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Ve Skleném hořela bývalá kaple

Střecha bývalé kaple shořela v sobotu 18. února ve Skleném, místní části Malé Moravy. Při
požáru se nikdo nezranil, oheň však způsobil
odhadem dvoumilionovou škodu. Zapříčinila
jej pravděpodobně nedbalost při manipulaci se
žhavým popelem.
Událost oznamovatel ohlásil o čtvrt na dvě odpoledne jako požár kůlny se dřevem. Na místo
vyrazili profesionální hasiči ze Šumperku a Králík
a jejich dobrovolní kolegové z Hanušovic, Malé
Moravy a Králík. Po příjezdu zjistili, že požárem je
zasažena nejen kůlna se dřevem a pergola, ale také
střecha budovy, která původně sloužila jako kaple.
„Hasiči začali s požárem bojovat několika proudy vody, k hašení používali i výškovou techniku,“
popsala zásah mluvčí Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.
Plameny střechu bývalé kaple kompletně zničily a vážně poškodily věžičku. Při likvidaci požáru
hasiči střechu rozebírali, dohašovali skrytá ohniska a odvětrávali zakouřené prostory budovy.
Petr Krňávek
Šumperský a Jesenický deník

Poděkování našim hasičům
U požáru kaple ve Skleném, v sobotu 18. února, pomáhali také dva hasiči z naší obce - Petr
Hromek a Luboš Mahel.
Podle pokynů velitele zásahu z profesionálního sboru museli požářiště asi čtyři hodiny střežit,
a to až do příjezdu speciální hasičské techniky
z Ostravy, jejíž pomocí byl stržen ohořelý krov.

Je dobře, že se najdou i mezi námi lidé, kteří
si udělají čas na nezištnou pomoc druhým. Jen
doufejme, že i u nás bude stále platit, že kdo není
hasič, není chlap.
Naše poděkování si zaslouží i paní, která jim
na tuto hlídku přinesla několik chutných buchet.
Petr Mahel

Včelstev na Malé Moravě přibylo

Včelaři, kteří na území obce Malá Morava včelaří, zazimovali loni na podzim na 210 včelstev,
což představuje meziroční nárůst. A přitom ještě
před deseti lety byl trend opačný, jistě to je i díky
krajským a evropským dotacím.
O včelaření je zájem i díky tomu, že je neustálý
zájem o jeho hlavní produkt. Za kilogram medu
se dnes platí až 130 Kč, nahoru jde i cena vosku.

Jak bylo řečeno na setkání členů hanušovické
organizace, dominantní je mezi nimi rámková
míra 39×24 cm, ubývá klasických úlů, a to na
úkor nástavcových úlů.
Mezi hanušovické včelaře byl také přijat nový
člen - Maxmilián Ščambura z Vojtíškova.
Petr Mahel
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Deset otázek pro starostu

Občas se nás ptáte na věci a záležitosti, které se přímo týkají samosprávného vedení obce. Obrátili jsme se proto se žádostí o odpovědi na osobu nejpovolanější - starostu obce Malá Morava,
pana Antonína Marinova.

Hned na úvod bych se vás rád zeptal na největší kulturní akci v obci. Jakým hospodářským
výsledkem skončily Malomoravské slavnosti
v loňském roce? Jak byla případná ztráta hrazena?
Náklady obce na loňské Malomoravské slavnosti byly, po odečtení příjmů z akce, ve výši
301 301,10 Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce.
Olomoucký kraj začal s výkupem pozemků
kolem silnice č. II/312, a to z důvodu modernizace této komunikace. Je v plánu také výstavba
autobusové zastávky pod Zlatým Potokem?
O modernizaci této silnice III. třídy začal kraj
uvažovat někdy v roce 2015. Po dlouhé řadě složitých jednání se zástupci kraje, projektanty, policií a
dotčenými orgány se nám podařilo prosadit výstavbu zálivu pro obousměrnou autobusovou zastávku u Zlatého Potoka. Ovšem větším problémem
v rámci této modernizace bylo zachování všech
ostatních zastávek v obci. Původním požadavkem
zástupců Policie ČR bylo jejich zrušení, a to bez náhrady, z důvodu nedodržení současných bezpečnostních norem. Ale nebojte se, zastávky zůstanou,
i když v trochu pozměněné podobě. U Vojtíškova
například vznikne nová točna autobusů, částečně
přesunutá bude také zastávka u pily.

Proč začíná veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce už ve čtyři hodiny odpoledne?
Pro mnohé pracující občany obce je to čas nevhodný, protože jim v tuto dobu mnohdy teprve
končí pracovní doba. Neuvažujete o posunutí
začátku jednání na pozdější hodinu, jak to mají
i v jiných obcích, například až na šestou?
Nemyslím si, že začátek v uvedenou hodinu je
nevhodný. Tato praxe je u nás zažitá již mnoho let
a neliší se od sousedních obcí okresu Šumperk,
kde veřejná zasedání začínají mnohdy i dříve. Já
osobně jsem se ale dosud nesetkal s požadavkem
žádného pracujícího občana, který by kvůli zaměstnání chtěl posunout začátek jednání.
Jak se zdá, o naše obecní byty je zájem. Proč
se budova zaniklé školy nevyužila spíše pro vybudování bytů pro důchodce, namísto muzea?
Současné muzeum ve škole je pouze provizorní využití budovy. Už řadu let hledáme její ekonomicky smysluplné využití. Jako první v řadě
opravdu přicházela v úvahu varianta vybudování
malometrážních bytů. Proto byla v roce 2008
zhotovena studie proveditelnosti úprav tohoto
objektu právě na malometrážní byty. Mělo jich
zde vzniknout až osm. Ovšem celková cena za
rekonstrukci by se vyšplhala až na sedmnáct a

půl miliónů korun, a to je částka, která by byla
pro obec absolutně ekonomicky neúnosná
i v případě získání dotací. Ovšem není všem
dnům konec a já doufám, že nějaké využití pro
školu společně najdeme. A možná i proto bych
tímto rád oslovil všechny spoluobčany, kteří mají
nějaký nápad, co ve škole realizovat, ať mě kontaktují. A třeba to bude právě váš návrh, který
bude nejpřínosnější.
V Podlesí chátrá mnoho prázdných domů.
Neuvažuje obec o koupi alespoň jednoho z nich,
aby jej využila pro vestavbu malometrážních
bytů?
Nezaznamenal jsem žádný zájem o nákup
domů. Já osobně tento nápad také nepodporuji.
Nechci, aby do obce mířily davy nepřizpůsobivých občanů, tak jak to vidíme v některých sousedních obcích.
Od roku 2020 má být zpřísněn zákon o odpadech, podle nějž, mimo jiné, bude možné na
skládku ukládat pouze odpady, které se již nedají recyklovat. Uvažuje obec o nějaké osvětě
nebo finančním zvýhodnění, které by více motivovalo občany k lepšímu třídění odpadů?
Ano. V roce 2017 plánujeme v systému třídění
odpadů velké změny. Již za pár týdnů se na sběrných místech objeví nové nádoby na sběr kovových odpadů, drobného elektrozařízení, baterií a
nádoby na sběr jedlých olejů. Dále připravujeme
i motivační systém třídění pro občany. Bude zaveden pytlový sběr jednotlivých odpadů a podle
různých bonusů budou mít občané možnost si
za takto vytříděné odpady snížit platbu poplatku
za provozování systému nakládání s odpady.
Letos to bude dvacet let, co se naší obcí prohnala povodeň. Má Malá Morava vypracován
nějaký krizový plán pro podobné případy, popřípadě sestavenu nějakou krizovou komisi,
která by například zajišťovala potřebná opatření? Kdo jsou členové této komise? Na koho se
v těchto případech obracet?
Většina z nás si na tuto událost velmi dobře
pamatuje, všichni jsme ji zvládli i díky snaze a
chuti většiny obyvatel a podnikatelů pomáhat
ostatním. Pro řešení obdobných situací, v případě mimořádných situací v budoucnu, máme
zpracovanou obsáhlou dokumentaci. Ta je
v elektronické verzi dostupná také na webových
stránkách obce. Součástí povodňového plánu je
i hlásná a povodňová služba, jsou instalována
měřidla průtoku na řece Moravě a na potoku
Malá Morava ve Skleném, srážkoměry v Podlesí a na Skleném. Data z těchto měřidel jsou při
překročení limitů přenášena do mobilních telefonů vybraných členů povodňové komise obce
a ostatních obcí na dolním toku řeky Moravy,
včetně okresní povodňové komise. I bezdrátový
rozhlas je součástí tohoto systému a je napojen
na složky integrovaného záchranného systému.
Takže, kdo má zájem o bližší informace o povodňovém plánu, ať navštíví webové stránky obce,
nebo osobně obecní úřad.
Naši obec tvoří devět vesnic, které mnohdy
s Malou Moravou přímo nesousedí. Nebylo by
dobré iniciovat vznik osadních výborů, které
by více zapojily občany do dění a rozvoje naší
obce?
Já si myslím, že osadní výbory v takové obci,
jako je ta naše, jsou víceméně zbytečné. V praxi by výbory měly sloužit zejména k uplatnění
oprávněných požadavků malých osad přičleně-

ných k velkým městům. My jsme malá vesnice,
všichni se navzájem známe, zastupitelé jsou téměř z poloviny místních částí. Není jednodušší přijít se svým požadavkem na úřad, nebo si
o něm popovídat kdekoli jinde, než byrokraticky zakládat a řídit výbory?
I na Malomoravsku jsou místa, kde se při
nepříznivých podmínkách drží smog. Uvažuje
obec o tom, jak tuto situaci napravit nebo snížit
její důsledky?
Nevím, jestli to, co každoročně u nás v obci
zažíváme v topné sezóně, je možné označit za
smog. Je to spíše bezohlednost některých uživatelů kotlů, kteří nadměrným kouřem obtěžují své
okolí. Bohužel někteří z nás stále spalují odpady
nebo nesprávným způsobem topí. Všichni jsme
o této situaci věděli a víceméně ji tolerovali. Ov-

šem nedávno začala platit nová legislativa, staré
nevyhovující kotle musí být do roku 2022 vyměněny za ekologické a úředníci dostali právo přímo v domácnostech zkontrolovat, čím topíte ve
svém kotli. A kdo je k sobě domů nepustí, tomu
bude hrozit pokuta až padesát tisíc korun.
Promoravská hnutí usilují o zrušení velkého počtu krajů a obnovení zemského zřízení a
předání větší části kompetencí přímo na obce,
jako například správu silnic druhých tříd,
tvorbu jízdních řádů hromadné dopravy a tak
dále. Myslíte si vy osobně, že by to bylo pro obce
prospěšné a že by to například pomohlo rozvoji
místního podnikání?
Už v roce 1949 bylo ústavou zavedeno krajské zřízení, které nahradilo to dřívější zemské.
A tyto kraje existují v různých podobách dosud.

V roce 2000 převzaly také pravomoc od zaniklých Okresních úřadů. Myslím si, že současná
krajská samospráva je funkční a není potřeba
ji měnit. Změna by totiž stála až příliš mnoho
energie a peněz. A převod kompetencí z krajů
na obce? To nemůže nikdo z normálně uvažujících lidí snad ani myslet vážně. Znamenalo by
to mimo jiné obrovské navýšení administrativy a
počtu úředníků na obcích. A kdo by to vše financoval? Například jenom náklady na plánovanou
rekonstrukci silnice z Hanušovic se odhadují na
sto padesát milionů korun. Myslíte si, že by na to
naše malá obec někdy měla?
Děkuji Vám za Váš čas a za rozhovor.
Za Devítku se vyptával
Petr Mahel

Veřejná služba se vrací.

