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Bilance roku 2014 - 20 trestných činů
Zastupitelstvo obce si v březnu vyslechlo Zprávu o stavu bezpečnosti z okrsku „D“ za loň-

ský rok, ze dne 28. ledna 2015, kterou přednesl praporčík Petr Kozák z Obvodního oddělení 
Policie České republiky Hanušovice. Z jeho zprávy vyjímáme:

Okrsek „D“ zahrnuje Malou Moravu a její 
místní části (Vlaské, Vysoká, Vysoký Potok, 
Křivá Voda, Podlesí a Sklené).

Obecní úřad Malá Morava v roce 
2014

V roce 2014 proběhly komunální volby do 
zastupitelstva, kdy složení zastupitelstva 
zůstalo po těchto volbách neměnné. V průbě-
hu roku probíhal kontakt se starostou obce 
Antonínem Marinovem a dalšími pracovníky 
obecního úřadu. Starosta obce byl průběžně 
informován o stavu veřejného pořádku a 
nápadu trestné činnosti na teritoriu obce 
Malá Morava. Spolupráce s obecním úřadem 
je na dobré úrovni.

Trestné činy a přestupky šetřené 
v  úseku „D“

Za uplynulé období roku 2014 bylo spá-
cháno, ve služebním úseku Malá Morava a 
v jejích územních částech, celkem 20 trest-
ných činů, kdy z nich bylo 10 objasněno, u 
jednoho trestního činu probíhá dosud pro-
věřování. Jako největší problém byly v roce 
2014 krádeže telekomunikačních kabelů, 
které byly položeny vedle trati mezi stanice-
mi Hanušovice – Dolní Lipka. Tyto trestné 
činy nebyly dosud objasněny. ČD provedly 
své vlastní opatření, kdy uvedené telekomu-
nikační kabely byly zakopány vedle kolejí a 
již nevedou po povrchu.

V roce 2014 bylo na území obce Malá 
Morava a jejích obecních částech spácháno 
29 přestupků, a to včetně zjištěných pře-
stupků v dopravě při běžných kontrolách 
vozidel a cyklistů.

Jaké trestné činy byly spáchány
Krádeže podle §205 trestního zákona 

byly spáchány 4, z toho byly 2 objasněny. 
Porušování domovní svobody podle §178 TZ 
bylo spácháno ve 3 objasněných případech. 
Poškození a ohrožení provozu obecně pro-

spěšného zařízení podle §276 bylo šetřeno 
a neobjasněno ve 3 případech. Výtržnictví 
podle §358 TZ – 4 objasněné případy. Neo-
právněné užívání cizí věci podle §207 TZ – 1 
neobjasněný případ. Maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí podle §337 TZ – 1 objasněný 
případ. Násilí proti úřadní osobě podle §325 
TZ se v jednom případě stále prošetřuje. 
Pouze evidované jako trestné činy bez práv-
ní kvalifikace byly 3 případy.

Projednávané přestupky
Výčet přestupků je také pestrý. Zazname-

nán byl 1 přestupek na ochranu zvířat proti 
týrání, který se však nepodařilo prokázat. 
Dále to byly 2 objasněné přestupky jízdy 
pod vlivem alkoholu, 1 objasněný přestu-
pek – povinnosti provozovatele vozidla, 1× 
objasněný – směr a způsob jízdy (dopravní 
nehoda), 1× neobjasněný – na úseku ochra-
ny před alkoholismem a jinými toxikoma-
niemi, 1× objasněný – na úseku cestovních 
dokladů, 6 neobjasněných přestupků proti 
majetku, 8× objasněných – proti občanské-
mu soužití, 1× objasněný proti veřejnému 
pořádku a 7 objasněných přestupků v silnič-
ním provozu.

U přestupků je dán především opakujícími 
se případy v problémových domácnostech, 
vlivem opakujících se přestupků mezi osoba-
mi blízkými. OOP Hanušovice v jednom pří-

padě využilo ustanovení §44 z. č. 273/2008 
Sb. o Policii České republiky a agresor byl 
ze společné domácnosti na 10 dnů vykázán. 
A dále jsou zde problémy v oblasti drobných 
krádeží nebo poškozování věcí.

V současné době je stav klidný, kdy větši-
na problémových osob do obce Malá Morava 
a jejích částí dojíždí pouze občas o víkendech. 
Tato situace je obdobná ve všech územních 
částech.

Šetření k nápadu trestné činnosti je zde 
ztíženo zejména z důvodu, že napadené 
objekty se nachází na odlehlých místech, kdy 
nejbližší obydlené domy bývají od těch míst 
vzdáleny v rámci desítek až stovek metrů.

V územní části „D“ se nenachází žádná 
ubytovna. Pouze se zde nachází nájemní 
byty, kdy většina těchto nájemních bytů 
patří obci Malá Morava. Výjimku tvoří pou-
ze bytovky čp. 8 a 9 v obci Malá Morava, 
které patří soukromé osobě. Do 10. 1. 2015 
byly tyto bytovky v majetku pana Dymáčka 
z Hodonína. Od tohoto data jsou tyto bytov-
ky v majetku pana Čady z Častolovic, který 
uvedl, že zejména v bytovém domě čp. 8 chce 
vystěhovat nájemníky, kteří neplatí nájemné 
nebo mají tito nájemníci problémy s dodržo-
váním domovního řádu, případně vyvolávají 
časté konflikty mezi dalšími nájemníky.

Územně odpovědný
Prap. Petr Kozák
OOP Hahušovice

Zatmění slunce
V pátek 20. března dopoledne jsme i u nás 

na Malomoravsku měli možnost, díky jasné 
obloze, sledovat částečné zatmění slunce. Na 
to další si budeme muset počkat až za 11 let.

Co to je zatměni slunce?
Zatmění Slunce je jedním z nejkrásnějších 

astronomických jevů. Nastává ve chvíli, kdy 
jsou Země, Měsíc a Slunce v jedné přímce. 
Sluneční zatmění můžeme rozdělit na úplné, 
částečné a prstencové. Při úplném zatmění 
máme možnost pozorovat sluneční korónu a 
dokonce i hvězdy a některé planety. Tento 

druh zatmění je pozorovatelný z oblasti Země, 
které se říká pás totality. Z ostatních míst na 
Zemi můžeme zatmění vidět jako částečné. 
Prstencové je možné pozorovat, když zdánli-
vá velikost Měsíce je menší než velikost Slun-
ce. Z něj je pak vidět jasný prstenec.

Při zatmění Slunce se provádí meteorolo-
gická měření. Získaná data umožňují později 
zjistit, jaký vliv má zatmění na děje v  atmo-
sféře. Měří se například intenzita sluneční-
ho záření, teplota a vlhkost vzduchu, teplota 
půdy, rychlost a směr větru.
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Příjem žádostí o změnu územního plánu
V současné době se připravuje změna č.  1 

územního plánu obce Malá Morava. Jedná 
se o strategický dokument, jehož proces 
schvalování bude probíhat v nadcházejícím 
období. Územní plán je hlavním podkladem 
pro budoucí rozvoj obce a jejího území, zajis-
tí jeho hospodárné využívání a koordinaci 
veřejných a soukromých zájmů.

