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Optimalizace dopravy pokračuje i na Králicku
KRÁLÍKY – Na radnici v Králíkách se 

odehrálo další kolo jednání krajské samo-
správy s představiteli obcí Králicka o opti-
malizaci veřejné dopravy.

Na dvou předchozích jednáních se nepo-
dařilo najít shodu o koncepci optimalizace 
v této lokalitě a kraj na základě požadav-
ků zástupců samospráv zpracoval několik 
variant řešení. Dnešní jednání už výsledek 
přineslo a kraj může v této oblasti na opti-
malizaci dál pracovat.

„Dnes budeme hovořit o původní variantě, 
kterou navrhoval kraj, dále o variantě požado-
vané obcemi se zachováním vlakového spojení 
až do Hanušovic a Štítů a také o kompromisní 
variantě kombinující vlakovou a autobusovou 
dopravní obsluhu území,“ uvedl na počátku 
jednání náměstek hejtmana Pardubického 
kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní 
obslužnosti a investic Jan Tichý. „Jednotlivé 
varianty jsou zpracovány včetně finančních 
nákladů, u varianty počítající se zachováním 
vlakových spojů je uveden i nárůst nákladů, 
o  který by se musely podělit obce.“

„Varianta, která byla navrhovaná původ-
ně krajem je pro naši obec schůdná, je přija-
telná. Jako pozitivní přitom vnímáme přímé 
spojení s Lanškrounem,“ řekl starosta Červe-
né Vody Miloš Harnych. Na jeho slova navá-
zal jeho kolega ze Štítů Jiří Vogel: „Musím 
říct, že zrušení osobní vlakové dopravy do 
Štítů vnímáme negativně, posílení autobu-
sového spojení do Lanškrouna je naopak 
pozitivní. Musíme mít ale určitou garanci 
v tom, že autobusové spoje budou zachová-
ny.“ Na jeho obavy reagoval náměstek Tichý 
prohlášením, že kraj chce navrhované spoje 
zachovat několik let.

Proti optimalizaci se postavili představite-
lé obcí z Olomouckého kraje ležících na Krá-
licku. Starosta Malé Moravy Antonín Mari-
nov prohlásil: „Pro nás to přináší zhoršení 
a proto nesouhlasíme s jakýmkoliv návrhem 
optimalizace.“

S ním souhlasila starostka Hanušovic 
Ivana Vokurková. „K tomu vám musím říct 
jen to, že ke zhoršení dopravní obslužnosti 
obcí určitě nedojde, pouze bude zajištěna 
prostřednictvím autobusových spojů,“ reago-
val na to náměstek hejtmana.

„Mrzí mne, že se osobní vlaky do Hanušo-
vic jeví jako neřešitelné a zároveň si poklá-
dáme otázku, jak bude vypadat autobusová 
doprava na úzkých venkovských silnicích. 
Nicméně, jsme realisté a stejně jako kraj, 
ani my nemáme finanční prostředky na 
objednání vlakového spojení, takže se nám 
jako přijatelná jeví původně navrhovaná 
varianta,“ uvedla stanovisko Králík jejich 
starostka Jana Ponocná.

Varianta, na které se obce s krajem nako-
nec shodly, počítá s vlakovým spojením mezi 
Lichkovem a Moravským Karlovem. Auto-
busová doprava, která nahradí neobjednané 

osobní vlaky, bude jezdit mezi městy Štíty a 
Lichkov a mezi Lichkovem a Hanušovicemi. 
Vlakové spoje budou v pracovní dny jezdit 
v  devíti, respektive osmi párech, o víkendech 
pak v šesti párech.

Autobusové spojení Štítů a Králík má pod-
le návrhu jezdit se čtrnácti páry v pracovní 
dny a se 7,5 páry o víkendu.

Linka Lichkov – Králíky bude obsloužena 
čtrnácti autobusovými páry v pracovní dny a 
dvanácti páry o víkendech, mezi Hanušovice-
mi a Králíky bude v pracovní dny i o  víken-
dech jezdit pět párů autobusových spojů. 
Jedná se přitom pouze o autobusové linky, 
které nahrazují neobjednávané vlakové spoje, 
v  oblasti budou jezdit i další linky, například 

ve směru na Žamberk nebo Dolní Moravu.
Tisková zpráva Pardubického kraje

17. května 2011

AKTUÁLNĚ: Dne 4. 7. 2011 se starostové 
Hanušovic a Malé Moravy zúčastnili jednání 
na odboru dopravy Olomouckého kraje, aby 
se pokusili zachovat osobní vlakovou dopravu 
na trati Hanušovice - Dolní Lipka. Bohužel 
neúspěšně. Zástupci Olomouckého kraje se 
odvolali na rozhodnutí Ministerstva financí 
ČR nepřidělit krajům státní dotaci na dofi-
nancovávání ztrátové regionální železniční 
dopravy. S koncem jízdního řádu 20010/2011 
letos v prosinci tedy u nás přestanou defini-
tivně jezdit osobní vlaky.

Hořela střešní konstrukce na pile

Čtyři jednotky, a to včetně mezikraj-
ské pomoci Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje, zasahovaly 31. března 
u požáru střešní konstrukce objektu spo-
lečnosti zabývající se zpracováním dřeva 
v  Malé Moravě.

Informaci o požáru převzala tísňová linka 
Hasičského záchranného sboru Olomouc-
kého kraje v 19.07 hod. a operační středis-
ko k  místu vyslalo profesionální jednot-
ku požární stanice v Šumperku společně 
s  mezikrajskou výpomocí stanice Králíky 
a také dobrovolné jednotky Malá Morava a 
Hanušovice.

Po provedeném průzkumu hasiči zahájili 
likvidaci zahoření střešní konstrukce objek-
tu. Bylo nutné jí rozebrat a důkladnou kont-
rolou odhalit možná skrytá ohniska a zame-
zit tak případnému rozšíření požáru. Po 
skončení likvidace požáru zde zůstala míst-

ní jednotka, ta z preventivních důvodů ještě 
hodinu na místě prováděla požární dozor.

Příčina vzniku požáru je v současnosti 
v  šetření a předběžná škoda byla vyčíslena 
na 100 tisíc korun.

Obec Malá Morava, 31. 3. 2011
Foto Petr Mahel

Poděkování
Rády bychom prostřednictvím Devítky 

poděkovaly Petru Kurečkovi za vzornou prá-
ci kterou vykonává pro naši školku.

Pan Kurečka je zaměstnancem obecního 
úřadu a můžeme o něm říct, že tak obětavé-
ho člověka jsme tady ještě neměli.

Za MŠ Malá Morava děkují

Turoňová a Hošková
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Neslavný konec osobní vlakové dopravy u nás
Naší obcí prochází železniční trať číslo 025 

Dolní Lipka –Hanušovice. Každý den tudy 
projede pět párů osobních vlaku tam a zpět. 
Jejich objednavatelem je Pardubický kraj. V 
rámci šetření chce tento kraj nahradit vla-
ky autobusy, protože jsou údajně výrazně 
levnější a nejsou moc kapacitně využity. Na 
oplátku chce Pardubický kraj navýšit auto-
busovou dopravu o deset procent.

Názor lidí z obce
Někteří to vítají, protože autobus může 

zastavovat i na zastávkách, kde zastavuje 
ten normální linkový. Z nádraží je to všude 
daleko. Ale v názorech se shodují, že to bude 
krok do minulosti. Když tu nebudou jezdit 
vlaky, kde mají záruku, že časem nezruší i ty 
autobusy, které mají vlaky nahradit. Navíc 
autobusy by měly jezdit přímo po hlavní sil-
nici z Hanušovic do Králík na autobusové 
nádraží a vynechat tak Prostřední a Dolní 
Lipku.

Proč jsou vlaky málo využité
V roce 2001 vznikly kraje a právě na ně 

přešlo hrazení nákladů na vlakovou osob-
ní dopravu. Každý kraj si pak začal hrát 
na svém písečku. Naše trať, která prohází 
v naší obci údolím Moravy, přešla celá pod 
financování Pardubického kraje. A ten začal 
dělat jízdní řády podle sebe. Přípoje do Šum-
perka již nenavazovaly, a to bylo hlavní pří-
činou, že naši lidi přestali vlaky využívat.

Od grafikonu z roku 2006/2007 přestal jez-
dit rychlík Plzeň - Jeseník. Místo něj začal 
jezdit víkendový spěšný vlak SNĚŽNÍK Par-
dubice – Hanušovice, ale jen do konce roku 
2008. Od roku 2009 tudy jezdí jen osobní 
vlaky z Hanušovic do Dolní Lipky nebo až 
do Lichkova.

Je velmi zajímavé, jak umíme pěkně plýt-
vat penězi Evropské unie, která spolufinan-
covala elektrizaci trati Letohrad – Lichkov 
statní hranice. Po jejím dokončení se udělaly 
v Pardubicích spoje, které nevyhovují lidem 
při cestě za prací ani za nákupy.

Odbornici se radují
Odbornici na vlakovou dopravu už několik 

let říkali, že aby se zachovala rozvinutá vla-
ková doprava, musí se rušit málo vytížené 
tratě. Proč má podle nich Česká republika 

jednu z nejhustších železničních sítí v  Evro-
pě, když v dnešní době je prý nákladní a 
osobní vlaková doprava na ústupu a na 
údržbu kolejí je málo peněz.

Bojujme za zachování železnice
Kdo si ještě vzpomene na povodně v roce 

1997 tak ví, že tady vlaky sehráli velkou 
úlohu. Nebýt nich, tak jsme tehdy byli zcela 
odříznuti od světa. Velká voda sebrala kus 
silnice u červené skály pod Vojtíškovem, ve 
Vlaském a u Červeného Potoka most. Jen 
železniční trať to vydržela. Už jen z tohoto 
důvodu bychom měli usilovat o její zachová-
ní. Nikdo neví, kdy povodeň znovu přijde...

A co na závěr?
Svět se velmi mění a s ním i naše návy-

ky. Potřebujeme být rychlí a nezávislí. Také 

Česká republika se stává automobilovou 
velmocí, protože pořídit si auto není dnes 
takový problém. A železniční zástavky jsou 
tolik z ruky...

Evropská unie podporuje vlakovou dopra-
vu, protože se naopak objem jak osobní tak 
nakládaní přepravy každým rokem, v rámci 
Evropy, zvyšuje. Kapacita silnic a dálnic je 
přeplněná, letecká doprava je také na hrani-
cích svých možností. Železnice nabízejí vol-
nou kapacitu k přepravě lidí i nákladů. Proč 
toho nevyužít?

Věřím tomu, že za pár let si ten, kdo si 
tenhle článek znovu přečte, položí otázku, 
proč se tenkrát ty vlaky rušily, když jsou 
stále tolik plné.

Petr Mahel

Na podobné vlakové spoje musíme příští rok zapomenout, protože žádný vlak k nám už 
nepojede. Ve stanici Šumperk ale mohou dnes cestující nastoupit do vlaku číslo 3663 Šum-
perk – Hanušovice, který po 14 minutách pobytu pokračuje z Hanušovic jako vlak číslo 20078 
do Kralík. Škoda, že tuto skutečnost nezdůrazňuje jízdní řád.                   Foto Petr Mahel

Obrázek z výletu naší mateřské školy do ZOO Dvůr Králové. Výlet se vydařil, počasí nám přálo. Děti i rodiče neskrývali nadšení. Prostě 
- bylo to moc fajn.             Foto Kamila Tóthová
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Výzva ke 
spolupráci

V současné době jsou nejen na území 
naší obce ve zvýšené míře zaznamenávány 
různé drobné krádeže. Ukradené předměty 
pak končí například v zastavárnách či sběru 
druhotných surovin. Mnohdy mizí i vzácné 
historické památky.

Policisté z obvodního oddělení Policie ČR 
Hanušovice by chtěli touto cestou požádat 
spoluobčany o pomoc při pátrání po pachate-
lích uvedených trestných činů. Pokud zazna-
menáte pohyb jakýchkoliv podezřelých osob 
nebo vozidel, policisté Vás žádají, aby jste 
tyto informace poskytli policistům kdykoli 
na linku 158 nebo přímo na obvodní odděle-
ní v Hanušovicích na tel. 583 231 333 (stálá 
služba celých 24 hodin denně) a zabránili tak 
nevratným škodám na majetku nás všech.

Antonín Marinov
starosta

Kam s ní?
Tuto slavnou otázku z Malostranských 

povídek Jana Nerudy jsem si položil, když 
jsem chtěl u nás na Malé Moravě vyhodit 
prázdnou plechovku od konzervy. Nechtěl 
jsem ji vyhodit do obyčejně popelnice, ale dát 
k recyklaci. Byl to ale problém. Našel jsem 
nádoby na plast, papír atd., ale na železo a 
plechy ne.

Skoro nikdo nepřemýšlí o tom, že když 
třídí svůj odpad, nejen že šetří drahocennou 
surovinu, ale že šetří také přírodu. Navíc 
pomáhá vytvářet nová pracovní místa.

Už když si kupujete například limonádu v 
plastové láhvi, tak současně zaplatíte v ceně 
i recyklovaní obalu.

