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Malou Moravou se prohnala větrná smršť

Vichr zdecimoval také atrakce na Dolní Moravě

Určitě se všichni shodneme na tom, že 
takovou větrnou smršť, jaká se přes naši 
obec přehnala ráno ve středu 8. července, 
nikdo z nás nepamatuje. Naštěstí na majet-
ku občanů nezpůsobila žádné větší škody.

Značně bylo ovšem poškozené vedení 
vysokého napětí u Vojtíškova a ve Vlaském, 
zničená byla i část vedení nízkého napětí a 
veřejného osvětlení ve Vysokém Potoku a na 
Malé Moravě. Z těchto důvodů nešel v  celé 
obci až do čtvrtka 9. července elektrický 
proud. Ovšem byla i místa, kde se dodávka 
proudu podařila obnovit až v pátek.

Škody na lesních porostech se v celé 
zasažené oblasti od Dolní Moravy až po Sta-
ré Město odhadují až na 150 000 m3 dříví. 
Bezprostředně po půlhodinové vichřici byly 

z důvodu popadaných stromů neprůjezdné 
silnice z Vlaského až po Zlatý Potok, silnice 
na Vojtíškov, Malou Moravu i Podlesí, ale 
i  další místní komunikace. Od čtvrté hodiny 
ranní tyto polomy v obci likvidovala pouze 
naše jednotka sboru dobrovolných hasičů, 
ostatní profesionální sbory měly spoustu 
práce v jiných oblastech, zejména na Sta-
roměstsku. Později se k hasičům přidali 
i  někteří občané, kteří se nemohli dostat do 
zaměstnání a také pomáhali. Spolu s pra-
covníky obce se nám podařilo hlavní tah na 
Hanušovice alespoň částečně zprůjezdnit po 
deváté hodině. Poslední místní komunikace 
byla zprůjezdněna kolem páté hodiny.

Velké škody napáchala vichřice také na 
železniční trati z Dolní Lipky do Hanušovic. 

Popadaných stromů a větví bylo na kolejích 
tolik, že se trať podařilo železničářům zprů-
jezdnit až v pátek 10. července, a to tak včas, 
že tudy první páteční vlak do Hanušovic 
mohl bezpečně projet.

Řádění vichru skončilo a teď je už je to jen 
na nás, abychom své okolí uklidili od zbytků 
popadaných a vyvrácených stromů a udělali 
vše proto, aby naše vesnice byla opět krásná 
a uklizená.

Ještě jednou bych rád poděkoval všem, 
kteří jen nečekali, až jim někdo s motorovou 
pilou proklestí cestu, ale sami přiložili ruce 
k dílu. Bylo vás takových určitě hodně, proto 
si zasloužíte veliký dík.

Antonín Marinov, starosta

Silný vítr z úterka 7. 7. na středu 8. 7. 
také zcela poničil letní atrakce rekreačního 
střediska v Dolní Moravě pod Králickým 
Sněžníkem. Rezort je vyhledávaný turisty 
také z celého Olomouckého kraje.

„Spadlé stromy zcela zničily Mamutíkův 
vodní park a Lesní zážitkový park, který jsme 
v sobotu jako novinku, jedinou v  republice, 
otvírali. Škoda je odhadem 12  až 15  milio-
nů korun,“ uvedl ředitel a jednatel společ-
nosti Sněžník Martin Palán.

Za své vzal i lanový park a bobová drá-
ha. Těžké ocelové konstrukce byly podle 

Palána vytrhány ze země a zohýbány jako 
plastelína.

„Podle místních to bylo tornádo. Za celou 
dobu tady pamětníci nic takového nezažili. 
Škody jsou obrovské,“ dodal Martin Palán.

Podle mluvčí Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje Venduly Horá-
kové hasiči v rezortu Dolní Morava kvůli 
větru nezasahovali. „Situaci tam zřejmě 
zvládli vlastními silami, nikdo nás o technic-
kou pomoc nežádal,“ konstatovala Vendula 
Horáková.

Všichni zaměstnanci střediska začali ih-

ned pracovat na odstranění škod.
„Jsme v provozu, návštěvníci mohou 

přijet. Některé atrakce se podaří obnovit 
v  krátké době a stále ještě dost zbývá těch, 
které vítr nezasáhl a jsou plně funkční,“ sdě-
lila Lucie Krupičková z informačního centra 
Dolní Morava.

Není to poprvé, kdy na Dolní Moravě 
řádily přírodní živly. V roce 2012 vyhořel 
rozestavěný hotel Vista, škody šly tehdy do 
desítek milionů korun.

Hana Kubová
ČTK, 8. 7. 2015

Zničené atrakce na Dolní Moravě.                Foto: ČTK/David Taneček
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Malá úvaha o lidské závisti

Zákaz vstupu do lesů

Nová linka
O prázdninách od 1. července do 31. srp-

na 2015 jezdí denně autobusová linka Praha 
(odjezd 6.15) - Králíky (10.15) - Malá Mora-
va,-pohostinství (10.26) – Hanušovice, potra-
viny (10.40) - Jeseník(příjezd 11.30).

A zpátky Jeseník (odjezd 13.00) – Hanu-
šovice, potraviny (13.45) - Malá Morava, 
pohostinství (13.57) – Králíky (14.08) – Pra-
ha (příjezd 17.50).

V úseku Chlumec nad Cidlinou, náměstí 
– Hanušovice, potraviny, platí tarif IREDO 
s možností platit kartou OREDO.

Petr Mahel

ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České 
republiky v katastrálních územích:

Vysoké Žibřidovice, Žleb, Malá Morava, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, 
Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Staré Město,

Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Malé Vrbno, Velké Vrbno,
Chrastice, Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice, Nová Seninka, Šléglov,

na dobu od 13. 7. 2015 do 12. 10. 2015,
a to v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů z  důvodu likvidace následků 

větrné kalamity ze dne 7.-8. 7. 2015.

Lidská závist je stará jako lidstvo samo. 
Tak trošku ji má v sobě každý, dokonce i ten, 
co na veřejnosti tvrdí, že nikomu nezávidí. Ale 
uvnitř v něm hlodá a vrtá červ závisti naplno.

Závidí se všechno. Třeba, že je někdo 
„vysokej“ nebo naopak, že je někdo „malej“, 
že někomu nesou slepice a u nás na dvoře 
snášejí oproti sousedovi málo. Někdo má 
hezkou ženu, někdo má zase chytrou ženu, 
někdo nemá žádnou ženu, ale navzájem si je 
všichni závidí. Ti co jsou ženatí, závidí svo-
bodnému, že nemusí doma poslouchat žen-

ské stesky, svobodný zase závidí ženatým, 
protože je sám a nikdo o něho nepečuje, když 
je mu zrovna do ouvej.

Ale jsou i lidské závisti zcela specifické. 
Třeba - zrovna soused si koupil nové auto a 
já jej nemám, nebo mám starou šunku. To 
že si na to auto soused šetřil, že si pět let 
odtrhoval, jak se říká lidově, od huby a on 
naopak zasedal každý den po práci v míst-
ním šenku, tak to již neřeší.

Jsou také závisti takové spíše „dálkové“, 
ale o to silnější. Například ten a ten jel na 
dovolenou do Thajska. Hned se vyskytne 
v hlavě otázka a s ní nastupuje i závist ve 
smyslu: „Kde na to vzal?“ A hned si každý 
vybaví pláž, na ní lehce oděné místní ženy, 
jak jej ovívají vějířem, aby mu nebylo horko. 
Ale že je mu tam naprosto špatně z místního 
jídla, že jej noc co noc žerou komáři, že na 
pláži mu okusují nehty na nohou místní kra-
bi a ve vodě číhá nenasytný žralok, tak to již 
našinec nevidí. Je samozřejmé, že se těmito 
příkořími, které podstupuje český cestovatel 
do tropických rájů, nikde, nikdo nechlubí, 
jen se tím ukazuje – doma – že na to má.

Nebo je také dálková závist na informaci, 
že ten nebo onen je multimilionář a v novi-
nách je hned fotka, jak je obletován krásný-
mi, lehce, nebo spíše spoře oblečenými mla-

dými děvčaty. Ale opět se neřeší skutečnost, 
že ten nebo onen v noci nespí strachy s tím, 
že je za každým rohem nějaký vyvrhel, který 
jej chce zavraždit, že ta nebo ona spoře oble-
čená děva jej vydírá (obyčejně spíše nastr-
čená jiným kujónem), aby jej okradla. Ale 
již méně sledujeme informace o tom, že ten 
nebo onen milionář žije skromně, že vlastně 
všechen svůj majetek rozdává ve prospěch 
chudých. Mohl bych to ještě více rozvést 
dopodrobna, ale to není zrovna potřeba. 
Všichni rozumíme, o co vlastně jde.

Majetek a úspěch v životě si lidé závidí 
naprosto všichni. Stačí jen, aby se někomu 
zadařilo v loterii, nebo jeho dítěti ve škole, 
nebo mu krásně všechno na zahrádce rostlo. 
Tak to se neodpouští.

Lidská závist je doslova nemoc. Je tak sžíra-
vá, že někdo ze závisti nespí, trpí na žaludeční 
vředy a jen přemýšlí, jak ten úspěch sousedovi 
nějak překazit. Říká se taky „osladit“.

Proto již jen v zájmu svého vlastního zdra-
ví je nutno vlastní závist trochu omezit a již 
nezávidět. Ono vlastně každému prospěje to 
„nezávidění“.

A řekněte si - vždyť jsme přeci jen jednou 
na světě.

Ludvík Vrána

Sdružení postižených dětí ČMELÁČEK 
strávilo víkend na Vysoké

Lékař Jaroslav Hájek pracuje v ostravské 
fakultní nemocnici jako zástupce přednosty 
onkologické kliniky. I přes své odborně a 
také psychicky náročné povolání svůj volný 
čas věnuje také péči o umírající v hospici 
Ondrášek. A aby toho nebylo málo, přibral 
pod „svá křídla“ také postižené děti. Před 
půldruhým rokem založil se svou současnou 
manželkou Andreou neziskovou společnost 
Čmeláček, kam si chodí, jak se oba shodu-
jí, odpočinout od všedních starostí a stresu. 
Ve společnosti mentálně postižených dětí a 
jejich rodin, kde jim je odměnou za jejich 
zájem a nezřídka také i finanční podporu, 
úsměv a projevená radost jejich chráněnců. 
On sám o svých čmeláčcích hovoří takto:

„Onkologie není jen o umírání, řadu lidí se 
podaří vyléčit. Starám se ale také o umírající 
v hospici. A tak jako se starám o lidi na kon-
ci života, tak je třeba pomoci i handicapova-
ným. Musíme si uvědomit, že handicapovaní 
nejsou nemocní. Jsou to zdraví lidé, ale spo-
lečnost je tak nebere a snaží se je vytěsnit. 
Ostatní se na ně dívají jako na nemocné, 
méněcenné, a přitom jsou to lidé jako já nebo 
vy. Jen mají trochu jiné vnímání“.

Když si představíte, že předtím, než se 
náš Čmeláček „narodil“, trávily tyto děti 
většinu svého času doma u televizorů, tak 
je zřejmé, že naše potřeba něco pro ně udě-
lat byla velká. Moje paní podporovala han-
dicapované i  dříve. Zjistili jsme ale, že nás 
to baví a není to jen o penězích. Řekli jsme 
si, že se o ně chceme starat sami. Oba nás 
to naplňuje. Když se ty děti smějí, tak je to 
opravdu, stejně jako když pláčou. Nejsou 
záludné. Všechno myslí upřímně.“

Nechceme prosit, proto nehledáme jen 

sponzory, ale také partnery pro naše aktivi-
ty. Postupně chceme s jejich pomocí založit 
v rámci celé republiky malé „čmeláččí“ kolo-
nie. Zároveň chceme získávat zkušenosti 
z  jiných regionu, jak zde pomoc pro handi-
capované funguje a vyměňovat si je. Prostě 
vytvářet ostrůvky, které budou podporovat 
význam Čmeláčka. Ne ve smyslu ekonomic-
ky významného výrobce medu, ale někoho, 
jehož si zdánlivě nevšímáme, ale přitom 
víme, že je důležitý pro to, aby všechno 
kolem rozkvetlo.