Žádost o pořízení změny územního 
plánu by měla obsahovat tyto údaje:

a) údaje umožňující identifikaci navrho-
vatele (jméno, příjmení, nebo název firmy, 
datum narození, nebo IČ, adresa trvalého 
bydliště, nebo sídla firmy, případně doru-
čovací adresa, telefon), včetně uvedení jeho 

vlastnických nebo obdobných práv k pozem-
ku nebo stavbě na území obce,

b) údaje o navrhované změně využití 
ploch na území obce – je vhodné si vybrat 
z  funkčního využití ploch, které již v územ-
ním plánu jsou,

c) údaje o současném využití ploch dotče-
ných návrhem navrhovatele – jsou zřejmé ze 
schváleného územního plánu, který je zve-
řejněn na internetových stránkách obce,

d) důvody pro pořízení změny územního 
plánu,

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změ-
ny územního.

Pokud bude pořízení změny územního 
plánu vyvoláno výhradní potřebou navrho-

vatele, obec podmiňuje její pořízení částeč-
nou nebo úplnou úhradou nákladů na její 
zpracování a na mapové podklady navrho-
vatelem.

Žádáme občany a vlastníky pozemků a 
nemovitostí v obci, aby sledovali úřední 
desku a věnovali pozornost zpracovávané-
mu územnímu plánu, ke kterému se mohou 
vyjádřit. Veškeré informace budou k dispozi-
ci na úředních deskách obce a internetových 
stránkách www.obecmalamorava.cz. Pro 
lepší informovanost o veřejných projednává-
ních územního plánu doporučujeme využít 
také služeb SMS infokanálu obce.

Termín pro příjem žádostí o změnu územ-
ního plánu je nejpozději do 7. května 2015.

Výsledky 1. ročníku soutěže
O nejkrásnější rozkvetlé okno

Slavnostní vyhlášení výsledků s předáním 
cen proběhlo 27. února v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Malé Moravě.

Výhercem v kategorii rozkvetlé okno nebo 
balkon v rodinných domech a chalupách se 
stala paní Irena Kouřilová, na druhém mís-
tě se umístila paní Jana Kleeová a třetí mís-
to obsadila paní Julie Mahelová.

Výhercem kategorie rozkvetlé okno nebo 
balkon v bytových domech je pan Miroslav 
Kadlec, druhé a třetí místo nebylo uděleno.

Výhercem v kategorii rozkvetlé předza-
hrádky nebo okolí domu se stala paní Jana 
Kleeová, na druhém místě se umístila paní 
Irena Kouřilová a třetí místo obsadila paní 
Miroslava Slouková.

Ceny vítězům předal osobně starosta obce 
s poděkováním, že se vzorně starají o své 
okolí.

Škoda jen, že tyto tři černobílé snímky 
v  naší Devítce nedokáží předat tu nádher-
nou barevnost, kterou dokáží předávat jen 
rozkvetlé květy.

Obec Malá Morava

V kategorii předzahrádek získala 3. mís-
to Miroslava Slouková ze Skleného, vítěz-
kou kategorie „Předzahrádky“ se stala paní 
Kleeová (vpravo nahoře), soutěž v kategorii 
„Rozkvetlé okno“ vyhrála paní Kouřilová 
z  Vojtíškova.
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Peklo se ještě v sobotu ráno

Oslavy MDŽ v hospůdce U Élišky

Poslední únorovou sobotu se konal již 4. 
ročník soutěže Malomoravská buchta. Zají-
mavý byl jistě i tím, že se ho zúčastnilo více 
přespolních soutěžících, než těch místních. 
Přijeli k nám až ze Zábřeha a Broumova.

Porota to měla tentokrát velmi těžké, pro-
tože na druhé a třetí místo dosáhli dva výher-
ci, kteří mezi sebou museli o ceny losovat.

Slečna z Broumova nám prozradila, že 
měla do soutěže původně připravené perní-

ky. Přítel ji ale v onu sobotu ráno upozornil, 
že to může být, podle pravidel soutěže, jen 
buchta z kynutého těsta. Tak jí nezbylo nic 
jiného, než upéct opravdové kynuté buchty. 
Takový soutěžní zápal pořadatele mile pře-
kvapil.

A kam letos putoval pohár? Vítězkou se 
stala paní Maurerová z Červeného Potoka.

Petr Mahel

Letošní oslavy mezinárodního dne žen se 
uskutečnily tradičně v hospůdce U Élišky. Už 
po páté hodině se sešel organizační výbor na 
Centrálním náměstí a vzal hospůdku útokem.

Během půl hodinky bylo pití a jídlo na 
stolech. Občerstvení, jaké hospůdka U Éliš-
ky nepamatuje, pořídili chataři ze společné 
kasy a spoustu dobrot napekla doma naše 
krásná děvčata.

Kolem šesté hodiny začaly chodit první 
davy hostů. Hospůdka pod náporem chata-
řů praskala ve švech. Kdo přišel pozdě, tak 
našel místo jen na stání.

Pro všechna děvčata jsme měli nachystá-
ny kytice růží. Jelikož jídla a dobrého pití 
bylo nadbytek, tak se chalupáři bavili až do 
pozdních nočních hodin. K dobré náladě při-
spěla i dýdžejka Jarka, která na retro gra-
mofónu pouštěla jednu pecku za druhou.

Poslední tanečníci odcházeli až po půlnoci.
A co na to účastníci akce?
Saša Macháčková: „To bylo super, ještě 

jsem druhý den ráno na vleku děkovala Jar-
ce, že to tam s námi vydržela až do konce a 
pouštěla pěkný písničky k tanci“.

Jarouš Piskoř: „Tam bylo na stole tolik 
jídla, že jsem si neměl ani kam dát ruce“. 

Alenka Turoňová - starší: „Moc se mi 
tady líbilo, asi sem za dcerou budu jezdit 
častěji.“

Libor z hor: „U mě dobrý.“

Samozřejmě, co se nesnědlo a nevypilo, 
tak to chalupáři druhý den odpoledne dora-
zili v Royal klubu Vysoká. A tak ve Vysoké 
chalupáři krásně po sousedsky prokalili celý 
víkend.

Libor Lužík
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Zamyšlení k 70. výročím konce války

8. května si budeme připomínat 70. výročí 
ukončení druhé světové války. Všem padlým 
hrdinům, kteří se na porážce fašistického 
Německa podíleli, chci tímto článkem vzdát 
hold.

Konec války, v kraji kde dnes žijeme, však 
přinesl i jednu velikou změnu. Až do osudné-
ho roku 1945 zde žilo vesměs německy mlu-
vící obyvatelstvo. Bohužel, většina si zvolila 
v roce 1938 svou cestu a dali se do služeb 
hákového kříže...

Odpradávna ale v české kotlině žili oby-
vatelé pokojně a společně chránili úze-
mí České království, posléze Habsburské 
monarchie, ať mluvili česky nebo německy. 
Lidé v  našich horách nevěnovali mnoho 
pozornosti tomu, že jsou Němci, protože 
němčina byla obchodním a jejich jazykem. 
Když například vypukla v roce 1742 prus-
ko-rakouská válka, stáli se zbraní v ruce 
po boku s Čechy a bránili svou domovinu. 
A když nakonec rakouská císařovna Marie 
Terezie válku prohrála a musela Prusům 
odevzdat Horní Slezsko a Kladsko, dala se 
Rakousku věrná část obyvatelstva z Prus-
ku odstoupených území k pochodu na jih. 
Tak například vznikly i dnešní osady Horní 
Hedeč a Horní Boříkovice. Dokonce i Altha-
nové, vlastníci mimo jiné i králické panství, 
přemístili své sídlo z Mezilesí (dnes polské 
Międzylesie) a přestěhovali se do Králík, za 
novou zemskou hranici.