Marksová láká nezaměstnané na přivýdělek 605 korun měsíčně
V Česku se od 1. února znovu zavedla tzv.
veřejná služba. Měli by na ni chodit lidé, kteří
jsou déle než půl roku bez práce a pobírají dávky
v nouzi, aby se jim příspěvek na živobytí nesnížil. Pokud pak odpracují přes 30 hodin měsíčně, přivydělají si 605 korun. Opatření, které má
podle autorů novely motivovat k práci, by se prvních lidí mělo dotknout až v srpnu – tedy poté,
co budou půl roku bez práce na dávkách.
„Jestliže je někdo zdravý a práceschopný a je na
dávkách v hmotné nouzi za okolností, kdy je u nás
nejnižší nezaměstnanost v Evropě, znamená to, že
se práci spíš vyhýbá. Pokud nepůjde pracovat,
bude za to na dávkách postižen,“ řekla Michaela
Marksová (ČSSD). Podle ní se opatření nedotkne
seniorů, invalidů či rodičů na rodičovské.
Podle nových pravidel by se lidem, kteří jsou
přes půl roku bez práce a dostávají příspěvek na
živobytí, měly dávky vypočítávat ne z životního,
ale z nižšího existenčního minima. Životní minimum pro samotného člověka činí 3 410 korun,
v rodině je pro prvního dospělého 3 140 korun
a pro každého dalšího dospělého 2 830 korun.
Existenční minimum dosahuje 2 200 korun.
Veřejnou službu mohou mít radnice, neziskové organizace či charity. Podle Marksové to
neznamená, že lidé budou jen „v oranžové vestě
odklízet sníh či zametat listí“.
Podle své kvalifikace mohou pomáhat s administrativou na úřadu, provádět opravy ve školách, rozvážet seniorům jídlo v sociálních službách či pomáhat v domácnostech. Úřad práce
s nimi uzavře na veřejnou službu smlouvu. Na
vybavení a pracovní prostředky by měl poskytnout až 1 000 korun.
Podle generální ředitelky Úřadu práce Kateřiny Sadílkové o veřejnou službu projevila zájem
už desetina obcí, které mají veřejně prospěšné
práce. Úředníci o zřízení míst začali už jednat
s radnicemi i jinými institucemi.
Podle předsedy Svazu měst a obcí a zároveň starosty Kyjova Františka Lukla (nestr.) jde
o krok správným směrem, veřejná služba podle něj motivuje lidi, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, aby neztratili pracovní návyky. „V
minulosti – ještě před nálezem Ústavního soudu
– byl zájem nejen ze strany obcí, ale i dalších subjektů, například charitativních nebo neziskových
organizací. Věřím, že bude dostatečná nabídka
míst a ze strany obcí bude zájem jednoznačně,“
uvedl Lukl v Devadesátce ČT24.

Práce v rámci veřejné služby:
- zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
- ochrana životního prostředí a zeleně,
- zajištění podmínek pro řádný provoz a užívání zařízení orgánů státní správy a samosprávy,
sloužících potřebám veřejnosti,
- zajištění pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a
obdobných podniků,
- pomocné práce administrativního charakteru,
- udržování veřejného pořádku,
- zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče,
- zajišťování péče o opuštěná a týraná zvířata.
Kritikům připomíná Drábkovu reformu
Veřejná služba má i své kritiky. Podle nich

nynější pravidla připomínají Drábkovu reformu a k práci příliš motivovat nebudou. Příjem
lidí, kteří odpracují 20 hodin, se navíc nezmění.
Mohli by si tedy stěžovat na to, že vlastně pracují
zadarmo. Hrozí prý také to, že míst pro veřejnou
službu nebude dostatek.
Díky veřejné službě si lidé bez práce mohli
v minulosti přivydělat. Od roku 2012 zavedla
sociální reforma exministra Jaromíra Drábka
(TOP 09) veřejnou službu povinnou. Měli na ni
chodit ti, co byli přes dva měsíce bez zaměstnání.
Když odmítli, vyřadil je úřad práce z evidence a
přišli o dávky. Ústavní soud to přirovnal k nucené práci a povinnou službu zrušil.
Zdroj: Úřad práce ČR
Novinky.cz, 1. 2. 2017

Padesátikorunovou bankovku
lze vyměnit jen do konce března

Lidé, kteří ještě mají doma neplatné padesátikorunové bankovky, mají už jen měsíc na to, aby
si je vyměnili za platné peníze. Ke konci loňského roku bylo podle údajů České národní banky
(ČNB) mezi lidmi ještě 11,6 miliónu papírových
padesátikorun za 581 miliónů korun.
Padesátikorunové bankovky lze zdarma na počkání vyměnit na pobočkách České národní banky, a to do 31. března 2017.
Pokladny zastoupení ČNB jsou otevřené v pracovních dnech od 7.30 do 11.30 hodin a dále od

12.30 do 14.00 hodin. Bližší informace a kontakty
je možné najít na internetových stránkách ČNB.
Nejbližší pobočky ČNB jsou:
Pobočka Hradec Králové
Hořická ulice 1652, 502 00 Hradec Králové,
tel.: 495 711 111.
Pobočka Ostrava
Nádražní 4, 702 00 Ostrava, tel.: spojovatelka:
596 151 111.
Pobočka Brno
Rooseveltova 18, 601 10 Brno, tel.: 542 137 111
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Tříkrálová sbírka

Tři králové vykoledovali letos mezi lidmi
z naší obce 2 236 Kč. Oproti loňskému roku,
kdy se vybralo 2 775 korun, to je sice méně, ale
koledníci si zaslouží náš obdiv a poděkování. Na
svou pochůzku se vydali v mizerném počasí, jak
se říká - venku se čerti ženili.
Petr Mahel

Prodej
palivového dříví

Beaufortova stupnice síly větru

Také občas nevíte, co si máte představit pod
pojmy slabý a mírný vítr, vichřice nebo orkán?
K bezpečnému rozpoznání nám poslouží tak
zvaná Beaufortova stupnice síly větru, a především jak ji poznat i bez měřících přístrojů, třeba
jen podle pohybu vodní hladiny, stromů, kouře
vycházejícího z komína, pohybu prachu apod.
BEZVĚTŘÍ - 0-0,2 m/s, pod 1 km/h, kouř
stoupá svisle vzhůru.
VÁNEK - 0,3-1,5 m/s, 1-5 km/h, směr větru je
poznatelný podle pohybu kouře, vítr však nepohybuje větrnou korouhví (směrovkou).
SLABÝ VÍTR - 1,6-3,3 m/s, 6-11 km/h, vítr je
cítit ve tváři, listy stromů šelestí, větrná směrovka se začíná pohybovat.
MÍRNÝ VÍTR - 3,4-5,4 m/s, 12-19 km/h, listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu, vítr
napíná praporky a slabě čeří hladinu stojaté vody.
DOSTI ČERSTVÝ VÍTR - 5,5-7,9 m/s, 20-28
km/h, vítr zdvíhá prach a kousky papíru, pohybuje slabšími větvemi.
ČERSTVÝ VÍTR - 8,0-13,8 m/s, 39-49 km/h,
listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny.
SILNÝ VÍTR - 10,8-13,8 m/s, 39-49 km/h,
vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty
sviští, používání deštníků se stává nesnadné.

PRUDKÝ VÍTR - 13,9-17,1 m/s, 50-61 km/h, vítr
pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná.
BOUŘLIVÝ VÍTR - 17,2-20,7 m/s, 62-74 km/h,
vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř nemožná.
VICHŘICE - 20,8-24,4 m/s, 75-88 km/h, vítr
působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy).
SILNÁ VICHŘICE - 24,5-28,4 m/s, 89-102
km/h, vyskytuje se na pevnině zřídka, vyvrací
stromy, působí větší škody.
MOHUTNÁ VICHŘICE - 28,5-32,6 m/s,
103-115 km/h, vyskytuje se velmi zřídka, působí
velké škody na domech, lesích.
ORKÁN - nad 32,7 m/s, nad 116 km/h, ničivé
účinky.

Obec Malá Morava prodává palivové dříví,
které vzniká z úklidu veřejného prostranství a
lesů. Jeho množství je proto omezeno, a zájemci
jsou zapisováni do pořadníku, který se do letošního roku každoročně obnovoval.
Dříví vždy získalo cca 20 zájemců. Z důvodu
letošního enormního nárůstu poptávky (již 50
žadatelů), bude systém pořadníku upraven tak,
že nebude omezen časově a žadatelé v něm budou zapsáni tak dlouho, až dříví dostanou.
To ovšem, za současné situace, může trvat dva
i více let.
Obec Malá Morava

Obec chystá zájezd
do Kroměříže
V květnu letošního roku se uskuteční zájezd občanů do Kroměříže. Programem zájezdu bude návštěva zámku, Květné a Podzámecké zahrady, návštěva Arcibiskupských vinných sklepů a prohlídka
města. Průvodcem bude Mgr. Jaromír Straka.
Cena zájezdu a konkrétní termín bude upřesněn
začátkem března. Kapacita autobusu je 45 míst.
Obec Malá Morava

Putují u vás slupky z česneku rovnou do koše?
Chyba. Po přečtení následujících řádek možná
vyhazování slupek bude ve vaší domácnosti minulostí.
Je neuvěřitelné, co všechno česnekové slupky
dokáží. Nejen samotný česnek je plný výživných
látek, ale i jeho slupka prospívá lidskému organismu.
Ve slupce se nacházejí unikátní léčivé látky.
Jednou z nich je bioflavonoid quercetin. Patří

250 ml vroucí vody, přikryjte a nechte přes noc.
Během dne pak pijte připravený nápoj. Dělejte
tak po dobu jednoho měsíce. Dejte si přestávku
10 dní a opakujte. Tento nápoj normalizuje fungování ledvin, srdce, zvýší imunitu a odstraní
z těla škodlivé látky.
O česnekových slupkách a jejich léčivých
vlastnostech věděli již před pěti tisíci lety v Číně
a slupky čínští lékaři využívali jako lék.
styl.instory.cz

na zdravotním středisku v Hanušovicích
Praktičtí lékaři
MUDr. Svatopluk Kubáček
tel.: 583 231 032
Pondělí
6.30-12.30 hod.
Úterý
6.30-12.00 hod.
Středa
6.30-12.00 hod.
Čtvrtek
12.00-18.00 hod.
Pátek
6.30-12.30 hod.
MUDr. Vlasta Burešová
tel: 583 232 278
Pondělí
7.30-12.30 hod.
Úterý
7.30-12.30 hod.
Středa
7.30-12.30 hod.
Čtvrtek
10.30-15.30 hod.
Pátek
7.30-12.30 hod.
MUDr. Ivo Novák
tel.: 583 231 204
Pondělí
7.00-12.00 hod.
Úterý
12.00-16.00 hod.
Středa
7.00-12.00 hod.
Čtvrtek
7.00-12.00 hod.
Pátek
12.00-15.00 hod.

Ordinace duševního zdraví
MUDr. Pavla Zechová
tel.: 583 411 600
objednání: 607 147 650
ordinační hodiny - pouze po telefonické dohodě
Úterý
8.00-11.00 a 12.30-16.00 hod.
Středa
8.00-11.00 a 12.30-16.00 hod.