Osadníci z Vysoké připravili pro tyto děti 
víkendový program. Postižené děti se měli 
možnost seznámit s jiným krajem a s jinou 
přírodou než s poddolovaným územím Pas-
kova poblíž Ostravy. Naprosto prvním zážit-
kem po vystoupení z auta byl naprosto čistý 
vzduch a voda z potůčků kolem. Děti se roz-
běhly na všechny strany do přírody, která 
není omezena provozem aut a drátů elektric-
kého vedení. Malý výlet na Grulich a Dolní 
Moravu zanechal spoustu zážitků z kraje 

pod Kralickým Sněžníkem. Procházka údo-
lím k pramenům, kde se rodí řeka Morava, 
umožnila objevit bohatství, kterému se říká 
pitná voda. Děti na svých vycházkách do pří-
rody měly možnost „probouzet“ na loukách 
skutečné čmeláčky, poznat i kousek historie 
kraje a potěšit se večer při táboráku. Bylo 
zajímavé si poslechnout kolik písniček zna-
jí a jak rádi zpívají. Osadníci pro ně rovněž 
připravili malé sportovní odpoledne, kde si 
vyzkoušeli svoji zručnost v podobě míčových 
her. Dokonale utaháni uléhali ke spánku 
bez televize a bez mobilů.

Je těžké popsat štěstí v očích postižených 
dětí. Je složité vyjádřit pocity, když jste sku-
tečně uprostřed jejich houfu nebo se s nimi 
držíte za ruku. Dokážou se radovat i z docela 
obyčejných věcí, kterých si vůbec nestačíme 
všimnout a nepovažujeme je za významné. 
Bylo krásné slyšet jejich poděkování osad-
níkům Vysoké u Malé Moravy za příležitost 
nahlédnout do kraje pod Kralickým Sněžní-
kem.
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Infekční nemoci králíků
Mezi nejzávažnější infekční onemocně-

ní králíků, které nás trápí v malochovech, 
patří především mor králíků, myxomatóza a 
kokcidióza.

Mor králíků (virové hemoragické 
onemocnění)

Toto onemocnění má velmi akutní nástup 
i průběh a ve většině případů končí úhynem 
zvířete. Způsobuje ho virus z čeledi Calicivi-
ridae. Tento virus je obzvláště záludný svou 
odolností, přežije teplotu až 4°C a v prostře-
dí zůstává až 4,5 měsíce po infekci.

Tato nemoc, má sezónní charakter a to 
hlavně od dubna do října. Pokud mají 
mláďata protilátky od matky, jsou asi prv-
ní 2  měsíce věku odolné. Po odstavu však 
může dojít k nakažení, a to nosním sekre-
tem, slinami, trusem, močí, také chovatel-
skými pomůckami, přímým kontaktem krá-
líků a hlavně krev sajícím hmyzem (komáři, 
pakomáři, muchničky, atd.).

Klinické příznaky se objevují velmi rych-
le, během několika dní. Někdy dojde k úhy-
nu ještě před projevením příznaků. Hlavní 
příznaky jsou krváceniny z nosu, na slizni-
cích, spavost, malátnost, poškození vnitř-
ních orgánů (hlavně plíce a játra). Většinou 
je postižen celý chov. Pozor, jedinci, kteří 
přežijí, jsou zdrojem nákazy pro ostatní.

Toto onemocnění je bohužel neléčitelné. 
Pokud dojde k výskytu této choroby v chovu, 
je nutné zlikvidovat celý chov a důkladně 
provést desinfekci prostředí.

Jak se vyvarovat tomuto smrtelnému 
onemocnění? Ideální je vakcinace, která se 
provádí u mláďat od 10. týdne. Pokud se 
v  chovu někdy vyskytoval mor, provádí se 
vakcinace mláďat v 6. týdnu a za 3 týdny 
je nutné očkování zopakovat. U dospělců se 
vakcinuje co půl roku. Vakcinace není nějak 
drahá ani náročná pro zvíře (provádí se vpi-
chem pod kůži), proto je to nejlepší možná 
ochrana vašeho chovu.

Myxomatóza králíků
Tato nemoc se vyznačuje typickými „myxo-

my“ (zánětlivé otoky na hlavě a pohlavním 
aparátu). Způsobují ji poxviry. Tento virus je 
velmi odolný proti běžné desinfekci.

Stejně jako mor je přenášen krev sajícím 
hmyzem. Toto onemocnění má také hlavně 
sezónní charakter, a to od května do lis-
topadu.

Klinické příznaky jsou otok víček, výtok 
z  očí. Kolem uší, očí, genitálií, ale někdy i  na 
zádech se objevují zánětlivé otoky (myxomy). 
Králíci postupně chřadnou, nežerou, mají 
horečku a hynou během 14 dní.

Léčba myxomatózy bohužel také neexistu-
je. Proto se provádí vakcinace, ta se může 
dělat společně s morem králíků. Provádí se 
vpichem do ušního boltce. Taktéž od 10. týd-
ne věku. U dospělých jedinců v půlročních 
intervalech. Existují různé typy vakcín, něk-
teré jsou také kombinované (mor + myxoma-
tóza). Tato vakcína však není tak účinná. 
Proto je lepší vakcinovat tyto nemoci zvlášť.

Kokcidióza
Kokcidióza je parazitární onemocnění. 

Způsobují ji jednobuněční paraziti rodu 
Eimeria. Existuje asi 14 druhů, většina 
napadá tenké střevo, ale také játra a žlučo-
vody. K infekci dochází hlavně po odstavu. 
Zdrojem jsou ostatní králíci, špatně udržo-
vaná králíkárna. Kokcidie jsou odolné, ve 

vnějším prostředí přežijí roky, nesnášejí 
však sucho.

Hlavními příznaky jsou hubnutí, prů-
jem, skřípání zuby, ztráta chuti k jídlu. Při 
poškození jater je to nechutenství, hubnutí, 
žluté sliznice, tekutina v dutině břišní.

Ideální prevence je přeléčení králíčat 
v  období odstavu. Nejčastěji se používa-
jí dva typy léčiv – roztok, který se dává do 
vody (tato forma je účinnější, obsahuje navíc 

jednu účinnou látku) nebo prášek.

Existuje ještě množství jiných onemocně-
ní, která se mohou v králičí populaci vysky-
tovat. Nicméně tyto tři jsou nejčastější a nej-
závažnější. Pokud budete mít nějaké dotazy, 
rádi s vámi vše prokonzultujeme, případně 
vaše zvíře vyšetříme a poradíme vám.

MVDr. Kateřina Mazáková
veterinární lékařka, Hanušovice

Co se děje na Vysoké…

Dne 25. dubna 2015 se chataři a chalupáři 
sešli na tradiční schůzi, kdy hodnotíme uply-
nulý rok a vytýčíme si plány na rok další.

Projednali jsme brigády, opravu kaple, 
sečení trávy u vodojemu, stavění májky, 
soutěže a turnaje včetně koncertů. S radostí 
jsme postavili a ozdobili májku, uklidili cen-
trální náměstí a u Lužíků upálili čarodej-
nici. Bohužel v noci 30. 4. nějací vandalové 
sekyrami májku podsekali, ulomili vršek a 
spokojeně odešli. Považujeme to za vanda-
lismus, protože dědové a tátové staví májku 
pro radost všech a hlavně její kácení je sou-
část oslav dne dětí.

Dětský den jsme připravili na 6. června, a 
to nejen pro děti z Vysoké ale pro všechny, 
kdo v daný den Vysokou navštíví. Vystoupil 
zde školní sbor dětí z Bohdíkova, zazpíva-
li jsme si při karaoke, uskutečnilo se plno 

soutěží, včetně hledání pokladu, malování 
kamenů a opékání špekáčků.

Mgr. Jaromír Straka

Hurá na Slovensko!
Na Slovensku jsou pro důchodce, studen-

ty a děti z Evropské unie vlaky zadarmo. 
Takže stačí, pokud si zakoupíte jízdenku do 
první stanice na slovenském území a dál už 
cestuji bezplatně.

Vlaky zdarma tak mohou využívat i obča-
né ostatních států Evropské unie, což také 
činí. Slovenské dráhy evidují občany všech 
členských zemí unie, kromě Malty. Z 13 000 
cizinců zatím evidují 11 500 Čechů!

Petr Mahel
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Dětský den a kácení máje
u nás ve Vysoké

Dětský den ve Vysoké zdomácněl ve spor-
tovním areálu u Lužíků. Jak v minulých 
letech, tak i letos přilákal dětský den do 
Vysoké děti nejen místních chalupářů, ale 
i děti z Hanušovic, Šumperka, Bohdíkova, 
Skleného, Vojtíškova, Vysokého Potoka, 
Orlice a dalších míst našeho kraje.

Děti z Bohdíkova přijely i se svou sbor-
mistriní Petrou Strakovou a pěkně nám 
zazpívaly a zahrály na flétničky. Zpívání při 
karaoke si vyzkoušely i děti z Vysoké, Dol-
ních Studének a Šumperka.

Velkému zájmu se těšila atrakce s vodním 
útokem na PET lahve. Děti si zahrály také 
kuličky. Samozřejmostí při dětském dnu ve 
Vysoké je i hledání pokladů. Mireček Straků 
poklady pečlivě po vsi schoval a s vnučka-
mi fáborky označil trať. Všechny poklady v 
podobě sladkostí děti našly a po té si bon-
bónky rozdělily.

Letos poprvé jsme nachystali na „Dolním 
náměstí“ dětskou májku plnou sladkostí, kšilto-
vek a hraček. Darča „DODO“ Lužíková májku 
podřezala a děti vystartovaly trhat, co se dalo.

Na Centrálním náměstí měl čest pokácet 
májku Pepa Hanousek. Po skácení osadní 
máje jsme si opekli na ohništi klobásky a 
zábava pokračovala až do pozdních večer-
ních hodin.

Libor Lužík

Hajný Šedivka z Počátků
(Povídka o příhodách na myslivně v Počát-

kách – kousek od Křivé Vody a Podlesí)

Na myslivně, která se jmenovala a dopo-
sud i jmenuje Počátka, žil se svou rodinou 
a zároveň i sloužil v panské službě hajný 
Šedivka. Tak jak bylo na lesovnách - samo-
tách zvykem, měl zde i své slušné zeměděl-
ské hospodářství. Toto jej a jeho rodinu živi-
lo a současně i potravinami zabezpečovalo 
myslivecké hosty od panstva z Rudy, které 
sem jezdilo čas od času na lov. Do městečka 
Podlesí, tehdy nazývaného Krumperky, bylo 
kousek přes kopec a do vesnice Křivá Voda 
to samé. Sice hajnému chodili na práci do 
lesa lesní dělníci skoro každý den, ale stejně 
musel za nákupy a jinou službou do městeč-
ka občas zajít. Nebo spíše zajet.

Jezdíval tam starou bryčkou, kterou zde 
zanechalo panstvo, když bylo třeba odvézt 
z  lesa do myslivny nějakou tu odlovenou 
zvěř nebo jen lovce, který si sice dělal las-
kominy na nějakého jelena, ale protože se 
obyčejně čekáním a pitím dobrých loveckých 
moků unavil a usnul.

Jednou přijel vrchní lesní správce z Rudy, 
a že si bryčku jako obvykle zapůjčí. Byla v 
tom ale čertovina. On totiž ten správce byl 
mladý a žádná sukně ze široka daleka mu 
nebyla cizí. Zvláště měl vždy políčeno na 
mladá děvčata, co pracovala v lese při výsad-
bě mladých stromků. Šedivka to nerad viděl, 
ale co měl dělat? Hádat s vrchnostenským 
pánem se mu zrovna nechtělo a pro zbytečné 
rozpory s panstvem by se mu také z Počátků 
odcházet nechtělo.

Pán odjel do lesa za dobrodružstvím. Ale 
co se nestalo. Před jeho vozem se přehnalo 
několik kusů černé zvěře. Kůň se splašil, 
milého pána z povozu vysypal a uháněl 
i s převrácenou bryčkou zpět k myslivně 
na Počátka. Šedivka nejprve uviděl koně, 
převrácenou bryčku a po chvíli špinavého, 
otlučeného pána z lesní správy, jak se bel-
há zpět. První pohled na něj byl neradost-
ný. Šedivkovi se chtělo smát, ale musel se 
držet zpátky. Naštěstí měl na tváři velký 
plnovous, a tak byly vidět jen jeho oči, jak si 
šibalsky hrají, protože mají radost z potres-
taného záletníka.

Ten se již ale z prvního leknutí vzpamato-
val, omyl se a upravil si šat, aby na něm nebylo 
nic poznat. Záletů již zanechal, ale rozhodl se 
potrestat za pokažené milostné dobrodružství, 
ač zcela nevinného, hajného Šedivku. Nařídil 
mu, že do dvou dnů zastřelí největšího kance 
z lesa a donese jej sám do Rudy na zámek. A 
to pěšky, prý aby si kůň odpočinul. Tedy jeho 
maso. I to byl opravdu velký trest.