Po skončení první světové války se většina 
zdejších obyvatel přihlásila k německé pro-
vincii Deutsch-Böhmen se sídlem v Opavě, 
a to ani ne tak kvůli národnosti, ale protože 
se báli o svou životní úroveň. V roce 1918 
vzniklé Československé republice moc nevě-
řili. Nakonec byli rádi, že součástí Česko-
slovenska jsou a že byli ušetřeni podobných 
krizí, jako byla hyperinflace v Německu, kde 
bochník chleba stál miliony marek. Kdyby 
v  třicátých letech minulého století nevypuk-
la světová hospodářská krize, na loajalitě 
zdejších Němců k novému československé-
mu státu by se asi nic nezměnilo. Krize však 

dolehla i na ně a jejich hněv se obracel na 
lidi, kteří náš stát řídili – na Čechy. Hledali 
spasitele, který by je ze složité životní situ-
ace vyvedl. Našli ho v sousedním Německu, 
jehož hranice byli tehdy už na Králickém 
Sněžníku. Uvěřili mu a šli za něj bojovat.

Jak válka dopadla, to známe ze školy ane-
bo také z vlastní osobní zkušenosti. Něm-
ci v  našem pohraničí zprvu možná tajně 
doufali, že se s Čechy znovu nějak usmíří, 
ale trest byl neodvratitelný. Museli odejít, 
nechat tu své chalupy, políčka, na nichž 
dřeli jejich předci, s nimi většinu majetku 
a jen s pár kilogramy osobních věcí a jídla 
putovat do válkou zničeného Německa, kde 
mnozí z  nich v životě nikdy nebyli a kde na 

ně nikdo s otevřenou náručí nečekal. I  to 
je tvář války, války, která zmařila tolik 
nevinných životů. A vinou výbojného fašis-
tického Německa. Odsun Němců byl tehdy 
pro většinu našeho národa spravedlivý trest 
za všechny hrůzy války, jichž se Němci jako 
národ dopustili. I to je naše historie, dějiny 
lidí, kteří tu žili před námi.

Kde byl schválen odsun Němců?
Ministr Československé vlády Jaromír 

Nečas představil v Paříži v polovině září 
1938 „pátý plán“ prezidenta Edvarda Bene-
še, tedy ještě před podepsáním Mnichovské 
dohody, v němž poprvé navrhl částečné pře-
místění Němců. Ve válečných letech 1940-
1941 přemýšlel Beneš dokonce i nad vlastní 
německou samosprávou v převážně němec-
ky osídlených teritoriích. Domácí odboj byl 
však zásadně proti. V mezinárodním kontex-
tu žádala o odsun všech Němců z odstoupe-
ného území jako první exilová vláda v Lon-
dýně. Britská vláda souhlasila s transferem 
německých minorit ze střední a jihovýchod-
ní Evropy na základě memoranda z 2. čer-
vence 1942, o čemž byl E. Beneš informován 
britským ministrem zahraničí A. Edenem 
7. července 1942. Následně ale také v říjnu 
1942 Benešovi doporučila, aby při budoucí 
realizaci odsunu nekladl příliš velký důraz 
na kriteria a posuzování viny či neviny jed-
notlivých Němců. Asi tak od druhé poloviny 
roku 1942 se otázka transferu Němců stala 
pro československé politiky v  Londýně pri-
oritou.

Proběhla různá jednání a na konci roku 
1943 získal Beneš souhlas od Velké Brita-
nie, Spojených státu a Sovětského svazu 
k  hromadnému transferu německých men-
šin do poraženého Německa.

A v těchto krajích se začala psát zcela 
nová historie, ta naše...

Zamyšlení připravil
Petr Mahel

Většinu území někdejšího Československa osvobodili vojska Rudé armády, stejně jako ves-
ničky na úbočích našich pohraničních hor.       Foto archiv

Radost vítězů znamenala tragédii pro poražený národ. Z českého a moravského pohraničí 
muselo po skončení války, mnohdy za doprovodu neodpustitelných excesů na tři miliony 
převážně německy mluvících obyvatel i příslušníků smíšených rodin. Opouštěli rodnou zem, 
domovy zděděné po svých předcích, kteří i náš kraj kdysi vyrvali pralesu. Dnes je už připo-
mínají jen nápisy na dochovalých drobných kulturních památkách.     Foto archiv
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Črty z moravských dějin

V letech 1918–1939
Roku 1918 se Morava jako země Morav-

ská stala součástí Československa, přičemž 
29. a 30. října vyhlásili němečtí poslanci 
v pohraničí celky požadující nezávislost 
na  Československu a připojení k Německé-
mu Rakousku. Na území Moravy zasahovaly 
tyto celky:

Sudetsko (Sudetenland), severovýchod 
Čech včetně Orlických hor, severozápad 
Moravy a západ Českého Slezska, s centrem 
v Opavě.

Německá jižní Morava (Deut-
schsüdmähren), jih Moravy s centrem ve 
Znojmě – představitelé tohoto celku deklaro-
vali spojitost s Dolními Rakousy.

Československo obnovilo územní integritu 

s těmito celky bleskovou vojenskou akcí, při 
níž byly během prosince 1918 prakticky bez 
odporu obsazeny a přestaly existovat.

Se vznikem Československa zanikla pod-
le ústavy Československé republiky auto-
nomie Moravy a byl zrušen zemský sněm, 
Moravě však zůstaly zemské zákony. Tatáž 
ústava také předpokládala nové administra-
tivní členění státu na menší župy, které by 
nahradily stávající členění na země. Župy 
pak zřídil zákon č. 126/1920 Sb. „o zřízení 
župních a okresních úřadů v republice Čes-
koslovenské“ ze dne 29. února 1920. V pří-
padě Moravy jejich hranice nerespektovaly 
stávající hranici Moravy a Slezska, zatímco 
moravská hranice s Čechami i Slovenskem 
měla být nadále respektována. Župní zřízení 
však lidová strana (silná hlavně na Moravě) 
a zejména národní demokracie odmítaly a 
také v jiných stranách byli jejich moravští 
poslanci (na rozdíl od slezských a sloven-
ských) proti tomuto uspořádání. Místní tisk 
poukazoval na to, že by Morava jako histo-
rický útvar se staletou tradicí zanikla.

Definitivní ústava (1920) rozhodla proti 
zemskému zřízení. Zákonodárnou moc svěři-
la dvoukomorovému Národnímu shromáždě-
ní Republiky Československé, složenému 
z  poslanecké sněmovny a senátu, a potvr-

dila neexistenci zemských sněmů. V čele 
Moravy nadále stál zemský výbor a Zemská 
správa politická (zemský úřad), v jejíž čele 
stál prezident Zemské správy politické.