Už je tomu sedmdesát let, přesně 1. února, co bylo zrušeno místo strážníka a pokladníka na vlakové
zastávce ve Vlaském. Také železnice zaznamenala postupný odliv cestujících a Vlaské je dnes jen zastávkou na znamení pro víkendové vlaky. 				
Foto Arnošt Juránek

mezi vitaminy P, má vliv na zpomalování stárnutí, posiluje regeneraci tkání a také chrání tělo
před toxiny. Konzumovat bychom tedy pravidelně měli nejen česnek, ale i jeho slupku!
Aby však slupka plnila svůj účel, neměla by
být poškozena škůdci. Měla by být čistá a lesklá.
Slupku vysušte a pak rozemelte na prášek pomocí
mlýnku na kávu. Prášek dejte do skleněné nádoby
s uzavíratelným víkem. Následně si můžete dělat
zdraví prospěšný extrakt. Jednu plnou lžíci zalijte

Ordinační hodiny

MUDr. Jana Kubáčková
tel.: 583 231 032
Pondělí
6.30-12.30 hod.
Úterý
6.30-12.30 hod.
Středa
6.30-12.30 hod.
Čtvrtek
10.00-16.00 hod.
Pátek
6.30-12.30 hod.

Katastrofální sucho

V roce 1947 postihlo celou naši zem velké sucho, poněkud lépe na tom byly pohraniční hory,
kde však zase chyběla pracovní síla, a to nejen
v zemědělství.
Nejinak tomu bylo i v našem kraji. Přesto
právě v tomto roce zdejším pastvinářským družstvům přibyli brigádníci především z jihu Moravy, z okolí Hustopeče, kteří pracovali především
na sušení sena.
Jak dokládá staniční kronika někdejší železniční
stanice Krumperky (později Podlesí), jejich denní
mzda bylo 200 kg slámy nebo 100 kg sena. Ze zdejší
stanice bylo, podle záznamů, odvezeno do suchem
postižených oblastí na 364 vagónů sena a slámy.
Petr Mahel

Víte, co dokážou slupky z česneku?
Budete pořádně překvapeni

Neurologie
MUDr. Simona Nováková
tel.: 583 231 204
ordinační hodiny - pouze na objednání
Úterý
7.00-11.00 hod.
Středa
13.00-15.00 hod.
Čtvrtek
13.00-15.00 hod.
Pátek
7.00-11.00 hod.

Dětský lékař
MUDr. Eva Hejlová
praktický lékař pro dorost a mládež
tel.: 602 838 698
Pro nemocné
Pondělí
13.30-15.00 hod.
Úterý
13.30-15.00 hod.
Čtvrtek
8.00-9.30 hod.
Poradna pro matky a kojence
Čtvrtek
10.00-11.00 hod.
Preventivní prohlídky
Čtvrtek
11.00-12.00 hod.
Gynekologie
MUDr. Štefan Liptay
tel.: 583 231 420
Úterý
7.30-18.30 hod.
Čtvrtek
13.00-18.30 hod.
Urologie
MUDr. Vladimír Kovařík
tel.: 583 231 494
Pondělí
9.00-15.00 hod.
Středa
14.00-18.00 hod.
Ortopedie
MUDr. Petr Houzar
tel.: 702 047 270
Pondělí
8.00-14.00 hod.
Kožní ambulance
MUDr. Monika Kotrlá
tel.: 736 672 136
Pátek
8.00-14.00 hod.
(bez objednání)
Logopedická ambulance
Mgr. Jiří Kříž
tel.: 603 731 572
Čtvrtek
11.00-127.00 hod.
ORL ambulance
MUDr. Darina Špičková
tel.: 583 231 027
Pondělí
8.30-10.30 hod.
Středa
8.30-14.30 hod.
Pátek
8.30-12.00 hod.

Rehabilitace
Stanislava Pročková
tel.: 583 231 627
Pondělí
7.00-11.30 a 12.30-14.30 hod.
Úterý
7.00-11.30 a 12.30-16.00 hod.
Středa
7.00-11.30 a 12.30-14.30 hod.
Čtvrtek
7.00-11.30 a 12.30-16.00 hod.
Pátek
7.00-11.30 a 12.30-14.30 hod.
Zubní ambulance
MUDr. Zdeněk Mikulenka
tel.: 583 231 625
ordinační hodiny - pouze na objednání
Pondělí
7.30-17.00 hod.
Úterý
7.30-17.00 hod.
Středa
7.30-15.00 hod.
Čtvrtek
7.30-16.00 hod.
Pátek
7.30-13.00 hod.
Otevírací doby lékáren v Hanušovicích
Lékárna Pharm-K
Hlavní 98, 788 33 Hanušovice
tel.: 583 231 223
Pondělí až pátek
8.00-12.00 a 12.30-16.00 hod.
Sobota
8.30-10.30 hod.
Hanušovická lékárna
Hlavní 367, 788 33 Hanušovice,
tel.: 737 556 528
Pondělí až pátek 7.00-17.00 hod.
Sobota
8.00-11.00 hod.
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Zápis z 11. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 8. 12. 2016 od 16.00 hod. v Pensionu Sport ve Vojtíškově
Poznámka: tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Jména osob jsou
zde uvedena s jejich souhlasem. Do úplné verze Zápisu mohou v případě
potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout občané obce od 18 let věku
s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý
pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Josef Hulín (1), Walter Köhler (2), Jan Kouřil (3), Antonín Marinov (4),
Pavel Morong (5), Štěpán Morong (6), Karel Svoboda (7), Josef Temňák (8).
Nepřítomní členové zastupitelstva obce:
Martin Tóth (9) - omluven
Přítomni občané, kteří podepsali souhlas se zveřejněním svých údajů:
Irena Kouřilová, Helma Köhlerová, Eva Kalmanová, Anna Temňáková,
Marie Šikulová, Miroslav Mitvalský, Michal Tóth, Kamila Tóthová, Maxmilián Ščambura, Petr Kurečka, Jana Mikuličová, Kristýna Sobotková, Tomáš
Mikulič, Lubomír Grisník, František Klímek, Jan Zajaroš, Karel Reichl,
Petr Sklenář, Josef Bína, Libor Lužík, Michaela Klucová, Petra Mikuličová,
Patrik Janák, Radek Sobotka, Marie Lisoňková, Tomáš Voženílek.
Hlasování zastupitelů:
(+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, (×) nepřítomen.
Starosta obce v 16:05 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil,
že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva
obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na
obecním úřadě v Malé Moravě.
Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ.
5. Rozpočtové změny.
6. Provedená opatření starosty.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až říjen 2016.
8. Mezitimní závěrka.
9. Rozpočtové provizorium na rok 2017.
10. Poplatek za odpad.
11. Obnova venkovního vedení NN.
12. Zemní kabelová přípojka NN.
13. Rekonstrukce silnice Hanušovice - Malá Morava.
14. Smlouva o věcném břemeni.
15. Žádost o výjimku.
16. Pronájmy bytů.
17. Nájem bytu v Podlesí.
18. Odkup pohledávky.
19. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce.
20. Dodatek smlouvy s ORP Šumperk.
21. Žádost o prodej Podlesí.
22. Žádost o pronájem Podlesí.
23. Prodej pozemků Podlesí.
24. Smlouva o dodávce elektřiny na rok 2017.
25. Rozpočtová opatření na konci roku 2016.

26. Smlouva na Malomoravské slavnosti.
27. Žádost o provádění zimní údržby.
28. Žádost o proplacení dovolené.
29. Inventury.
30. Diskuse.
31. Závěr jednání
1. Schválení programu
2016/11/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu a
pana Waltra Köhlera.
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti
obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se
zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty, včetně schválených opatření.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
5. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 200003/2016 včetně důvodové zprávy. Příjmy byly poníženy
o 147 863,- Kč, Financování bylo sníženo o 967 929,- Kč a výdaje byly
sníženy o 1 115 792,- Kč. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze
č. 1 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2016/11/02: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200003/2016.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
6. Provedená opatření starosty
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 19 až
28/2016, kterými schvaluje a provádí rozpočtová opatřeními č. 100010 až
100019/2016, schválenými a provedenými v jeho působnosti. Opatření jsou
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních.
7. Výsledek hospodaření za leden až říjen 2016
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené
období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období ve výši 11 018 859,41 Kč jsou plněny na 82,38 % schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 7 542 177,68 Kč jsou plněny na 52,58 %
schváleného rozpočtu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až
říjen 2016.
8. Mezitimní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za období
leden–říjen 2016.
ZO bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období leden–říjen 2016.
9. Rozpočtové provizorium na rok 2017
Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace, potřebné k sestavení
rozpočtu obce na rok 2017, bylo předloženo k projednání rozpočtové provizorium obce na dobu od 1. 1. 2017 do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce včetně pravidel hospodaření v uvedeném období. Kompletní
znění provizoria je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskusi.
Nikdo z přítomných nepřihlásil.
2016/11/03: ZO vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2017 do schválení rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtové provizorium a stanovuje podmínky pro
hospodaření v tomto období.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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10. Poplatek za odpad
Zastupitelům byly předloženy informace o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
odpadů v obci Malá Morava.
Náklady na odpadové hospodářství v předcházejícím roce, tj. v roce
2015, byly 627 752,- Kč, tj. 901,- Kč na 1 poplatníka. Při výpočtu místního
poplatku se ovšem může vycházet pouze z nákladů na sběr netříděného
komunálního odpadu, rozpočítaných mezi všechny poplatníky. Dle zákona
může být poplatek v maximální výši 1.000,- Kč a skládá se ze dvou složek.
Max. 250,- Kč za osobu a kalendářní rok a max. 750,- Kč na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok. V roce 2015
byly tyto náklady ve výši 531,- Kč. Bylo navrženo pro rok 2017 poplatek
ponechat stejný jako letos. Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se
nepřihlásil.
2016/11/04: ZO souhlasí s tím, aby místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl v roce 2017 stejný jako letos, tj. 510,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
11. Obnova venkovního vedení NN
Společnost Enpro Energo požádala obec o vyjádření pro územní řízení
na stavbu „Vysoký Potok – SU 0611-VNv, DTS, NNv“. Jedná se o kompletní
výměnu elektrického vedení. Stavba přinese i obci velké investice, budou
demontována všechna svítidla veřejného osvětlení, včetně vedení a bezdrátového rozhlasu. Obec bude muset na vlastní náklady vypracovat projekt
na obnovu VO a následně ji i financovat. Obec eviduje dva nesouhlasné
požadavky k této stavbě, a to pana M. M. a pana K. S., týkající se prací na
jejich pozemcích. Jejich požadavky byly společností Enpro Energo akceptovány a řešeny individuálně.
Jelikož se stavba dotkne i obecních pozemků, žadatel zároveň žádá
o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu. Proběhla všeobecná
diskuse o stavbě a nezbytných pracích na veřejném osvětlení.
2016/11/05: ZO souhlasí se stavbou „Vysoký Potok – SU 0611-VNv,
DTS, NNv“ a dále schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
12. Zemní kabelová přípojka
Na obec se obrátil, se žádostí o vyjádření a souhlas se stavbou zemní
kabelové přípojky NN k jeho domu v k. ú. Malá Morava, stavebník J. Š.
Stavba se dotkne také pozemků ve vlastnictví obce. Do diskuse se nikdo
nepřihlásil.
2016/11/06: ZO souhlasí se stavbou zemní kabelové přípojky a dále
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvy o právu provést stavbu.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
13. Rekonstrukce silnice Hanušovice – Malá Morava
Přítomní byli seznámeni s návrhem smlouvy o právu provést stavbu a
návrhem smlouvy o budoucí darovací smlouvě, které by měly být uzavřeny
mezi obcí Malá Morava a Olomouckým krajem, v souvislosti s realizací
stavby „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“. Jedná se o zábor pozemků, nebo jejich částí, na kterých se bude stavba realizovat. Olomoucký kraj - jako investor stavby - požádal obec o souhlas a
zveřejnění záměru obce Malá Morava darovat předmětné pozemky. Dále
požádal o schválení smlouvy o právu provést stavbu a o schválení smlouvy
o budoucí darovací smlouvě. Jedná se o trvalý zábor cca 4.000 m2. Starosta
informoval přítomné, že se v této záležitosti konalo již více schůzek s dotčenými orgány a dále, že se obci podařilo uhájit na této silnici všechny autobusové zastávky. Původním požadavkem Policie ČR bylo všechny nevyhovující autobusové zastávky na trase zrušit. V rámci rekonstrukce silnice
bude zřízena i nová autobusová zastávka u Zlatého Potoka.
Do další diskuse se nikdo nepřihlásil.
2016/11/07: ZO schvaluje záměr darovat pozemky pod komunikací
a souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu „II/312 hr. okr.
Ústí nad O. – křiž. II/446 před Hanušovicemi“.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
14. Smlouva o věcném břemeni
O souhlas se zřízením věcného břemene na stavbu pod názvem „Podlesí-Horní, DTS SU 1214, NNk“ požádala společnost ENPRO Enegro
s.r.o., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí. Jedná se vymístění distribuční

