikonoční vajíčko
c) stužka.
Správné odpovědi můžete v zalepené obálce
se zpáteční adresou a věkem odevzdat kterémukoliv z redaktorů Devítky a nebo na obecním úřadě s odkazem, že je to pro naši redakci.
Kviz je určen pro děti do 15 let. Na vylosované
soutěžící čekají věcné ceny.
Redakce

podle podoby potoka, při němž byla lokována (Krummbach). Již v 17. století byl pro ni
užíván také německý název Krummwasser
(Křivá Voda).
Od počátku 17. století užívalo městečko
Krumperky na pečeti znaku, v němž na trojvrší stojí doleva obrácený vzpřímený jelen a
proti němu s namířenou puškou lovec, mezi
nimi listnatý strom. Později se ustálily barvy tak, že štít je modrý, trojvrší zelené, jelen
a odění lovce hnědé. Na pečeti Křivé Vody
bylo zobrazeno srdce, z něhož vyrůstají tři
kvítky.
Již v první polovině 17. století bylo v
Krumperkách 38 usedlých a do roku 1677
se jejich počet zvýšil na 59. V roce 1683 si na
místě někdejší dřevěné protestantské modlitebny postavili farní kostel sv. Máří Magdaleny. Tehdy byla v městečku také škola. V
18. století byl v provozu mlýn, pila a olejna,
do roku 1834 se počet domů zvýšil na 137 a
počet obyvatel na 1 037. V Křivém Potoce se
usadilo 16 sedláků, k roku 1677 měla ves 14
usedlých a také v roce 1834 14 domů, v nichž
žilo 178 obyvatel.
Po zániku patrimoniálního zřízení bylo
městečko se sousední osadou zařazeno k
politickému a soudnímu okresu Šumperk.
Přes příznivý demografický vývoj zůstávalo zemědělským sídlištěm, v jehož okolí byl
pěstován dobrý a vyhledávaný len. Zpracovatelský průmysl, který by se stal základem
další prosperity, zde však nevznikl a Krumperští se omezovali na podomní obchod s
bavlněným a plátěným zbožím, vyráběným
na rudském panství, prodej nití a tkanic.
Od druhé poloviny 19. století byla zaváděna
řemeslná výroba nitěných knoflíků.
Německá agrární strana a před druhou
světovou válkou Henleinova Sudetoněmecká
strana určovaly politickou situaci městečka.
Ve druhé polovině dvacátých let bylo vedle
německé trojtřídky vyučováno rovněž v české menšinové škole.
S odchodem německého obyvatelstva po
roce 1945 přešla předchozí stagnace městečka ve zjevný úpadek. Na zdejších pozemcích
začal v roce 1949 hospodařit Státní statek
Hanušovice. Nedostatek jiných pracovních
příležitostí přiměl k postupnému odchodu i potomky nových osídlenců a obec byla
degradována na část Malé Moravy, se kterou nemá ani společnou katastrální hranici.
Občanům v roce 1990 sloužila jediná prodejna smíšeného zboží a připomínkou dřívějšího významu zůstává železniční stanice
s názvem Podlesí, ta je však umístěna na
katastru Vysokého Potoka.
K chráněným památkám patří vedle
barokního kostela sv. Máří Magdaleny s
okolním areálem pozdně barokní morový
sloup se sochou Panny Marie z roku 1736.
Vlastivěda šumperského okresu,
vydalo v roce 1993
Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku
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Něco o bájném rytíři Štemichmanovi

V článku o karnevalu na lyžích (na poslední straně tohoto čísla), který se konal na
lyžařské sjezdovce ve Vysoké jsem se zmínil
o bájném rytíři Štemichmanovi, který podle staré pověsti straší na Sviní hoře (dnes
Srázná 1 074 m).
O duchu zdejších hor se píše ve staré
německé školní kronice z obce Sklené. V zápise z roku 1883 je tento text:
Asi před dvěma sty lety to ve zdejším údolí nevypadalo jako dnes. Pokrývaly ho husté
lesy, srážky byly vydatnější a klima drsnější.
Ale ještě dříve, v dobách husitských válek,
zde prý panoval rušný život. Sněžnické
pohoří bylo důležité svým nerostným bohatstvím, neboť se zde těžily rudy a kovy. Branná, Staré Město i Ruda nad Moravou jsou
z té doby. Dostaly svá jména podle výskytu
zlata a ostatních rud na svém území. Staré
Město se dříve jmenovalo Zlatý roh. V údolí
řeky Krupé bylo mnoho hutí a hamrů. Pod
Sviní horou byly sklářské hutě. V pověstech
z té doby nescházejí ani lupiči, které přitahovalo bohatství tohoto kraje. Největší bída
zde měla být v dobách husitských válek, po
nichž se zdejší kraj téměř vylidnil. Došlo k
tomu však z důvodu, že se ložiska zlata a
dalších rud vyčerpala, a tak skončila těžba a
z ní plynoucí bohatství.
Chudý lid si v té době vymýšlel různé
pověsti o nadpřirozených bytostech a také
o zlých lidech, kteří dokázali rozhněvat horské duchy a permoníky. Ti potom zasypali
šachty a rudy a kovy pak nebyly k nalezení.
Jedna z pověstí vypráví o loupeživém
rytíři, který si postavil hrad na Sviní hoře
a celou dlouhou dobu loupil a terorizoval
místní obyvatelstvo. Hromadil jedno zlo za
druhým, až na něho bylo panovníkem posláno vojsko, aby loupeživého rytíře potrestalo.
Zemský velitel obklíčil s vojském jeho hrad
a úspěšně jej dobýval. Když rytíř viděl, že
prohraje, zabil svoji ženu i dítě a za hrozné-