31. července 1920 byla k ČSR připojena 
malá část Dolních Rakous (Valticko), která 
byla začleněna do moravských politických 
okresů. 1. ledna 1925 byla osada Nedvězíč-
ko podle vládního nařízení č. 315/1924 Sb. 
z. a n. převedena do Čech. Roku 1925 pak 
byl k  Československu a zároveň k Mora-
vě připojen Dyjský trojúhelník a došlo k 
rozšíření Valticka, roku 1926 bylo na úkor 
tehdejší dolnorakouské obce Kleinschwein-
barth rozšířeno území Mikulova. Pro vzrůs-
tající odpor byla realizace župního zákona 
v české části republiky stále odkládána, až 
byla nakonec roku 1927, po vlně protestů a 
petičních akcí, opuštěna myšlenka nahradit 
historické země župami. Zákonem ze dne 
14. června 1927 č. 125/1927 Sb. z. a n., „o 
organisaci politické správy“, se pak s účin-
ností od 1. prosince 1928 stala Morava částí 
nově zřízené země Moravskoslezské, která 
byla jednou ze čtyř samosprávných zemí, 
na které se území Československa dělilo. 
Důvodem pro vznik země Moravskoslezské 
byla nejen relativně malá rozloha Českého 
Slezska, ale také snaha omezit politický vliv 
zdejších sudetských Němců a těšínských 
Poláků (v případě župního zřízení by totiž 
v obou slezských župách měli Němci napro-
stou většinu). Centrem nově zřízené Země 
Moravskoslezské se stalo Brno, v němž sídlil 
Zemský úřad pro zemi Moravskoslezskou a 
šedesátičlenné zemské zastupitelstvo v čele 
se zemským prezidentem, jenž stál zároveň 
v čele dvanáctičlenného zemského výboru. 
Nejvyšším článkem územní samosprávy byla 
zemská samospráva. Zároveň se vznikem 
země Moravskoslezské došlo podle vládního 
nařízení ze dne 27. října 1928 č. 174/1928 
Sb. z. a n., „jímž se v  zemi České a Morav-
skoslezské určují obvody a sídla okresních 
úřadů a některá města se zvláštním statu-
tem podrobují všeobecně platným obecním 
zřízením“ na území bývalé země Moravské 
také k úpravě správního členění v podobě 
odebrání postavení statutárního města Jih-
lavě, Kroměříži, Uherskému Hradišti a Zno-
jmu. Území těchto měst byla spojena s poli-
tickými okresy, které je dosud obklopovaly. 
Zároveň došlo k zániku dosavadních Morav-
ských enkláv ve Slezsku jakožto specifické-
ho správního území. Na území bývalé země 
Moravské tak nyní existovalo 36 politických 
okresů (k  1.  říjnu 1935 pak podle vládní-
ho nařízení č. 104/1935 Sb. z. a n., „kterým 
se v zemích České a Moravskoslezské pro-
vádějí změny obvodů některých okresních 
úřadů“ přibyl nový politický okres Zlín) a 
statutární města Brno a Olomouc.

Mnichovskou dohodou z roku 1938 byly 
z Moravskoslezské země vytrženy rozsáhlé 
převážně německojazyčné oblasti na severu 
(většina území začleněna do německé župy 
Sudetenland, menší část – Hlučínsko – se 
stala součástí pruské provincie Slezsko; část 
území na Těšínsku připojilo Polsko, po jehož 
obsazení bylo území rovněž připojeno k prus-
ké provincii Slezsko), a jihu (tato oblast byla 
začleněna do Sudetoněmeckých území, a od 
15. dubna 1939 do Zemského hejtmanství 
Dolní Podunají, které bylo 1. května 1939 
přeměněno v říšskou župu Dolní Podunají).

(Pokračování příště)

Peníze
Co jsou to peníze? Barevné papírky, ke kterým mají lidi velkou důvěru? Že si za ty papírky 

můžou koupit zboží, které potřebují k životu?
Novým seriálem se chceme trochu finanční gramotnosti a historickým souvislostem.

Člověk tvůrcem hospodářských dějin
Co jsou to vlastně peníze? S penězi se přec 

denně setkáváme. Platíme s nimi nákupy 
v  obchodech, pořizujeme si za ně různé zby-
tečnosti, ale i věci praktické a užitečné. Všich-
ni tedy známe peníze. Byly ale vždy takové, 
s  jakými dnes přicházíme denně do styku?

Platidla samozřejmě zaznamenala, jako 
všechno kolem nás, určitý vývoj. Od „pra-
věku“ peněz do doby relativně nedávné byly 
peníze (tehdy výhradně mince) chápány 
naprosto odlišně ve srovnání se současným 
pohledem. Zpočátku stačil člověk svoji mate-
riální potřebu pokrýt ze zdrojů vlastní práce, 
ale brzy se začaly jeho nároky zvyšovat tou 
měrou, že se o výrobu a její produkty začal 
dělit. Nejprve v rámci rodu, později kdy již 
různá rodová společenství v té či oné činnos-
ti vynikla, byl položen základ obchodu.

Výměnný obchod byl obchodem bezpro-
středním a trvalo ještě několik tisíciletí, než 
člověk vymyslel a poprvé jako prostřední-
ka obchodu použil peněz. Cenu domlouvali 
kupci v hodnotových ekvivalentech zboží, 
které mohl nabídnout kupující, jímž byl buď 
jiný kupec, nebo častěji výrobce. Ten mohl 
za artefakty jemu užitečné, které si sám 
vyrobit neuměl nabídnout finální produkty 
vlastního snažení, ať už šlo o zbraně k lovu, 
nádoby, šperky, obilí, ulovenou zvěř, kožeši-
ny, nebo později o látky, měď, železo a výrob-
ky z těchto kovů.

Výměnný obchod se rozrostl tou měrou, že 
již v době bronzové křižovaly Evropou čet-
né obchodní karavany. S rozvojem obchodu 
se hledala všeobecná měřítka cen. Brzy se 
ustálilo oceňování v kusech dobytka. Tato 
domácí zvířata měla zřejmě stejně velký 
význam jak pro obchodníky, kteří přicháze-

li z hospodářsky vyvinutějšího jihu, tak pro 
primitivně žijící kmeny dále na severu.

Směnný obchod vzal za své vynálezem 
peněz. Předtím ale starověká ekonomika 
musela ještě projít obdobím, které dnes 
označujeme jako předmonetární. Zde se již 
začala formovat platidla v pravém slova 
smyslu, avšak trvalo několik dalších staletí, 
než byla poprvé vyrobena a použita skuteč-
ná mince. V tomto období bere na sebe úlohu 
všeobecného ekvivalentu kov. Někde je to 
měď (Řím), jinde se už objevují v této roli 
kovy drahé: zlato a stříbro (Egypt, Řecko).

Kov měl proti ostatním ekvivalentům 
nesporné výhody. Snadno se dělil, vážil a 
přepravoval, drahé kovy, kterým dal obchod 
záhy přednost, navíc nepodléhaly atmosfe-
rickým vlivům (korozi), byly stálé a přitom 
i dostatečně vzácné proto, aby nebylo pro 
vyjádření určité hodnoty třeba velkého jejich 
množství. Výrazný vliv na aktuální cenu 
toho kterého kovu měla současná míra jeho 
dostupnosti. Tak Egypťané si zpočátku dale-
ko více cenili stříbra než zlata, protože právě 
stříbra byl v Egyptě nedostatek. Po otevření 
přebohatých stříbrných dolů hispánských ve 
druhém tisíciletí před Kristem stříbro v ceně 
upadlo a v budoucnu se už nikdy nad zlato 
svou hodnotou nedostalo.