sítě z cizí trafostanice, výměnu podpěry vysokého napětí a instalace nové
distribuční trafostanice. V roce 2010 byla podepsána smlouva o uzavření
smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Stavba ovšem zasáhla i do
dalších obecních pozemků, a to p. č. st. 248, p. č. 159, p. č. 162/1 a p. č. 1896
v k. ú. Podlesí-město, a proto společnost žádá o toto zohlednění a uzavření
smlouvy o věcném břemeni. Do další diskuse se nikdo nepřihlásil.
2016/11/08: ZO souhlasí s uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na stavbu „Podlesí-Horní, DTS SU 1214, NNk“.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
15. Žádost o výjimku
Na minulém jednání zastupitelé schválili společnosti EMONTAS s.r.o.
souhlas se stavbou „Zlatý Potok – p. č 26 Krejsa, přípojka NNv“. Jednalo
se o stavbu nadzemní přípojky nízkého napětí ke staveništi pana Krejsy.
Stavební úřad ovšem požaduje po žadateli souhlas s výjimkou z ustanovení
§ 24 odst. 1, vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území – kde se stanovuje umístění vedení v zastavěném území pod zem.
Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2016/11/09: ZO souhlasí s udělením výjimky na stavbu „Zlatý Potok
– p.č 26 Krejsa, přípojka NNv“.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
16. Pronájmy bytů
Starosta seznámil přítomné s materiály pro jednání zastupitelstva, které
zpracovala referentka obce paní Marcela Rajnohová. Obec Malá Morava
v současné době disponuje 4 volnými byty, a to na adresách Malá Morava
čp. 88 a Malá Morava čp. 90 (2×) a ve Vojtíškově čp. 77. Přijaté žádosti posuzuje a hodnotí referent obce, na základě pravidel podle schválené
směrnice, upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce
Malá Morava.
Obci byly na základě zveřejněných oznámení doručeny žádosti o pronájem obecních bytů od těchto zájemců:
Žádosti o byty v Malé Moravě 88 (k nastěhování od 1. 2. 2017):
M. M., bytem xxx
L. K., bytem xxx
S. L., bytem xxx
Žádosti o byt č. 1 v Malé Moravě 90 (po paní Mahelové):
K. H., bytem xxx
M. M, bytem xxx
L. K., bytem xxx
S. L., bytem xxx
K. F., bytem xxx
Žádosti o byt č. 2 v Malé Moravě 90 (po paní Noskové):
K. H., bytem xxx
M. M., bytem xxx
L. K., bytem xxx
S. L., bytem xxx
Š. M., bytem xxx
Žádosti o byt ve Vojtíškově 77:
M. T., bytem xxx
S. L., bytem xxx
S. K., bytem xxx
F. J., bytem xxx
P. P., bytem xxx
Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých kritérií:
Byt č. 3, Vojtíškov čp. 77
1. M. T. - počet bodů 34
2. S. L. - počet bodů 32
3. S. K. - počet bodů 31
4. F. J. - počet bodů 29
5. P. P. - počet bodů 24
Byt č. 1, Malá Morava čp. 90
1. K. H. - počet bodů 61
2. M. M. - počet bodů 57
3. L. K. - počet bodů 51
4. K. F. - počet bodů 33
5. S. L. - počet bodů 32
6. F. J. - počet bodů 29

Byt č. 2, Malá Morava čp. 90
1. K. H. - počet bodů 61
2. M. M. - počet bodů 57
3. L. K. - počet bodů 51
4. Š. M. - počet bodů 42
5. S. L. - počet bodů 32
6. F. J. - počet bodů 29
Byt č. 1, Malá Morava čp. 88
1. M. M. - počet bodů 57
2. L. K. - počet bodů 51
3. S. L. - počet bodů 32
4. F. J, - počet bodů 29.
Bylo navrženo usnesení v tomto znění: ZO Malá Morava přiděluje byt ve
Vojtíškově čp. 77 - panu M., byt č. 1 Malá Morava čp. 90 panu M., byt č. 2
Malá Morava čp. 90 paní K. a byt č. 1 Malá Morava čp. 88 paní L.
Starosta vystoupil v diskusi s návrhem, aby zastupitelé využili ustanovení směrnice, kdy je možno v odůvodněných případech rozhodnout o přidělení bytu i mimo stanovený postup, a to v případu pana M. Navrhuje
byt mu nepřidělit. Důvodem je jeho špatná pověst, výtržnosti a chování ve
xxx, navíc bez souhlasu obce žil určitou dobu v podnájmu v obecním bytě.
Navrhuje byt ve Vojtíškově přidělit panu S. Pan M. se obhajoval, že už se
v chování polepšil a informoval, že v bytě pana xxx žil pouze z důvodu,
že neměl kde bydlet s rodinou. Paní M. Š. se ptá na bodování a proč má
42 bodů a ne tolik co paní K., když jsou obě důchodkyně a chce vědět,
v čem je rozdíl. Starosta odpověděl, že jí konkrétní odpověď teď nedá, protože podklady zpracovávala referentka obce a on nemá k dispozici povinné přílohy k žádostem a navrhl jí schůzku na úřadě, kde si může požádat
o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a veškeré
informace tam obdrží.
Starosta nechal hlasovat o pozměněném návrhu.
2016/11/10: ZO Malá Morava schvaluje přidělení bytu ve Vojtíškově čp.
xx - panu L. S., bytu č. 1 v Malé Moravě čp. xx panu M. M., bytu č. 2 v Malé
Moravě čp. xx paní H. K. a byt č. 1 v Malé Moravě čp. xx paní K. L.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
17. Nájem bytu v Podlesí
Starosta informoval přítomné o situaci v domě čp. 21 v Podlesí. Jsou
zde neustálé stížnosti na rodinu xxx. Ti si naopak zase stěžují na chování
ostatních nájemníků. Proběhla všeobecná diskuse.
2016/11/11: ZO souhlasí s tím, aby nebyla prodloužena nájemní
smlouva s manželi xxx.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
18. Odkup pohledávky
Starosta informoval přítomné se stanoviskem právního zástupce obce
Mgr. Svojanovské ve věci odstoupení od smlouvy se společností EPK a přerušení dodávky elektřiny do odběrných míst.
Dále informoval, že byla obci doručena nabídka společnosti REALITY
INVESTING Priv-Bond, s.r.o., na odkup pohledávky. Starosta otevřel diskusi. Pan Karel Svoboda se ptal, zda společnost s obcí komunikuje nebo
jenom zaslala tuto nabídku. Starosta sdělil, že na dotazy obce ohledně
upřesnění výše pohledávky ze společnosti nikdo nereagoval. Pan Temňák
navrhuje o odkupu pohledávky zatím nehlasovat a vstoupit do jednání
o podmínkách odkupu. K jeho názoru se přiklonili i ostatní zastupitelé.
ZO bere na vědomí situaci ohledně společnosti Energie pod kontrolou a nabídku na odkup pohledávky.
19. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce
Starosta seznámil přítomné se zápisy z provedených kontrol finančního
a kontrolního výboru obce. Finanční výbor provedl dvě kontroly, a to 28.
11. 2016 a 14. 9. 2016, kontrolní výbor tři, z toho jedna byla zaměřena na
kontrolu MŠ Malá Morava. Kontroly proběhly 5. 9. 2016, 28. 11. 2016 a
30. 11. 2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
ZO bere na vědomí výsledky kontrol výborů obce.
20. Dodatek smlouvy s ORP Šumperk
Starosta seznámil přítomné se zněním návrhu dodatku č. 2 Partnerské
smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová
služba“. K 31. 12. 2016 končí smlouva, která je uzavřena na zabezpečení
provozu Technologického centra ORP Šumperk, v němž obec využívá hostovanou spisovou službu.