ho klení skočil do hradní studny. Dle pověsti nenašla jeho duše po smrti klid a on za
své hrozné činy musí jako strašidlo bloudit
světem. Pokud nevědoucí poutník zabloudí
do míst, kde kdysi stával hrad, strhne se silná
bouře a on musí z těch míst utéci. Lid zlému
duchu loupeživého rytíře říká Stemmichmann
(čti Štemichman). Ten podle vyprávění stále
bloudí po zdejších lesích a horách. Je to on,
kterým matky straší své děti, a to i v jiných

pověstech. I když stopy po hradech bývají
dodnes patrné, na Sviní hoře se žádné nezachovaly, takže pověst ani nemá historický
podklad – napsal závěrem autor těchto řádků, zřejmě řídící učitel tamní školy.
Zápis o pověstech pochází z roku 1883, což
dokazuje, že Štemichman jako duch zdejších
hor, žije v lidové tradici už dlouho a stojí za
to ho znát i dnes.
A na závěr chci uvést, že historie rytíře
Štemichmana byla ve Vysoké obnovena asi
v roce 2005, kdy se poprvé ve Vysoké rytíř
ukázal na karnevalu na lyžích. Na karneval se přiřítil ze Sviní hory. Již v tomto
roce rytíř nepřijel na koni, ale na sněžném
skútru, kdy na dotaz dětí, kde má správný
loupežný rytíř koně tento sdělil, že i on musí
jit dopředu s dobou a tím i s technikou. Od
té doby se všechny děti ve Vysoké opět straší
rytířem Štemichmanem. Většina dětí, která
se s rytířem setkala, si jeho kované brnění,
meč i jeho jméno pamatují. Z vlastní zkušenosti jsem byl svědkem, kdy šestileté dítě si
po roce pamatovalo jméno rytíře a dotazovalo se mě, zda rytíř ve Vysoké stále působí
a straší. Zvláštní na tom všem je, že opravdu většina dětí, která rytíře Štemichmana
zná, má z něj strach i respekt. Proto se rytíř
pravidelně každý rok vrací na karneval na
lyžích, aby se všech dětí osobně zeptal, zda
jsou hodné a nezlobí. Děti, které zlobí rytíř
vždy pokárá a trošku postraší. Děti, které jsou hodné rytíř pochválí. Myslím si, že
všichni chataři a chalupáři jsou rádi, že se
k nám Štemichman po jedné stovce let opět
vrátil a jsou na něj i patřičně hrdi.
No a na úplný závěr chci uvést, že loupeživý rytíř Štemichman k nám opět dorazí až
příští rok na další karneval na lyžích. Už teď
se na vás všechny moc těší.
Pavel Reichl

Pomník obětem 1. světové války v Podlesí
Obec Malá Morava se v posledních
letech snaží postupně opravovat historické památky, které se v obci nachází. Jde
o velice nákladnou a časově velmi náročnou práci, ale myslím si, že se to zatím
úspěšně daří.
Dnes se chci zaměřit na jednu z těch
několika našich památek - na pomník
obětem 1. světové války, který se nachází
na náměstí v Podlesí.
K jeho slavnostnímu odhalení podle
místní kroniky došlo dne 17. 7. 1932. Jedná se o pomník ze žuly, 4 m vysoký. V
čele je kašna, do níž je zaústěno chrlení
vody z lví hlavy. Ve vrcholu koule, podle
dobové fotodokumentace, byla orlice. V
současné době je pomník v dezolátním
stavu a proto byla provedena studie k
jeho restaurování.
Oprava byla rozdělena na dvě etapy.
I. etapa byla provedena v roce 2008 a celkové náklady činily 75 357 Kč. Z rozpočtu
obce byla hrazena částka 30 357 Kč. Zbývající část byl příspěvek dotace z programu Obnova staveb drobné architektury
místního významu Olomouckého kraje.
II.etapa oprav by měla být dokončena v
roce 2009, a to s celkovými náklady 112 336