Obchodníci začali zlaté, stříbrné či mědě-
né slitky označovat hodnotou hmotnosti a 
později i různými obrazci a symboly. V  oka-
mžiku, kdy kovový slitek označil svým 
výsostným znakem stát, respektive panov-
ník a zaručil se tak nejen za správnou váhu, 
ale i za ryzost kovu, můžeme již mluvit 
o  prvních mincích.

referaty-seminarky.cz
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Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 12. 3. 2015 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Poznámka: tento zveřejněný zápis je upraven (jsou zveřejněny pou-
ze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti 
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: Josef Hulín (1), 
Ing.  Marek Janda (2), Walter Köhler (3) od 16:05 hod., Jan Kouřil  (4), 
Antonín Marinov (5), Pavel Morong (6), Štěpán Morong (7), Karel 
Svoboda (8), Josef Temňák (9).

Přítomni občané: Anna Temňáková, Monika Kurečková, Milan 
Kubaník, Anna Kubaníková, Jana Mikuličová, Kristýna Sobotková, 
Pravoslav Zbořil, Maxmilián Ščambura, Marie Vircová, prap. Petr 
Kozák, Jaromír Straka a Josef Bína.

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

Návrh programu jednání:
  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. Příspěvky z rozpočtu obce 2015.
  6. Příspěvek na provoz MŠ.
  7. Příspěvek Městu Hanušovice a informace o činnosti knihoven.
  8. Smlouva o prodeji dříví 2015.
  9. Rozpočet obce na rok 2015.
10. Výsledek hospodaření obce za rok 2014.
11. Poskytnutí půjček z FRB.
12. Opatření starosty.
13. Aktualizace provádění rozpočtových opatření.
14. Pronájmy bytů.
15. Územní plán.
16. Vytvoření pracovních míst na VPP.
17. Odpisový plán majetku na rok 2015.
18. Revitalizace veřejného osvětlení.
19. Odpisy pohledávek.
20. Záměr prodeje pozemků.
21. Záměr pachtu Podlesí.
22. Záměr směny pozemků.
23. Souhlas se stavbami.
24. Stanovení ceny dřevní štěpky.
25. Výsledek inventarizace majetku obce.
26. Zpráva o činnosti policie.
27. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2014.
28. Výroční zpráva o poskytování informací.
29. Soutěž o rozkvetlé okno.
30. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
31. Zpráva z veřejnoprávní kontroly obce.
32. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava.
33. Diskuse.
34. Závěr jednání.

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a 
sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována ozná-
mením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. 
Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Zároveň přivítal zástupce 
OO PČR v Hanušovicích prap. Petra Kozáka. Je přítomna nadpolo-
viční většina členů zastupitelstva, a tedy je podle ustanovení zákona 
o obcích zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta poté navrhl, aby 
se dnešní jednání řídilo navrhovaným programem.

1. Schválení programu
Na jednání se v 16:05 hod. dostavil p. Köhler.
2015/03/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovateli zápisu pana Pavla Moronga a pana 

Štěpána Moronga.

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

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání, se zprávou o činnosti obecního úřadu, starosty, včetně výsled-
ku výběrového řízení na opravu kulturního domu, které vyhrála spo-
lečnost Trendex Nova, a. s., s částkou 1 172 078,39 Kč. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

5. Příspěvky z rozpočtu obce
Poskytování příspěvků občanským sdružením, neziskovým a 

ostatním organizacím, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se 
řídí směrnicí, kterou jsou upravena pravidla poskytování příspěvku 
z rozpočtu obce. V roce 2015 byly přijaty tyto žádosti:

1. Příspěvek na činnost:
TJ SOKOL Malá Morava, žádost o poskytnutí 30 000 Kč (v roce 

2014 poskytnuto 30 000 Kč).
2. Příspěvek na akce:
Spolek Chatařů ve Vysoké, žádost o poskytnutí 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 

poskytnuto 0 Kč).
4. Příspěvek na činnost:
Armáda spásy v ČR, z. s., žádost o poskytnutí 5 000 Kč (v roce 

2014 poskytnuto 0 Kč).
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 KRALICKÉHO SNĚŽNÍKU, žádost o poskytnutí 

10 000 Kč (v roce 2014 poskytnuto 0 Kč).
V roce 2015 došlo k novele zákona 250/2000 Sb. (Zákon o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů). Novela č. 24/2015 nabyla 
účinnost 20. 2. 2015. Touto novelou dochází ke změně při poskyto-
vání peněžních prostředků (dotací, příspěvků) z rozpočtu územního 
samosprávného celku.

Na základě výše popsané novely zákona 250/2000 Sb., je navrženo 
příspěvky na dnešním zasedání ZO neschvalovat z důvodu, že by 
obec v případě nevyhlášení programu a přijetím neúplných žádostí 
porušila zákon. Dále je navrženo podle novely zákony doplnit pravi-
dla poskytování příspěvků z rozpočtu obce, vyhlásit a zveřejnit pro-
gram, vyzvat žadatele k doplnění žádostí a o příspěvcích z rozpočtu 
obce rozhodnout na následujícím zasedání ZO.

2015/03/02: ZO schvaluje aktualizaci směrnice č. 3/2011.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2015/03/03: ZO schvaluje vyhlášení a zveřejnění pravidel 
pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2015/03/04: ZO stanovuje termín pro příjem žádostí o pří-
spěvky v roce 2015 nejpozději do 29. 5. 2015.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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6. Příspěvek na provoz Mateřské školy Malá Morava
Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená obcí Malá 

Morava za účelem předškolního vzdělávání. Obec zde hradí provozní 
náklady, náklady na platy pedagogických pracovníků jdou ze stát-
ního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje. Návrh příspěvku 
na provoz předložila za MŠ ředitelka Anna Hošková, DiS, v celkové 
výši 689 000 Kč.

Příspěvek 2012: 515 000 Kč.
Příspěvek 2013: 520 000 Kč.
Příspěvek 2014: 674 000 Kč (583 772 Kč příspěvek + 90 228 Kč 

čerpání rezervního fondu).
Navýšení rozpočtu je z důvodu zamýšlené instalace elektronické-

ho zámku v ceně cca 25 000 Kč a zamýšlené rekonstrukci dřevěného 
bednění a luxferové stěny v ceně cca 140 000 Kč.

Byla otevřena diskuse, v níž se diskutovalo o výši příspěvku, nut-
nosti navrhovaných prací a ustanovení komise, která oprávněnost 
rekonstrukce posoudí a popřípadě podá návrh na dofinancování na 
příštím jednání zastupitelstva.