2016/11/12: ZO souhlasí s podpisem dodatku č. 2. Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová
služba“ s městem Šumperk.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
21. Prodej pozemků - Podlesí
V minulosti byl schválen záměr prodeje pozemků p. č. st. 224 a p. č. 2265
v k. ú. Podlesí-město. Jelikož o prodej měli zájem dva žadatelé, bylo na
minulém jednání zastupitelstva rozhodnuto, že pozemky budou prodány
tomu, kdo nabídne vyšší cenu. Na zasedání poté proběhlo otevírání obálek
s nabídkami žadatelů. Starosta informoval, že manželé xxx od prodeje odstoupili. Vyzval pana Karla Svobodu, aby otevřel obálku s nabídkou pana
H. a přečetl nabízenou částku. Ta byla ve výši 112 000,- Kč.
2016/11/13: ZO schvaluje prodej pozemků p. č. st. 224 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 173 m2 a p. č. 2265 zahrada o výměře 324 m2 v k. ú.
Podlesí-město panu L. H., bytem Podlesí xxx, za cenu 112 000,- Kč + náklady spojené s převodem nemovitostí včetně znaleckého posudku.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
22. Žádosti o pronájem - Podlesí
Starosta seznámil zastupitele s doručenou žádostí I. K. z xxx o pronájem
pozemků p. č. 140/5 o výměře 20 m2, p. č. 2319/1 o výměře 440 m2 a p. č. 158/6
o výměře 2 117 m2 v k. ú. Podlesí-město. Tyto pozemky chce využít k pořádání
akcí v rámci zemědělské činnosti a akcí pro širokou veřejnost (Hubertova jízda,
výuka jízdy na koních apod.) Proběhla všeobecná diskuse. Pozemky je možné
pronajmout, ovšem všechny přístupové a vyježděné komunikace musí zůstat
veřejně přístupné. Dále musí být zachován přístup k nemovitostem ostatních
vlastníků.
2016/11/14: ZO schvaluje záměr pronájmu (pachtu) částí pozemků
p. č. 140/5, 2319/1 a 158/6 v k. ú. Podlesí-město, mimo vyježděné komunikace a přístupy k nemovitostem ostatních vlastníků, předem známému zájemci paní I. K., bytem xxx.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
23. Žádost o prodej - Podlesí
MUDr. K. K., bytem xxx, majitel rekreační chaty v Podlesí, požádal obec
o koupi pozemku p. č. 169 a 2145 v k. ú. Podlesí-město. Dle jeho sdělení
sousedí přes cestu s pozemky v jeho vlastnictví, pozemky udržuje a využívá. Protože pozemky nejsou zastavěny žádnou stavbou žadatele, starosta
navrhl pozemky neprodávat, ale pouze pronajmout, tak jak bylo učiněno
i v případě žádosti jeho souseda. To ovšem neplatí u pozemku p. č. 169,
zastavěná plocha a nádvoří, u kterého již byl schválen záměr pronájmu
pozemku jinému zájemci. Proběhla všeobecná diskuse o situaci na místě.
Starosta nechal hlasovat o návrhu neschválit záměr prodeje.
2016/11/15: ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 169 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 a p. č. 2145 o výměře 58 m2 ostatní
plocha v k. ú. Podlesí-město.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
Starosta nechal hlasovat o návrhu pronájmu pozemku.
2016/11/16: ZO schvaluje záměr pronájmu (pachtu) pozemku
p. č. 2145 ostatní plocha o výměře 58 m2 v k. ú. Podlesí-město předem
známému zájemci MUDr. K. K., bytem xxx.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
24. Smlouva o dodávce elektřiny na rok 2017
Ke dni 31. 12. 2016 končí smlouvy s dodavatelem na dodávku elektřiny do našich odběrných míst, kterých je celkem 31. Předpokládaná cena
dodávky na 1 rok (cca 330 000,- Kč bez DPH – dle údajů z roku 2013)
nepřekročí limit pro zadávání veřejných nabídek podle zákona o veřejných
zakázkách. Tudíž obec nemusí podle tohoto zákona postupovat. Ovšem
musí zachovat zásadu transparentnosti a rovného zacházení. E-mailem
byly osloveny 3 společnosti, a to ČEZ, EON a INNOGY k zaslání nabídky.
Po všeobecné diskusi byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka společnosti
ČEZ Prodej, s.r.o.
2016/11/17: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny
v roce 2017 se společností ČEZ Prodej, s.r.o., Praha 4, Duhová 1.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
25. Rozpočtová opatření na konci roku 2016
Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2016/11/18: ZO pověřuje starostu obce schvalováním a prováděním
všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována za-
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stupitelstvem obce, a kterými se mění i závazné ukazatele schváleného
rozpočtu, a to v období od 8. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
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2016/11/19: ZO ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo
obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 8. 12. 2016 do
31. 12. 2016 provedl na základě pověření.
Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
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26. Smlouva na Malomoravské slavnosti 2017
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na kulturní vystoupení
v rámci Malomoravských slavností 2017. Starosta otevřel diskusi, nikdo
z přítomných se do ní nepřihlásil.
2016/11/20: ZO schvaluje uzavření smlouvy na Malomoravské slavnosti 2017 s RASCALS AGENCY - umělecká agentura, ROŠČÁK Lubomír, Markova 2944/28, Ostrava - Zábřeh.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
27. Žádost o provádění zimní údržby
Na obec se obrátil A. M. ml. se žádostí o provádění zimní údržby na
místní komunikaci ve vlastnictví obce na pozemku p. č. 1752 v k. ú. Malá
Morava, vedoucí poblíž domu v jeho vlastnictví. Komunikace je v současnosti zařazena do seznamu komunikací, na kterých se zimní údržba neprovádí. Starosta informoval přítomné, že se u tohoto bodu vzdává práva
hlasovat a to z důvodu možného střetu zájmů. Byla otevřena diskuse, nikdo
z přítomných se do ní nepřihlásil.
2016/11/21: ZO schvaluje provádění zimní údržby na části místní komunikace č. 1B Malá Morava v délce cca 350 m.
Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
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28. Žádost o proplacení dovolené
Starosta obce, na základě ustanovení zákona o obcích, požádal zastupitelstvo o proplacení nevyčerpané dovolené z loňského roku v délce 7 dní.
Starosta i nyní informoval přítomné, že se u tohoto bodu vzdává práva hlasovat, a to opět z důvodu možného střetu zájmů. Byla otevřena diskuse,
nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.
2016/11/22: ZO souhlasí s proplacením zbytku nevyčerpané loňské
dovolené uvolněnému starostovi obce.
Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
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29. Inventury
Starosta obce seznámil přítomné se zahájením inventarizace majetku
obce za rok 2016. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o zahájení inventarizace majetku.
030. Diskuse
Pavel Morong se ptá, kdy bude možno provádět posyp komunikací
v rámci zimní údržby. Starosta odpověděl, že tuto zimu ne. Paní Kouřilová
apeluje na to, aby si pan Merčák uklidil plechovou boudu, která poškozuje
její plot. Paní Jana Mikuličová se ptá, proč nebyl jejímu synovi přidělen byt
na Vojtíškově, tvrdí, že se synem nejsou problémy a že by sama dohlédla na
pořádek v jeho bytě. Navrhuje, aby obec v jeho bytě prováděla pravidelné
kontroly. Dále se ptá, co bude obec dělat s ostatními byty, kde podle ní
nikdo nebydlí, například byt pana Juránka, Merčáka, Šamaje a paní Vávrové. Starosta odpověděl, že v případě pana Šamaje je u soudu podán návrh
na vyklizení bytu a u ostatních nájemníci řádně platí nájem. Paní Marie
Lisoňková se ptá na možnosti vyžití pro důchodce a financování těchto aktivit. Chtějí založit spolek. Starosta nabídl spolupráci při zakládání spolku
a financování činnosti z obecních dotací. Paní Marie Šikulová se ptá, jak
bude obec řešit situaci s byty, kde nikdo nebydlí. Starosta odpověděl stejně
jako paní Mikuličové. Dále se paní Šikulová ptá, kdy bude obec stavět něco
pro důchodce, již 30 let se tady pro ně nic neděje. Informuje, že minulosti byly dotace na domovy důchodců, kterých obec nevyužila. Pan starosta
se domnívá, že by v případě vybudování domova důchodců a následného
tržního nájemného v něm, neměli naši důchodci o toto zájem. Nájemné by
pro ně bylo moc vysoké. Pan Libor Lužík poděkoval zastupitelům za činnost na Vysoké a předal jim láhev slivovice. Starosta odpověděl, že je rád, že
je pan Lužík spokojený, ovšem láhev alkoholu odmítl, protože by mohla být
chápána jako úplatek. Pan Bína se ptá na domovní čističky odpadních vod.
Starosta odpověděl, že se, v případě zájmu občanů, bude obec snažit získat
dotace na jejich pořízení. Dotazník pro občany vyšel v obecním zpravodaji, ovšem zájem obyvatel je zatím minimální. Pan Petr Sklenář informuje,
že ve Vojtíškově nesvítí veřejné osvětlení. Paní Sobotková se ptá, co bude
s bytem, v případě, že pan S. nájem odmítne. Starosta odpověděl, že bude
znovu nabídnut k pronájmu.

Z historie bobů

Milé děti,
tato zima opravdu sněhem a mrazivými dny nešetřila, a tak jste si mohly zimních sportů užít do
sytosti. Dnes si ale řekneme, jak některé z těch ryze zimních sportů vznikly.

Saně svištící krajinou

Boby vznikly koncem 19. století ve Svatém
Mořici, kde si angličtí vojáci při zimních radovánkách přidali řídící mechanismus na klasické
saně. V roce 1898 se v témže místě uskutečnily
první závody.
Ve Svatém Mořici vznikl rovněž i první bobový klub, který od roku 1902 pravidelně stavěl
svou bobovou dráhu. Od původních dřevěných
nekapotovaných bobů se postupně přecházelo k laminátu a kevlar-karbonové konstrukci.
V roce 1923 byla v Paříži založena International
Bobsleigh and Tobogganing Federation (FIBT).
Od roku 1924 se staly boby olympijským sportem. Poprvé to bylo v Chamonix. Ženy se objevily na Olympiádě poprvé až v roce 2002, a to
v Salt Lake City.

31. Závěr jednání
Žádné další dotazy či připomínky nebyly a proto starosta obce Antonín
Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za
účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně úspěchů v novém roce a
v 17:15 hodin jednání ukončil.
Přílohy:
1. Rozpočtová opatření 200003/2016.
2. Provedená rozpočtová opatření starosty.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2017.
(Všechny přílohy jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce, popřípadě přímo na obecním úřadě.)
Zápis byl vyhotoven dne 12. 12. 2016
Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda, Walter Köhler
Zapsala: Simona Pospíchalová
Starosta obce: Marinov Antonín

S poezií zimy byla odedávna nerozlučně spojena představa veselé jízdy v saních zasněženou
krajinou. Již z dávného pravěku jsou známy nálezy, které svědčí o užívání saní téměř u všech
národů, a zdá se, že ze zcela jednoduchého tvaru
saní vyvinul teprve postupem dlouhé doby vůz
s koly.
U Vratislavi byly nalezeny hluboko v zemi zachované dlouhé kosti z koňských noh, provrtané
na několika místech a na spodní hraně zcela obroušené. Úprava těchto kostí ukazovala, že byly
připevněny pod dřevěnými sanicemi, aby bylo
dřevo chráněno od rychlého opotřebení při jízdě. Také na staroegyptských stavbách se tu a tam

nacházejí v kameni vyryté obrazy, znázorňující,
že tehdejší stavitelé používali saně, zhotovené
z mohutných dřev, k dopravě nejtěžších břemen
po písčité egyptské zemi.
Ke zhotovení saní používali Eskymáci kdysi
s oblibou veliké velrybí kosti, jako pevného a
pružného materiálu. Že i v nejstarších dobách
evropské kultury byly saně nejen užitečným dopravním prostředkem, ale také do jisté míry již
tehdy předmětem téměř přepychové výpravy,
dokazují bohatě krásnými a typickými řezbami
zdobené dřevěné saně, vykopané ve Skandinávii.
Byly tam nalezeny v hrobech náčelníka starých
slavných Vikingů.

Lední hokej

Hry podobné hokeji hráli už staří Řekové,
Egypťané, původní Američané a Aztékové. Tyto
hry byly velice drsné a připomínaly spíš rvačku.
Pravidla pro novodobý pozemní hokej vnikla v Anglii v osmdesátých letech devatenáctého
století.
Lední hokej ale vznikl v Kanadě, kde je národním sportem.

Brusle na ledě

Nálezy prvních kostěných bruslí se datují v tisících let před naším letopočtem. Nejstarší kovové
brusle, pocházející z přelomu letopočtu, byly nalezeny v Maďarsku u Balatonu, ale více se rozšířily
od 14. století v Nizozemí a Skandinávii.
Brusle se k botám připevňovaly za pomoci řemínků. Díky pozdějšímu přechodu na ostření na
dva břity, se žlábkem mezi nimi, se uživatelé mohli
zbavit hůlek, které do té doby sloužily k odpichu.
Bushnell sestrojil ve Philadelphii v roce 1848
celokovové brusle, které se k botám připevňovaly
ze stran šroubovacími svěrkami na kličku. Odtud
již byl jenom krok k bruslím, které byly přímo připevněny na boty šrouby a nýty.