Nedalo se nic dělat. Vyrazil do lesa za 
kancem. Dobře věděl, ve které houštině se 
černá zvěř zdržuje. Zastřelil kance. Vyvrhl 
jej, rozporcoval maso. Hlavu, kosti a kůži 
nechal v myslivně. Nyní ale nastala potíž. 
Maso musel naložit do svého ruksaku. Sice 
jej měl dobře zabezpečený hadry, aby nebyl 
od krve, ale i tak se jí potřísnil, a to hodně. 
Vydal se cestou směrem do Raškova a dále 
do Rudy. Maso bylo hodně těžké a cesta byla 
také hodně dlouhá, i když šel skoro pořád 
mírně z kopce.

Na zámek v Rudě došel, že sotva pletl 
nohama. Lesů pán se na něj ani nepřišel 
podívat, jen poslal pacholka, aby zkontrolo-
val, jestli je to maso z celého kance. Bylo. 

Šedivka si odpočinul, a pak šel stejnou ces-
tou domů na Počátky.

Domů přišel již za tmy.
Celou cestu přemýšlel, jak se pánovi za 

tuto službu odmění. Pořád jej nic nenapa-
dalo. Také jak se chcete mstít na vrchnosti, 
když jste navíc na ni svým životem a živo-
tem celé své rodiny závislý? Ale přeci jenom 
spravedlnost zvítězila.

Jednou v zimě si lesů pán usmyslel zrov-
na v lese poblíž Počátek ulovit jelena. Sněhu 
bylo více než nad kolena. Mrzlo, až praštělo. 
Lesů pán byl zvyklý jezdit takto lovit jele-
ny hezky pěkně ke krmelci, aby se nemusel 
zbytečně lesem trmácet a jelena nahánět. 
K  tomu měl své myslivce.

Jelena zastřelil, byl to parádní kus. Ale 
příroda to nechtěla nechat jen tak.

Najednou se sešeřilo a zvedl se silný vítr. 
Pro poletující sníh a mlhu najednou nebylo 
nic vidět. Pán jelena vyvrhl, dokonce si jej 
i naložil do saní a chtěl s ním odjet. Mezi 
tím poslal své myslivce domů, pěšky. Sám se 
chtěl jako hrdina předvést v Rudě na zámku 
před celou panskou společností. Jenže v  té 
chumelenici si nevědomky spletl cestu a 
místo na silnici do Raškova odbočil směrem 
na Křivou Vodu, spíše však k lesní strži.

Pořád nic neviděl. Vítr byl stále silnější. 
Ve strži se převrátil, sáně se na něj vyvráti-
ly a on zůstal pod nimi. Křičel o pomoc, ale 
nikde nikdo. Jen hukot větru a šustot pada-
jícího sněhu. Myslel si, že je to jeho poslední 
hodina. Ale nebyla.

Šedivkovi v myslivně něco říkalo, že by se 
přeci jen měl podívat ještě jednou na mís-
to, kde se lov odehrál. Nebylo to od hájov-
ny daleko. Ale počasí bylo, že by psa ven 
nevyhnal. Nebylo pro vánici nic vidět. Jak 

byl zvyklý, hned si vzal sebou raději svůj 
batoh, v něm kus uzeného masa, kus chleba 
a domácí kořalku pro povzbuzení, a svého 
loveckého psa.

Když přišel k rozcestí, vánice trochu usta-
la. Šedivka se podivil, že není k silnici na 
Raškov žádná stopa od saní. Uvědomil si 
hned, že pán jel špatně a že jistě zabloudil 
v  lese a nyní strádá.

Došel na místo, kde byl jelen vyvržen. 
Již bylo ale skoro vše zaváté, ale stopy saní 
špatným směrem vidět ještě byly. Ihned se 
po nich vydal i se psem. Jeho pes výbor-
ný dohledávač a po chvíli již začal štěkat. 
Opravdu našli převrácené sáně. U nich 
zaklesnutého koně a hlavně pod sáněmi 
skoro zmrzlého, ale přeci ještě živého pána 
z  Rudy. Pomohl mu na nohy, ale nešlo to, 
měl je asi zlomené. Postavil koně a sáně zase 
na cestu a naložil hekajícího pána. Ujížděl, 
co mu a hlavně koňovi síly stačily, do Hanu-
šovic k doktorovi.

Dojeli tam již za tmy. Doktor byl naštěstí 
doma a hned se jal pána léčit. Dopadlo to 
dobře. Pán se po čase uzdravil. Uznal, že se 
Šedivkovi zbytečně mstil a vlastně za nic. A 
aby si Šedivku udobřil, nechal mu přepsat 
koně i s bryčkou do osobního vlastnictví a 
k  tomu povolení k lovu jedné vysoké zvě-
ře do roka. A u černé zvěře kdykoliv, kdy ji 
potká. Tedy i mimo dobu hájení. Ona i tehdy 
se brala černá zvěř jako škodná a lesní sprá-
va každý rok musela vyplácet zemědělcům 
za škody, které udělala na polích.

Dodnes hájovna Počátka stojí, ale již tam 
nikdo nehospodaří a nikdo tam nebydlí. Je 
tam ale obora na lesní zvěř, pro lovce tedy 
slouží stále.

Ludvík Vrána
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Možnost přivýdělku na venkově
V minulém čísle jsme si něco řekli o odrůdách 

brambor a jejich značení, pro které pokrmy jsou 
vhodné a jak se pěstují. Dnes si řekneme, jak 
náš projekt pokročil.

Nejprve by si však měl člověk uvědomit, co od 
své zahrady nebo políčka může očekávat. Práce 
na nich zabere spoustu času a dobrý výsledek 
našeho snažení není vždy zaručen. Někdy to 
může být nezajímavé i finančně. Počítat musí-
me s tím, že jeden metr čtvereční nám ročně 
zabere zhruba hodinu práce. 

V dubnu jsme se rozhodli, že si uděláme pět 
honů a na každý hon vysázíme jednu odrů-
du. Nakoupili jsme bíle a červené brambory. 
Fialové jsme bohužel již nikde nesehnali. 
Celkem jsme koupili 11 kg sazby, za celkovou 
cenu 209 Kč.

První hon
Příprava půdy. Na podzim orba do 25 cm bez 

kompostu. Minulá plodina brambora, po sklizni 
výsev ředkvičky. Na jaře nakypřena půda a ruční 
zničení plevelu, vzdálenost mezi řádky 75 cm.

Odrůda raná DICOLORA. Barva slupky: žlu-
tá s ostře ohraničenými červenými skvrnami. 
Barva dužniny: žlutá. Užitkový směr: přímý 
konzum, praní a balení. Stolní hodnota: výbor-
ná, varný typ A/B.

Druhy hon
Příprava půdy. Na podzim orba do 25 cm, 

zaorávka kompostu. Minulá plodina brambora 
(i když se to nemá, ale vzhledem k nedostatku 
místa se musí udělat výjimka). Na jaře nakyp-
řeny půdy a ruční zničeni plevelu, vzdálenost 
mezi řádky 75 cm.

Odrůda JASMÍNA. Vegetační doba: raná-
poloraná. Barva slupky: žlutá. Barva dužniny: 
sytě žlutá. Užitkový směr: přímý konzum, lou-
pání, mytí a balení. Stolní hodnota: velmi dob-
rá, varný typ B.

Třetí hon
Příprava půdy. Na podzim orba do 25 cm, 

zaorávka kompostu. Na jaře nakypřena půda 
a ruční zničení plevelu. Vzdálenost mezi řádky 
60 cm. Minulá plodina cibule, na podzim výsev 
řepky olejky.

Odrůda REF ANNA. Vegetační doba: polora-
ná. Barva slupky: červená. Barva dužniny: sytě 
žlutá. Užitkový směr: přímý konzum, vhodná 
na loupání. Stolní hodnota: výborná, varný typ 
B/A, netmavne po oloupání ani po uvaření.

Čtvrtý hon
Příprava půdy. Na podzim orba do 25 cm, 

zaorávka kompostu. Na jaře nakypřena půda 
a ruční zničení plevelu. Vzdálenost mezi řádky 
60 cm. Minulá plodina cibule, na podzim výsev 
řepky olejky.

Odrůda BELLA. Vegetační doba: poloraná. 
Barva slupky: červená, jemná, hladká. Bar-
va dužniny: sytě žlutá. Užitkový směr: přímý 
konzum, vhodná na mytí a balení, vhodná pro 
zpracování na hranolky. Stolní hodnota: dobrá, 
varný typ B.

Pátý hon
U tohoto honu jsme brambory zaseli do úho-

ru. Na podzim byly zlikvidovány stromky, urče-
né na vánoční trh. Orba se však již nestihla, 
proto k ní došlo z jara. Zaorávka kompostu. 
Vzdálenost řádků jen 50 cm, aby brambory 
pomohly udusit případný plevel.

Odrůda LOLITA. Vegetační doba: polora-
ná. Barva slupky: žlutá, jemná, hladká. Barva 
dužniny: sytě žlutá. Užitkový směr: přímý kon-
zum, vhodná na praní a balení. Stolní hodnota: 
výborná, varný typ B-B/A, netmavne po uvaře-
ní, velmi jemná struktura.

Na všech honech byla udělána jedna obo-

rávka na slepo, týden po vysazení a dvě obo-
rávky během vegetace. Smyslem oborávek 
bylo co nejvyšší navršení zeminy na řádku, 

aby mohly hlízy lépe růst.
Připravil:

Petr Mahel
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Zápis ze 4. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 11. 6. 2015 od 16.00 hod. ve společenské místnosti čp. 66 v Podlesí

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny 
pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenos-
ti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby 
jsou zde uvedené 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: Hulín Josef (1), 
Ing.  Janda Marek (2), Marinov Antonín (5), Morong Štěpán (7), 
Svoboda Karel (8), Temňák Josef (9).

Nepřítomní členové zastupitelstva obce: Köhler Walter (3), 
Kouřil Jan (4), Morong Pavel (6).

Přítomni občané: Koníčková Romana, Postřehovská Ludmila, 
Pospíchalová Marie, Sedláková Libuše, Pospíchal Petr, Mgr. Straka 
Jaromír, Bína Josef.

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

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce 
a sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována 
oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách 
obce. Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánky. Je přítomna 
nadpoloviční většina členů zastupitelstva a podle ustanovení záko-
na o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné. 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. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o čin-

nosti obecního úřadu.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2015.
6. Závěrečný účet obce za rok 2014.
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava.
8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava.
9. Rozpočtové opatření.
10. Provedená opatření starosty.
11. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2015.
12. Výběr dodavatele na opravu komunikací.
13. Výběr dodavatele na opravu střechy Malá Morava.
14. Kalkulace vodného za rok 2014.
15. Souhlas se stavbami:
- ČOV Sklené,
- ČOV Vojtíškov,
- ČOV Vysoká,
- Přípojka NN Vysoká,
- RD Malá Morava,
- Dům seniorů,
- RD Vysoká.
16. Záměry prodeje:
- Podlesí,
- Vysoká u Malé Moravy.
17. Příspěvky z rozpočtu obce.
18. Záměr pronájmu:
- Sklené u Malé Moravy.
19. Odměny neuvolněným zastupitelům.
20. Smlouva o přijetí dotace na slavnosti.
21. Smlouva o přijetí dotace z POV.
22. Aktualizace OZV o provozování systému nakládání s odpady.
23. Žádost o věcný dar.
24. Převody pozemků od pozemkového úřadu.
25. Příspěvek MŠ.
26. Smlouva o přijetí dotace na opravu KD.

27. Informace o sporu s LČR.
28. Pronájem bytů.
29. Vytvoření pracovního místa.
30. Smlouva o věcném břemeni Malá Morava.
31. Smlouva o věcném břemeni Vysoký Potok.
32. Ukončení mandátní smlouvy.
33. Zpráva z prohlídky mostů.
34. Diskuse.
35. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2015/04/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele zápisu z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospí-

chalovou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu Ing. Marka Jandu a pana 

Josefa Hulína.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva 
o činnosti obecního úřadu

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. 
Dále informoval o postupu prací na zateplení kulturního domu a 
nutnosti odstranění vlhkosti ještě před zateplením. Bylo provede-
no podřezání zdiva. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.