2015/03/05: ZO schvaluje příspěvek na provoz Mateřské 
školy Malá Morava, příspěvkové organizace, na rok 2015 ve 
výši 549 000 Kč a ukládá panu Pavlu Morongovi a panu Karlu 
Svobodovi posoudit rozsah požadovaných prací.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

7. Příspěvek Městu Hanušovice
I v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlouvy mezi Městem 

Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, 
informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá 
Morava a Podlesí. Zároveň starosta obce seznámil přítomné se zprá-
vou o činnosti v obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí za rok 
2014. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2015/03/06: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Měs-
tem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních 
a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a 
Podlesí pro rok 2015 a zároveň schvaluje poskytnutí příspěv-
ku na nákup knihovních fondů ve výši 22 000 Kč.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

8. Smlouva o prodeji dříví v roce 2015
Dne 28. 2. 2015 byla odeslána výzva zájemcům o práce v obec-

ních lesech (Hanušovická lesní, Lesy Jedlí, Opavská lesní) o zaslání 
nabídkových cen. Opavská lesní svou nabídku neposlala. Cenově 
výhodnější nabídka byla od společnosti Hanušovická lesní, a proto 
starosta obce navrhl uzavřít smlouvu o prodeji dříví a pěstebních 
činnostech pro rok 2015 právě s touto společností. Byla otevřena dis-
kuse, do níž se nikdo nepřihlásil.

2015/03/07: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví a 
pěstebních činnostech na rok 2015 se společností Hanušovic-
ká lesní, a. s., Hlavní 146, Hanušovice.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

9. Rozpočet obce na rok 2015
Byl projednán návrh rozpočtu, včetně drobných změn projedna-

ných v průběhu zasedání. Projednán byl i rozpočet sociálního fondu. 
Rozpočet obce je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta otevřel disku-
si. Pan Pavel Morong se dotazoval na položky týkající se elektřiny. 
Starosta informoval, že rozpočet se skládá z paragrafů - jednotlivých 
odvětvových činností (např. bytové hospodářství, záležitosti církví 
apod.). Dále se tyto jednotlivé paragrafy rozdělují na položky – dru-
hové třídění (např. opravy a udržování, nákup materiálu, elektři-
na). A proto se položka elektrická energie může v rozpočtu objevovat 
vícekrát.

2015/03/08: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 
2015 jako schodkový takto:

Celkové příjmy ve výši 11 157 304,- Kč.
Celkové výdaje ve výši 12 301 250,86 Kč.
Financování ve výši 1 143 946,86 Kč bude zapojeno z klad-

ného výsledku hospodaření v minulých letech.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2014:
Celkové příjmy ve výši 52.500,- Kč.
Celkové výdaje ve výši 56.000,- Kč.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

10. Výsledek hospodaření obce za rok 2014
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření 

obce v roce 2014. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce 

v  minulém roce.

11. Poskytnutí půjček z FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostřed-

ků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva 
k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena pouze žádost 
pana Z. S. na obnovu fasády a pana J. K. na obnovu fasády, výměnu 
oken a vstupních dveří. Žadatelé splnili veškeré požadované pod-
mínky poskytnutí žádosti, tudíž lze tyto půjčku poskytnout. Byla 
otevřena diskuse, do níž se nikdo nepřihlásil.

2015/03/19: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje 
bydlení podle pravidel v celkové výši 185 000 Kč takto: panu 
Z. S. částku 60 000 Kč a panu J. K. částku 125 000 Kč.

Hlasování: 8:0:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + o + + + + +

12. Opatření starosty
Starosta obce seznámil přítomné s provedeným a schváleným 

opatřením starosty č. 30/2014 s datem 31. 12. 2014, kterým se schva-
luje a provádí rozpočtové opatření č. 100018/2014 a dále s opatřením 
č.1 až 3/2015. Tato opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do dis-
kuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí opatření starosty.

13. Aktualizace provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce zmocnilo dne 8. 3. 2012 na svém zasedání pod-

le usnesení č. 2011/06/19 starostu obce k schvalování a provádění 
rozpočtových opatření v níže uvedeném rozsahu:

a) do 50 000 Kč na straně výdajů v rámci jednotlivých paragrafů,
b) bez omezení u přidělených finančních prostředků z vyšších 

územních samosprávných celků, státního rozpočtu, státních fondů 
a případně z fondů EU,

c) bez omezení u příjmu finančních prostředků v rámci příjmu 
pojistného plnění,

d) do 100 000 Kč, když je výdaj nutný na zajištění chodu obce, v  pří-
padě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod,

e) do 50 000 Kč, když je včasné provedení úhrady vázáno penali-
zací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z  pozdní úhrady,

f) do 50 000 v rámci přijetí finančního daru,
g) do 20 000 Kč v rámci ostatních příjmů a výdajů.
Starosta obce je povinen o veškerých rozpočtových opatřeních 

informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání. Rozsah 
zmocnění však neobsahuje rozpočtová opatření, která nastávají v 
praxi. Jedná se zejména o převody mezi jednotlivými účty obce a 
využití případných příjmů na straně výdajů. Proto bylo navrženo 
tento rozsah rozšířit.

2015/03/10:ZO podle § 102 odst.2 písm. a) a § 99 odst. 2 záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zmocňuje staros-
tu obce k schvalování a provádění rozpočtových opatření 
v  tomto rozsahu:

a) do 50 000 Kč na straně výdajů v rámci jednotlivých para-
grafů,

b) bez omezení u přidělených finančních prostředků z vyš-
ších územních samosprávných celků, státního rozpočtu, stát-
ních fondů a případně z fondů EU. Přijaté finanční prostřed-
ky budou na straně příjmů i výdajů navýšeny podle svého 
účelu v souladu s příslušným rozhodnutím poskytovatele,

c) bez omezení u příjmu finančních prostředků v rámci pří-
jmu pojistného plnění,

d) do 100 000 Kč, když je výdaj nutný na zajištění chodu 
obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení 
možných škod,

e) do 50 000 Kč, když je včasné provedení úhrady vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit pří-
padná rizika z pozdní úhrady,

f) do 50 000 Kč v rámci přijetí finančního daru,
g) do 20 000 Kč v rámci ostatních příjmů a výdajů,
h) bez omezení u převodů mezi účty Obce M. M. (SF, FRB, 

ZBÚ, ČNB),
ch) bez omezení u příjmů ze všech daní a příjmů z hlavní 

činnosti obce. Ve výdajích v těchto případech bude ve stejné 
částce navýšena položka 5901 (nespecifikované rezervy).

Starosta obce je povinen o veškerých rozpočtových opatře-
ních informovat zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

14. Pronájmy bytů
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje dvěma volnými byty 
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- byt č. 6 ve Vojtíškově čp. 79 a byt č. 3 v Podlesí čp. 21. Byty je mož-
no pronajmout ihned.

Obci byly na základě oznámení doručeny žádosti o pronájem obec-
ního bytu těchto zájemců:

- dne 20. 2. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 6 
ve  Vojtíškově čp. 79 paní M. K.,

- dne 24. 2. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 6 
ve  Vojtíškově čp. 79 pan T. M.,

- dne 27. 2. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 3 
v  Podlesí čp. 21 paní M. W.,

- dne 27. 2. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 3 v  Pod-
lesí č. p. 21 pan J. W.,

- dne 27. 2. 2015 podala žádost o přidělení obecního bytu č. 3 
v  Podlesí čp. 21 paní Mgr. P. D.,

- dne 27. 2. 2015 podal žádost o přidělení obecního bytu č. 3 v  Pod-
lesí čp. 21 pan L. H.