Zaleží proto jen na vás, jak se rozhodnete 
se svým odpadem naložit. Je to jen vaše svo-
bodna vůle.

Petr Mahel

Krmná (kadeřavá) kapusta
Krmná kapusta (Brassica oleracea L., conv. 

acephala (DC.) Alef. var. viridis)je dvouletá 
rostlina, která v prvním roce vegetace poskytu-
je vysoké výnosy píce, a ve druhém roce sklizeň 
semen. Velmi dobře vzdoruje nízkým teplotám, 
aniž utrpí její krmná hodnota. Lodyha krmné 
kapusty je silná, 1-2 m dlouhá, s velkými šťav-
natými listy. Hlavní kůlový kořen proniká do 
hloubky 1,5m.

Význam a složení:
Krmná kapusta se využívá jako zdroj zele-

né píce, sklízí se postupně podle potřeby zelené 
píce od září do konce listopadu, i déle. Je možné 
ji také silážovat se slámou nebo kukuřicí. Suši-
na představuje jen asi 13 %, obsah vlákniny 
a dusíkatých látek je asi 2 %. Dřeňové odrů-
dy jsou charakteristické zdužnatělou lodyhou, 
s olistěním asi 30 %. Poskytují vyšší výnosy 
sacharidů. U listových typů odrůd představu-
je podíl listů asi 70 %, někdy se označují jako 
stonková kapusta. Mají tenkou a rozvětvenou 
lodyhu, jsou to odrůdy s vyššími výnosy dusí-
katých látek.

Její zařazení do krmné dávky omezuje obsah 
antinutričních látek – volné aminokyseliny S-
methylcisteinsulfoxidu (SMCO), glukosinolátů a 

dusišnanů, jejichž účinky se často kombinují. K 
prvním pozorovaným příznakům zkrmování vel-
kého množství kapusty patří nechutenství, dále 
dochází k poklesu užitkovosti, poruchám repro-
dukce, lézím jater a ledvin, citlivosti vůči světlu. 

Nejzávažnější poruchou je hemolytická ane-
mie, způsobená SMCO. Ta spočívá ve vyčer-
pání ochranného mechanizmu erytrocytů vůči 
superoxidovému aniontu. Redukovaná forma 
glutathionu chrání dvojmocné železo hemu 
před jeho oxidací. SMCO vstupuje do reakce 
s redukovaným glutathionem a narušuje rov-
nováhu tohoto procesu. Vzniká methemglobin, 
který denaturuje a usazuje se převážně na 
vnějším povrchu buněčné membrány poško-
zených erytrocytů jako tzv. Heinz-Ehrlichova 
tělíska. Erytrocyty mohou popraskat, takže 
může dojít i k poklesu hematokritu. Klesá také 
obsah hemoglobinu. Hemolytická anemie pro-
bíhá v cyklech plného průběhu onemocnění a 
částečného a dočasného zotavení. Fáze zotave-
ní je důsledkem zesílení erytropoézy. Úplného 
uzdravení lze dosáhnout jen ukončením zkrmo-
vání kapusty. 

Obsah SMCO je asi 5–13 g/kg sušiny, ale 
jeho variabilita je vysoká a závisí na odrůdě, 

roku, vegetační fázi i lokalitě. Proto je obtíž-
né odhadnout zdravotní rizika při zkrmování 
kapusty, nicméně existují už odrůdy, kde obsah 
SMCO nepřesáhne 4-6 g/kg sušiny. Kapustu se 
doporučuje zkrmovat pouze zdravým zvířatům 
a její podíl v krmné dávce skotu by neměl pře-
sáhnout 30 % z celkové sušiny.

Pěstitelské požadavky:
Dospělá rostlina snáší mrazy až do -15 oC. Je 

vhodná pro drsnější klimatické podmínky, ale 
její pěstování se neomezuje jen na horší oblasti. 
Neměla by být vysévána po sobě nebo jiných 
brukvovitých plodinách na stejný pozemek 
dříve než po šesti letech (nebezpečí nádorovi-
tosti kořenů). Pěstuje se především jako hlavní 
plodina po včas sklizených ozimých směskách, 
raných bramborách, víceletých pícninách zaora-
ných po první seči apod. Dobře zapojené a neza-
plevelené porosty krmné kapusty jsou výbornou 
předplodinou. Na výživu, především dusíkem, 
je značně náročná. Hnojení chlévským hnojem, 
kejdou nebo jinými organickými hnojivy je vel-
mi vhodné. Krmná kapusta se sklízí postupně 
podle potřeby zelené píce od září do konce lis-
topadu, i déle 

http://vfu-www.vfu.cz/
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Postup při změně obchodníka s elektřinou
KROK 1
Ujistěte se, že je pro vás cena elektři-

ny skutečně důležitá
Pokud jsou pro vás platby za elektřinu 

v  porovnání s vašimi příjmy na úrovni „drob-
ných“, můžete zde cestu za nižšími cenami 
elektřiny ukončit. Úsporu pro domácnost 
můžete očekávat v rozsahu několika stovek 
až tisíců korun. U podnikatele však může jít 
o desítky i stovky tisíc. Záleží na tom kdo je 
vaším současným dodavatelem, na množství 
a charakteru odběru elektřiny.

KROK 2
Cestu máte otevřenou
Podle novely Energetického zákona 

nemusí již mít od 1. 1. 2010 odběratel před 
první změnou dodavatele sjednanou se svým 
distributorem Smlouvu o připojení. To pod-
statně zjednodušuje proces změny dodavate-

le u již existujících odběrných míst.Co však 
musíte udělat, je vypovědět stávající smlou-
vu na dodávku elektřiny.

KROK 3
Vyhodnoťte své možnosti oslovit jiné-

ho dodavatele elektřiny
Na trhu s elektřinou nejsou jen tradiční 

dodavatelé všeobecně známí jako ČEZ, EON 
a PRE. Existují i tzv. nezávislí obchodníci, 
jejichž nabídka většinou konkuruje s cenami 
tradičních dodavatelů. Seznamte se proto 
před konečným rozhodnutím se všemi doda-
vateli, kteří vám mohou dodávat elektřinu.

KROK 4
Porovnejte si postavení jednotlivých 

obchodníků na trhu s elektřinou
Oboustranně výhodný obchodní vztah může 

existovat jen tehdy, pokud jsou dodavatel 

a odběratel skutečnými partnery. Je proto 
důležité mít o vašem současném i budoucím 
dodavateli dostatek informací, které vám 
pomohou ohodnotit kdo pro vás může být 
v  budoucnosti vaším skutečným partnerem.

KROK 5
Vyhodnoťte si kolik můžete změnou 

dodavatele získat
Seznamte se s nabídkami obchodníků. Ne 

všichni jsou schopni naplnit vaše očekávání. 
Ne všichni budou o dodávku vašich parame-
trů mít zájem. Pro objektivní porovnání ceny 
potřebujete zjistit kolik bude stát dodávka 
od jednotlivých dodavatelů.

KROK 6
Vyhodnoťte získané informace a zvol-

te si optimálního dodavatele
Pokud po komplexním porovnání vašeho 

současného dodavatele a ostatních obchod-
níků s elektřinou dospějete k tomu , že je čas 
na změnu, vyžádejte si závaznou nabídku od 
vybraného obchodníka. Tím může být samo-
zřejmě i váš stávající dodavatel.

KROK 7
Předejte výpověď smlouvy stávající-

mu dodavateli
Současná smlouva o dodávce elektřiny 

vymezuje podmínky a dobu kdy může být 
vypovězena. Počítejte s touto dobou při jed-
nání s novým dodavatelem. Proces změny 
dodavatele můžete zásadním způsobem 
urychlit, pokud výpověď předáte svému 
dodavateli sami a nebudete to nechávat na 
novém obchodníkovi.

KROK 8
Sjednejte smlouvu s vybraným doda-

vatelem
Pečlivě si prostudujte Smlouvu o sdružené 

službě dodávky elektřiny předloženou vybra-
ným dodavatelem v rámci jeho nabídky. Pod-
mínky smlouvy by vás neměly svazovat více 
než chcete. Celý proces změny za vás může 
převzít váš budoucí dodavatel. Pozor, mohou 
s tím být spojeny skryté poplatky.

KROK 9
Pamatujte si, že bez elektřiny nezů-

stanete
Pokud řádně plníte povinnosti sjednané 

ve smlouvě, zejména pokud včas platíte své 
účty za dodávku, bez elektřiny nezůstanete. 
Energetický zákon vás v tomto ohledu chrání 
prostřednictvím institutu dodavatele poslední 
instance. Ztratíte-li z libovolného důvodu svého 
smluvního dodavatele, máte právo na dodávku 
od dodavatele poslední instance, a to za ceny 
stanovené Energetickým regulačním úřadem. 
V roce 2010 se tyto ceny pro domácnosti shodo-
valy s cenami regionálních dodavatelů. Pokud 
se vám změna nepovede, budete platit 
stejně jako kdybyste se o změnu ani nepo-
kusili. Nic tak neriskujete.

KROK 10
Nezapomínejte, že svět okolo vás se vyvíjí
Dodavatelé elektřiny reagují na vněj-

ší podmínky a mohou své ceny upravovat. 
Vámi zvolený dodavatel pak nemusí být 
trvale nejvýhodnější. Opakujte proto pra-
videlně svoji volbu - KROK 3 - KROK 10. 
Určitě se vám to vyplatí !!! 

Řekni mi co pálíš a já ti řeknu jaké máš,
 

nebo budeš mít nemoci
Zejména v období zimním a bohužel 

v  období předjarním a jarním vůni kouře 
z  páleného dřeva, stoupající z komínů domů, 
chalup a chat, velmi často doplňuje zápach 
spalovaných plastů, textilií, gumy, polysty-
rénu, dřevotřísky atd. Je třeba si uvědomit, 
že tento dým je toxický(jedovatý) a přímo 
ohrožuje zdraví vaše a nejbližších sousedů a 
poškozuje životní prostředí obecně!

Při pálení těchto odpadů v domácích pod-
mínkách dochází k nedokonalému spalování, 
protože v kamnech či kotli ústředního topení 
nelze dosáhnout vysokých teplot, které jsou 
nutné k dokonalému spálení umělých hmot. 
Při nedokonalém spalování vzniká jako 
produkt hoření celé řada plynů, jako např. 
oxid uhelnatý, oxidy dusíku, polyaromatické 
uhlovodíky, polychlorované dibenzofurany, 
dibenzodioxiny atd. Většina těchto plynů je 
vysoce toxická a karcinogenní(rakovinotvo
rná), jsou těžší než vzduch, takže zamořují 
nejbližší okolí domu.

Některé z těchto látek mají schopnost 
dlouhého setrvání v životním prostředí, 
takže kromě toho, že je vdechujeme, ulpívají 
na listech rostlin, na květech, ovoci a zeleni-
ně, tedy na zdrojích potravy člověka, domá-

cích zvířat a zvěře. Dešťovými srážkami jsou 
smývány do půdy, dostávají se do rostlin a 
kontaminují vodní zdroje. Tyto látky mají 
schopnost se v lidském těle a v tělech zvířat 
dlouhodobě kumulovat.

Působení těchto látek na lidský organis-
mus vede k poškození imunitního a nervo-
vého systému, snížení inteligence, snížení 
soustředění, změnám chování, poškození 
štítné žlázy a co je nejhorší, k onemocnění 
rakovinou.

Z těchto důvodů je pálení odpadu v  kam-
nech a kotlích ÚT zakázáno zákonem 
o  ochraně ovzduší. Kdo tento zákon porušu-
je a odpady spaluje, vystavuje se nebezpečí 
udělení pokuty Inspekcí životního prostředí 
až do výše 150 000 Kč a jako bonus časem 
jistě získá některé z výše uvedených one-
mocnění.Zdravý rozum tedy velí odložit  výše 
zmíněné odpady do kontejnérů k tomu urče-
ných na sběrných místech obce a nepoškozo-
vat jejich spalováním zdraví svoje,svých dětí 
a ostatních spoluobčanů. Včetně dlouhodo-
bého zamoření životního prostředí pro nás a 
naše děti, vnuky, pravnuky...

Ing. Milan Doležal

Letošní „zmrzlíci“ nám ukázali svoji sílu o pár dní dříve, ale o to byli mrazivější. A problé-
my nadělali nejenom řidičům, kteří již měli přezuté pneumatiky. Největší škody napáchali 
na ovocných stromech a našich zahrádkách. Příroda nám důsledky velkých mrazů ukazuje 
ještě nyní, na velmi bídné úrodě. Fotografie je z počátku letošního  května, kdy mráz dosa-
hoval hodnot až -7oC.         Foto Kamila Tóthová
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Něco málo o Králickém Sněžníku
Lovecká chata Babuše

Babuše je dřevěná chata v moravské části 
pohoří Králický Sněžník, která se nachá-
zí v sedle jihovýchodně od hory Podbělka. 
V  projektu tisicovky.cz tak byla pojmenová-
na kóta mezi horami Podbělka a Souš, pro 
kterou dosud nebyl název.