Kč. Část bude hrazena z rozpočtu obce a část
z dotací. Žádost o poskytnutí dotace již byla
podána.
Snad se podaří tento záměr dotáhnout
do zdárného konce a budeme moci posoudit novou skutečnost s historickou fotodokumentací.
Jaroslava Cehová
Foto www.obecmalamorava.cz
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Masky na lyžích na sjezdovce ve Vysoké

Přátelé, kamarádi - v sobotu 14. února 2009 proběhl na lyžařské
sjezdovce ve Vysoké u Malé Moravy již 10. karneval v maskách na
sněhu.
Pro všechny lyžaře v maskách bylo ježdění na vleku „zdarma“.
Organizátory byl připraven ledový bar, výborné grilované klobásky
a pro ty starší i výběr nápojů pro zahřátí. Komu byla při promenádě
masek zima, mohl se ohřát v Občerstvení u ÉLIŠKY.
Na sjezdovce byla k vidění spousta krásných masek jako např.
vodník, kuchař, čarodějnice, spiderman se supermanem. Největší
zastoupení měl však svět zvířat, a to myš, různé kočkovité šelmy a
včelka. Ještě před vyhodnocením všech masek se na místo již tradičně dostavil bájný rytíř Štemichman, který podle staré pověsti žije a
straší ve zříceném hradu na Sviní hoře (dnes Srázná).
Ten však nepřijel na koni, nýbrž na sněžném skútru a na dotaz
dětí, kde má rytíř svého koně, všem řekl, že se přizpůsobuje dnešní

době. Ihned jak bájný rytíř Štemichman přijel na svém motorovém
oři, vyžadoval od vlekaře roční daně. Vlekař se ale rytíře nezaleknul
a uplatil jej výborným hanušovickým ryzím pivem z hor. Děti, které
se bájného rytíře nebály, mohly si s ním udělat fotografii.
Po vystoupení rytíře Štemichmana obdržely všechny dětské masky čokoládovou medaili a spoustu jiných cen. Všichni dospělí v maskách obdrželi cenu v podobě hanušovického piva. Po skončení přehlídky se většina návštěvníku přesunula do vyhřátého občerstvení,
kde se zahřívali jak čajem, tak něčím ostřejším. Vzhledem k tomu,
že se opět na Vysoké sešla spousta krásných masek, věříme, že další
ročník bude alespoň stejně tak úspěšný.
Naše poděkování patří organizátorům, manželům Reichlovým a
všem, kteří se podíleli na pořádání akce. Dále sponzorům, a to panu
Konečnému za Hanušovický pivovar a Městské policii Jeseník.
Pavel Reichl a Soňa Viazaničková

Pozvánka na fotbal

Již v dubnu se otevírá jarní část fotbalových soutěží. Sokol Malá
Morava se pokusí vybojovat lepší umístění v A. skupině III. třídy
okresního přeboru, kde se mu zatím příliš nedaří. Je zatím na devátém, předposledním místě s šestibodovým náskokem před „B“ týmem
Nového Malína a jen s tříbodovou ztrátou za osmým Bohutínem.
Naši fotbalisté budou jistě vděčni za podporu domácího publika a
věřme, že se jim podaří najít i čerstvé posily. Popřejme jim do jarní
části nejen hodně sportovního štěstí, ale taky hromadu nových vítězství. Sledujte aktuální pozvánky k utkáním na plakátech.
Pozvánka na utkání jarní části:
Hraje-li TJ Sokol Malá Morava na svém hřišti v Podlesí, je v dané
dvojici zapsán na prvním místě (utkání je zvýrazněno tučným písmem). V opačném případě hraje na hřišti svého soupeře.
4. 4. 16.00 hod.
Malá Morava - Kamenná
12. 4. 16.00 hod.
Jedlí - Malá Morava
18. 4. 16.30 hod.
Malá Morava - Vikýřovice B
25. 4. 16.30 hod.
Zábřeh - Malá Morava
2. 5. 16.30 hod.
Malá Morava - Hrabišín B
10. 5. 16.30 hod.
Nový Malín B - Malá Morava
16. 5. 16.30 hod.
Malá Morava - Bohutín
23. 5. 16.30 hod.
Rovensko - Malá Morava
30. 5. 16.30 hod.
Obědné - Malá Morava
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