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:

Byt č. 6 - Vojtíškov 79:
1. paní K. M. - počet bodů 39.
2. pan M. T. - počet bodů 20.
Byt č. 3 - Podlesí 21:
1. pan J. W. - počet bodů 43.
2. pan L. H. - počet bodů 31.
3. paní Mgr. P. D. - počet bodů 29.
Žádost paní M. W. byla z hodnocení vyřazena z důvodu nesplně-

ní podmínky: žadatelka má splatné nedoplatky a je evidována jako 
dlužník obce Malá Morava. Byla otevřena diskuse, do níž se nikdo 
nepřihlásil.

2015/03/11: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu paní M. K.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2015/03/12: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu panu J. W.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

15. Územní plán
2015/03/13: ZO schvaluje:
a) pořízení Změny č. 1 územního plánu Malá Morava podle 

zákona č. 183/2006 Sb., §6 odst.5a) v platném znění,
b) požádat o pořízení Změny č. 1 územního plánu Malá 

Morava Městský úřad Šumperk, Odbor strategického roz-
voje, územního plánování a investic, Jesenická 3, Šumperk, 
podle zákona č. 183/2006 Sb., § 6 odst.1c) v platném znění,

c) Antonína Marinova určeným zastupitelem pro pořízení 
Změny č. 1 územního plánu Malá Morava,

d) stanovuje konečnou lhůtu pro podání žádostí o změnu 
ÚP nejpozději do 7. 5. 2015,

e) pověřuje společnost SURPMO Hradec Králové zpracová-
ním podkladů a rozborů ke změně ÚP.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

16. Vytvoření pracovních míst na VPP
Návrhem tohoto bodu programu je vytvoření a financování pra-

covních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce, prostřednictvím 
úřadu práce. Záměrem je přijetí 8 pracovníků na dobu určitou od 
1.  5. 2015. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2015/03/04: ZO schvaluje vytvoření 8 pracovních míst na 
VPP a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s úřadem 
práce na jejich financování.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

17. Odpisový plán majetku obce na rok 2015
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh plánu účetních odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku obce v roce 2015.
2015/03/15: ZO schvaluje odpisový plán majetku obce na 

rok 2015.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2015/03/16: ZO ruší zbytkovou hodnotu u dlouhodobého 
majetku s účinností od 1. 1. 2015.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

18. Revitalizace veřejného osvětlení
Společnost Energie pod kontrolou realizuje obci projekt na revi-

talizaci majetku veřejného osvětlení. V současné době je výměna 

osvětlení provedena téměř všude. Po diskusi bylo navrženo další pří-
padné rozšíření VO řešit vlastními prostředky a nevyužívat navrho-
vaných variant provedení od společnosti Energie pod kontrolou. Poté 
je přípustná pouze změna smlouvy s OPK z důvodu vyšší spotřeby 
spotřebované energie.

Požadavky na nová svítidla:
Vysoký Potok kolem silnice cca 4 ks, bez nutnosti drátu.
Vysoký Potok u MŠ 1 ks bez nutnosti drátu.
Vysoký Potok u Morongů 1 ks + přívodní drát cca 150 m (je zde 

vedení ČEZu).
Vysoký Potok u rybárny 1 ks + přívodní drát cca 70 m (je zde 

vedení ČEZu).
Vojtíškov u Kouřilů 1 ks, bez nutnosti drátu.
Sklené u p. Bombery 1 ks + přívodní drát cca 150 m (zde není 

vedení ČEZu, jsou zde sloupy na domovní přípojky, zde je nutnost 
souhlasu ČEZu s vedením po těchto sloupech).

Malá Morava u čp. 12 (osvětlení směr hlavní silnice) 1 ks, bez 
nutnosti drátu.

2015/03/17: ZO neschvaluje realizaci Návrhu obnovy veřej-
ného osvětlení od společnosti Energie pod kontrolou.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2015/03/18: ZO schvaluje rozšíření veřejného osvětlení 
o  10  ks svítidel na náklady obce.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

19. Odpis pohledávek
2015/03/19: ZO schvaluje odpis pohledávek za zemřelé-

ho Č.  S. 380 Kč za nájemné a 815 Kč za místní poplatek za 
provoz systému nakládání s odpadem, za zemřelého M. H. 
3  766  Kč za nájemné a za J. M. st. 583 Kč za nájemné. Záro-
veň souhlasí s podáním žaloby na ukončení nájemní smlouvy 
s panem R. Š.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

20. Záměr prodeje pozemků Podlesí-město
O prodej pozemků p. č. st. 224, 2265 a části 2264/1 v k. ú. Podlesí-

město požádal pan V. M. Tyto pozemky by rád udržoval. Po všeo-
becné diskusi bylo navrženo pozemky neprodávat. Starosta nechal 
o  tomto návrhu hlasovat.

2015/03/20: ZO neschvaluje záměr prodeje p. č. st. 224, 2265 
a části 2264/1 v k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

21. Záměr pachtu Podlesí
O pacht pozemků p. č. st. 38, 70, 76/1 a 154 v k. ú. Podlesí-město 

požádal Ing. J. R. Tyto pozemky by rád využíval jako pastvinu, louku. 
Po všeobecné diskusi byl vznesen návrh tyto pozemky nepachtovat, 
vzhledem k umístění v intravilánu obce. Starosta nechal o  návrhu 
nepachtovat pozemky hlasovat.

2015/03/21: ZO neschvaluje záměr pachtu p. č. st. 38, 70, 76/1 
a 154 v k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

22. Záměr směny pozemků Sklené
O odprodej pozemků p. č. st. 37 o výměře 126 m2, p. č. 155/4 

o  výměře 287 m2 a části p. č. 203 o výměře cca 1 999 m2 v k. ú. Skle-
né u Malé Moravy požádali manželé Z. Jejich záměrem je výstavba 
chaty pro rodinnou rekreaci.

Byly stanoveny tyto podmínky:
1. Žadatel na své náklady musí vybudovat přeložku přístupové 

komunikace pozemek p. č. st. 37 lze prodat bez podmínek.
2. Pozemek 155/4 lze prodat pouze tu část, na které není nebo 

nebude přístupová komunikace.
3. U pozemku p. č. 203 lze také prodat pouze tu část, na které 

nebude přístupová komunikace.
Záměr prodeje pozemků byl řádně zveřejněn, ve stanovený termín 

k němu přišla námitka – žádost o odprodej pozemků od manželů 
V., zastoupených advokátní kanceláří Mgr. P. P. Manželé V. rovněž 
požadují směnu pozemků části p. č. 206, kde se nachází komuni-
kace, za část p. č. 881 v k. ú. Sklené u Malé Moravy, jejíž úsek se 
jako komunikace nepoužívá a slouží jako schodiště k jejich domu. Po 
diskusi bylo navrženo na tomto zasedání nerozhodovat o tom, komu 
se uvedené pozemky prodají. Dále bude hledán způsob, jak nejlépe 
vyhovět oběma žadatelům.