Nadmořská výška je 1 245 m, někdy je 
však udáváno 1244 m. Celá hora leží v Olo-
mouckém kraji. Hora je součástí hřbetu, 
který vybíhá jižně až jihovýchodně od hory 
Podbělka. Od kóty pojmenované Babuše 
pokračuje hřbet k jihu až jihovýchodu přes 
další sedlo k hoře Souš.

Hydrologie
Ze svahů hory odtéká voda do přítoků 

Malé Moravy a Prudkého potoka.

Vegetace
Ve vrcholové části se nachází horské smr-

činy. Maloplošně se zde vyskytují podmáče-
ná až zrašelinělá místa, na nich najdeme 
podmáčené smrčiny. Místy se nacházejí vět-
ší či menší kalamitní holiny pomalu zarůs-
tající mlazinami.

Ochrana přírody
Oblast vrcholu hory v NPR Králický 

Sněžník a EVL Králický Sněžník, ale leží už 
mimoPtačí oblast Králický Sněžník.

Stavby
Na vrcholu a v okolí nejsou žádné stavby. 

Blízko se nachází výše zmíněná chata Babuše. 

http://cs.wikipedia.org/

Problematika černé zvěře

Prase divoké (Sus scrofa), mysliveckou 
mluvou nazývané černá zvěř, je odpradávna 
součástí naší přírody.

Za dob Marie Terezie byla tato zvěř z 
důvodu narůstajících škod na zemědělsky 
obdělávaných pozemcích zavřena do obor a 
prakticky vyhubena. Tento stav, kdy bylo 
potkat „černého rytíře“ ve volné přírodě svát-

kem, se pomalu začal měnit po druhé světo-
vé válce, kdy stav finančních a materiálních 
prostředků pro opravu obor byl na bodě 
mrazu. „Divočáci“ se pomalu ale jistě začali 
znovu vracet do našich lesů. Ještě od našich 
dědů a otců můžeme slýchávat historky, kdy 
ulovení „divočáka“ bylo událostí, kterou žil 
celý okres jestli ne kraj, a velikost skolené-

ho kance narůstala souměrně s počtem lidí, 
kteří průběh tohoto lovu předávali dál.

V dnešní době už není výjimkou potkat se 
s touto zvěří i za bílého dne, a to nejen v lese, 
ale v době nouze především v zimním období 
také u našich obydlí, jak si pochutnává na 
různých zbytcích potravy. Jakožto všežravec 
nepohrdne prase divoké obilím či kořenovou 
zeleninou, ale má také velice rádo maso a 
kosti.

Za normálního stavu černá žije v tlupách, 
kdy bachyně vodí svá selata. V některých 
případech tvoří tlupu i více bachyní se selaty 
a lončáky. Staří kňouři žijí jednotlivě. Chru-
tí by mělo za obvyklých podmínek probíhat 
od listopadu do ledna, kdy vodící bachyně 
svoje potomky (bachyňky) nepřipustí do 
chrutí a tím zajišťuje, aby nezabřezly a tím 
pádem nerodily slabá a „podražená“ selata. 
Bachyně se oselí v březnu až květnu. Před 
oselením většinou bachyně odežene od svojí 
tlupy loňská selata kňourky (lončáky), kteří 
potom tvoří samostatnou skupinu. Bachyň-
ky (lončačky) zůstávají v tlupě s bachyní.

V současnosti je tato harmonie naruše-
na a černá se chruje prakticky po celý rok. 
To má za následek, že zabřeznou i jedno až 
dvouleté bachyňky (jsou i případy zabřeznu-
tí selat do jednoho roku věku), které potom 
rodí mladé v období, kdy je nevlídné počasí a 
nedostatek potravy. Tato selata, i když přeži-
jí zimu, stejně již nikdy nenaberou takovou 
kondici a váhu, aby byla nositeli kvalitního 
genu pro další generaci. Pamětníci uvádí, 
že dříve v Lužických horách nebyl problém 
ulovit lončáka o váze až 80 kg a sele dosa-
hující až k 50 kg, o kňourech a bachyních 
nemluvě. Dnes jsme rádi za lončáka o hmot-
nosti 50 kg. To, že se černá páří celý rok, má 
velký podíl na jejich současném přemnožení 
a v tomto důsledku i nedostatek přirozené 
potravy, jako jsou různá semena lesních dře-
vin (buk, dub), ale i různé kořínky rostlin 
a v neposlední řadě i živočišná složka jejich 
jídelníčku, jako jsou hlodavci, brouci a jiní 
živočichové žijící v lesích, polích a na pas-
tvinách. V tomto období, kdy les poskytuje 
málo potravy, tlupa ale i jednotlivci vyráží 
s přicházející nocí na pole a louky ukojit 
svůj hlad. Zde místním zemědělcům způ-
sobují nemalé škody na plodinách a pastvě 
pro dobytek. Odlov v polích je velice nároč-
ný, protože divočáci nemají potřebu z lánu 
kukuřice případně jiných plodin, které se 
u nás pěstují, vycházet. Poskytuje jim bez-
pečný kryt a dostatek potravy až do žní. Při 
nich často vidíme, jak před žacím strojem 
vybíhá vláček i několika desítek „štětináčů“. 
Po tomto období přichází čas, kdy nejeden 
myslivec vyráží za jasných úplňkových nocí 
ke strništi nebo louce s očekáváním, že on 
bude mít to štěstí a že se ve stěně lesa objeví 
rozmazaný černý flíček, který značí příchod 
tohoto tajemného tvora.

Závěrem bych chtěl říci, že „černá zvěř“ je 
zvěří krásnou, houževnatou a tajemnou, kte-
rá je pro nejednoho myslivce, fotografa i laika 
z řad široké veřejnosti úžasnou zvěří, která 
patřila a patří do našich lesů. Ale i její stav 
se musí udržovat v takové míře, aby jedinci, 
kteří zakládají další generaci, byli správný-
mi nositeli genů, které právě v sobě skrývají 
přednosti a jedinečnost těchto tvorů.

David Ruth
LS Rumburk, 13. 4. 2011

Podlesácké kousky se 
šípkovou omáčkou

Suroviny: 80 dkg srnčí kýty, 1/4 lžičky 
pepře, sůl podle chuti, 3 vrchovaté lžíce hlad-
ké mouky, 5 dkg másla, 2 větší cibule, 1,5 dl 
vody na podlití na začátku dušení, voda dle 
potřeby, 1/4 lžičky mletého nového koření, 1 
lžička tymiánu, 3 až 4 bobkové listy, 3 dkg 
špeku, 1 dl červeného vína, 4 vrchovaté lžíce 
šípkové zavařeniny.

Omyté a osušené maso nakrájíme na 
kousky (cca 2×cm), osolíme, opepříme, oba-
líme v mouce a opečeme na rozehřátém más-
le. Přidáme tymián, nové koření, bobkové 

listy a vše dáme do pekáčku. Cibuli a špek 
přidáme vcelku, protože to potom budeme 
mixovat a nakrájené kousky by se špatně z 
masa vybíraly.

Podlijeme vodou, pekáček zakryjeme a 
dusíme do měkká. Během dušení podlíváme. 
Měkké maso (já jsem měla maso měkké cca 
za 1,5hod), vyndáme a šťávu s cibulkou a 
špekem rozmixujeme. Vodu dolíváme s citem, 
aby to stále mělo dobrou chuť. přidáme víno, 
zavařeninu a necháme varem rozpustit.

Kamila Mahelova
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Požár lesa ve Valbeřicích
Letos na katastru naší obce již podruhé 

hořelo. Po nedávném požáru pily tento-
krát hořel lesní porost mezi Valbeřicemi a 
komunikací z Hanušovic do Králík.

Na místo zásahu byly dne 22. dubna 
povolány požární jednotky dobrovolných 
hasičů z Hanušovic, Starého Města a 
Jindřichova a profesionální jednotka ze 
Šumperka. Likvidace požáru na ploše asi 
2 000 m2 trvala dvě hodiny.

Po ukončení zásahu zde do brzkých 
ranních hodin hlídkovali členové JSDH 
obce Malá Morava. Důvod vzniku požáru 
se vyšetřuje.

Obec Malá Morava
22. 4. 2011

Olšovské karobové kuličky
Ingredience: 3/4 šálku vlašských ořechu, 

1/4 šálku karobového prášku, 1 šálek rozinek.
Postup přípravy: Všechny ingredience 

hodíme do mixéru, až se nám vytvoří hus-

tá, ale jemná lepkavá masa. Vytvařujeme 
malé  kuličky a necháme v lednici ztuhnout. 
Kdyby masa nedržela dohromady, je možné 
přidat více rozinek a lžíci vody.

Karob alias Svatojánský chléb
Karob se získává z rostliny stromovité-

ho vzrůstu, která vyrůstá až do 15 metrů. 
Latinský název pro tuto rostlinu je Cerato-
nia Siliqua. Tato stálezelená rostlina roste 
ve Středomoří. Mezi její hlavní producenty 
patří Itálie, Řecko a Španělsko. Nevyžaduje 
náročné podmínky bohaté na živiny. Roste v 
písčité půdě a v teplém a vlhkém prostředí. 
Na stromech rostou plody luskovitého tvaru. 
Lusk je přibližně 15-30cm dlouhý a poměrně 
silný a široký. Tyto lusky mají chuť podob-
nou čokoládě. Zpracovávané plody jsou bar-

vy hnědé. Uvnitř lusku se nacházejí semena 
obalená dužninou.

V potravinářském průmyslu se zpracová-
vá jak lusk tak i dužnina plodu. Ze semen 
se vyrábí rohovníková guma. Ta slouží jako 
stabilizátor, emulgátor a zahušťovadlo v 
potravinářském průmyslu. Z lusku této 
rostliny se vyrábí karobový prášek, který 
má hnědou barvu. Lusk je nejprve usušen 
a poté mlet na jemný prášek, který se díky 
své konzistenci, podobné barvě a chuti může 
použít jako náhrada za prášek kakaový.

Karobový prášek je bohatý na bílkoviny, 
minerály (hořčík, vápník, fosfor, železo, nikl, 
a vitamíny A, B, D. Oproti kakaovému práš-
ku je až sedmkrát méně tučný a obsahuje 
až o třetinu méně kalorií. Proto si ho s chutí 
můžou dopřát i ti kdo drží dietu. Karobový 
prášek neobsahuje kofein, alergeny, theob-
romin, ani methylxanthiny. Karob také pod-
poruje trávení a snižuje cholesterol v krvi.

Jeho škála použití je veliká. Používá se 
především na výrobu sladkostí jako jsou 
tyčinky, oříšky obalené v karobu, karobové 
čokolády, a podobně. Karobová čokoláda je 
zejména vhodná pro alergiky, protože neob-
sahuje kravské mléko.

V obchodě ho můžeme koupit pod názvem 
svatojánský chléb nebo karob.

Připravila
Kamila Mahelova, Brno

Opouští-li někdo tento svět velmi brzy, je to vždy veliká tragédie. Jan Vávra nás navždy opustil dne 13. dubna2011 ve věku nedožitých 
48  let. Nikdy na tebe nezapomeneme Jeníku.          Foto Kamila Tóthová
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Zápis ze 3. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 10. 3. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod.

Přítomní členové zastupitelstva obce: Hulín Josef (1), Ing. 
Janda Marek (2), Köhler Walter (3), Kouřil Jan (4), Marinov Anto-
nín (5), Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), Svoboda Karel (8), 
Temňák Josef (9).

Přítomni občané: prap. Petr Kozák, Bohuslav Hanák, Luděk 
Indra, Karel Sedlák, Vlasta Mlčůchová, Anna Kubaníková, Anna 
Temňáková, Milan Kubaník, Libuše Sedláková.

Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, (×) 
nepřítomen.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Závazná pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce.
5. Žádosti o příspěvek:
 5.1. Město Hanušovice
 5.2. Charita Šumperk
 5.3. TJ Sokol Malá Morava
 5.4. Armáda spásy
 5.5. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
 5.6. Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy
 5.7. Alienteam
 5.8. Zlaté ruce
 5.9. Domov svatého Josefa.
6. Příspěvek na dopravní obslužnost.
7. Příspěvek na provoz MŠ.
8. Smlouva o prodeji dříví 2011.
9. Rozpočet obce na rok 2011.
10. Poskytnutí půjček z FRB.
11. Darovací smlouva.
12. Bezúplatné převody pozemků.
13. Pronájmy bytů.
14. Souhlas se stavbou jímky.
15. Souhlas s dodatečným povolením stavby.
16. Souhlas se stavbou domovní studny.
17. Souhlas se stavbou studny.
18. Smlouva o věcném břemeni.
19. Záměry prodeje:
 19.1. Podlesí
 19.2. Vysoká.
20. Prodej pozemků:
 20.1. Kutnarovi
 20.2 Indra.
21. Náhrada železniční dopravy.
22. Protokol o výsledku kontroly MŠ Malá Morava.
23. Výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava.
24. Výsledek inventarizace majetku obce.
25. Zpráva o činnosti obecních knihoven.
26. Zpráva o činnosti v obecních lesích.
27. Výsledek kontroly FÚ Šumperk.
28. Výroční zpráva o poskytování informací.
29. Zpráva o stavu veřejného pořádku.
30. Diskuze.
31. Závěr jednání.