Olšováčka připravil
Petr Mahel
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Co mám dělat,
najdu-li mrtvého ptáka?
Nahlaste to policii nebo veterinářům. U vodních ptáků se hlásí i jeden jediný uhynulý pták,
řeč je třeba o labutích nebo kachnách. U ostatních ptáků se hlásí až pět a více uhynulých kusů
na jednom místě.

Milé čtenářky,
v dnešní příloze pro ženy se budeme více věnovat tématu, o němž se nyní ve sdělovacích prostředcích hodně mluví, a to ptačí chřipce. Povíme si také něco o současné živočišné výrobě, která
produkuje kuřecí maso na náš trh a věcem s tím spojených.

Nebezpečí ptačí chřipky

Co obsahuje
kuřecí maso
Kuřecí maso je bohatým zdrojem živočišných
bílkovin. Obsahuje i velké množství vitamínů
skupiny B či selenu.
Je lehce stravitelné a přitom obsahuje velké
množství kvalitních bílkovin a jen malé množství tuku (zejména pokud ho konzumujeme bez
kůže). Je proto ideální potravinou pro redukční
či šetřící dietu. Ocení ho také sportovci, kteří
budují svalovou hmotu. Obsažený selen má antioxidační schopnosti a chrání náš organismus
proti volným radikálům. Vitamíny skupiny B
pomáhají tělu metabolizovat sacharidy, aminokyseliny i tuky.
A ještě jedna praktická rada. Ideální je kupovat kuřecí maso českého původu, protože má
zákazník záruku, že bylo kuře chováno a zpracováváno podle přísných norem Evropské unie.

Život kuřete
Ptačí chřipka je původně virové onemocnění ptáků, které je přenosné i na člověka. První
zmínka o této nemoci byla zaznamenána v Itálii
v roce 1961. V osmdesátých letech minulého století propukla v USA první epidemie a bylo při ní
zlikvidováno přes 17 milionů ptáků. V roce 1997
v Hong Kongu v Číně došlo poprvé k přenosu
z ptáka na člověka, kdy u osmnácti osob vyvolal
těžké onemocnění dýchacích cest a 6 z nich zemřelo. O osm let později, v říjnu roku 2005, byl
virus ptačí chřipky poprvé potvrzen v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. Během
února 2006 se nákaza rychle rozšířila do dalších
evropských států. V České republice byl první
případ zaznamenán 27. března 2006 u labutě nedaleko Hluboké nad Vltavou.

Přenos ptačí chřipky
V případě, že vlastníte velký chov ptactva, či
se jen rádi procházíte lesem nebo po loukách,
jistě vás zajímá, jak se ptačí chřipka u ptáků projevuje. Zvířata nakažená ptačí chřipkou jsou otupělá, netečná, mají načechrané peří, snáší méně
vajec. Objevuje se u nich ztráta chuti k jídlu, dýchací potíže. Smrt poté přichází rychle, a to do
druhého dne. Velmi rychle se nákaza šíří právě
mezi domácími ptáky, ke kterým patří slepice,
kachny, husy apod. V případě, že na své drůbeži tyto znaky pozorujete, je nutné, aby byl co
nejrychleji obeznámen epidemiolog. Riziko pro
člověka představuje možná změna chřipkového
viru, který nejen že nakazí člověka, ale snáze se
poté přenáší na člověka dalšího.

Vznik ptačí chřipky
Ptačí chřipka je nakažlivé onemocnění vyvolané chřipkovým virem typu A, který infikuje
zejména ptáky. Vyskytují se dvě formy – nízce patogenní a vysoce patogenní. Patogenní znamená
choroboplodný neboli způsobující chorobu. Současné problémy jsou spojené s výskytem vysoce
patogenní formy H5N1, tzn. takové formy, která
je pro člověka nebezpečná. Mezi ptáky se nákaza
přenáší slinami, nosními sekrety a trusem. Jakmile se v určitém chovu či na určitém místě zjistí
výskyt viru H5N1, jsou přijata ochranná opatření,
aby se zabránilo dalšímu šíření této nákazy. Celý
chov je většinou zlikvidován a celé ohnisko nákazy, tedy místo, kde se daný virus vyskytl, je důkladně dezinfikováno. Další šíření ptačí chřipky
na tomto místě, popřípadě z tohoto místa dále, je
poté velice málo pravděpodobné.

Léčba ptačí chřipky
Když už se ptačí chřipkou nakazíte, příznaky
jsou obdobné, jako když onemocníte klasickou
chřipkou - horečka, kašel, škrábání v krku, bolesti svalů, kloubů, zánět spojivek. Virus však
může vyvolat i těžká onemocnění dýchacích cest
a průjmová onemocnění. Inkubační doba, tedy
doba od nákazy do objevení se prvních příznaků, je u ptačí chřipky několik dní až jeden týden.
Při návštěvě lékaře je důležité se zmínit, zda
jste v posledních dnech pobývali v postižených
oblastech, popřípadě jestli jste byli v kontaktu
s domácími či divokými ptáky a jejich výkaly.
K tomu, abyste se nakazili, je někdy plně dostačující, když jste kontaminovaný výkal jen odstraňovali z kapoty svého auta.
cs.medixa.org

Jak vypadá takový život kuřete, které je chováno proto, abychom si na něm my, lidé, mohli
pochutnat?
Čerstvě vyklubané pískle spatří poprvé světlo světa v líhni jedné ze tří společností, které se
u nás produkcí jednodenních kuřat zabývají.
Ale krátce poté už řádně vakcinované putuje do
místa svého nového bydliště, v našem případě do
chovných hal. Tam stráví, ve společnosti dalších
350 000 příbuzných (v každé hale 50 000), většinou 35 dní svého života, během kterých doroste
do požadované hmotnosti kolem dvou kilogramů.
Nutno říct, že oněch 35 dní je pro kuřata dnes
o něco příjemnějších, než ještě před rokem.
V platnost totiž vstoupily normy EU, které povolují v rámci zlepšení welfare zvířat vyprodukovat maximálně 39 kg masa na m2, a tak dnes
mohou kuřata v halách o něco „volněji dýchat“.

Několik základních pojmů
Prodej ze dvora – oficiální, zákonem stanovené označení pro prodej malých množství
vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve
svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, v tržnici nebo na tržišti, nebo jejich dodání do místní maloobchodní
prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele.
Bio-drůbež – drůbež chovaná na základě přirozeného chování v souladu s přírodou a krmená
bio-krmivem pocházejícím z přísně kontrolované výsadby. Způsob výkrmu bio-kuřat probíhá
podle stanovených pravidel bio a je úplně zdokumentován. Takto chovaná drůbež je označena

certifikátem bio, který chovateli vystaví pověřená
organizace. U bio-drůbeže není součástí pravidel
šetrná porážka doma. Tato zvířata jsou většinou
nakládána jako ostatní drůbež, dopravována a
porážena na klasických porážkách s certifikací
bio. Tímto nelze u bio-kuřat vyloučit negativní
vliv předporážkového stresu.
Selská drůbež – není to oficiální označení
jako bio-drůbež, běžně se tak označují zvířata chovaná tradičním způsobem, odpovídajícím fyziologickým potřebám zvířat a porážená
v místě výkrmu nebo chovu. Za podstatné považuji způsob porážky – tedy domácí porážku,
která eliminuje vliv předporážkového stresu.

Valbeřická
bábovka
Ingredience: 300 g hladké mouky, 300 g cukru
krupice, 250 ml mléka, 250 ml oleje, 100 ml tuzemák, 100 g čokolády na vaření, 100 g rozinek,
4 vejce, 1 balíček prášku do pečiva, 1 balíček vanilkového cukru.
Mouku, cukr, žloutky, vanilkový cukr, prášek
do pečiva, mléko a olej důkladně vyšleháme. Čokoládu na vaření rozpustíme ve vodní lázni a zamícháme do těsta. Z bílku vytvoříme sníh a lehce
spojíme s těstem. Namočíme rozinky do tuzemáku a přidáme do těsta. Pocukrujeme moučkovým cukrem a přelijeme čokoládu na vaření.

Pojízdná prodejna

(Vzpomínka na kamaráda a na někdejší zásobování občanů)
Kdysi dávno žil na Vysoké mladík jménem
Franta Kurečka. Jeho příběh byl docela zajímavý. Žil tam s mámou a dalšími devíti sourozenci.
Táta s nimi již delší dobu nežil. Jeho maminka
pracovala v místním statku jako dělnice v kravíně. Bydleli, jak jinak, ve služebním statkovém
bytě v největším baráku v bývalém statku ve
Vysoké. Od svých spolužáků ve škole dostal přezdívku „bobr“. Měl takové divné laloky ve tváři,
ale to jen když se naštval. Ale on byl spíše povahy
veselé a přátelské a s každým se dokázal rychle
skamarádit.
Jako všichni kluci v tomto kraji se vyučil zemědělcem. Součástí tohoto vzdělání byl řidičák
na skoro na všechno - motocykl, osobní automobil i nákladní automobil a traktor, tehdy zcela
zdarma. Takže měl takzvanou „trojku“. Přišel čas
a on se odebral na vojnu. Povolávací rozkaz měl
k tankovému pluku do Přáslavic u Olomouce.
Tam hned při nástupu prohlásil, pro velké pobavení všech přítomných, že na vojně nebude, že
napíše panu presidentovi a ten jej z vojny pošle
domů. Všichni jej měli od té chvíle za blázna. Ale
takových tam bylo více, co se nějak odlišovali od
všech ostatních.
Franta byl takový správný vesničan, sice pomalejší, ale jinak všechny povinnosti na vojně
při výcviku na něj kladené zvládal hravě a bez
potíží. Navíc byl i oblíbený, protože všechny
potíže zvládal s humorem jemu vlastním, a to
je v těžkých chvílích vojáka přímo dar. Proto jej
i ostatní vojáci z jeho roty měli rádi.
Asi po čtrnácti dnech přiletěl na rotu nějaký
vyplašený lampasák ze štábu a začal Frantu shánět. Kde jako je, že se musí ihned hlásit u velitele. No, ten Franta tomu presidentovi opravdu
napsal a pan president jej ihned nechal propustit
z vojny a poslat domů, což byla jedna z mnoha
presidentských pravomocí.
Všichni na pluku v Přáslavicích si sedli na zadek. Bylo to, jako když do všech hrom udeří. Jak
lampasáci, tak všichni ostatní vojáci. A hned se
Franty ptali, co tam tomu presidentovi vlastně
psal, že to jako napíší také. No, záklaďáci – vojáci základní služby, co s ním narukovali – ihned
psali presidentovi jako mourovatí, ale dvouletou
vojnu si odsloužili všichni celou. A to do posledního dne služby.
A co v tom Frantově dopise presidentovi stálo? Napsal po pravdě, jak to s ním vlastně je. Že

pochází ze zapadlé vesničky na severní Moravě
– Vysoké, kde lišky dávají dobrou noc. Že tam
žije s maminkou a devíti sourozenci. Že nemají
tátu a on je nejstarší a o ty děti se musí starat a
tak dále.
Po návratu domů ale ze státního statku odešel
a nastoupil jako řidič a prodavač pojízdné prodejny Jednoty a objížděl s ní okolní vesnice. Okruh
působnosti měl opravdu veliký, od hranic kraje u
Červeného Potoka, až po Kladské sedlo za Starým
Městem pod Sněžníkem. Lidem, hlavně místním
ženám, vozil zboží do tašek, co si která napsala na
lísteček předešlý den, ale měl i zboží tak zvaně na
volno. Případně dovezl všem i to, co zrovna v jejich obchodě nebylo. U většiny tehdejších obcí
sice obchod byl, ale u menších osad a samot již
ne. Otáčel se tak, aby v každém místě byl alespoň
dvakrát a někdy i třikrát do týdne.
I nadále bydlel s maminkou na Vysoké, a
proto bylo nutné, aby tam s tím jeho obchodem
i parkoval. Byla to takový autobus, na který si ti
starší jistě ještě vzpomenou.
Tak zvaná pojízdná prodejna byla pro místní
lidi veledůležitá a potřebná služba. Nakládací
stanoviště pro zboží měl Franta hned dvě, a to
jedno v Hanušovicích pro obce a samoty kolem
Moravy a jedno ve Starém Městě pod Sněžníkem
pro obce a samoty v jeho okolí. Pro lidi a hlavně
ženské, co pracovaly v lese, nebo na vzdáleněj-