5. Mezitimní závěrka 1-3/2015
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěr-

kou.
ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní 

závěrky za období 1-3/2015.

6. Závěrečný účet obce za rok 2014
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 2014, výsledek 
hospodaření obce, rozvahu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, 
hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření 
MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný 
účet byl zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci: 15 794 642,23 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 15 329 301,93 Kč
Financování: - 465 340,30 Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet + ČNB: 3 787 328,65 Kč
Fond rozvoje bydlení: 346 202,34 Kč
Sociální fond: 183 392,86 Kč
Úvěr: 184 458,- Kč
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2015/04/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za 

rok 2014, a to bez výhrad.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava
Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskusi. Nikdo 

z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je 
přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2015/04/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní 
závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2014 
podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava
Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a 

otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schvá-
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lení účetní závěrky je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2015/04/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č.  128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní 
závěrku Mateřské školy Malá Morava, sestavenou ke dni 
31.  12. 2014 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

9. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 200001/2015 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech 
o  940  000,-  Kč, ve výdajích o 2 902 000,- Kč a financování bylo 
navýšeno o 1 962 000,- Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je 
v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2015/04/05: ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 

200001/2015.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

10. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 06, 08 a 09/2015, kte-

rými na základě pověření zastupitelstva provedl rozpočtová opat-
ření č. 100001-100003/2015. Tato opatření jsou přílohou č. 4 tohoto 
zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřeními starosty č. 04, 05, 07 a 
10/2015. Starosta poté otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepři-
hlásil.

ZO bere na vědomí opatření starosty.

11. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 
2015

Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce 
v uvedeném období a poté otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce 
v  období leden až květen 2015.

12. Výběr dodavatele na opravu komunikací
Dne 21. 5. 2015 byly rozeslány nabídky třem firmám, a to společ-

nosti REAL speciální silniční stavební práce, Slatiňany, Josef Kola-
řík - OKSIL Staré Město u Bruntálu a DOS Morava s.r.o., Praha. 
Rovněž byla dokumentace k výběrovému řízení zveřejněna na webo-
vých stránkách obce.

Své nabídky předložila firma OKSIL, Silnice CZ Krnov a REAL 
speciální silniční stavební práce Slatiňany.

OKSIL nabídl kompletní cenu 597 740,- Kč, Silnice CZ 651 591,- Kč 
a REAL 644 030,97 Kč.

Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2015/04/06: ZO vyhlašuje vítězem výběrového řízení na 

opravu povrchu komunikací firmu OKSIL – Josef Kolařík, 
IČ: 14571935, Staré Město u Bruntálu a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo ve výši 597 740,- Kč za opravu.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

13. Výběr dodavatele na opravu střechy čp. 103 Malé Moravě
Dne 18. 5. 2015 bylo vyhlášeno a zveřejněno výběrové řízení. Rov-

něž byla dokumentace k výběrovému řízení zveřejněna na webových 
stránkách obce.

Došlé nabídky:
- HB delta, s.r.o., Vsetín, nabízená cena včetně DPH 1 518 704,- Kč,
- Krovstav, s.r.o., Hanušovice, nabízená cena včetně DPH 

1  322  698,19 Kč,
- Pohl Invest, s.r.o., Zábřeh, nabízená cena včetně DPH 1 168 986,- Kč.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2015/04/07: ZO schvaluje výběr dodavatele na opravu stře-

chy na čp. 103 na Malé Moravě a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo a dodatku se společností POHL 
INVEST, s.r.o., IČ: 26836742, se sídlem Zábřeh, Leštinská 
2366/22c, 789  01 na opravu v ceně 1 168 986,- Kč.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

14. Kalkulace ceny vodného za rok 2014
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 podle uvede-
né metodiky zpracovány přílohy, které budou zveřejněny i na inter-
netových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 
5  vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíš-
kov, Podlesí a Vysoký Potok a stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace 

je společná za všechny vodovody. V loňském roce byla cena fakturo-
vaná 16,53 + 15 % DPH = 19,- Kč. Skutečné loňské náklady byly ve 
výši 14,23 + 15 % DPH = 16,36 Kč. Vzhledem k tomu, že se v roce 
2015 nepředpokládají žádné vyšší provozní náklady ani žádné velké 
investice do vodovodů, starosty obce navrhl stanovit cenu pitné vody 
ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 19,- Kč včetně DPH. Kalkul 
vody je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskusi. Nikdo 
z  přítomných se nepřihlásil do diskuse.

Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny.

2015/04/08: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obec-
ních vodovodů na rok 2015 ve výši 19,- Kč včetně 15 % DPH.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15. Souhlasy se stavbami
15.1. ČOV Sklené
2015/04/09: ZO souhlasí se stavbou ČOV na parcele p. č.104/1 

v  k.  ú. Sklené u Malé Moravy. Investory jsou Z. P. a O. P.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15.2. ČOV Vojtíškov
2015/04/10: ZO souhlasí se stavbami ČOV na parcelách 

p.  č.  1150/10 a 1150/11 v k. ú. Vojtíškov. Investorem stavby je 
V.  V.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15.3. ČOV Vysoká
2015/04/11: ZO souhlasí se stavbami ČOV na parcelách 

p.  č.  523/10, 523/16, 523/17 a 523/18 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. 
Investorem stavby je V. V.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15.4. Přípojka NN Vysoká
Společnost Emontas, Olomouc, požádala obec o vyjádření k projek-

tové dokumentaci pro stavbu přípojky NN, Vysoká – p. č. 523/17,16, 
18, 10, Vagner, nové NNk“ za účelem připojení novéno odběrného 
místa.

Dále společnost požaduje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu 
a smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni. Nikdo z přítom-
ných se nepřihlásil do diskuse.

2015/04/12: ZO souhlasí se stavbou stavbu přípojky NN, 
Vysoká – p. č. 523/17, 16, 18, 10, Vagner, nové NNk“. Investo-
rem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 a záro-
veň souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 
a smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni na těchto 
pozemcích.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15.5. Rodinný dům Malá Morava
Společnost Realitní servis J a L Hrabenov požádala obec o vyjá-

dření ke změně stavby „Rodinný dům“, včetně vodovodní přípojky, 
dešťové kanalizace, trativodu, vnitřních rozvodů NN, sjezdu, oploce-
ní, parkovacího stání a zpevněných ploch na pozemcích p. č. 349/1, 
1716/1 v k. ú. Malá Morava. Změna spočívá v rozšíření terasa, změ-
ně dispozice I. PP a drobných úpravách I. NP, ostatní zůstává beze 
změn.

2014/04/13: ZO souhlasí se změnou stavby „Novostavba RD na 
p.  č. 349/1 v k. ú. Malá Morava“. Investorem je R. S a R. C.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15.6. Dům seniorů
Žádost o souhlas s provozováním domu seniorů v Podlesí podal na 

obec pan M. K., který na tuto akci chce získat finance z dotačních 
titulů. Obec žádá o spolupráci a souhlas s realizací projektu. Dále 
požádal o souhlas se změnou stavby před jejím dokončením. Navr-
hovaná změna spočívá ve změně stavebníka, změně dispozic stavby 
a s tím spojené změně smlouvy o právu provést stavbu.

2015/04/14: ZO souhlasí s realizací projektu týkajícího se výstavby 
komunitního domu seniorů v objektu čp. 74 v Podlesí.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2015/04/15: ZO souhlasí se změnou stavby „Stavební úpravy a pří-
stavba objektu čp. 74 v Podlesí“.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2015/04/16: ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Sta-
vební úpravy a přístavba objektu čp. 74 v Podlesí“.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
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15.7. Rodinný dům Vysoká
Pan Vítězslav Vagner, bytem Šumperk požádal o vyjádření ke 

stavbě 4 domů na p. č. 523/10 , 523/16, 523/17 a 523/18 v k. ú. Vyso-
ká u Malé Moravy.

2015/04/17: ZO souhlasí se stavbou 4 domů na p. č. 523/10, 
523/16, 523/17 a 523/18 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Staveb-
níkem je M. V. a V. V.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

16. Záměry prodeje
16.1. Podlesí
O odprodej pozemku p. č. 2165 o výměře 299 m2 v k. ú. Podlesí-

město požádal Mgr. P. B. Tento pozemek, který sousedí s jeho pozem-
kem a který i užívá, hodlá využít k rekreaci. Nikdo z přítomných se 
nepřihlásil do diskuse.

2015/04/18: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2165 
o výměře 299 m2 v k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

16.2. Záměr prodeje Vysoká
O odprodej pozemků p. č. 91, 92/1, 92/2, 92/3 a 92,4 v k. ú. Vysoká 

u Malé Moravy požádal Bc. P. V. Žádá rovněž o zaslání podmínek, za 
jakých obec Malá Morava tyto pozemky odprodá.

2015/04/19: ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 91, 
92/1, 92/2, 92/3 a 92,4 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

17. Příspěvky z rozpočtu obce Malá Morava
V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-

dlech územních samosprávných celků, byly předloženy k projednání 
vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků a dále žádosti 
o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu obce.

Seznam žádostí o příspěvky:
1. Příspěvek na činnost, TJ SOKOL Malá Morava, žádost o poskyt-

nutí 30 000 Kč. (V roce 2014 poskytnuto 30 000 Kč.)
2. Příspěvek na akce, Spolek Chatařů ve Vysoké, žádost o poskyt-

nutí 10 000 Kč. (V roce 2014 poskytnuto 10 000 Kč).
3. Příspěvek na činnost, Charita Šumperk, žádost o poskytnutí 

5  000 Kč. (V roce 2014 příspěvek neposkytnut).
4. Příspěvek na činnost, Armáda spásy v ČR, z. s., žádost o poskyt-

nutí 5 000 Kč. (V roce 2014 příspěvek neposkytnut).
5. Příspěvek na činnost, Sportovní klub, Vysoký Potok, žádost 

o  poskytnutí 5 000 Kč. (V roce 2014 poskytnuto 5 000 Kč).
6. Příspěvek na akce, Sportovní klub, Vysoký Potok, žádost 

o  poskytnutí 5 000 Kč. (V roce 2014 poskytnuto 5 000 Kč).
5. Příspěvek na činnost, Království Králického Sněžníku, žádost 

o  poskytnutí 10 000 Kč. (V roce 2014 příspěvek neposkytnut).
Program o poskytování příspěvků z rozpočtu obce byl vyhlášen 

zveřejněním na úředních deskách a webu. Byla otevřena diskuse. 
Nikdo z přítomných se nepřihlásil do diskuse.

2015/04/20: ZO schvaluje vzorové smlouvy o poskytnutí pří-
spěvku na činnost a o poskytnutí příspěvku na akci.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2015/04/21: ZO schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu 
obce takto:

Příspěvek na činnost TJ SOKOL Malá Morava v roce 2015 
ve výši 30 000 Kč.

Příspěvek na akce Spolku chatařů Vysoká u Malé Moravy 
ve výši 10 000 Kč.

Příspěvek na činnost Charity Šumperk ve výši 5 000 Kč.
Příspěvek na činnost Armády spásy ČR ve výši 5 000 Kč.
Příspěvek na činnost Sportovního klubu Vysoký Potok ve 

výši 5 000 Kč.
Příspěvek na akce Sportovního klubu Vysoký Potok ve 

výši 5 000 Kč.
Příspěvek na činnost Království Králického Sněžníku ve 

výši 10 000 Kč.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

18. Záměr pronájmu Sklené
Na obec se obrátili se žádostí o pronájem manželé Voženílkovi, 

majitelé chaty ve Skleném. Chtějí pronajmout parcelu p. č. 37 a část 
p. č. 155/4 za účelem zřízení parkovací plochy pro osobní automobily 
o výměře cca 20 m2.

2015/04/22: ZO neschvaluje záměr pronájmu nemovitostí 
p.  č. 37 a části p. č. 155/4 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

19. Odměny neuvolněným zastupitelům
Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva jsou 

upraveny nařízením vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů. 
Toto nařízení bylo letos novelizováno NV č. 52/2015.

2015/04/23: ZO schvaluje novou výši měsíční odměny za 
výkon funkce počínaje měsícem červencem, tj. od 1. 7. 2015 
ve výši:

Člen zastupitelstva - 476,- Kč
Předseda výboru – 1 097,- Kč
Člen výboru (zastupitel) - 776,- Kč
Místostarosta – 4 100,- Kč.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2015/04/24: ZO schvaluje stanovení měsíčních odměn čle-
nům výborů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve 
výši 320,- Kč od 1. 7. 2015.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

20. Smlouva o přijetí příspěvku na slavnosti
Olomoucký kraj i v letošním roce podpoří Malomoravské slavnosti 

finanční dotací ve výši 20 000 Kč. Ke schválení je předložena smlou-
va o poskytnutí dotace.