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov 
v  16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno všech devět zastupitelů 
a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

 
1. Schválení programu
2011/03/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
 
2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospí-

chalovou.

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovateli zápisu pana Karla Svobodu a 

pana Jana Kouřila.

4. Závazná pravidla pro poskytování příspěvků z rozpoč-
tu obce

Z důvodu zpřehlednění způsobu, účelu a kontroly poskytování 
finančních příspěvků z rozpočtu obce Malá Morava byly zpracovány 
„Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Malá Morava“, 
které obsahují:

1. Samotná pravidla (komu, na co, kdy, způsob žádání, vyúčtování atd.).
2. Formulář žádosti (příspěvek na provoz, příspěvek na jednotlivou akci).
3. Smlouva o poskytnutí příspěvku (na provoz a na jednotlivou akci).
4. Formulář závěrečné zprávy o poskytnutí finančního příspěvku.
2011/03/02: ZO schvaluje závazné podmínky pro poskytová-

ní příspěvků z rozpočtu obce
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5. Žádosti o příspěvek
5.1. Město Hanušovice
Jako každoročně i v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlou-

vy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování 
knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních 
knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2011.

2011/03/03: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Měs-
tem Hanušovice o poskytování knihovnických služeb a pří-
spěvek na nákup knihovních fondů ve výši 22 000,- Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5.2. Charita Šumperk
O příspěvek požádala ředitelka Ing. Marie Vychopeňová. Požadu-

je příspěvek ve výši 15 000 Kč. Stejný příspěvek byl schválen i v roce 
2010. Služby Charity v roce 2010 využívalo celkem 9 uživatelů.

2011/03/04: ZO schvaluje příspěvek Charitě Šumperk na 
pokrytí části nákladů spojených s poskytováním sociálních 
služeb ve výši 15 000 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5.3. TJ Sokol Malá Morava
O příspěvek požádal zástupce oddílu pan Karel Sedlák. Požaduje 

celkem 60 000 až 80 000 Kč. V letošním roce požaduje finance na 
nákup malotraktoru s tím, že až do roku 2013 nebude požadovat 
žádný jiný příspěvek.

2011/03/05: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 60 000 Kč na nákup travního malotraktoru.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5.4. Armáda spásy Šumperk
O finanční podporu služeb Armády spásy v Šumperském regionu 

požádal ředitel David Jersák.
2011/03/06: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Armádě 

spásy Šumperk na pokrytí části provozních nákladů v roce 
2011 ve výši 3 000 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5.5. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
O příspěvek požádal Ing. Jakub Kulíšek, předseda správní rady 

sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Požadované finanční prostřed-
ky budou použity v roce 2011 výhradně v rámci údržby lyžařských 
běžeckých tratí, a to na úhradu výdajů na pohonné hmoty, provozní 
kapaliny, opravy a údržby sněžných vozidel, spotřební materiál pro 
značení tras a mzdy obsluhy sněžných vozidel.

2011/03/07: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Sdružení 
cestovního ruchu Jeseníky na pokrytí části nákladů na údrž-
bu lyžařských tras v roce 2011 ve výši 10 000 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5.6. Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy
O příspěvek požádal místopředseda spolku JUDr. Karel Reichl a 

požaduje jej na drobné dárky pro děti u příležitosti konání společen-
ských, sportovních a kulturních akcí ve Vysoké.

2011/03/08: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Spolku cha-
tařů Vysoká u Malé Moravy na dárky pro děti u příležitosti 
konání volnočasových aktivit ve Vysoké ve výši 5 000 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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5.7. Alienteam.cz
O příspěvek na provoz klubu v roce 2011 požádal předseda 

Mgr.  Radovan Šikula.
2011/03/09: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku občanské-

mu sdružení Alienteam.cz na provozní náklady a organizaci 
volnočasových aktivit v roce 2011 ve výši 20 000 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5.8. Umělecký festival Zlaté ruce
O příspěvek za pořadatele požádal Ing. Lukáš Kňáva, který orga-

nizuje 2. ročník týdenního uměleckého festivalu s názvem ZLATÉ 
RUCE. Festivalu se zúčastní přední výtvarníci z celé České repub-
liky, kteří zde budou vystavovat svá díla. Rovněž zde bude osm pro-
fesionálních řezbářů vyřezávat až dvoumetrové sochy přímo před 
zraky návštěvníků.

2011/03/10: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na umělec-
ký festival Zlaté ruce ve výši 10 000 Kč + DPH, formou faktu-
ry za reklamní služby.

Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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5.9. Domov svatého Josefa v Žirči
O příspěvek požádal Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel tohoto 

nestátního zdravotního zařízení, které se stará převážně o pacienty 
nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou.

Starosta nechal hlasovat o neposkytnutí příspěvku.
2011/03/11: ZO schvaluje neposkytnout příspěvek Domovu 

svatého Josefa v Žirči.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

6. Příspěvek na dopravní obslužnost
Zastupitelé projednali návrh dohody mezi obcí Malá Morava a 

městem Šumperkem ke spolufinancování dopravní obslužnosti část-
kou 117 160 Kč, která je podílem na hrazení ztráty z provozu veřejné 
linkové dopravy stanoveným ve výši 202,- Kč na jednoho obyvatele. 
Loňské náklady byly ve výši 192,- Kč na obyvatele.

2011/03/12: ZO schvaluje uzavření dohody o převodu prostřed-
ků na dopravní obslužnost s Městem Šumperk na rok 2011.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

7. Příspěvek na provoz MŠ Malá Morava
Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená obcí Malá Mo-

rava za účelem předškolního vzdělávání. Obec zde hradí provozní 
náklady, náklady na platy pedagogických pracovníků jdou ze stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje. Návrh příspěvku 
na provoz předložila za MŠ ředitelka paní Anna Hošková DiS, v cel-
kové výši 518 400 Kč.

2011/03/13: ZO schvaluje příspěvek na provoz Mateřské 
školy Malá Morava, příspěvkové organizace na rok 2011 ve 
výši 518 400 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

8. Smlouva o prodeji dříví na rok 2011
O uzavření smlouvy o prodeji dříví a pěstebních pracech v leto-

šním roce požádaly společnosti Lesy Jedlí, s. r. o., se sídlem Jedlí 65 
(ta pro obec tuto činnost prováděla i v roce minulém) a společnost 
Hanušovická lesní, a. s., Hanušovice. Výhodnější ceny zaprodej dříví 
i ostatní činnosti nabídla společnost Lesy Jedlí.

2011/03/14: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví na 
rok 2011 se společností Lesy Jedlí, s. r. o., se sídlem Jedlí 65.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

9. Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce je přílohou č. 1 tohoto zápisu (pozn. - K nahlédnutí 

na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce).
2011/03/15: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 

2011 jako schodkový takto:
Celkové příjmy ve výši 9 794 825,- Kč
Celkové výdaje ve výši 10 296 170,- Kč
Financování ve výši 501 345,- Kč
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

10. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení v roce 2011
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostřed-

ků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva 
k předkládání žádostí.

Obecnímu úřadu byly doručeny žádosti těchto občanů:

1. Andrea Merčáková – vybudování kanalizace a jímky.
2. Milan Kubaník - výměna oken a dveří.
3. Jan Klímek – výměna oken a dveří.
Žadatelé splnili veškeré požadované podmínky poskytnutí žádos-

ti, tudíž lze tyto půjčky poskytnout.
2011/03/16: ZO schvaluje ZO schvaluje poskytnutí půj-

ček z  fondu rozvoje bydlení podle pravidel v celkové výši 
232  887 Kč takto:

Andrea Merčáková, částka ve výši 80 000 Kč na vybudování 
kanalizace a jímky.

Milan Kubaník, částka ve výši 90 000 Kč na výměnu oken a dveří.
Jan Klímek, částka ve výši 232 887 Kč na výměnu oken a dveří.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

11. Darovací smlouva
V rámci výše uvedeného projektu obci bylo v minulosti zapůjčeno 

počítačové vybavení do knihovny v Podlesí, tj. počítačová sestava, 
myš, klávesnice, monitor a tiskárna. V roce 2010 tento projekt skon-
čil a na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce Olomoucký kraj tento 
majetek převede bezúplatně do vlastnictví obce.

2011/03/17: ZO souhlasí s bezúplatným převodem majetku 
do vlastnictví obce a schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s  Olomouckým krajem.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

12. Bezúplatné převody pozemků
Olomoucký kraj (dále OK) jako vlastník komunikací II. a III. tří-

dy a vlastník mostu v místní části Vlaské, dal podnět k majetkové-
mu vypořádání pozemků v okolí mostu. Tato stavba byla postavena 
v  roce 1992, ovšem nebyla geometricky zaměřena a vlastnicky vypo-
řádána. OK navrhuje bezúplatně převést část pozemku p. č. 703/1, 
tj. nově vzniklé p. č. 703/8 o výměře 830 m2 a p. č. 703/9 o výměře 40 
m2 do vlastnictví obce za podmínky bezúplatného převodu p. č. 306/5 
o výměře 28 m2 z vlastnictví obce Malá Morava do Vlastnictví Olo-
mouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje.

2011/03/18: ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků 
p. č. 703/8 a 703/9 do vlastnictví obce a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2011/03/19: ZO schvaluje záměr bezúplatně převést poze-
mek p. č. 306/5 o výměře 28 m2 v k. ú. Vlaské do vlastnictví 
Olomouckého kraje.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

13. Pronájmy bytů
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje volným bytem 

v  Podlesí 22. Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny 
žádosti těchto zájemců:

Rudolf Rejthar a Veronoka Šviková.
Starosta navrhl nepronajímat byt žádnému z těchto žadatelů. 

O  tomto návrhu nechal hlasovat.
2011/03/20: ZO schvaluje návrh nepronajmout byt žádnému 

z přihlášených zájemců.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

14. Souhlas se stavbou jímky
O souhlas s výstavbou odpadní jímky a kanalizace na p. č. 456/5, 

465/2 v k. ú. Vojtíškov požádala Andrea Merčáková.
2011/03/21: ZO souhlasí se stavbou kanalizace a jímky na 

pozemcích p. č. 456/5 a 465/2 v k. ú. Vojtíškov.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

15. Souhlas s dodatečným povolením stavby
V zastoupení stavebníka – pana Ing. Petra Šibravy, požádala 

Jarmila Václavková, bytem Hrabenov, o vyjádření k dodatečnému 
povolení stavby – Přístavba rodinného domu, kryté stání na auta na 
pozemku p. č. st. 31, 30 a p. č. 240, 245 (238/1-ZE) v katastrálním 
území Zlatý Potok. Zároveň požádala o souhlas s odnětím pozemku 
p. č 238/1 (ZE) ze zemědělského půdního fondu k této stavbě.

2011/03/22: ZO námitek a souhlasí s dodatečným povolením 
stavby - Přístavba rodinného domu, kryté stání na auta na 
pozemku p. č. st. 31, 30 a p. č. 240, 245 (238/1-ZE) v katastrál-
ním území Zlatý Potok.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2011/03/23: ZO souhlasí s odnětím části pozemku p. č 238/1 

(ZE) ze ZPF v katastrálním území Zlatý Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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16. Souhlas se stavbou domovní studny
O souhlas s výstavbou domovní studny na parcele p. č. 81 v k. ú. 

Vysoká u Malé Moravy požádali manželé Šeflovi.
2011/03/24: ZO souhlasí s výstavbou domovní studny na 

parcele p. č. 81 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

17. Souhlas se stavbou studny
O souhlas s výstavbou domovní studny na parcele p. č. 615/3 

v  k.  ú. Vysoká u Malé Moravy požádala společnost Studny Doležel 
a Janíček Olomouc, pro stavebníky manželé Macháčkovi.

2011/03/25: ZO souhlasí s výstavbou domovní studny na 
parcele p. č. 615/3 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

18. Smlouva o věcném břemeni
2011/03/26: ZO schvaluje smlouvu o věcném břemeni se spo-

lečností ČEZ Distribuce na stavbu „Vojtíškov-Čihánek, parc. 
číslo 17,NNv“.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

19. Záměr prodeje
19.1. Podlesí
Dne 1. 10. 2010 požádal Ing. Bc Zdeněk Kopecký, jako majitel 

budovy na pozemku p. č. 134 v k. ú. Podlesí-město (vlastní také p. č. 
163 a p. č. 164). Tato žádost již byla projednávána na posledním jed-
nání minulého zastupitelstva a byla odložena k řešení až po volbách. 
Pan Kopecký požaduje tyto sousední parcely v majetku obce:

p. č. 174 – trvalý travní porost o výměře 401 m2

p. . 2171 – ostatní plocha o výměře 529 m2

Po diskuzi bylo navrženo pozemky v oučasné době neprodávat. 
Pozemek p. . 174 je možno ovšem pronajmout.

2011/03/27: ZO neschvaluje záměr prodeje p. . 174 a p. . 2171 
v k.ú. Podlesí-město.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2011/03/28: ZO schvaluje záměr pronájmu p. č. 174 v k. ú. 
Podlesí-město.