ších polích, byla jeho „pojízdná“ doslova požehnáním. Nedovedu si představit, jak by odtamtud
lítaly někam za nákupy. Takhle všechny věděly,
že co si napsaly, to budou mít v taškách nachystané. Franta měl sice stanovená místa stání, kam
musel přijet včas a přesně podle jízdního řádu
prodejny, ale jak jsem již uvedl, zajížděl i jinam,
a to podle toho, jak se s lidmi domluvil, nebo jak
jej požádali páni od lesů a vedoucí jednotlivých
farem u statků. Třeba na Bystřiny, na Cibulku, do
Skleného, Zlatého Potoka nebo třeba na horní
konec Vojtíškova. Mohl bych takovýchto odloučených míst jmenovat víc. Vedení místních podniků v tom viděli dobrou věc už proto, že jim lidé
zbytečně neutíkali z práce, aby si stihli nakoupit.
Franta byl všeobecně oblíbený člověk. Několikráte jsem se s ním zcela náhodně setkal při
jeho práci. Jednou mě dokonce málem přejel na
motorce, když jel sám na nákup po polní cestě
z Vysoké do Vysokých Žibřidovic. Oba jsme se
tomu tehdy zasmáli. Já netušil, že v té samotě
na mě vybafne motorka a on zase neměl tušení,
že za zatáčkou, skoro u sousoší svatých, se bude
poflakovat nějaký pobuda. Já tam ale byl zrovna
vyměřovat optickým dálkoměrem.
Oba jsme se zasmáli, trochu si „splkli“, a pak
už mi Franta na hřmotící motorce zmizel za ohybem cesty.
Ludvík Vrána
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Státní traktorová stanice ve Vlaském

Dnes již z mladých lidí skoro nikdo neví, co
to vlastně byly tzv. StS. Byly to Státní traktorové
stanice, taková technická pomoc pro naše zemědělství. Hlavně pro začínající JZD, ale později
i pro Státní statky.
Vznikly asi v polovině padesátých let minulého století a vydržely „v původním balení“ asi
do poloviny sedmdesátých let. Později již nebyly
potřeba, protože po rozsáhlém slučování jednotlivých zemědělských podniků si každý zemědělský velkopodnik budoval své vlastní technické
zázemí. A řada těchto StS samovolně splynula
s místními zemědělskými závody. Samostatné
StS někde zůstaly, ale byly to již spíše podniky,
které pracovaly na základě vlastního hospodaření, zakázek od zemědělských závodů, případně
od lesních závodů a podniků. Byly to potom úplně jiné podniky, než bylo původně zamýšleno při
jejich vzniku.
V těch původních StS se soustřeďovalo vše
nové a moderní, potřebné pro naše zemědělství. Bylo jasné, že po kolektivizaci a socializaci našeho zemědělství již nebude únosné, aby
někde někdo dřel na svém políčku od rána do
večera s koněm, nebo krávou. Bylo třeba zavést
do zemědělské velkovýroby nové technologické
postupy, které byly již vyzkoušené za první republiky, ale jen v malém měřítku. Většinou jen
na velkostatcích, ale často ani tam ne. Také naše

strojírenství ještě v dobách první republiky neprodukovalo dostatečné množství techniky pro
zemědělství. Nedá se sice říci, že by se traktory
a jiné stroje potřebné pro zemědělskou velkovýrobu nevyráběly, ale bylo jich málo. Podnikatelé
v této oblasti výroby měli spíše obavy, že by jejich
výrobky nikdo nekupoval. Tak tomu bylo v celé
Evropě. Jen v USA se velkovýroba zemědělských
strojů a zemědělské techniky rozjela naplno ještě
před druhou světovou válkou. U nás podmínky
pro velkovýrobu přišly až po roce 1953. Bylo to
v době, kdy došlo ke kolektivizaci na našem venkově již ve velkém měřítku, a kdy již nazrál čas,
že se malovýroba v zemědělství již nadále dělat
nedá. Tento poznatek platí i pro dnešek, i když za
jiných společensko-ekonomických forem.
V padesátých letech byl vytvořen systém výroby veškeré zemědělské techniky ve velkém.
Vznikl obrovský národní podnik Agrostroj, který se touto výrobou zabýval. K tomu byly vytvořeny i základy zemědělského výzkumnictví. Byly
to strojírenské podniky především v Roudnici
nad Labem, v Jičíně, v Pelhřimově, v Prostějově, ale i jinde. Protože se zjistilo, že Škoda Plzeň
není schopna zajistit okamžitou motorizaci na
našich polích výrobou traktorů, musely se zprvu
dovážet pásové traktory ze SSSR, kde byla jejich
nadvýroba, a proto tam byli rádi za naše nákupy.
Přesto byl vybudován obrovský traktorový

Lanová dráha Sklené – Podbělka

Vojenská nákladní lanová dráha ze Skleného
na Podbělku byla vybudována za účelem dopravy stavebního materiálu na výstavbu objektů
lehkého opevnění vz. 37 a v budoucnu i objektů
těžkého opevnění, budovaného na obranu proti
útoku tehdy sousedního Německa v prostoru východního hřebenu Králického Sněžníku. Lanová
dráha byla v provozu od roku 1937 do září 1938.
Její dolní stanice se nacházela nad vsí Sklené. Trasa stoupala severním směrem na vrchol
Chlumu, kde byl konec prvního úseku, vykládací a překládací stanice a složiště materiálu.
V tomto místě se lanovka přimykala k budované
linii opevnění. Druhý úsek pokračoval jen mírně změněným směrem stále přibližně k severu k vrcholu Sviní hory (či též Slamníku). Zde
končil a navazoval na něj úsek třetí vedoucí na
vrchol Podbělky. Prostor stanice na Sviní hoře
sloužil stejným účelům, jako stanice na Chlumu.
Lanovka používala dvoulanový systém německé firmy Bleichert při použití jednoho lana

nosného a jednoho tažného. Stožáry, za které
sloužily často jen seříznuté stromy, nebyly vybaveny kladkami. Zařízení dodal, postavil i demontoval 1. železniční pluk z Pardubic.
Na existenci lanovky dodnes upomínají zbytky stavebního materiálu v prostorech překládacích stanic a na vrcholu Podbělky. Tam se rovněž
nalézá zarostlý a špatně znatelný základ vrcholového příhradového stožáru. V nevelké vzdálenosti od něj byl nalezen lanovkový běhoun, který se v současnosti nachází v expozici muzejně
zpřístupněné dělostřelecké tvrze Bouda.
Ve vzdálenosti 1,5 km severovýchodně od
Podbělky se nachází vrchol Sušiny, kde se nacházela horní stanice shodné lanové dráhy z Hynčic.
Uvažovaná úzkorozchodná železnice spojující
obě horní stanice nebyla zrealizována.
Tomáš Šetina a kolektiv
Králický Sněžník
(FortPrint Dvůr Králové nad Labem, 2004)

Nalezený původní běhoun nákladní visuté dvoulanové dráhy oběžného systému, která měla tři izolované úseky, denní přepravní kapacitu 100 tun, šikmou délku 4 000 m, překonávající převýšení 500 m.

podnik Zetor v Brně. Jeho úkolem byla výroba
malých a středních kolových traktorů. Podnik na
výrobu těžkých kolových traktorů byl vybudován
ve slovenském Martině. Každý z těchto podniků
měl navíc vybudovánu řadu podpůrných závodů. Jeden z nich byl i v Hanušovicích - na Holbě.
Zde se soustředili na výrobu traktorových kabin.
Posléze byla otevřena montovna traktorových
sedaček ve Starém městě pod Sněžníkem.
Nyní trochu blíže k vlastním Státním traktorovým stanicím.
Zde se soustředila technika pro zemědělství,
ale byly tu i sklady náhradních dílů a sklady pohonných hmot pro motorové stroje používané
v zemědělství. Byly to vlastně takové přechodné
sklady všeho potřebného. Zde se zaměstnanci
StS nejen starali o údržbu těchto strojů, ale většinou i s těmito stroji vyjížděli na nárazové zemědělské práce. Jednak to byla vlastní orba, setí,
ošetřování plodin a jejich sklizeň a zase orba.
K tomu sloužily právě traktory, z počátku pásové, později už i kolové.
Jako chlapec jsem okukoval ty pásové traktory
DT ruské výroby, jak oraly pole ve Vysoké, ale
i jinde. V zimě bylo zase výhodou, že vždy projely i tam, kam se nikdo s kolovým vozidlem pro
velké sněhové závěje nedostal. Zvláště na cestách
třetí třídy, nebo spojovacích polních cestách
mezi obcemi. Dnes se tam obligátně instaluje
cedulka, že se silnice v zimě neudržuje, případně
tam není nic a cesta je neprůjezdná. Toto bylo
v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech
minulého století nemyslitelné. Vždy se dalo projet a dojet, kam bylo třeba. Pro tento účel bývaly
tzv. nasmlouvané služby od okresní správy silnic,
a to jednak na traktorové stanici, ale i na vlastních statcích a JZD, které stanovovaly, kdo a kdy
má kterou cestu v zimním období na starost.
Práce traktoristů byla namáhavá, těžká, zodpovědná a hlavně často nedoceněná. Obdobné
tak to byla práce na kombajnech nebo sklízecích
mlátičkách, různých buldozerech, jeřábech, nákladních autech atd.
Po zániku místních StS a jejich včlenění do
zemědělských podniků pro ně práce neskončila, ale ještě více se zintenzívnila. Pro dodávání
náhradních dílů pro zemědělskou techniku, ale
i dodávky celých zemědělských strojů a zařízení
již sloužil tzv. UPZT (Ústřední podnik zemědělské techniky), který pak pro zemědělské podniky
dodával vše. Byla to vlastně taková zemědělská
mototechna. Pro okres Šumperk měl sídlo ÚPZT
ve Vikýřovicích, kde i nadále sídlila centrální
StS. Zde byli pověření technici, kteří byli napojeni na jednotlivé zemědělské podniky v okrese
a na telefonické zavolání zabezpečovali dodání
dodávek náhradních dílů, a to pokud možno
okamžitě. Zvláště důležité to bylo ve špičkových
obdobích zemědělských prací, jako to byly například žně, sklizeň brambor a podobně.
Státní traktorová stanice ve Vlaském pak
fungovala jako podpůrný technický podnik pro
Státní statek Hanušovice. A to až do převratu. Po
revoluci to již šlo s ní hodně dolů. Ale to jsou již
známé a hlavně současné věci, které místní občané dobře znají.
Jen je třeba vzpomenout, že v minulosti v ní
nacházelo a mělo hodně místních lidí práci, což
se o dnešní době říci nedá.
Ludvík Vrána

Štědrý den u Reichlů na Vysoké

Dopolední hodiny Štědrého dne na Vysoké 24. 12. 2016 - patřily společnému setkání místních chatařů a chalupářů u jesliček, které zorganizovali Pavel a Soňa Reichlovi. Nachystali malé
jesličky.
Vánoční atmosféru dotvářel poslech pěkných
koled. Pozvaní byli všichni osadníci ze vsi.
Manželé Reichlovi pro ně připravili jako vánoční dárek různé občerstvení v podobě výborného punče a dobrého cukroví i jiných sladkostí.
Děti rády ochutnávaly dětský punč.
Při poslechu koled, popíjení punče a pojídání
sladkostí se nezapomnělo ani na zvířátka! Přítomné děti pro ně zavěsily na blízký smrk mrkve
a jablíčka.