2015/04/25: ZO schvaluje přijetí dotace na Malomoravské 
slavnosti a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

21. Smlouva o přijetí dotace z POV
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 schválilo přidě-

lení dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 
2015, a to ve výši 296 000 Kč (max. 50 % celkových nákladů) na 
opravu povrchu komunikací v obci.

2015/04/26: ZO schvaluje přijetí dotace z POV Olomoucké-
ho kraje na opravu povrchů komunikací, schvaluje vzorovou 
smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

22. Aktualizace OZV o provozování nakládání s odpady
2015/04/27: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č.  1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Morava.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

23. Žádost o věcný dar
Mgr. R. Š. požádal obec o věcnou podporu – zakoupení 10 l hubiče 

plevele na údržbu hrací plochy hřiště v Malé Moravě. Starosta ote-
vřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2015/04/28: ZO neschvaluje poskytnutí věcné podpory.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

24. Převody pozemků od pozemkového úřadu
Jedná se o podání žádosti na převod pozemků pod místními komu-

nikacemi, které jsou zapsány v pasportu místních komunikací. Sta-
rosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2015/04/29: ZO schvaluje převod těchto nemovitostí pod 
komunikacemi z vlastnictví České republiky do vlastnictví 
obce:

V k. ú. Křivá Voda
Komunikace 1B
části p. č. 54/2- OP, 54/1 - TTP, 76/2 - TTP, 68/1 - OP, 96/1- OP, 

171/5 - TTP, st. 47- zast. pl., 161/2 TTP, 194/8 - OP, 161/1- OP, 
194/4- TTP, 194/3 – TTP.

Komunikace 1C
části p. č. 68/1- OP, 375 - OP, 63 – OP.
Komunikace 2C
části p. č. 368 - OP, 88 – TTP, 92/2 – OP.
Komunikace 1D 
část p. č. 180/1- TTP.
Komunikace 2D
části p. č. 188/1- TTP, 188/2 - OP, 185 - OP, 272- OP, 333 - OP, 

341/3 - TTP, 341/2 – OP.

V k. ú. Vysoký Potok
Komunikace 4C
části p. č. 689/2- OP, 328/1 - TTP, 329/1 - TTP, 330/1- TTP, 275 

- OP, 284/2 – OP.
Komunikace 2B
části p. č. 243/1 – vod. pl.,248 - TTP, 239/19 – 239/19 – TTP, 
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229/1 - TTP, 177 - TTP, 176/3 – TTP, 252 TTP.

Komunikace 1B
části p.č. 699/1 - OP, 79/1 - TTP, 48 – TTP.
Komunikace 1B
p. č. 738 – OP.

V k. ú. Podlesí- město
Komunikace 1B
části p. č. 2238 - TTP, 2240 - OP, 2242 - TTP, 2243 - TTP, 329 

- OP, 548 – ZE, 518 – ZE.
Komunikace 2B
část p. č. 169 – ZE.
Komunikace 8C
p. č. 2295 – OP.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

25. Příspěvek MŠ Malá Morava
Obsahem je navýšení rozpočtu ve výši 140 000 Kč, z důvodu zamýš-

lené rekonstrukce dřevěného bednění a luxferové stěny v mateřské 
škole. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2015/04/30: ZO schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Malá Mora-
va o 140 000,- Kč na opravu dřevěného bednění a luxferové 
stěny v mateřské škole.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

26. Smlouva o přijetí dotace na opravu KD
Starosta obce seznámil přítomné s rozhodnutím o poskytnutí 

dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na akci zateplení KD 
Malá Morava.

2015/04/31: ZO schvaluje smlouvu o podpoře a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27. Informace o soudním sporu s Lesy ČR
Starosta obce seznámil přítomné o stavu soudního sporu a odvolá-

ní proti rozhodnutí soudu. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítom-
ných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí informace o soudním sporu s LČR.

28. Pronájem bytů
Ke dni 11. 6. 2015 obec Malá Morava disponovala volným bytem 

č.  1 v Podlesí čp. 21. Obci byly na základě oznámení doručeny žádos-
ti o pronájem obecního bytu těchto zájemců:

13. 5. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 1 v Podlesí 
čp. 21 paní A. J.

25. 5. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 1 v Podlesí 
čp. 21 pan R. N.

26. 5. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 1 v Podlesí 
čp. 21 pan P. P.

29. 5. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 1 v Podlesí 
čp. 21 paní Mgr. P. D.

Přijaté žádosti byly posouzeny podle pravidel určených směrnicí 
upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá 
Morava.

Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotli-
vých kritérií:

1. pan R. N. - počet bodů 51.
2. paní A. J. - počet bodů 49.
3. paní Mgr. P. D. - počet bodů 47.
4. pan P. P. - počet bodů 29.
2015/04/32: ZO souhlasí s přidělením bytu v Podlesí čp. 21 žadate-

li s nejvyšším počtem dosažených bodů - panu R. N.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

29. Vytvoření pracovního místa
2015/04/33: ZO zřizuje pracovní místo na dobu neurčitou, na toto 

místo přijímá pana R. F., bytem Podlesí a pověřuje starostu obce 
podpisem dohody s úřadem práce o financování pracovního místa.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

30. Smlouva o věcném břemeni Malá Morava
Jedná se o podpis smlouvy o věcném břemeni, kde závazek vyplý-

vá ze smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na akci „Malá 
Morava – p. č. 1549/7, Farma Morava s.r.o. NNk“.

2015/04/34: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IP-12-8014264/1.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

31. Smlouva o věcném břemeni Vysoký Potok
Jedná se o podpis smlouvy o věcném břemeni, kde závazek vyplý-

vá ze smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na akci „Vysoký 
Potok, p. č. 63, Pitron, NNv“.

2015/04/35: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-8008742/006.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

32. Ukončení mandátní smlouvy
Starosta obce předložil návrh na ukončení mandátní smlouvy 

o  poskytování právních služeb, kterou obec v roce 2008 uzavřela 
s  Mgr. Godinou.

2015/04/36: ZO schvaluje ukončení mandátní smlouvy o poskyto-
vání právních služeb s Mgr. Godinou.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

33. Zpráva z prohlídek mostů
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o stavu mostů a pro-

pustků v majetku obce.
ZO bere na vědomí zprávu z prohlídek mostů.

2015/04/37: ZO schvaluje provedení oprav těchto mostů a 
propustků:

Most 1DM1 (u Trundů) – úprava zábradlí.
Most 4BM1 (u Sklenářů) – úprava zábradlí.
Most 2Bm1 (Sklené pravé údolí) – úprava zábradlí.
Most 3BM1 Sklené (u p. Damiančíkové) – osadit zábradlí.
Propustek (u rybárny) – osadit nové zábradlí.
Propustek (Vysoký Potok – u rybníka) – osadit nové zábradlí.
Propustek (Vysoký Potok u Tomíčka) – celková oprava.
Propustek (Sklené) osazení novým zábradlím.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

34. Diskuse
Starosta otevřel diskusi.
Starosta informoval o znovuotevření muzea na Malé Moravě.
Paní Postřehovská se ptá na úpravu prostranství před radnicí. 

Starosta odpověděl, že v tomto prostoru není žádná další úprava 
plánovaná.

Paní Koníčková by chtěla autobusovou zastávku v Podlesí.
Mgr. Straka informoval o stavu ve Vysoké, poděkoval za opravu 

kaple. Dále informoval o skutečnosti, že byl z kaple ve Vysoké odne-
sen otcem Vladimírem historický obraz, dále informoval o článku, 
který koluje na internetu o tomto knězi.

Ing. Janda reagoval s tím, že je také seznámen s článkem, ten je 
ovšem nepravdivý.

Pan Bína se dotazoval na veřejné osvětlení v obci.
Dále probíhala všeobecná diskuse.

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

pitelům a občanům za účast a v 18:15 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 7. 2015

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marek Janda, Josef Hulín

Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu (k nahlédnutí na obecním úřadě nebo inter-
netových stranách obce):

č. 1 - Účetní závěrka obce.
č. 2 - Účetní závěrka MŠ Malá Morava.
č. 3 - Rozpočtové opatření.
č. 4 - Rozpočtové opatření starosty.
č. 5 - Kalkul vody 2015.
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Ať žijí prázdniny!

O Janovi a včelách

Milé děti,
tak vám skončil školní rok a prázdniny jsou v plném proudu. Určitě se během nich 

chystáte i do lesa, a to buď na houby, lesní plody nebo jen tak.
Hlavně se v lese chovejte tak, aby tam po vás nezbyla žádná nehezká „památka“. 

Myslete taky na to, že v lese nejste sami, že tu žijí i zvířata, která jsou tu doma a 
potřebují klid.

Taky často a rád zajdu do lesa. Jednou jsem tam našel na pařezu sedět vládce zdej-
ších hor Podbělníka. Byl velmi smutný. Stával tu prý strom, který pokáceli na výrobu 
papíru. A přitom se mnohdy pohozených papírů a papírků válí po lese tolik, že by je 
stačilo jen zrecyklovat. Společně jsme si popovídali a já mu slíbil, že mu pomůžu.

Na konci srpna uspořádám v Podlesí „Dětský den na ukončení prázdnin“. Jeho sou-
částí bude vedle různých soutěží a her i akce s názvem ZACHRAŇTE STROM NA 
KRÁLICKÉM SNĚŽNÍKU. A o co půjde?

Obracím se na všechny děti – sbírejte přes prázdniny starý papír a ten přineste s 
sebou na náš Dětský den k ukončení prázdnin. Kdy to bude, to se dozvíte z plakátů 
na plakátovacích plochách. Každý, kdo nějaký starý papír přinese, dostane sešit z 
recyklovaného papíru a podle doneseného množství ještě i penízky olšováčky, za něž 
si bude moci na onom Dětském dnu koupit vybrané zboží. Tou nejhlavnější odměnou 
ale bude to, že pokud toho starého papíru přinesete společně hodně, zachráníte jeden 
strom v Podbělníkově království a tím mu uděláte velikou radost.

Váš Olšováček

„Hurá, prázdniny! Prázdniny!“
Kdo vlastně vymyslel prázdniny? Tak to 

mě zaujalo jako téma do našeho prázdnino-
vého vydání. Již ve 14. století vznikl nápad 
poskytnout studentům volné dny, které by 
student využil k odpočinku a k rozjímání 
nad učební látkou. Tato myšlenka se však 
neujala a jedinými dny, kdy se studenti 
nemuseli účastnit vyučování, byly význam-
né církevní svátky.

Další pokus o prosazení volných dní pro 
studenty byl učiněn v 16. století a následně 
v 18. století. To už schválil Vilém Oranžský 
v Anglii 60 dní volna, které měly být využity 
ke studiu Bible.

Školy v Českých zemích přibližně do 17. 
století neměly volné dny vůbec. Studující se 
pilně připravovali na vyučování a nebyl čas 
na odpočinek. Jan Amos Komenský po svém 
pobytu v cizině navrhnul, aby měli i studenti 
v Českých zemích dny odpočinku. Až za vlá-
dy Marie Terezie bylo vydáno rozhodnutí, že 
mohou studenti využít 36 dní k odpočinku 
od studia. Nařízením Josefa II. ze dne 24. 
května 1786 byly hlavní prázdniny přesunu-
ty ze září a října na červenec a srpen. Popr-
vé hlavní prázdniny začaly v červenci v roce 
1787.

V roce 1918 byly prodlouženy prázdniny 
na dva měsíce, tak jak je známe dodnes.

Neumím si představit, že by kdokoliv z 
nás (výjimku snad tvoří „reparátnící“) využí-
val prázdniny k opakování naučené látky z 
minulého školního roku nebo ke studiu Bib-
le. Jedno je však jisté, všechny děti a studen-
ti se na prázdniny vždycky těšili, těší a těšit 
budou dál...

Pokud by někomu nestačily dvouměsíční 
prázdniny v létě, pak se na podzim může 
přesunout třeba do Austrálie, tam začínají 
prázdniny v prosinci a končí v lednu.

Přejeme Všem dětem krásné a prosluněné 
prázdniny a dospělým příjemně strávený čas 
letních dovolených.

Na Malé Moravě byl život vždy spojený s 
těžkou prací. Na polích se většinou pěstoval 
len, který lidé na podzim sklidili a uložili 
do stodoly. Přes zimu jej čistili a vochlovali, 
spřádali a tkali plátno.