Hlasování: 8:1:0 (schváleno)
19.2. Vysoká u Malé Moravy
Záměrem zastupitelstva obce je vytvoření stavebních parcel pro 

rekreační výstavbu v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Pozemek p. č. 
523/1 – trvalý travní porost v k. ú. Vysoká u Malé Moravy bude 
rozdělen na části a odprodán zájemcům pro výstavbu rekreačních 
chat a chalup.

2011/03/29: ZO záměr prodeje částí pozemků p. č. 523/1, 
523/9 a 523/2 o velikosti cca 2000 m2/ks v k. ú. Vysoká u Malé 
Moravy pro výstavbu rekreačních objektů.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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20. Prodej pozemků
20.1. Kutnarovi Malá Morava
Dne 10. 6. 2010 ústně požádala Zdeňka Kutnarová o prodej části 

pozemku p. č. st. 227 – zastavěná plocha a p. č. 290/1 v k. ú. Vojtíš-
kov. Tento pozemek je zčásti zastavěn stavbou hospodářské budovy, 
kterou vlastní a užívají, stejně jako dvůr okolo. Záměr prodeje byl 
schválen 17. 6. 2010, byl řádně zveřejněn a nikdo na něj žádným 
způsobem nereagoval.

Geometrickým plánem vznikl požadovaný pozemek p. č 1873 ost. 
plocha o výměře 131 m2 a p. č. 290/3 trvalý travní porost o výměře 
17 m2.

2011/03/30: ZO schvaluje prodej pozemků p. č 1873 ost. plo-
cha o výměře 131 m2 a p. č. 290/3 trvalý travní porost o výmě-
ře 17 m2 v k. ú. Malá Morava manželům Kutnarovým za cenu 
1 480 Kč + náklady spojené s prodejem pozemků.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

20.2. Indra, Šumperk
Žadatel pan Luděk Indra požádal o odprodej pozemků p. č. 17/1 

o  výměře 198 m2 a 17/2 o výměře 74 m2 a části p. č. 144 (ZE) o  výměře 
cca 1 000 m2 v katastrálním území Malá Morava za účelem výstavby 
rekreační chaty. Záměr prodeje byl schválen 28. 5. 2010 a byl řádně 
zveřejněn. Na zveřejněný záměr reagoval také pan Walter Köhler, 
rovněž se žádostí o odkoupení těchto pozemků.

Jelikož byli v tomto případě dva zájemci o stejné pozemky, 16. 12. 
2010 byl schválen prodej nejvyšší nabídce, a to obálkovou metodou. 

Oba žadatelé doručili své nabídky. Jejich nabídky byly otevřeny pří-
mo na jednání zastupitelstva p. Josefem Temňákem a p. Karlem 
Svobodou. Pan Indra nabídl 33 000 Kč, pan Köhler 66 500 Kč.

2011/03/31: ZO schvaluje prodej pozemků p. č 17/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře 198 m2, p. č. 17/2 zastavěná plo-
cha a nádvoří a 141/4 trvalý travní porost o výměře 876 m2 v 
k. ú. Malá Morava panu Waltru Köhlerovi za cenu 66 500 Kč + 
náklady za geometrický plán.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

21. Náhrada železniční dopravy
Zastupitelstvem obce byl projednán návrh Pardubického kraje na 

optimalizaci dopravy na území kraje. Jelikož je tento kraj objednate-
lem osobní železniční dopravy také na lince Dolní Lipka – Hanušo-
vice, týká se tento záměr i naší obce. Při plánované optimalizaci 
dopravy by měla být zrušena osobní železniční doprava a tato by 
měla být nahrazena dopravou autobusovou.

2011/03/32: Zastupitelstvo obce je zásadním způsobem proti 
návrhu Pardubického kraje v rámci optimalizace dopravy a 
nesouhlasí s nahrazením osobní železniční dopravy na trati 
Dolní Lipka – Hanušovice dopravou autobusovou.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

22. Protokol o výsledku kontroly MŠ Malá Morava
Kontrolu provedli členové kontrolního výboru p. Karel Svoboda, 

p.  Josef Temňák a Mgr. Olga Špiková dne 27. 12. 2010. Výsledkem 
je konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ZO bere na vědomí výsledek kontroly MŠ Malá Morava.

23. Výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava
Veřejnoprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace pro-

běhla dne 4. 2. 2011 a jejím cílem bylo správné použití příspěvků a 
dotací poskytnutých za období roku 2010 a dodržování účelovosti 
finančních prostředků a kontrola dodržování obecně závazných pro-
středků. Závěrem bylo opět konstatování, že nebyly zjištěny žádné 
chyby a nedostatky.

ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly 
MŠ  Malá Morava.

24. Výsledek inventarizace majetku k 31. 12. 2010
Starosta obce Antonín Marinov přednesl zprávu Ústřední inven-

tarizační komise o výsledku inventarizace.
2011/03/33: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku 

obce, včetně vyřazení majetku podle návrhů jednotlivých 
dílčích inventarizačních komisí.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

25. Zpráva o činnosti obecních knihoven v roce 2010
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o činnosti obecních 

knihoven v roce 2010 podle rozboru činnosti vypracované Městskou 
knihovnou v Hanušovicích.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecních knihoven 
v  roce 2010.

26. Zpráva o činnostech v obecních lesích v roce 2010
Práce v lesích prováděla společnost Lesy Jedlí, s. r. o., na základě 

uzavřené smlouvy. V roce 2010 zde byly provedeny tyto konkrétní 
práce:

- Těžba celkem 497,22 m3.
- Instalace 4 ks feromonových lapáků.
- Položení 39,44 m3 klasických lapáků.
- Nátěry sazenic repelenty.
- Sadba 250 ks SM, 150 ks BK a 30 ks JD.
Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení 

odborného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společ-
nosti Lesy České republiky, s. p. Příjmy obce za prodej dříví vytěžené-
ho v roce 2010 byly ve výši 219 404 Kč včetně DPH. Výdaje na lesní 
hospodářství v roce 2010 byly ve výši 49 628 Kč včetně DPH.

30 064 Kč - na činnost OLH
7 303 Kč - na nákup materiálu
12 264 Kč - přijaté služby
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních lesích 

v  roce 2010.

27. Výsledek kontroly FÚ Šumperk
Kontrolu na dodržování ustanovení zákona o dani z přidané hod-

noty provedly pracovnice FÚ Šumperk Ing. Irena Doležalová a Jaro-
slava Černá. Výsledkem je konstatování, že nebyly zjištěny žádné 



    - DEVÍTKA č. 2/2011 10
nedostatky.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly provedení 
FÚ Šumperk.

28. Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2010
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informa-

cí za rok 2010.

29. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci
Informace z OO Policie ČR v Hanušovicích.
ZO bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku v obci.

30. Diskuze
Nebyly žádné příspěvky do diskuze.

31. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastu-

pitelům a občanům za účast a v 17.15 hodin jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda, Jan Kouřil
Zapsla: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Zápis ze 4. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 9. 6. 2011 ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí od 16.00 hod.

Přítomní členové zastupitelstva obce: Hulín Josef (1), 
Ing.  Janda Marek (2), Köhler Walter (3), Kouřil Jan (4), Marinov 
Antonín (5), Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), Temňák Josef (9).

Nepřítomní členové zastupitelstva obce: Svoboda Karel (8) 
- omluven.

Přítomni občané: Romana Koníčková, Ludmila Postřehovská, 
Petr Pospíchal.

Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, (×) 
nepřítomen.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
4. Určení ověřovatelů z jednání.
5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
6. Závěrečný účet obce za rok 2010.
7. Rozpočtové změny č. 1/2011.
8. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2011 – na vědomí.
9. Herní prvky do MŠ Malá Morava.
10. Dotace na opravu pomníku ve Vlaském.
11. Dotace z POV 2011.
12. Dotace na kulturní akci.
13. Výběr dodavatele na výměnu oken na OÚ.
14. Revitalizace zeleně.
15. Protipovodňová opatření obce.
16. Kalkulace vodného za rok 2010.
17. Pronájem bytu.
18. Souhlas se stavbami:
- kaplička Zlatý Potok
- objekt pro agroturistiku Zlatý Potok.
19. Pronájem nemovitostí Malá Morava.
20. Záměr prodeje Vysoká.
21. Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví obce.
22. Prodej stodoly v Podlesí.
23. Prodej pozemků Podlesí.
24. Stanovení ceníku prací.
25. Žádost o omezení dopravy.
26. Diskuze.
27. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva obce.
28. Závěr jednání.

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov 
v  16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno osm zastupitelů a tudíž 
je zastupitelstvo usnášení schopné.

1. Schválení programu
2011/04/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospí-

chalovou.

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovateli zápisu pana Josefa Temňáka 

a pana Pavla Moronga.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-

dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.

5. Závěrečný účet obce za rok 2010
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje 

o  výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo 
jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, výsledek 
hospodaření obce + rozvaha, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, 
hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, Výsledek hospodaře-
ní MŠ, Výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby.

Příjmy celkem po konsolidaci 10 801 739,60 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci 11 670 325,90 Kč
Bylo zapojeno financování ve výši 868 586,30 Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet: 1 610 047,19 Kč
Fond rozvoje bydlení: 90 105,34 Kč
Sociální fond: 143 841,33 Kč.
K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2010 nebyly žád-

né připomínky zastupitelů ani občanů.
2011/04/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za 

rok 2010, a to bez výhrad.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

6. Rozpočtové změny č. 1/2011
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2011, včet-

ně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích 
o  1 499 342,74 Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění roz-
počtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu.

2011/04/03: ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2011.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

7. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2011
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospo-

daření obce v uvedeném období.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce 

v  období leden až květen 2011.

8. Herní prvky do MŠ Malá Morava
Starosta seznámil přítomné s průběhem realizace projektu „Herní 

prvky do MŠ Malá Morava“.
V květnu 2011 byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z Pro-

gramu rozvoje venkova ČR na tento projekt. Zároveň bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na výběr dodavatele, zvlášť na herní prvky a zvlášť 
na vybudování cesty.

ZO bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu 
„Herní prvky do MŠ Malá Morava“.

9. Dotace na opravu památníku ve Vlaském
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z progra-

mu Obnova staveb drobné architektury místního významu v  Olo-
mouckém kraji v roce 2011. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 
22. 4. 2011 vyhovělo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 
50  000 Kč.

2011/04/04: ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým kra-
jem o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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10. Dotace na stavební úpravy obecního úřadu
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z Progra-

mu obnovy venkova v roce 2011. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 
22.  4. 2011 vyhovělo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši max. 
177 000,- Kč na stavební úpravy obecního úřadu – výměna oken.

2011/04/05: ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým kra-
jem o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

11. Dotace na kulturní akci
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z pro-

gramu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2011. 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 zčásti vyhovělo 
naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 50 000 Kč.

2011/04/06: ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým kra-
jem o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

12. Výběr dodavatele na výměnu oken a obecním úřadě
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na výměnu oken se přihlá-

silo s nabídkami celkem šest společností. Sulko Šumperk, I-Nova CZ 
Rýmařov, Stavona České Libchavy, Wavaro-comp. Zábřeh, RI-okna 
Jeseník a VPO Plast Česká Ves. Ze společností, které splnily všech-
ny podmínky zadávací dokumentace mělo nejnižší nabídku SULKO 
ve výši 299 040,- Kč a Stavona ve výši 299 384,00 Kč. Bylo navrže-
no uzavřít smlouvu o dílo se společností Sulko, Stavona bude první 
náhradník.

2011/04/07: ZO schvaluje uzavření o dílo na výměnu oken se 
společností Sulko s. r. o. Šumperk.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

13. Revitalizace zeleně
Obec ve spolupráci s Ing. Romanem Putkem, Jeseník zpracovává 

projektovou dokumentaci na revitalizaci zeleně. Součástí by měla 
být obnova parku v Podlesí a v okolí pomníku a hřbitova na Malé 
Moravě. V Podlesí je plánováno zachovat pouze 5 stávajících zdra-
vých lip a 1 buku (ostatní zdravotně poškozené a dožívající stromy 
budou pokáceny) a vysazení 35 ks lípy (Tilia cordata Rancho), 35 ks 
ozdobných javorů (Acer platanoides Globusum) 9 ks okrasných jab-
loní (Malus hybrida) a 2 ks ozdobného kaštanu. Dále zde budou pro-
vedeny pískové cesty ke kašně a nová keřová výsadba kolem kašny 
památníku a morového sloupu (tavolník japonský a tavolník nízký).

Na Malé Moravě bude provedena výsadba 40 ks ozdobných ja-
vorů kolem hřbitovní zdi a u přístupové cesty ke hřbitovu. V  so-
učasné době se zpracovává žádost o dotaci na tuto činnost z Ev-
ropských fondů. Obec by celý projekt neměl nijak zatížit. Veškeré 
práce by provádělo na vlastní náklady občanské sdružení EKO 
Trend, IČ: 22859063, Zahradní 246, Vidnava. Po úspěšném prove-
dení bude dílo převedeno na obec.

2011/04/08: ZO se usneslo udělit souhlas s realizací opatření 
v rámci projektů z dotačního programu OPŽP na parcelách, 
které jsou v majetku obce:

Náměstí v Podlesí: katastrální území Podlesí-město
parc. č. 1872/1, č. 1872/6, č. 1872/7, č. 1872/9, č. 1872/10, 

č.  1872/11, č. 1872/12, č. 1872/13, č. 1872/14, č.1872/15.
Hřbitov v Malé Moravě, kat. území Malá Morava: parc. 