Po příjemně stráveném dopoledni se účastníci
rozešli domů na oběd a těšili se na tajemný Štěd-

rý večer v kruhu své rodiny a blízkých přátel.
Karel Reichl

Naše jubilantka
V lednu oslavila 80 let

paní Katarína KRELLEROVÁ.
K životnímu jubileu jí srdečně gratulujeme.

Mýty o kocovině. Co rozhodně není pravda?

Co je nejlepším lékem na kocovinu? Když se
člověk rozhlédne okolo sebe a vnímá některé
rady „již poučených“, tak těžko říct. Těchto mýtů
se zbavte jednou provždy!
Vyprošťovák, či káva? Tímhle se po flámu
dohromady nikdy nedáte. Nevěříte? Na tyhle
„pravdy“ pozor!
1. Vyprošťovák zabírá
„Čím ses zkazil, tím se taky naprav.“ Jako vážně? Ne. Pokud začnete pít ještě v momentě, kdy
máte kocovinu, sice se přechodně můžete začít
cítit lépe, ale pouze tím oddalujete pozdější agónii. Přebíjení alkoholu alkoholem zvyšuje stávající toxicitu ve vašem těle.
Hlavní příčinou kocoviny je etanol – alkohol
v nápojích. Tato toxická chemikálie je diuretikum, což znamená, že budete močit více než
obvykle, a tím dojde k dehydrataci. Z tohoto dů-

vodu je pití čisté vody ten nejlepší způsob, jak
kocovinu přežít.
2. Po smaženém jídle je to lepší
Slanina, vajíčka, smažený chleba? „Mastnota
vsákne veškerý alkohol.“ Ačkoli je tohle často nabízeno jako skvělý lék na kocovinu, mastnou snídani vynechte (je příliš těžká) a místo ní si dejte
banán nebo nějaké jiné čerstvé ovoce. Banán
nebo kiwi doplňují hladinu draslíku - minerálu,
který ztrácíte, když to s alkoholem přeženete.
3. Běhání odstraňuje bolesti hlavy
Čerstvý vzduch vám může dělat dobře, pokud
se potýkáte s kocovinou, ale pouze v případě, že
se jedná o nenásilné procházky. Vyhnat bolest
hlavy dřinou v posilovně je nesmysl. Alkohol je
diuretikum, to znamená, že váš organismu je dehydrovaný. Náročné cvičení způsobí, že se budete potit, takže tekutin ztratíte ještě víc. Hlava se

vám rozskočí, skolí vás ještě větší únava. Radši si
pořádně odpočiňte a nechte svoje tělo zotavit se.
4. Pořádně silnou kávou se nic nezkazí
Je lákavé dát si silnou kávu hned ráno „poté“,
ale stejně jako alkohol je kofein diuretikum
(i když má mírnější účinek než alkohol). Jeden
šálek kávy sice není tak hrozný prohřešek, ale je
nutné zapít ho čistou vodou a zajistit příjem tekutin. Pokud to zvládnete, dejte si radši ovocnou
šťávu nebo bylinkový čaj.
5. Na kocovinu se musí jíst!
Pár hodin nic, najednou přichází hlad. Kdo by
to neznal? Jenže pozor, tučné jídlo dráždí žaludek, takže se můžete ve svých malátných stavech
„vrátit v čase“. Pořádný dlabanec si příště dejte
radši chvíli před tím, než vyrazíte na večírek.
Zpomalíte tím vstřebávání alkoholu.
Prostreno.cz, 15. 1. 2017
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IX. ročník - Čuprdrink na Vysoké,
soutěž o nejkvalitnější slivovici

V podvečer prvního vánočního svátku – 25. 12.
2016 – zasedla u Reichlů na Vysoké devítičlenná
odborná porota, složená z náhodně přítomných
návštěvníků, za účasti šesti mužů a tří žen, aby
ohodnotila letošní vzorky soutěže „Čuprdrink“.
Hodnocení probíhalo v nejvyšším utajení.
O titul v IX. ročníku, jedné z nejprestižnějších
soutěží na Vysoké, se ucházelo 12 zástupců rodin chatařů a chalupářů ze vsi i z blízkého okolí.
Degustace se řídila přísnými pravidly a zásadou

utajení původu slivovic. Jednotlivé ochutnávky
byly očíslovány. Porotci hodnotili kvalitu, chuť a
vůni donesených vzorků slivovice. Soutěžní kola
uváděl pan Karel Reichl. Samotná soutěž probíhala v klidném duchu, bez problémů. Žádný
protest k výsledkům nebyl vznesen.
Po skončení koštu členové poroty, organizátoři
akce a další milí hosté, zasedli ke společnému stolu a u dobrého občerstvení a chutného pohoštění
v podobě obložených talířů a vánočního cukroví,

A jdeme na to…

V uplynulém roce Vysoká nezahálela, jedna akce střídala druhou. Věříme, že se nám vydaří soutěže a setkání i v letošním roce za finanční pomoci
Obecního úřadu Malá Morava, OÚ Bohdíkov a MěÚ Hanušovice. Na akce
se sjíždějí malí i velcí z širokého okolí, zejména velkou popularitu má Den
dětí, odbíjená, drakiáda, Mikuláš a vánoční koncert dětí ze ZŠ Bohdíkov.
Proto vítáme každý podnět k vylepšení a jakýkoliv sponzorský dar.
Co nás čeká letos…
14. ledna proběhl curling u Lužíků a 4. února se konaly běžecké závody.
Počasí přálo, účast hojná a radost z pohybu.
29. 4. nás čeká schůze chatařů a chalupářů, stavění májky, brigáda, opékání.
3. 6. Den dětí, koncert ZŠ Bohdíkov, karaoke, soutěže, malování, zábava.
24. 6. Petanque u Lužíků.
5. 7. a 6. 7. 2017 v odbíjené a nohejbale.
7. 10. Drakiáda s překvapením, vítání nových občánků na Vysoké.
11. 11. Lampionový průvod se strašidly.
2. 12. Mikulášská nadílka v kapli.
16. 12. Vánoční koncert v kapli – děti ZŠ Bohdíkov
24. 12. Štědrovečerní setkání u stromečku v kapli, zpívání koled ve 22.00 hod.
31. 12. 2017 Hokejbal u Lužíků, o půlnoci vítání nového roku s ohňostrojem.
A co pod čarou…
6. 5. Zájezd za poznáním do Krakova.
13. 5. turistický výlet – lomy Vápenná – organizuje Šlapáček.
V květnu také OÚ Malá Morava organizuje zájezd do Kroměříže.
Všechny akce budou včas oznámeny formou e-mailů a na vývěsce v obci
i v okolí.
Vítejme vše pěkné v roce 2017, radujme se ze života a utužujme dobré
sousedské vztahy.
Za pořadatele
Jaromír Straka

které připravili místní chataři a chalupáři, si vyměňovali své bohaté zkušenosti z páleničářské
praxe, doplněné zajímavým vánočním vyprávěním, veselými příhodami i povedenými vtipy.
Členové komise se zajímali o své hodnocení a
hodnocení svých kolegů. Opětovně jednotlivé
vzorky hodnotili a předávali si zjištěné poznatky.
Z této diskuse vznikl podnět na příští - 10. ročník
soutěže. Za účelem zvýšení objektivity hodnocení
navrhli soutěžící uskutečnit dvě kola ochutnávky
a vzorky při tom přeházet. Návrh byl přijat s obavami, zda komise bude schopna po dvou soutěžních kolech hodnotit vzorky zcela objektivně.
A jaké byly výsledky?
Vítězná slivovice byla vyhlášena organizátorem akce večer v osm hodin. Zlato získala slivovice od majitele pana Bíny a pana Macháčka,
stříbro putovalo k panu Váňovi a bronz obdržel
pan Kubáč, chatař z Vojtíškova. Vítěz rozhodl
o další konzumaci zbytků slivovice ve prospěch
ostatních soutěžících, rozhodčích a diváků.
Loňský vítěz této soutěže, chalupář Luděk
Svoboda, titul bohužel neobhájil.
Radostná nálada a volná zábava prolínala celým
svátečním večerem. Na další ročník této zdařilé
akce v příjemném prostředí a v přátelském duchu
mezi účastníky soutěže se v příštím roce těší
Karel Reichl

Tělovýchovná jednota Sokol Malá Morava
pořádá v sobotu 15. dubna 2017 od 19.30 hodin
v kulturním domě Malá Morava

velikonoční zábavu.
K poslechu a tanci hraje skupina Protektor.
K dobré náladě přispěje i půlnoční
losování bohaté tomboly.
Srdečně Vás k návštěvě zvou pořadatelé.

Pozvánka na fotbal

Čtrnáctým kolem, umožní-li to počasí, začne v druhé polovině března jarní
část 2K CONSULTING - III. třídy mužů. Tým Sokola Malá Morava se popere
o ještě lepší umístění, a proto neváhejte a přijďte naše fotbalisty povzbudit.
A kdy a kam? K tomu vám jistě poslouží níže uvedený rozpis všech
zbývajících utkání. Pokud je mužstvo Malé Moravy uvedeno jako první,
znamená to, že hraje na svém hřišti v Podlesí, v opačném případě na stadionech svých soupeřů.
Sobota 25. 3. v 15.00 hod.
Malá Morava - Jedlí
Sobota 8. 4.
v 15.30 hod.
Rovensko - Malá Morava
Sobota 15. 4. v 16.00 hod.
Malá Morava - Úsov
Neděle 23. 4. ve 13.30 hod.
Ruda n. M. B - Malá Morava
Sobota 29. 4. v 16.00 hod.
Malá Morava - Loštice B
Sobota 6. 5.
v 16.30 hod.
Postřelmov B - Malá Morava
Sobota 13. 5. v 16.30 hod.
Malá Morava - Libina B
Neděle 21. 5. v 17.00 hod.
Palonín - Malá Morava
Sobota 27. 5. v 17,00 hod.
Malá Morava - Jestřebí
Neděle 4. 6.
v 17.00 hod.
Podolí - Malá Morava
Sobota 10. 6. v 17.00 hod.
Malá Morava - Krchleby
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