Jan bydlel v domku po rodičích. Ještě si 
nenašel tu pravou dívku, která by mu byla 
milou ženou a pracovitou hospodyní v jeho 
domku. Také na poli mnoho nepracoval a 
plátno na svoje oblečení si musel kupovat 
od místních tkalců. Zato každý den zapřa-
hal svého koníka a jel s ním do lesa kácet 
stromy. Večer je přivážel do vesnice. Někte-
ré klády prodal, ale také si několik nechal. 
Pořezal je a posekal na polínka, vyrovnal do 
hranic, aby dřevo dobře vyschlo. Celou zimu 
tak mohl přikládat do pece voňavá polínka. 
V domku bylo teplo a útulno a Jan mohl zvát 
své sousedy na večerní posezení.

Jednou se stalo, že Jan skácel strom a při-
vezl ho na dvůr. Když kmen řezal na menší 
kusy, objevil v dutém kmeni hnízdo divo-
kých včel. Med, který si včely připravovaly 
za zimu, začal pomalu vytékat z dutiny stro-
mu. Jan přinesl misku a nechal med stékat 
do misky. To byla dobrota. Med lesních včel 
byl tmavý, hustý a voněl lesem. Teď si Jan 
mohl celou zimu pochutnávat na této dobro-
tě od lesních včel.

Trochu medu uvnitř pokáceného stromu 
zůstalo, a tak včely snadno v dutině stromu 
přezimovaly a neodletěly.

Jan pozoroval počínání včel. Nechtěl, aby 
pořezaný kus stromu ztrouchnivěl, a tak na 
vzniklý velký špalek stloukl ze dřeva stříšku 
a pokryl ji šindelem. Do dutiny nyní neprše-
lo a včelám se v suchu líbilo. Na jaře vyletěla 
z včelího příbytku stará královna se svými 
trubci a dělnicemi. Hledala nový úkryt pro 
svůj roj. Ten visel na větvi stromu a nebez-
pečně bzučel. Jan sklepl roj do pytle. Vydla-
bal v dalším velkém špalku dutinu a celý roj 

tam přenesl. Královna včel se tu uhnízdila a 
přijala toto obydlí.

Celé jaro a léto včely opylovaly všechny 
květy. Vytvářely z pylu med a Jan si mohl 
med od nich několikrát vzít. Na podzim skli-
dil velkou úrodu. Přes zimu přichystal další 
vydlabané kmeny pro další roje včel, které 
na jaře zase vyletí ze svých dutin.

Mladík měl včely rád. Chtěl se jim za med 
odměnit. Špalky s dutinami pro včely začal 
ozdobně vyřezávat, aby se v nich včelkám 
líbilo. Na všechny špalky udělal nové stříšky 
a otvory otočil směrem na jih. Když byl dob-
rý rok a včely dávaly hodně medu, mohl Jan 
med prodávat. Zvláště hospodyně si oblíbily 
Janův med. Pekly z něj ty nejsladší perníčky 
a rozdávaly je dětem.

Dnes říkáme domkům pro včely úly. Vče-
laři se musí o ně starat se stejnou láskou, 
jako Jan, který si přivezl první divoké včely 
z lesa.

Milena Brňáková
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Milé čtenářky,
tento rok si připomínáme 70 let od ukončení druhé světové války. Vzpomíná se na 

velká bojová střetnutí na bojištích, ale o jedné velké bitvě se nemluví skoro vůbec. Tu 
měly tehdejší hospodyňky.

Doma skoro nic nebylo, všechno bylo na příděl nebo k sehnání jen na černém trhu 
a za veliký peníz. Rodina ale potřebuje jíst, a tak hospodyňka musela každý den vařit 
skoro z ničeho. Pro ilustraci najdete v naší dnešní příloze také několik úsporných 
receptů z té doby.

Jak se vařilo za války

Paštika z cukety
Brzy budeme sklízet cukety. Zkusme si 

udělat z cukety paštiku. Ochutnala jsem ji 
u známých, kteří nemusí maso a často vaří 
zeleninová jídla.

Ingredience: 1 větší cuketa, 1 mrkev, 
1  cibule, 1/2 sklenky strouhaného sýra, 
3 vejce, 1/3 sklenky oleje, 1 sklenka 
strouhanky, sůl, pepř a 1 lžíce grilova-
cího kořeni anebo kořeni na steaky.

Cuketu, mrkev a cibuli oloupeme, nastrou-
háme na struhadle na drobno a vymačkáme 
tekutinu. Zamícháme s olejem, strouhankou 
a sýrem. Dodáme 3 žloutky a z 3 bílků udě-
láme sníh. Všechno zamícháme, okořeníme a 
nalijeme do vymazané formy na srnčí hřbet. 
Můžeme vyložit formu i alobalem. Pečeme 
okolo 60 minut při teplotě 200°C.

Můj manžel to pochválil, ale dodal, že 
„maso je maso“.

Dobrou chuť přeje vaše čtenářka

Katka Maurerová

Bábovka od rybízové vílky

Jahodovy dortík
od Olšovské babičky

Ingredience: 150 g cukru mouč-
ka, 200 ml smetany ke šlehání, 500 
g jahod, 1 lžička citronové šťávy, 
250 měkkého polotučného tvarohu, 
12  plátků želatiny.

Jahody očistíme, omyjeme a necháme 
okapat. 100 g jahod nakrájíme na půlky 
a odložíme stranou. 400 g jahod rozmixu-
jeme spolu s cukrem a citronovou šťávou 
na omáčku. Smetanu ušleháme dotu-
ha a želatinu připravíme podle návodu 
na obalu. Tvaroh ušleháme s jahodovou 
omáčkou do hladkého krému. Vmícháme 
tuhou šlehačku, kousky jahod a nakonec 
připravenou želatinu. Misku nebo jiné 
vhodné tvořítko vyložíme potravinářskou 
fólií. Vlijeme jahodový krém, poklademe 
kulatými piškoty a nepečený jahodový 
moučník necháme v lednici několik hodin 
nebo přes noc ztuhnout.

Čokoládovou polevu připravíme podle 
návodu na obalu. Ztužený krém vyklopí-
me, odstraníme fólii, přelijeme připrave-
nou polevou a vychladíme.

Hotový jahodový moučník s čokoládo-
vou polevou nakrájíme nožem namoče-
ným v horké vodě na porce. Nepečený 
jahodový moučník podáváme s jahodami 
a šlehačkou.

Krém – téměř z ničeho
Čtvrt litru vody, 4 kostky cukru, 1 polév-

kovou lžíci hrubé mouky nebo jemné krupice 
a šťávu z poloviny citronu vaříme 10 minut. 
Potom dáme nádobu do studené vody a šle-
háme půl hodiny, až vznikne velmi hustý 
krém. Podle chuti přimícháme malinovou 
šťávu, jam nebo v trošce vody rozmícha-
né kakao s cukrem. Pozor – přimíchati do 
ušlehaného krému velmi pozorně a nikoliv s 
těmito přísadami šlehati! Podáváme ve skle-
nicích s piškoty nebo keksy. V létě můžeme 
přidávati do krému též rozmačkané jahody 
nebo maliny.

Bílkový koláč
1 žloutek třete se 4 dkg cukru a 4 dkg 

margarínu, načež přidejte 11 dkg mouky. 
Toto těsto se vtlačí do vymaštěné a pomou-
čené formy a upeče do zlatohněda. Potom se 
potře zavařeninou. Mezitím utlučeme sníh 
ze 3 ušetřených bílků a trochu cukru, roze-
třeme jej na dort a dáme znovu na chvíli do 
trouby, aby sníh na povrchu zežloutl.

Vánočka bez vajec
60 dkg mouky, 30 dkg vařených strouha-

ných brambor, 10 dkg cukru, 8 dkg tuku, 
4 dkg droždí, trochu soli, podle možnosti 
hrozinky a citronová kůra. Těsto zadělejte 
troškou mléka hodně tuhé a před pečením 

potřete vánočku trochou oslazeného mléka. 
Je výtečná.

Dort z mrkve
2 vejce (případně za jedno vejce náhraž-

ku), 14 dkg cukru a 14 dkg strouhaných 
ořechů se velmi dobře utře. Přidá se šťáva a 
kůra z 1 citronu, 4–5 kávových lžic strouha-
né housky, 14 dkg strouhané mrkve a 2 lžíce 
hrubé mouky, promíchané s kávovou lžičkou 
pečivového prášku. Peče se ve vymaštěné a 
pomoučené formě, po vychladnutí se rozkrájí 
a plní zavařeninou.

Masové taštičky
Udělejte nudlové těsto ze 40 dkg mou-

ky, soli, 1 vejce a vody, hezky tuhé. Vyvá-
lejte hodně tence a na polovinu dejte malé 
hromádky sekaného masa, smíchaného 
s  osmaženou cibulkou, solí, pepřem a strou-
hanou houskou. Druhou polovinu těsta při-
kryjte, všude kolem nádivky pevně prstem 
přitiskněte a kolečkem vykrajujte malé 
taštičky. Zavařte je buď do hovězí polévky 
a podávejte s ní, nebo je vařte ve slané vodě, 
omasťte a posypte parmasánem.

A jaký byl v té době příděl potravin pro 
jednu osobu na měsíc? Posuďte sami: 10 kg 
chleba, pečiva a mouky, 70 dkg tuku, 1,230 
kg cukru, 7 l mléka, 2 kg masa a 4 vejce. 
I  přesto si uměly naše hospodyňky poradit.

Ingredience: 1 hrnek cukru kru-
pice, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku rost-
linného oleje, 2 hrnky polohrubé 
mouky, 1 balíček prášku do pečiva, 
1 vejce, 1 žloutek, 1/2 hrnku červe-
ného rybízu a 1 balíček vanilkové-
ho cukru.

V míse smícháme mouku, cukr, vanil-
kový cukr, kypřící prášek. V jiné míse 
ušleháme vajíčko, žloutek, mléko, olej 
a přilijeme vše do suché směsi. Smíchá-
me a přidáme opraný rybíz. Těsto přen-
dáme do vymazané a hrubou moukou 
vysypané formy.

Pečeme při teplotě 160 °C, a to 45 
minut.
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Recept na domácí malinový sirup – i nevařený
Léčivé účinky malin znali už v antických 

dobách. Například Hippokrates doporučoval 
pít malinový sirup během nachlazení a toto 
moudro ověřil jak čas, tak i moderní vědecké 
poznatky. Kyselina salicylová, kterou mali-
ny obsahují, prokazatelně zlepšuje pocení 
a tím i vylučování škodlivin z organismu. 
Podívejme se na dva recepty na základní 
sirup – jeden z nich je nevařený, druhý vyro-
bíme krátkým vařením.

Malinový sirup pijeme hlavně během 
nachlazení, ale v sezóně si raději připravme 
větší zásoby tohoto blahodárného přírod-
ního léku a podávejme ho pak pravidelně 
od podzimu do jara jako prevenci. Kromě 
jiných účinků (působí antisepticky a roze-
hřívá) totiž posiluje imunitu lidského těla 
a to je během studenějších období rozhodně 
velmi užitečné. Může za to vyrovnaná sklad-
ba vitamínů, minerálů a také polyfenolové 
antioxidanty.

Na první domácí recept (s vařením) bude-
me potřebovat maliny a cukr v poměru pět 
ku čtyřem ve prospěch malin (čili napří-
klad na půl kilogramu ovoce budeme muset 
zakoupit ve svém oblíbeném obchůdku čtyři 

sta gramů cukru), vyvařené sklenice s víčky 
a sporák. Ovoce ve výše uvedených poměrech 
rozsypeme i s cukrem do sklenic a zavíčkuje-
me. Nachystáme si hrnec, na dno dáme lát-
kovou utěrku, naskládáme dovnitř skleničky 
a dolijeme vodu tak, aby jim sahala přibliž-
ně do poloviny. Sklenice by měly stát pokud 
možno vedle sebe, případně mezi ně dáme 
ještě jednu utěrku (aby se nám při vaření 
nehýbaly a případně nerozbily). Zapneme 
sporák, vodu uvedeme do varu, stáhneme 
na střední teplotu, pět minut povaříme… a 
domácí malinový sirup je hotov. Nyní už ho 
jen stačí uskladnit na nějaké tmavé, chlad-
nější místo – stačí spižírna – a vydržet ho 
neupíjet až do podzimu.