č.  1736 a 1751.
Souhlas je určen pro občanské sdružení EKO Trend a jeho 

přesná specifikace bude koncipována na základě zveřej-
něných specifikací a podmínek příslušné konkrétní výzvy 
OPŽP k předkládání žádostí o dotace. Podpisem souhlasu 
je zastupitelstvem obce Malá Morava pověřen starosta obce 
pan Antonín Marinov jako statutární zástupce.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

14. Protipovodňová opatření obce
Obsahem tohoto projektu je návrh na zpracování digitálního po-

vodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 
systému pro obec Malá Morava. V budově OÚ bude zřízeno vy-
sílací stanoviště včetně napojení na složky IZS. V obci bude 54 ks 
přijímacích hlásičů, na dvou místech budou umístěny srážkoměry a 
dva snímače hladiny vodního toku.

Rozpočet projektu: celkem cca 2 617 716,- Kč.
1. Projektová příprava 80 000,- Kč.
2. Instalace varovného a vyrozumívacího systému 1 989 430,- Kč.
3. Povodňový plán 97 000,- Kč.
4. Propagace 15 000,- Kč.
Finance na tento projekt se obec bude snažit získat z OPŽP. Právě 

probíhají výzvy pro předkládání žádostí o podporu z Operačního pro-
gramu Životního prostředí, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika po-
vodní a oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

Výzva k podávání žádosti probíhá od 16. května 2011 do 15. čer-
vence 2011.

Při úspěšném schválení dotace může obec získat dotaci až 90 % 
způsobilých výdajů.

2011/04/09: ZO souhlasí s realizací „Protipovodňových opa-
tření obce Malá Morava“ a schvaluje podání žádosti o dotaci.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2011/04/10: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností ENVIPARTNER s. r. o. na zpracování žádosti a projek-
tové dokumentace.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

15. Kalkulace ceny vodného za rok 2010
Ve smyslu §36 odst. 5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších před-

pisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a 
úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě 
Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly zpracová-
ny přílohy podle uvedené metodiky a budou zveřejněny i na inter-
netových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 
vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, 
Podlesí a Vysoký Potok a stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace je 
společná za všechny vodovody. Bylo navrženo ponechat cenu za 1 m3 
odebrané vody z obecních vodovodů ve stejné výši jako v loňském 
roce.

Kalkul vody je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny vodného.

2011/04/11: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obec-
ních vodovodů na rok 2011 ve výši 17,- Kč včetně 10% DPH

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

16. Pronájem bytu
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje volným bytem 

v  Podlesí 22. Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny 
žádosti těchto zájemců:

Jana Bušová, Ludmila Čížková, Emílie a František Klímkovi, Ra-
domír Wojech a Rapouchová Jitka.

2011/04/12: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní 
Ludmilou Čížkovou.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

17. Souhlasy se stavbami
17.1. Kaplička Zlatý Potok
V zastoupení stavebníka – ing. Petra Šibravy požádala Jarmila 

Václavková o vyjádření k dodatečnému povolení stavby – „Kaplička“ 
– stavba pro zlepšení podmínek rekreace na pozemku p. č. st. 32 
v  katastrálním území Zlatý Potok.

2011/04/13: ZO nemá námitek a souhlasí s dodatečným 
povolením stavby Kapličky ve Zlatém Potoku.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

17.2. Objekt pro agroturistiku Zlatý Potok
Žádost doručila za investorku paní Michaelu Mahelovou, zmocně-

nec paní Veronika Haderová. Záměrem investorky je stávající rekre-
ační objekt a jeho doplňkovou stavbu garáže a dílny zrekonstruovat 
a přistavět. Po provedení navrhovaných úprav bude objekt sloužit 
jako stravovací, sportovní a ubytovací zařízení pro agroturistiku.

2011/04/14: ZO nemá námitek a souhlasí s projektem Objekt 
pro agroturistiku Zlatý Potok.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2011/04/15: ZO souhlasí s řešením stavebního řízení stavby 
objektu pro agroturistiku Zlatý Potok veřejnoprávní smlouvou.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18. Pronájem nemovitosti Malá Morava
Dne 6. 4. 2011 byla doručena žádost předsedy klubu Alienteam.

cz Mgr. Šikuly, ve které žádá o pronájem zbylé plochy bývalé školní 
zahrady p. č. 291 v k. ú. Malá Morava po dobu jejího nevyužívání, 
žádá o změnu výše nájemného a informuje o stávajícím pronájmu. 
Dosavadní pronájem pozemků sdružení Alienteam byl za cenu cel-
kem 1,- Kč/rok. Žadatel žádá změnit výši nájmu za pronájem všech 
pronajatých pozemků ve vlastnictví obce.

Starosta nechal hlasovat o návrhu neschválit záměr pronájmu.
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2011/04/16: ZO nesouhlasí se záměrem pronájmu zbylé části 

pozemku p. č. 291 v k. ú. Malá Morava.
Hlasování: 6:1:1 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o - + + + + + × +

2011/04/17: ZO schvaluje zvýšení ceny za pronájem pozemků 
na vlastní žádost os. Alienteam.cz z dosavadní 1,- Kč/rok na 
200,- Kč/rok.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

19. Informace o zveřejněném záměru prodeje Vysoká
Starosta obce informoval o reakci na zveřejněný záměr prodeje. 

Celkem se přihlásilo 10 zájemců. Rozdělením plochy vzniknou cel-
kem 4 parcely pro výstavbu a obslužná komunikace. Další dvě části 
budou prodány majitelům sousedních nemovitostí.

20. Bezúplatný převod pozemků
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byl schválen záměr bez-

úplatně převést pozemek p. č. 306 (306/5), který je zastavěn stavbou 
mostu, z vlastnictví obce do vlastnictví Olomouckého kraje. Záměr 
byl řádně zveřejněn.

2011/04/18: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku 
p.  č.  306, tj. nově vzniklý pozemek p. č. 306/5 ostatní plocha 
o  výměře 28 m2 z vlastnictví obce do vlastnictví Olomouckého 
kraje a pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

21. Prodej nemovitostí v Podlesí
Dne 3. 12. 2008 byl zastupitelstvem obce schválen záměr prodeje 

pozemku p. č. st. 113 a budovy zemědělské stavby v Podlesí, která 
byla znalcem oceněna na cca 25 000,- Kč. O koupi požádali dva zá-
jemci, Jaromír Kreller a pan Jaroslav Diviš. Na zveřejněný záměr 
nikdo jiný nereagoval. Dne 28. 5. 2009 byl zastupitelstvem obce 
schválen prodej nemovitosti obálkovou metodou, minimální kupní 
cena byla stanovena na 16 930,- Kč. Výzva k předložení nabídek 
byla zájemcům odeslána dne 11. 5. 2011 doporučeným dopisem do 
vlastních rukou. Pan Jaromír Kreller nabídku zaslal, paní Divišová 
Anna telefonicky sdělila, že o prodej již nemají zájem.

Starosta předal nabídku pana Krellera v nerozlepené obálce 
panu Josefu Temňákovi, aby zjistil nabízenou kupní cenu. Ta či-
nila 18 000,- Kč.

2011/04/19: ZO schvaluje prodej zemědělské stavby včetně 
pozemku p. č. 113, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 
panu Josefu Krellerovi za cenu 18 000,- Kč.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

22. Prodej pozemků v Podlesí
Na základě žádostí manželů Strnadových a manželů Kršňáko-

vých, kteří vlastní v Podlesí rekreační budovy, byly dne 11. 6. 2008 
a 18. 3. 2010 zastupitelstvem schváleny záměry prodeje části po-
zemků p. č. 2141 a 2142 o výměrách 345 m2 a 242 m2 . Tito maji-
telé předmětné pozemky využívají jako zahradu nebo jediný přístup 
od domu ke komunikaci. Rovněž jsou zde umístěny předzahrádky. 
Nově vzniklý pozemek p. č. 2141/1 (který byl oddělen z p. č. 2141) je 

o výměře 313 m2 a užívají ho manželé Strnadovi jako zahradu a p. č. 
2142/2 o výměře 135 m2 jako předzahrádku a přístup ke komunikaci. 
Nově vzniklý pozemek p. č. 2142/1 o výměře 107 m2 užívají manželé 
Kršňákovi jako předzahrádku a přístup ke komunikaci.

2011/04/20: ZO schvaluje prodej nově vzniklých nemovito-
stí p. č. 2141/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 313 m2 

a p. č. 2142/2 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 135 m2 
za cenu 11 200,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí 
(1/2 geometrického plánu) manželům Strnadovým a prodej 
nemovitosti p. č. 2142/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o  výměře 107 m2 za cenu 2 675,- Kč + polovina geometrického 
plánu manželům Kršňákovým.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23. Stanovení ceny prací
V návrhu je stanovení ceny drobných prací křovinořezem a ruční 

motorovou pilou. V ceně by měly být zahrnuty náklady na mzdu 
pracovníka, náklady na provoz stroje a opotřebení stroje.

2011/04/21: ZO schvaluje cenu za práce křovinořezem a mo-
torovou pilou ve výši 290,- Kč/1 pracovník/1 hodina + 20 % 
DPH.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

24. Žádost o omezení dopravy
Zastupitelům je předložena žádost manželů Borákových, kteří 

vlastní budovu v Podlesí o omezení dopravy v Podlesí:
- omezení nosnosti vozidel při vjezdu do Podlesí,
- omezení nosnosti vozidel na komunikace vedoucí od fary kolem 

jeho domu.
Důvodem jsou obavy před poškozením jejich nemovitosti provo-

zem těžkých vozidel svážejících dříví z lesa.
Během diskuze bylo konstatováno, že těžba a následný svoz dříví 

z lesa je pouze nahodilá a tudíž není nutno dělat nějakým způsobem 
omezovat dopravu. Případné škody, které vzniknou jak na komu-
nikaci či na jiných nemovitostech, je nutno uplatnit u společnosti, 
která těžbu a odvoz prováděla.

2011/04/22: ZO neschvaluje přijetí opatření k omezení pro-
vozu vozidel.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

25. Diskuze
Paní Koníčková a Postřehovská informovali o problémech v Pod-

lesí, špatně fungujících počítačích v knihovně a potřebách oprav 
obecního majetku.

Ing. Marek Janda se dotazoval na možnost omezit pohyb psů 
v  obci veřejnou vyhláškou.

26. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastu-

pitelům a občanům za účast a v 17.30 hodin jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu: Josef Temňák, Pavel Morong
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Republiku za koně a fotbal
V den smutného výročí obsazení republiky 

dne 15. března 1939 nám Divadelní soubor 
Lipka zahrál v našem kulturním domě hru 
„Republiku za koně a fotbal aneb Obrázky 
z  dějin národa Havlase Pavlaty“.

Veselohra nám připomněla období, které 
předcházelo vzniku první Československé 
republiky na sklonku velké světové války. 
Humorně nám připomněla, že to naši před-
kové měli těžké a že to, co dnes bereme za 
samozřejmost - náš samostatný stát, nemu-
selo být tehdy tak jisté.

I když sál malomoravského kulturního domu 
byl zaplněn jen opravdu velmi sporadicky (zřej-
mě díky probíhající oslavě MDŽ v nedalekém 
hostinci) věříme, že nás ochotníci ze souboru 
Lipka nevynechají ani v příštím roce.

Petr Mahel
Foto Kamila Tóthová
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Hledá se pevnostní filtrovna vzduchu,
výrobek firmy CHEMA Lutín

Po odstoupení pohraničí a opevnění byly 
pevnostní filtrovny montovány do krytů 
civilní ochrany v obytných domech, bankách, 
obchodních domech i v továrnách.

V současnosti je známý jediný dochovaný 
kus, který je vystavený v muzeu opevnění 
N-S 82 „Březinka“ u Náchoda. Tato filtrov-
na byla nalezena v jednom ze zapomenu-
tých krytů v Praze na Václavském náměstí 
(bývalá banka). Najde se ještě další v něk-
terém z neevidovaných nemodernizovaných 
továrních krytů?

Při pátrání po filtrovně jsme oslovili odbo-
ry ochrany na magistrátech velkých měst, 
ale tam jsme úspěchu nedosáhli. Všechny 
evidované kryty s ventilací prošly několika 
vlnami modernizace, takže nyní se nachází 
vybavené na poválečný standard.

Jedinou šancí jsou kryty, které již dáv-
no vypadly z evidence nebo se nacházejí 
v  továrnách. Vzhledem k časovým možnos-
tem však není v silách členů Klubu v tomto 
směru intenzivně pátrat. Pomůže veřejnost?

Členové Klubu vojenské historie Kralka se 
nevěnují jen rekonstrukci muzejního objektu 
K S-5, ale také prezentují veřejnosti období 
první československé republiky s  důrazem 
na tehdejší ozbrojené sbory (armáda, čet-
nictvo, 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, foto-
grafie a vzpomínky jejich příslušníků.

Dovolujeme si proto obrátit se na náv-
štěvníky našich webových stránek s prosbou 
o  pomoc při záchraně této části naší histo-
rie. Máte-li doma věci vztahující se k První 
republice, československé armádě, četnic-
tvu, finanční stráži, státní policii, politic-
ké správě nebo někdo z vašich příbuzných 
u těchto složek sloužil, dejte nám prosím 
vědět. Budeme vděčni za zapůjčení jakých-
koli listinných materiálů (byť zdánlivě nevý-
znamných), dokumentů ke službě, fotografií, 
vzpomínek či odprodej jiného materiálu.

Jsme si vědomi toho, že v současné době 
tyto vzácné prameny o historii naší republi-
ky, o lidech dobrovolně sloužících pro vlast, 
jsou žádaným sběratelským artiklem, za kte-
rý 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 institu-
cemi je zajištěno jejich smysluplné využití.

Muzeum má zájem zejména o tento 
materiál z období 1914-1948:

- uniformy všech typů – armádní důstoj-
nické i mužstva, četnické, finanční stráže, 
státní policie, politické správy aj.

- součástí uniforem, lodičky, brigadýrky, 
knoflíky, vyznamenání, výložky, odznaky, 
střelecké odznaky, spony...

- přilby, polní láhve, kovové bedničky, 
nářadí, polní nádobí, dřevěné bedny...

- zbraně (jejich torza, součásti – i poškoze-
né), nábojnice, delaborované střely, zásobní-
ky, příslušenství...

- bajonety, bodáky, šavle, kordíky, závěs-
níky k nim, pochvy, portépée...

- kožené předměty – sumky, pouzdra, 

řemení, opasky, boty...
- ženijní nářadí – lopatky, krumpáče, 

nůžky na dráty...
- polní telefony, radiostanice, příslušen-

ství, 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, bato-

hy, celty, stanové kolíky, dílce…
- vojenské předpisy, služební pomůcky, 

výukové pomůcky, manuály,
- dobové fotografie ze služby, výcviku...
- fotografie pevností a obranných zaříze-

ní na hranici (závory, kolejnicové uzávěry, 
příkopy...),

- drobné předměty jako busoly, píšťalky, 
šňůry, mapy,

- cigarety, doutníky, jejich obaly,

- vzpomínky, dokumenty ke službě (povy-
šovací dekrety, služební přípisy...) a další 
předměty týkající se první republiky a jejích 
ozbrojených sborů.

Rozhodnete-li se cokoliv muzeu daro-
vat, nabídnout k odprodeji nebo zapůj-
čit, kontaktujte nás prosím některým 
z  těchto způsobů: 

Telefonicky na číslo 724 444 470 (p. Vaně-
ček) nebo 777 570 958 (p. Majzlík),

E-mailem na info@ks5.cz
nebo na: jiri.vanecek@ks5.cz
Dopisem na adresu: Ing. Jiří Vaněček, 

Hraniční 1, Olomouc, 779 00 nebo osobně 
při návštěvě 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.

I na letošní skácení tradiční Máje ve Vojtíškově stačili dva chlapi a pilka. Tento rok se 
toho ujali Ondra Ščambura a Jirka Kubita. Myslíte si stejně jako já, že používat motorovku 
by byl hřích?          Foto Kamila Tóthová

Také letos se velké pozornosti občanů těšila oslava Mezinárodního dne žen v našem pohos-
tinství. Své projevy tu přednesli starosta A. Marinov i místostarosta W. Köhler a své vystou-
pení tu měly i naše děti.         Foto Kamila Tóthová
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Postní olšovská 
polévka

Pohádkový kraj u pramenů Moravy

Letní 
pranostiky

Na novém webu Mala-morava.cz pro Vás 
píšeme nejenom o naší krásné obci, ale také 
o jejím okolí. Pokud máte zajímavé náměty, 
články, které by mělo význam na tomto ces-
topisném webu o našem regionu publikovat, 
pak neváhejte a staňte se našimi partnery.

Pořádáte jakoukoli akci a máte zájem 
o  její propagaci na stránkách obce? Zašlete 
nám podrobnosti na obec@obecmalamorava.
cz a my je zde rádi zveřejníme.

Protože Malá Morava je nejen podhorská 
obec na pomezí Čech a Moravy na svazích 
pohoří Králického Sněžníku, ale i ideální 
místo pro strávení několika dní v odloučení 
od rušného každodenního shonu a spěchu. 
Ubytování a rekreace v obci Malá Morava 
není jen ubytování v místech, kde svou pouť 
začíná řeka Morava, ale i ubytování upro-
střed neporušené přírody, kde vám plíce 
naplní čistý vzduch a oči zklidní pohled na 

okolní zelené lesy.
Svou polohou mezi dvěma pohořími nabízí 

Malá Morava rekreační využití po celý rok. 
V létě plní chaty a chalupy v podhůří Krá-
lického Sněžníku vyznavači cykloturistiky, 
v  zimě zase hledají ubytování v Malé Mora-
vě lyžaři a běžkaři. Bezezbytku tady platí, 
že Malá Morava nabízí pohádkové ubytová-
ní v srdci moravských hor.

Obec Malá Morava

Jeskyně Tvarožné díry
V hlubokém údolí řeky Moravy mezi 

vrcholem Kralického Sněžníku a osadou 
Velká Morava, pod chatou Vilemínkou, 
se nacházejí krasové jeskyně, kterým se 
říká Tvarožné díry. Tyto byly známy již 
v  17.  století. V  kronice Štefana a Karla 
Lembergů z  Králík se píše, že v této jeskyni 
si schovávali nářadí italští zlatokopové, kte-
ří do kraje přišli v druhé polovině 17. století. 
Je zajímavé, že na stěně u západního vchodu 
do Tvarožných děr byly nalezeny vytesané 
nápisy (IHS, Maria), které by mohly pravdi-
vost této zprávy potvrzovat.

Tvarožné díry jsou dlouhé 240 metrů, ale 
byly zjištěny náznaky dalšího pokračování 
a není vyloučeno, že délka chodeb dosahuje 
450 metrů. Nadmořská výška jeskyní 840-
842 m. Jeskyně mají zajímavý charakter 
- nízké chodby - plazivky, které se střídají 
s většími prostory. Jeskyně jejíž větší částí 
protéká podzemní potok obohacující horní 
tok Moravy, ale pocházející z vápencové-
ho území na polské straně pohoří (v dosud 
neznámém krasovém podzemí tak vlastně 
teče proti směru povrchového odvodňování!), 
zdobí krápníky - brčka a stalaktity zčásti 

ponořené pod vodní hladinou. Průměrná 
teplota se zde pohybuje kolem 5°C. Na stě-
nách jeskyně se vyskytují sintry. Jeskyním 
však dal jméno nickamínek (lidově - tvaroh), 
který místy pokrývá stěny chodeb. Od roku 
1968 zde probíhají speleologické výzkumy, 
proto je jeskyně veřejnosti uzavřena.

www.orlicko.cz/dolnimorava

Suroviny: cibule, kopřivy, olej, hladká mou-
ka, kořenová zelenina, česnek, majoránka.

Zeleninu a cibuli nakrájíme na nudličky a 
dáme do vroucí vody. Asi čtyři hrsti mladých 
kopřiv umyjeme a na sítku spaříme vroucí 
vodou. Potom je přidáme do polévky, osolí-
me a vše spolu uvaříme. Měkkou zeleninu 
a kopřivy propasírujeme přes síto. Z oleje a 
mouky uděláme jíšku a přidáme ji do zele-
ninového vývaru společně se zeleninou. Do 
hotové polévky přidáme česnek a majorán-
ku. K polévce podáváme opečený chléb. 

Kamila Mahelova

Co červenec neuvaří - srpen 
nedopeče.

Navštívení Panny Marie čis-
té přináší ovoce jisté.
Červenec horký, pěkné jsou 

vdolky.
Déšť po Markétě trvá čtrnáct 

dní a zvěstuje špatný čas pro 
sklízení sena a obilí(13. 7.).

Vavřinec ukazuje, jaký podzim 
nastupuje (10. 8.).

V srpnu,když půlnoční vítr 
věje,bez deště sluníčko hřeje.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude 
v zimě sněhu.

Když srpen zpočátku hře-
je, ledový vítr v zimě dlouho 
věje.Ani letos nezapomněli dospělí z Vysoké na svátek všech dětí.
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Poklady v Tvarožných dírách
Nad Králický Sněžník se snesl podvečer. 

Hory se v zapadajícím slunci vyjasnily, hlubo-
ká údolí potemněla, jenom voda z prameniště 
vytékala jako dřív a drala se přes kameny. 
Praménky se spojovaly v potoky a pospícha-
ly dolů do doliny. Po stezce kolem Moravy 
sestupoval myslivec. Čapku měl naraženou 
hluboko do čela, a přestože mu věk pozname-
nal tvář. rozhlížel se bystře kolem sebe jako 
ostříž. Obešel zemskou hranici na Sněžníku, 
pohlédl z hory do Kladska i do Čech, daleko 
na slezskou stranu i dolů na Moravu. Hranič-
ní kameny tady rozdělovaly zemi, která zde 
v  horách dlouho vzdorovala člověku.

Myslivec se několikrát zastavil a naslou-
chal. Všude byl klid, a přesto měl pořád pocit, 
že není sám. Vtom se z lesa vynořila postava. 
Sáhl honem po pušce. Neznámý muž kráčel 
přímo k němu, kolem ramen mu vlál široký 
dlouhý plášť a odkrýval bohatý šat. Střevíce 
měl z jemné safiánové kůže, která se v horách 
nenosí.

„Stůj, pane, a pověz, kdo jsi!“
Neznámý se zastavil a smekl vysoký špi-

čatý klobouk. Objevila se snědá tvář vrou-
bená černými kadeřemi. Pohlédl klidně na 
myslivce.

„Jsem rád, že tě vidím. Hodnou chvíli blou-
dím tady kolem dokola a marně hledám Vlaš-
tovčí kameny. Pod nimi jsou prý jeskyně, kte-
ré bych si rád prohlédl, než bude tma. Jistě mi 
budeš moci dobře poradit, kde bych je našel.“

Myslivec nevěděl, jak odpovědět. Byl mno-
ho let ve službě a znal všelijaké panské roz-
mary. Usilovně teď přemýšlel, jestli už někdy 
tohoto muže viděl. Z kolštejnského zámku 
určitě nebyl, ale pán měl mnoho přátel, kte-
rým dovoloval lovit v lesích zvěř a chytat 
v  potocích ryby.

„Když jsi došel až sem, pane, lehce to mís-
to najdeš. Jen jdi dál podél potoka nahoru až 
tam, kde voda skáče přes veliké kameny. Je to 
odtud jenom kousek cesty.“

„Díky za dobrou radu. Málem bych se byl 
vrátil s nepořízenou. Máš-li čas, pojď se mnou. 
Rád se ti pak odměním.“

Myslivec se neodvážil odporovat a dovedl 
cizince až k dírám pod Vlaštovčími kameny, 
v nichž byly tajemné chodby a jezírka a kde 
za stěnou hučely proudy vod. Málokdo se pus-
til tak daleko, aby zjistil, odkud teče potok a 
kam. Lidé sem chodili pro bílý „nickamínek“, 
který používali k čarování a proti nemocem.

Neznámý rychle vytáhl z pod pláště černou 
hůlku a udeřil s ní prudce do kamene. Skála se 
před nimi tiše rozestoupila a oni vešli dovnitř. 
Znenadání se v jeskyni rozsvětlilo a před nimi 
ležely poklady z celého světa. Zlaté a stříbrné 
nádobí, zbraně, truhlice plné perel a drahých 
kamenů, sudy vrchovatě nasypané penězi, 
hromady pestrého hedvábí, těžkého brokátu 
i bělostného kmentu, ve džbánech byla vonná 
ambra, v koženém vaku medově žlutý jantar. 
Uprostřed všeho stála stará lampa a vydávala 
podivné světlo jako měsíc v úplňku. Jakmile ji 
cizinec spatřil, rychle se k ní vrhl.

„Konečně mám, po čem jsem už tak dlouho 
toužil. Ty si vezmi, co chceš. Jenom si pospěš, 
musíme se rychle vrátit.“

Myslivec byl ohromen. Na Kralickém Sněž-
níku znal každý kámen. Mnohokrát přešel 
kolem, ale nikdy ho nenapadlo, že by zde pod 
zemí leželo takové bohatství. Honem si nabral 
plné kapsy zlatých dukátů a pár kousků 
medového jantaru. Neznámý muž zatím vzal 
lampu a šel k východu. V jeskyni valem ubý-

valo světla, všechno se nořilo do tmy.
Když oba stanuli na břehu potoka, cizinec 

znenadání přehodil přes myslivce svůj plášť. 
Vtom se zvedl silný vítr, neznámá síla je 
vynesla do povětří a myslivec ztratil vědomí.

Probudil se v nádherné komnatě. Záclo-
ny kolem postele byly poodhrnuty a odkudsi 
zaznívala líbezná hudba. Na stole zahlédl 
známou starou lampu. Vše se mu rázem vrá-
tilo: podvečer i ten neznámý cizinec. Než mohl 
někoho zavolat, objevil se u postele a s úsmě-
vem mu přál dobré ráno.