Druhý recept je podobně jednoduchý, 
jako ten první. Jen tentokrát se bude jed-
nat o nevařený malinový sirup, který sice 
není tak trvanlivý, jako předchozí varianta, 
ale je přeci jen trochu účinnější, protože při 
vysokých teplotách dochází k jistým ztrátám 
na vitamínech a jiných zdraví prospěšných 
látkách. V tomto případě budeme potřebovat 
přibližně čtyři litry malin a jeden litr (kilo) 
cukru krupice. Ovoce nasypeme s cukrem do 

pětilitrové sklenice, místo víčka upevníme 
gumičkou gázu a nádobu odložíme na slu-
nečné místo. Po týdnu stačí jen přelít mali-
nový sirup do sterilních sklenic, které dáme 
do lednice nebo tmavého studeného sklepa. 
Je možno ho vyrábět také vymačkáváním 
šťávy přes gázu a rozmíchat bez varu za tep-
la s cukrem, ale postup je výrazně pracnější, 
i když výsledek je de facto stejný.

prostezdravi.cz

Stavění a kácení májky u Reichlů na Vysoké
V sobotu 2. května 2015 se sešli kama-

rádi majitelů hospůdky U Élišky na Vyso-
ké společně s místními chataři a chalu-
páři na přátelském posezení u dobrého 
ovaru, opékání špekáčků a klobás včetně 
lahodného moku. Při této příležitosti se 
rozloučili s paní Zimou v podobě pálení 
čarodějnice. Přítomní muži postavili pest-
robarevnou májku, kterou nazdobila paní 
domu, a všichni setrvali v dobré náladě do 
pozdních nočních hodin.

Protože byli po celý měsíc velmi ostraži-
tí a uhlídali májku (vrcholový chochol) 
před zlomyslnými hochy z okolních ves-
nic, nepodařilo se jim májku porazit 
nebo odříznout a vrcholovou partii odvézt 
do své vesnice. Tímto statečným činem 
zachránili areál hospůdky U Élišky před 
velkou ostudou.

V sobotu 30. května 2015 nastal slav-
nostní okamžik, na který se všichni dlou-
ho těšili – kácení májky, jehož se ujali 
statní mládenci za asistence hezkých 
slečen. V tu chvíli si mnozí uvědomili, 
že měsíc květen – lásky čas – tak rychle 
uplynul, že nezbývá než si lásku ponechat 
ve svých srdcích a rozdávat ji ostatním 
lidem milým úsměvem či hezkým slovem, 
které, pokud je myšleno upřímně, potě-
ší mnohdy více než samotné pohlazení. 
V  příjemném posezení se pokračovalo při 
plápolajícím ohni doprovázeném opéká-
ním špekáčků či klobás i při všudypřítom-
né veselé diskusi.

Bujará nálada, veselí, milé povídání s 
přáteli pokračovalo ve večerních hodinách 
v malebné hospůdce U Élišky se vzornou 
obsluhou, dobrým pivem, vínem i slivovi-
cí včetně chutného pohoštění, které pro 
všechny přítomné připravila chalupářka 
Dana Bínová.

Na další zdařilé akce se těší
účastníci akce

Další sezóna muzea v Malé Moravě
Zahajujeme 4. ročník muzejní sezóny na Malé Moravě, tentokrát s výstavou obrazů Králického 

Sněžníku z plenéru, kterého se zúčastnili malíři z Polska, Slovenska, Ukrajiny a Čech. Návštěvníci 
můžou v bývalé škole shlédnout také expozice lesnictví, zemědělství, ochrany přírody a včelařství.

Muzeum bude ukončeno do konce září od 9 do 17 hodin po zavolání na telefonní čísla:
602 101 097 – pondělí až pátek 9-14 hodin
774 276 031 – pondělí až pátek 14-17 hodin a sobota a neděle 9-17 hodin
Obrazy budou vystaveny do konce srpna 2015.
K návštěvě muzea srdečně zve Společnost přátel Muzea Malá Morava a obec Malá Morava.
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PETANQUE 2015 – tradiční turnaj ve Vysoké
Ve Vysoké se nejen sportovalo, ale i tanči-

lo. V Schubert aréně se uskutečnil, za účas-
ti dvanácti dvojic, letní turnaj v petanque. 
Hráči si zahráli petanque a potom si někteří 
zatančili. Ale pěkně po pořádku.

V sobotu před druhou hodinou se do Vyso-
ké začali sjíždět účastníci turnaje. Někte-
ří přijeli z daleké Ostravy, další z bližších 
Velkých Losin, Šumperka, Vysokého Potoka 
a také domácí borci z Vysoké. Libor z hor 
rozlosoval dvojice do tří skupin. Dvě nejlepší 
dvojice z každé skupiny postoupily do vyřa-
zovacích bojů. Šestici nejlepších doplnily dvě 
nejlepší třetí dvojice.

V prvním čtvrtfinálovém souboji si to roz-
dal BURY TEAM a domácí dvojice - U ryb-
níka. Sašence s Jirkou nepřálo štěstí a Losi-
ňákům po boji podlehli. Další domácí dvojice 
- Svoboďáci nestačila na Pařezy z Rapotína. 
Goldovi z Ostravy nestačili na juniorku Bury 
teamu- Ondru a Báru.

Další duo Ostraváků nestačilo na Pavla a 
Káťu ze Šumperka. Do finále postoupil Bury 
team, který těsně porazil juniory. Ve dru-
hém semifinále se štěstí usmálo na Pavla s 
Káťou, kteří si přes Pařezy proklestili cestu 
až do finále. Pikantérií turnaje bylo rodinné 
finále, kde se utkali sourozenci Vadim proti 
Káti.

Vadim se svým synem Ádou nakonec pře-
hráli Káťu a Pavla Rulíškovi.

Pro všechny zúčastněné byly nachystány 
věcné ceny. Vítěz zvedl nad hlavu živého 
kohouta, který neskončil na pekáči, ale ve 
Velkých Losinách obšťastňuje devět slepi-
ček. Zvláštní cenu pro nejmladšího hráče si 
odnesl Davídek Svoboda.

Ke krásnému odpoledni přispěla i Alen-
ka, která doslova za pípou čarovala jedno 
vymazlený pivenko za druhým a gulášek 
podávaný z jejích ruček chutnal báječně. 
K  poslechu a tanci zahráli teta se strejdou 
ze Šumperka.

Novou knihu o Paprsku a okolí přinesl 
mezi nás Petr Možný se svou manželkou a 
o knize nám pěkně popovídal. Pár knih jsme 
si koupili. Další sezení s knihou o Paprsku a 
Petrem Možným je naplánováno na sobotu 
11. července v rámci volejbalového turnaje, 
mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Na 
volejbalovém turnaji budeme mít možnost 
zjistit hodnotu BMI, množství svalové hmo-
ty a vnitřního tuku v těle a samozřejmě kon-
zultaci co s tím. Po obědě za námi přijede 
Martina Krejčí z Hanušovic.

Takže se na Vás těšíme a pěkný den přeje

Libor Lužík

Nejen o duchu Králického Sněžníku

České a moravské hory jsou plné horských 
duchů, skřítků, skřetů a strážců lesa. Vybá-
jili si je lidé, kteří měli úctu k přírodě, jejím 
zázrakům, moci počasí i k nevysvětlitelným 
záhadám. Nejinak tomu bylo a je i v našich 
severních pohraničních horách.

Zatím co v Polsku vládne celému sudet-
skému pohoří od Krkonoš po Jeseníky jeden 
duch, kterému zdejší lidé říkají Liczyrzepa 
(čti Ličiřepa – ten, který počítá řepy), je to 
u  nás mnohem pestřejší.

Duch nejvyššího českého pohoří Krkonoš, 
mocný Krakonoš (dříve Rýbrcoul), se čas od 
času vydává na pouť po horách, aby navští-

vil své přátele a příbuzné – strážce a duchy 
sousedních hor. Tím nejznámějším je jeho 
příbuzný Praděd (německy Altvater). Němci 
měli jméno i pro horského ducha Králické-
ho Sněžníku, který rád odpočíval na svazích 
Srázné – Stamichman.

Potom, co po té nejhroznější válce našich 
dějin a odchodu původního obyvatelstva 
z  českého a moravského pohraničí, dosídlili 
náš kraj noví lidé, jako by se na duchy hor 
pozapomnělo. Přežívali jen v pohádkách.

S příchodem rozvoje turistiky však byli 
znovu vzkříšeni. Nejprve se v Orlických 
horách ujali vlády Rampušák a Kačenka, kte-

rá byla už dříve známá jako démon Orlických 
či Kačenčiných hor (pozn. Kačenka – zdrob-
nělina jména sv. Kateřiny, jíž je v  Orlických 
horách zasvěceno mnoho kostelů).

Na zimním turistickém srazu v Králíkách 
v roce 2006 předal Rampušák, jako nejbližší 
soused, vládu nad Králickým Sněžníkem 
Krulišákovi a Rozvodnici, novým patronům 
našeho nejmenšího pohraničního poho-
ří, které je součástí Středních Sudet. Obě 
postavy se „zrodili“ v Králíkách a vystupují 
ve Sněžnických pohádkách pana Jaroslava 
Šabaty.

Jméno Krulišák vzniklo zkomolením slo-
va Grulišák, obyvatele míst kolem Grulichu, 
tedy Králík, města, které dalo přídomek 
i  hoře Sněžníku. Krulišák je pro Králické a 
lidi v nejbližším okolí duchem všech zdejších 
hor. Jeho partnerka Rozvodnice sídlí na Kle-
páči, který je evropským rozvodím tří moří, 
a má na starosti všechny zdejší potůčky, 
potoky a říčky. Podle Sněžnických pohádek, 
kterých je tolik, jako písmen v abecedě, spo-
lu mají šest dětí. Jména mají podle zdejších 
řek a hor – Orlice a Jeřáb, Sněžník a Mora-
va, Urvista a Nisa.

Jako by to však bylo málo, na moravské 
straně, v pohádkách paní Mileny Brňákové, 
se objevuje duch zdejších hor Podbělník, kte-
rý vládne ve své Olšovské zemi. Původního 
ducha hor Stamichmana, známého ze dvou 
pověstí, si každoročně připomínají například 
ve Vysoké, uctívají jej na Dolní Moravě, nové 
pověsti o Stamichmanovi se objevily i v tzv. 
Tvůrčím psaní podle Lustiga.

Tento zdánlivý nesoulad však svědčí 
o  jediném – duch hor Králického Sněžníku 
stále žije!

Ale ať však vládcům našich hor říkáme 
jakkoliv, je velmi dobře, že v nás po genera-
ce stále přetrvává úcta k přírodě a všemu, co 
pro nás znamená.

Arnošt Juránek
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Lužík cup ve volejbale

Mistrovství světa v ledním hokeji

V sobotu 11. července 2015 se už po páté ve 
Vysoké konal volejbalový turnaj „Lužík cup“. 
Letos do Vysoké přijelo 26 volejbalových nad-
šenců, změřit své síly pod vysokou sítí.

Ředitel turnaje Libor z hor rozlosoval 
účastníky do čtyř družstev. Zápasy zača-
ly o půl desáté. Hrálo se systémem každý 
s každým na dva vyhrané sety do dvace-
ti bodů. První část turnaje skončila kolem 
jedné hodiny odpolední. Po krátké pauze na 
jídlo a pokropení hřiště jsme začali druhou 
část turnaje. Ta se hrála také na dva vyhra-
né sety, ale jen do patnácti bodů. Sluníčko, 
které nám svítilo celý den, také přispělo 
k  dobré náladě všech hráčů. Většinu zápasů 
odpískal volejbalový nestor Pravek Zbořil ze 
Skleného.

Turnaj proběhl bez problémů a v pět hodin 
Libor z hor vyhlásil konečné pořadí a nejlep-
ší hráče. Nejlepší juniorkou se stala Míša 
Matur, volejbalistka ze Šumperka, která 
od nové sezóny bude hájit barvy extraligové 
Olomouce. Nejlepší junior byl kapitán vítěz-
ného družstva Petr Ceh z Králík. Nejlepší 
ženou v turnaji se stala Hanka Ondruchová 
ze Starého Města. Cenu pro nejlepšího volej-
balistu si do Šumperka odvezl Karel Fric, 
hráč TJ Jiskra Rapotín. Karel převzal i cenu 
pro nejstaršího hráče. Holt co na plat, Karel 
zraje jako víno.

Nejlepším střídajícím hráčem byl Luděk 
Svoboda z Vysoké a nejlepší náhradník Jir-
ka Váňa z Moravské Třebové. Poprvé jsme 
letos vyhlásili i nejužitečnějšího hráče turna-
je. Stal se jim Luke „Valda“ Valíček z Malé 
Moravy, který byl platný nejen na hřišti, ale 
pořádně se činil i v konzumaci všeho co teklo 
a nechal v baru největší útratu.

Celkovými vítězi v turnaji se stala šestice 
kapitána Petra Cehy ve složení - Ondra Ceh 
(brácha), Luděk Svoboda a Petr Šefl z Vyso-
ké u Malé Moravy, Hanka a Emil ze Staré-
ho Města. Libor z hor předal vítězům balík 
piva a krýgle z pivovaru Holba Hanušovice, 
putovní pohár a dárkový balíček od obce 
Malá Morava a města Hanušovice. Dárkové 
balíčky si převzali kapitáni všech družstev a 
nastala velká chvíle turnaje!

Dárkové balíčky se rozbalovaly tak, jako 

dárky o Vánocích. Všichni volejbalisté si 
odvezli nějakou věcnou cenu a samozřejmě 
spoustu pěkných zážitků domů.

Nejen sportem v sobotu 11. července žila 
Vysoká, ale i zdravým životním stylem. 
Zavítala mezi nás Martina Krejčí z Hanu-
šovic, která dobrovolníkům změřila hodno-
ty vnitřního tuku, BMI, váhu a poradila se 
správnou výživou. Její konzultace se zájemci 
končila až v pozdních večerních hodinách. Je 
vidět, že zdraví životní styl táhne zájemce, 
a to je jenom dobře. Sama Martina byla 
překvapená takovým zájmem. O konzulta-
ci a měření projevili zájem nejen hráči, ale 
i  diváci. Celkem se nechalo změřit více než 
třicet dobrovolníků.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
za účast a pěknou hru. Alence za to, že 
nenechala nikoho umřít žízní, rodičům za 
servírování chutného menu, Pravkovi Zboři-

lovi za bezchybné řízení zápasů a sponzorům 
za poskytnutí věcných cen do turnaje.

Volejbalový turnaj Lužík cup se uskuteč-
nil za spoluúčasti obce Malá Morava, města 
Hanušovice, pivovaru Holba, Darek - Daniel 
Přikryl, Ancora, Sportcom, Zapa beton, Sul-
ko Zábřeh.

Sportu zdar a volejbalu zvlášť. Za rok se 
na Vás opět těšíme.

A kdo by si chtěl u nás ve Vysoké zahrát 
volejbal ještě letos, tak ať přijde v sobotu 
1.  srpna ve dvě hodiny odpoledne do Schu-
bert arény, a až do večera můžeme sporto-
vat. Pak je plánováno posezení u ohniště, 
opékání klobásek a k tomu nám bude hrát 
a zpívat Bob a Dagmarka Bartasovi ze Šum-
perka. Po volejbale si můžeme zahrát petan-
que a možná bude i rokenmóóór. Tak přijďte 
pobejt!!!

Alenka a Libor z hor

V květnu se v České republice konalo mis-
trovství světa v ledním hokeji a skoro v nás 
všech se opět probudilo vlastenectví. Začaly 
se hrdě vyvěšovat naše státní vlajky, dokon-
ce i na autech. Je to ale opravdu „naše“ vlaj-
ka, i když kdysi patřila zaniklému Českoslo-
vensku?

Po zániku federativního Československa 
původní československou vlajku převzala 
Česká republika jako jeden z nástupnických 
států. Tento krok však byl v rozporu s doho-
dami mezi českou a slovenskou politickou 
reprezentací, které vyústily ve schválené zně-
ní čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č.  542/1992 
Sb., o zániku ČSFR („Česká republika a Slo-
venská republika nesmějí po zániku České a 
Slovenské Federativní Republiky užívat stát-
ních symbolů České a Slovenské Federativní 
republiky.“). Na základě tohoto ustanovení 
posléze nárokoval slovenský premiér Vladi-
mír Mečiar nespecifikované kompenzace pro 
Slovensko za užívání československé vlajky 
Českem.

V čl. 112 odst. 3 ústavního zákona 
č.  1/1993 Sb. (Ústava ČR) je ovšem stanove-

no, že až na výslovné výjimky se z dosavad-
ních ústavních zákonů stávají běžné zákony 
(„Ostatní ústavní zákony platné na území 
České republiky ke dni účinnosti této Ústa-
vy mají sílu zákona.“). Státní symboly ČR 
následně byly upraveny zákonem č. 3/1993 
Sb. a na základě kolizních pravidel (principu 
„lex posterior derogat priori“) se tedy uplat-
nil zákon č. 3/1993 Sb.

Pro legitimizaci barev byla modrá barva 
interpretována jako barva jedné z historic-
kých zemí Moravy, která pod modrou barvou 
v historii vystupovala na bojištích.

Oficiální výklad významu barev a podoby 
vlajky není v zákonech obsažen. Bílá, červe-
ná a modrá samy o sobě jsou však, jakož-
to státní barvy, také státním symbolem, 
ač zákon nestanoví, jakými způsoby je lze 
používat. Červenobílá bikolóra je tradičním 
symbolem Čech, modrý klín býval někdy 
vykládán jako symbol Slovenska, po přisvo-
jení vlajky Českou republikou jako symbol 
Moravy.

Připravil
Petr Mahel
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Nohejbalový turnaj ve Vysoké rozhodly masérky

Fotbalisté nakonec vykopali sedmé místo
Skončil další ročník fotbalové soutěže REDMAN – III. třída 

okresního přeboru, skupina A. Naši fotbalisté čtyřmi výhrami a 
šesti remízami vybojovali hezké sedmé místo. Přinášíme vám 
výsledky posledních utkání Sokola Malá Morava i závěrečnou 
tabulku soutěže.

Léto je časem fotbalových turnajů a pro naše fotbalisty také čas 
odpočinku a nabírání sil do dalších bojů okresního přeboru.

Poslední odehraná utkání:
Malá Morava – Kamenná 1:0 (80 diváků, branky: Ščambura 

Ondřej; Rozhodčí: Zahradníček Miroslav).
Brníčko – Malá Morava 8:2 (40 diváků, branky: Bednařík Jiří, 

Suchomel Jakub, Berka Ondřej, Bednář Martin, Gruškovský Rosti-
slav, Schön Jan, Švub Leoš, Drlík Jiří - Kročil Jaroslav 2; Rozhodčí: 
Šild Jindřich).

Hrabová – Malá Morava 1:1 (50 diváků, branky: Kristek Ondřej 
- Janák Patrik; Rozhodčí: Fojt Jaroslav; ŽK: Stratil Michal - Ščam-
bura Maxmilián; ČK: 0 - Kročil Jaroslav).

Malá Morava – Jedlí 1:4 (50 diváků, branky: Ščambura Maxmi-
lián - Krňávek Zdeněk 2, Odstrčil Jan, Juránek Michal; Rozhodčí: 
Kylar Roman; ŽK: Jaroš Čestmír - Šváb Jan; ČK: 0 - Šváb Jan).

Rovensko – Malá Morava 3:0 (120 diváků, branky: Hrdlovič 

Kamil 2, Minář Pavel; Rozhodčí: Zahradníček Miroslav; ŽK: 0 - Jaroš 
Čestmír, Hulín Josef).

Malá Morava – Ruda B 1:2 (35 diváků, branky: Ščambura 
Maxmilián - Poprach Zbyněk, Tymel Jan; Rozhodčí: Langhammer 
Luděk st.; ŽK: Tóth Michal, Jurka Tomáš - Poprach Zbyněk).

Bohdíkov B – Malá Morava 0:2 (60 diváků, branky: Mišálko 
Antonín, Ceh Petr; Rozhodčí: Foral Lukáš; ŽK: Mynář Jaroslav - 
Ceh Petr, Ščambura Maxmilián, Jaroš Čestmír).

Malá Morava – Štíty B 1:1 (50 diváků, branky: Ščambura 
Maxmilián - Jílovec Tomáš; Rozhodčí: Zahradníček Miroslav).

Konečná tabulka soutěže:
 1. Lesnice B 18 12 4 2 60:26 40
 2. Štíty B 18 11 4 3 54:27 37
 3. Brníčko 18 11 3 4 53:24 36
 4. Rovensko 18 8 5 5 42:27 29
 5. Jedlí 18 9 2 7 35:26 29
 6. Hrabová 18 6 3 9 24:50 21
 7. Malá Morava 18 4 6 8 30:44 18
 8. Bohdíkov B 18 4 5 9 35:54 17
 9. Kamenná 18 3 3 12 23:54 12
 10. Ruda B 18 2 5 11 23:47 11

Nohejbalový turnaj v neděli? A proč ne! Řekli si pořadatelé ve 
Vysoké u Malé Moravy. 4. ročník nohejbalového turnaje se uskuteč-
nil v Schubert aréně minulou neděli 12. července. Začátek nohejbalo-
vého klání byl naplánován na 9.30 hodin, ale protože do Vysoké to je 

daleko, tak jsme počkali na poslední přihlášenou trojici z „dalekého“ 
Vojtíškova do deseti hodin. Do turnaje se přihlásilo šest družstev. 
Hrálo se dvoukolově na jeden set do deseti bodů.

Po první polovině byl v čele Bury team z Velkých Losin, na záda 
jim dýchali druzí Obhájci z Vysokého Potoka. Kluci z Vojtíškova 
vyhráli jen jeden zápas a flustrováni odjeli domů (jestli trénovat 
nebo sušit seno, to nevíme...). Kuriozitou turnaje byl domácí tým z 
Vysoké, ve kterém se vystřídalo celkem šest hráčů. Barvy Vysoké 
hájila i Alenka Turoňová, jediná žena v turnaji, která uplatnila širo-
ký dosah svých nekonečně dlouhých nohou hlavně ve hře na síti. Za 
Vysokou si jeden zápas střihl i Jarec Ceh, který loni turnaj vyhrál a 
letos byl manažerem Obhájců.

Při čekání na zápasy si nohejbalisté z družstva Kamión Rapo-
tín krátili dlouhou chvíli neoficiálním přeborem klubu v herckách. 
Trojici z Kamiónu doplnil světem protřelý karbaník Vadim Bureš. 
Vzduchem lítaly nejen karty, ale i hlášky - pink, slepice, hlášená... 
Nohejbalem i kartami jsme se bavili až do půl páté.

V turnaji zvítězil Bury team z Velkých Losin před Obhájci. Asi 
o  výsledku rozhodly masérky. Ondra a Áďa Burešovi si přivezli na 
turnaj každý svoji osobní masérku. Jejich rivalové - Obhájci mohli 
na holkách oči nechat a navíc je zmasírovala teta a máma v jedné 
osobě, hned po příjezdu na turnaj. Kluky ohodnotila slovy: „Ti zase 
vypadaj.“ (to bylo jediný co se dá publikovat a zveřejnit). Třetí mís-
to obsadil Valda gang v čele s kapitánem Lukem Valíčkem, který 
k  nevoli pořadatelů pil v neděli jenom vodu... Na čtvrtém místě skon-
čili nohejbalisté Kamiónu těsně před domácí Vysokou. Na konečném 
šestém místě skončila nejrychlejší trojice z Vojtíškova (poslední při-
jeli a první odjeli), samozřejmě cenu za účast kluci dostali.

Vítězové byli odměněni dárkovým košem, balíkem Šeráku, tričky 
a kšiltovkami Holba. Každá trojice vyhrála balík piva z pivovaru 
Holba a dárkové pivo od Sulka Zábřeh. Dárkové balíky jsme pořídili 
za spoluúčasti města Hanušovice a obce Malá Morava.

Na konec byli odměněni i účastníci karetního turnaje v Herckách. 
Renek, Vadim, Pařez a Jirka obdrželi plechovku s pivem a Pařez 
navíc košík s osobními věcmi, které ve Vysoké zapomněl na turnaji 
v  petanque. Jediná žena v nohejbalovém turnaji byla také oceněna.

Chtěl bych poděkovat všem za účast a za rok se na vás těšíme 
znovu.

Ceny do turnaje v nohejbalu věnovali: Pivovar Holba Hanušovi-
ce, obec Malá Morava, město Hanušovice, Darek - Daniel Přikryl, 
Sulko Zábřeh a Ancora. Gastro zázemí měli na starosti Vladimíra a 
Laďa Lužíkovi a o dodržování pitného režimu nejen nohejbalistů, ale 
i diváků se postarala Alenka Turoňová.

Libor Lužík