„Vítej u nás v Padově! Jsem ti zavázán 
mnoha díky, protože jsi mne dovedl k cíli mé 
cesty. Jsem bohatý kupec a ve volných chví-
lích se zabývám také magií. Za to, že jsi mi 
pomohl, chci se ti odměnit. Zůstaň v našem 
městě a brzy budeš stejně zámožný a vážený 
jako já.“

Myslivec těžko shledával slova. V hla-
vě mu vířilo mnoho otázek. Zmohl se však 
jenom na jednu.

„Pane, co jsi dělal tak daleko od svého 
domova?“

„Ve starých knihách jsem se dočetl o pokla-
dech, které ukrývá hora tam u vás na severu. 
Protože štěstí v obchodě bývá nejisté, rozhodl 
jsem se získat bohatství, ke kterému mi dopo-
může tahle lampa.“

Myslivci se zatočila hlava, zdravý rozum 
mu bránil tomu uvěřit. Vždyť takovým bohat-
stvím neoplýval ani kolštejnský zámek, i když 
jeho pán vlastnil veliký kus země kolem řek 
Moravy, Krupé a Branné.

Kupec pozval hosta ke stolu. V konvicích 
tam bylo staré i mladé víno, vedle mísy peče-
ného masa, ovoce a bílého chleba. Mlčky se 
dali oba do jídla.

Otevřeným oknem sem zaléhal hluk z uli-
ce a nedalekého náměstí. Myslivec neodolal, 
povstal a došel až k oknu. Před ním leželo cizí 
město, kde slunce pražilo do kamenných kři-
volakých uliček. Uviděl kupce, jak vykládají 
na stáncích zboží. Žebráci natahovali ruce po 
kolemjdoucích. Děti se pletly mezkům pod 
nohami a praly se. Pradleny věšely prádlo na 
šňůry mezi okny. Všude bylo plno křiku, smí-
chu i pláče a do toho všeho se rozezněl hlas 
zvonů z nedaleké katedrály.

„Doufám, že se ti tady bude líbit. Jsi nyní 
bohatý muž. To, co sis vzal z pokladu, je hoto-
vé jmění,“ ozval se kupec.

Myslivec pozorně naslouchal, ale nedovedl 
si představit, že by už nikdy nemohl jít stez-
kou podél potoka na Králický Sněžník, že by 
neochutnal domácího chleba, nepohladil svou 
ženu po vlasech.

„Pane, můžeš mě mít za nevděčníka, ale 
narodil jsem se v jiném kraji a zvykl si na 
jiný, prostší život. Nevím, co bych si zde počal 
bez našich hor a lesů. Doma mám mladou 
ženu, která čeká dítě. Chceš-li tedy udělat pro 
mne něco dobrého, vrať mě tam, kde jsme se 
potkali.“

Bohatý kupec byl překvapen. Nikdy ho nen-
apadlo, že si lidé mohou vážit něčeho víc než 
bohatství. Pohlédl s údivem na svého hosta, 
ale pak uchopil zlatý džbán a nalil plný pohár 
červeného vína. Potom do něho nakapal něko-
lik kapek vzácné tinktury, kterou nosil stále 
při sobě, a postavil víno před hosta.

„Vypij ho na mé zdraví! Pomohu ti zpátky 
do hor. Možná že tam budeš šťastnější, než já 
zde uprostřed bohatství. Každý z nás musí jít 
svou cestou.“

Myslivec uchopil pohár oběma rukama a 

naráz ho vypil. Všechno se s ním zatočilo, víc 
o sobě nevěděl.

Když se probral, rozdrolila ho zima. Ležel 
nedaleko potoka opřen o kámen. Na východě 
už svítalo a dole v údolích ležela ještě mlha. 
Rychle povstal. Byl nedaleko Vlaštovčích 
kamenů a domů měl kus cesty. Přehodil si 
pušku přes rameno, zvedl se země kabelu a 
najednou si uvědomil její tíhu. Když ji ote-
vřel, našel v ní samé kamení. Vyházel je na 
hromadu, pak vyprázdnil kapsy a vydal se 
k  domovu.

Na prahu myslivny čekala žena zamotaná 
do teplého šátku. Uplakané oči sejí vyjasnily. 
když ho viděla přicházet.

„Celou noc jsem se za tebe modlila, aby ses 
mi vrátil živ a zdráv. Nevím proč, ale posedl 
mne hrozný strach, že tě už nikdy neuvidím.“

Objal ji a políbil, ruce se mu chvěly ještě 
když usedl doma ke stolu. Pořád se nemohl 
vzpamatovat z toho, co zažil.

„Měl jsem podivný sen. Snad to byla jenom 
zkouška, věřit tomu nemusíš. Představ si, že 
se přede mnou otevřela hora a já tam nabíral 
oběma rukama zlato a drahé kameny. Když 
jsem se ráno probudil v lese nedaleko potoka, 
měl jsem jenom obyčejné kamení. Podívej se, 
tuhle jsem ti přinesl jeden oblázek pro štěstí. 
Ostatní jsem zahodil.“

Sáhl do kapsy a položil na stůl dukát z ryzí-
ho zlata. Vyskočil, znovu jej vzal do ruky a 
vykřikl:

„To tedy nebyl sen! Honem si pospěš, musí-
me nahoru na Králický Sněžník,“ přehodil 
kabelu přes ramenu a vyběhl ze dveří.

Žena odstavila s kamen hrnec polévky, roz-
hrábla oheň a vyšla za ním. Stoupala pomalu 
po kamenité cestě a modlila se. Myslivec už 
byl dávno nahoře, když ho došla. Běhal kolem 
potoka jako pominutý a hledal zlato. Potom 
se oba protáhli do jeskyně pod Vlaštovčími 
kameny. myslivec zažehl suchou větev, aby 
posvítil na cestu. Stěny byly jako z tvarohu, 
bělaly se sintrem, nickamínkem. Na zemi 
místo pokladů ležela naplavená hlína a suť. 
Klepal do stěny, ale skála se nepohnula.

„Pojďme už domů!“ prosila ho žena a vyšla 
z jeskyně.

Vzpamatoval se, zahodil větev a udupal 
oheň. Našel svou ženu sedět na balvanu neda-
leko potoka. „Ty si myslíš, že se mi to všechno 
jenom zdálo. Ale věř mi, na vlastní oči jsem 
viděl ohromné poklady i čarovnou lampu, kte-
rá tam hořela,“ začal horečně vyprávět.

„Já ti věřím,“ těšila ho žena. „Proč bych 
neměla věřit, když jsi donesl domů zlatý 
dukát. Jsou různé věci na světě, ke kterým se 
těžko najde klíč. Hora ti ukázala svá tajem-
ství a buď šťastný, že si nevzala tvůj život. Co 
bych si tu bez tebe počala?“

Pomalu se vraceli domů, sestupovali ruku 
v ruce do údolí a těšili se z nového dne. Zlatý 
dukát uložili do truhly na památku. Ještě děti 
jejich dětí si vyprávěly o pokladech v Tvarož-
ných dírách, jak to slyšely vyprávět od svého 
děda. Pak se dukát někam ztratil, vnoučata 
dorostla a rozprchla se do světa.

V podzemí Králického Sněžníku jsou prý 
dosud ukryty ohromné poklady. Jednou do 
roka v pašijovém týdnu se ozývá v Tvarož-
ných dírách cinkot přesýpaných peněz a 
jenom ten, kdo se narodil na Štědrý den, 
může je spatřit.

Lisická Helena
Řeka Morava, Orbis 1976
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Naši fotbalisté vybojovali osmé místo

Skončil další ročník fotbalových soutěží. Fotbalisté Malé Moravy 
i letos hráli okresní přebor III. třídy - skupinu A. Po všech odehra-
ných zápasech si nakonec připsali osmou příčku tabulky s deseti 
mužstvy.

Celý ročník 2010/2011 vám připomeneme ve výsledcích, po jednot-
livých kolech, podzimní i jarní část:

Malá Morava - Nový Malín B 3:0 (kontumace)
Obědné - Malá Morava 7:0 (Branky: Dronski Pavel 4, Kusý 

Michal, Malý Martin, Vajsar Lukáš; ŽK: Malý David - Tóth Michal)
Malá Morava - Kamenná 1:2 (Branky: Hulín Josef - Lolek Dra-

homír, Panák Pavel; ŽK: Új Ladislav, Jackulák David, Ščambura 
Rostislav, Tóth Michal, Schweidler Tomáš - Theimer František, 
Vytřísal Josef; ČK: Tóth Michal, Új Ladislav - Vytřísal Josef)

Malá Morava - Rovensko 1:1 (Branky: Hulín Josef - Lehar 
David; ŽK: Jackulák David, Tóth Michal - Vařeka Karel, Vysloužil 
Tomáš, Schurek Martin)

Bratrušov - Malá Morava 3:1 (Branky: Protopapas Kostas 3 - 
Šimek Pavel; ŽK: 0 - Hnátek Zdeněk, Új Ladislav, Jurka Tomáš)

Malá Morava - Jedlí 1:3 (Branky: Tóth Michal - Skoumal Luděk 
2, Pařízek Radim; ŽK: Hnátek Zdeněk, Tóth Michal - Kaplánek 
Pavel, Skoumal Luděk, Haltmar Petr)

Brníčko - Malá Morava 1:2 (Branky: Hejl Zdeněk - Hulín Josef, 
Tóth Michal; ŽK: Kupka Antonín - Jurka Tomáš)

Malá Morava - Vikýřovice B 2:0 (Branky: Hulín Josef, Tóth 
Michal; ŽK: Tóth Michal - Jecu Roman, Uvízl Martin, Kubín Tomáš)

Bohdíkov B - Malá Morava 4:0 (Branky: Brokeš Zdeněk 3, 
Mazák Radek; ŽK: Blahák Milan, Mazák Radek - Hnátek Zdeněk, 
Janda Marek)

Nový Malín B - Malá Morava 3:1 (Branky: Janderka Lukáš, 
Michalička David, Čontoš Štefan - Hulín Josef)

Malá Morava - Obědné 0:1 (Branky: Malý Martin; ŽK: Mitmav-
ský Miroslav - 0)

Kamenná - Malá Morava 3:0 (Branky: Berka Ondřej 2, Dronski 
Pavel; ŽK: 0 - Tóth Michal)

Rovensko - Malá Morava 2:0 (Branky: Minář Pavel, Vařeka Karel)
Malá Morava - Bratrušov 0:2 (Branky: Protopapas Kostas, 

Vaněk Miloš; ŽK: Hnátek Zdeněk - Protopapas Kostas)
Jedlí - Malá Morava 5:0 (Branky: Skoumal Luděk 2, Odstrčil 

Jan, Pařízek Radim, Studený Jaromír)
Malá Morava - Brníčko 1:4 (Branky: Kročil Jaroslav - Kopp 

Radek 2, Bednář Martin, Černý Jaroslav; ŽK: Klemeš Libor, Tóth 

Michal, Bubula Jan - Švub Leoš)
Vikýřovice B - Malá Morava 3:4 (Branky: Kubín Tomáš, Tesař Tomáš, 

Václavský Vít - Bubela Jan, Hulín Josef, Janda Marek, Tóth Michal)
Malá Morava - Bohdíkov B 1:1 (Branky: Kročil Jaroslav - Ger-

cis Blažej)
Kamenná - Malá Morava 3:0 (Branky: Berka Ondřej 2, Dronski 

Pavel; ŽK: 0 - Tóth Michal)

Konečná tabulka:
   1. Kamenná 18 14 2 2 65:20 44
   2. Obědné 18 14 1 3 57:20 43
   3. Rovensko 18 11 3 4 52:16 36
   4. Jedlí 18 11 2 5 43:16 35
   5. Bohdíkov B 18 8 3 7 38:43 27
   6. Brníčko 18 6 3 9 30:44 21
   7. Bratrušov 18 5 3 10 25:48 18
   8. Malá Morava 18 4 2 12 18:45 14
   9. Vikýřovice B 18 3 3 12 24:52 12
 10. Nový Malín B 18 2 2 14 18:66 8

Fotbalové pozvánky
Červenec bude opět ve znamení fotbalových turnajů.
O Pohár starosty se bude hrát 9. 7., Turnaj pánů nad 35 let se 

odehraje 16. 7. a tradiční Holba cup 30. 7. 2011.
K narozeninám bychom také rádi popřáli vše nejlepší předsedovi 

fotbalového týmu Rostislavu Nosek, který 1. června oslavil 50 let. Tre-
nér a sekretář v jedné osobě Martin Tóth oslavil 29. 5. 40 let. Věříme, 
že i jejich zásluhou se bude náš fotbal těšit velkému zájmu diváků.

Petanque na Vysoké

Na Vysoké proběhla v sobotu 25. června další netradiční soutěž, 
tentokrát v oblíbené francouzské hře s názvem pétanque.

Pétanque je společenská hra pro dvě 1–3 členná družstva, která 
se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, 
tzv. prasátko. Výraznou předností tohoto sportu je to, že ho může 
hrát prakticky každý (ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení 
se mohou zúčastňovat všech turnajů) a prakticky kdekoliv (terén 
hřiště je libovolný).