2015/03/22: ZO odsunuje rozhodnutí o prodeji pozemků 
p.  č. st. 37 o výměře 126 m2, p. č. 155/4 o výměře 287 m2 a části 
p. č. 203 o výměře cca 1 999 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy 
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na příští zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2015/03/23: ZO schvaluje záměr směny pozemků části p.  č. 
881 – ostatní plocha, ostatní komunikace za část p. č. 206, 
trvalý travní porost, v k. ú. Sklené u Malé Moravy, kde se 
nachází vyježděná přístupová komunikace.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

23. Souhlasy se stavbami
23.1. Stavba přípojky NN Vojtíškov
Společnost Emontas, Olomouc, požádala obec o vyjádření k projek-

tové dokumentaci pro stavbu přípojky NN, Vojtíškov – p. č. 1150/10, 
Vagner, nové NNk“ za účelem připojení novéno odběrného místa.

Souhlas za podmínky, že nedojde k uložení vedení do pozemků ve 
vlastnictví obce a že nebudou ke stavbě jakkoli používány. Do disku-
se se nikdo nepřihlásil.

2015/03/24: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN, Vojtíškov 
– p. č. 1150/10, Vagner, nové NNk, za podmínky, že nedojde 
k  uložení vedení do pozemků ve vlastnictví obce a že nebu-
dou ke stavbě jakkoli používány.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

23.2. Stavba přípojky VN Zlatý Potok
Společnost Energorozvody, Javorník, požádala obec o vyjádření 

k  projektové dokumentaci pro stavbu přípojky vysokého napětí, 
„Zlatý Potok, p. č. 42, Micka – příp. VNv, DTS“. Stavba se dotkne 
i  pozemků ve vlastnictví obce. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2015/03/25: ZO souhlasí se stavbou přípojky vysokého napě-
tí, „Zlatý Potok, p. č. 42, Micka – příp. VNv, DTS“, s uzavřením 
smlouvy o provedení stavby a smlouvy o smlouvě budoucí 
o  věcném břemeni.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

23.3. Stavba vrtaných studní Vojtíškov
Společnost AZ studny s. r. o., Šternberk, požádala obec o souhlas 

se stavbami 2 vrtaných studní s vodovodním potrubím na pozem-
cích p. č. 1150/10 a 1150/11 v k. ú. Vojtíškov, Hloubka studní 30 m. 
Investorem staveb je pan Vítězslav Vagner, Vikýřovice. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

2015/03/26: ZO souhlasí se stavbou 2 vrtaných studní na 
pozemcích p. č. 1150/10 a 1150/11 v k. ú. Vojtíškov za podmín-
ky, že nedojde k ovlivnění zdrojů vody pro obecní vodovod.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

23.4. Stavba vrtaných studní Vysoká
Společnost AZ studny s. r. o., Šternberk, požádala obec o souhlas 

se stavbami 4 vrtaných studní s vodovodním potrubím na pozemcích 
p. č. 523/10, 523/16, 523/17 a 523/18 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. 
Hloubka studní 30 m. Investorem staveb je pan V. V., H. V. a M. V. 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2015/03/27: ZO souhlasí se stavbou 4 vrtaných studní na 
pozemcích p. č. 523/10, 523/16, 523/17 a 523/18 v k. ú. Vysoká 
u Malé Moravy.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

24. Stanovení ceny dřevní štěpky
Navržená cena za dřevní štěpku volně loženou: 200 Kč za 1 m3 

včetně DPH. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2015/03/28: ZO schvaluje prodejní cenu za 1 m3 volně ložené 

dřevní štěpky ve výši 200 Kč včetně DPH.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

25. Výsledek inventarizace majetku obce
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventari-

zační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 
2014.

2015/03/29: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku 
obce a souhlasí s navrhovaným vyřazením nepotřebného 
majetku.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

26. Zpráva o činnosti Policie ČR
Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu 

trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu 
PČR OO Hanušovice za rok 2014.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR.

27. Zpráva o činnostech v obecních lesích v roce 2014
Práce v lesích prováděla společnost Hanušovická lesní, a. s., na 

základě uzavřené smlouvy.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních lesích 

v  roce 2014.

28. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014.
Starosta seznámil přítomné se zprávou.
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informa-

cí za rok 2014.

29. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Starosta seznámil přítomné s výsledky 1. ročníku soutěže, která 

si klade za cíl zapojit občany do zkrášlení Malé Moravy a motivovat 
k této činnosti i všechny ostatní. Předmětem soutěže byla květinová 
výzdoba oken, balkónů, okolí domů či předzahrádek v kategoriích:

1) Rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech a chalupách.
2) Rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech.
3) Rozkvetlé předzahrádky nebo okolí domu.
Finanční motivace v každé kategorii 1. místo 1 500 Kč, druhé 

1  000 Kč, třetí 500 Kč, celkem za tři kategorie 9 000 Kč. Starosta 
otevřel diskusi, nebyly žádné připomínky.

ZO bere na vědomí výsledky 1. ročníku soutěže O nejkrás-
nější rozkvetlé okno.

2015/03/30: ZO vyhlašuje 2. ročník soutěže O nejkrásnější 
rozkvetlé okno.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

30. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2014 bez závad.
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 

2014.

31. Zpráva z veřejnosprávní kontroly obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou o veřejnoprávní kontrole 

obce. Výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žádné nedo-
statky.

ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ 
Malá Morava.

32. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku kontroly MŠ 

Malá Morava. Výsledkem bylo konstatování, že nebyly zjištěny žád-
né nedostatky.

ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ 
Malá Morava.

33. Diskuse
Pan Maxmilián Ščambura se ptá, k jakému účelu je žádáno 

o  povolení k vrtaným studním ve Vojtíškově, když je zde nedostatek 
pitné vody. Starosta odpověděl, že vrty budou k zásobování nových 
rekreačních objektů.

Pan Pavel Morong se ptá, zda už je vybráno místo pro stavbu pří-
střešku pro obecní techniku. Starosta odpověděl, že ne. Dále se ptal, 
zda je možno rozšířit veřejné osvětlení u rybníka směrem na Vysoký 
Potok. Starosta odpověděl, že to v současnosti není možné, je potřeba 
vyhotovit projekt a zahájit stavební řízení.

34. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupi-

telům, občanům a hostům za účast a v 17:45 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 3. 2015

Ověřovatelé zápisu: Pavel Morong, Štěpán Morong
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Rozpočet na rok 2015
2. Opatření starosty
Obě přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových 

stránkách obce.



DEVÍTKA č. 2/2015 - 11

Milé děti,
v minulém čísle jsme se věnovali odpadu a věnovat se mu budeme i tentokrát. Začíná 

jaro a v přírodě nevidíme jen probouzející se nový cyklus života, ale i to, co by tam 
nemělo být.

Kolik času příroda potřebuje,
aby zlikvidovala naše odpadky

Umíte si představit, jak dlouho trvá, než 
se v přírodě rozloží věci, které tam odložil 
nebo vyhodil někdo, kdo dodnes nepochopil, 
že na naše odpadky jsou kontejnery na třídě-
ný nebo popelnice na domovní odpad, že se 
po jejich svozu mnohé dají ještě znovu využít 
jako surovina. Je to smutný pohled, potkat 
takovou hromadu odpadků uprostřed zele-
ně, která svou křiklavou barevností nepřipo-
míná květy ani vzdáleně.

Jak dlouho, pokud ji někdo zodpovědnější 
neuklidí, tam tak může ležet. Budete se divit, 
ale mnohé věci jsou tam schopné přižít i vás.

Tak schválně posuďte sami:
Papírový kapesník se v přírodě rozloží za 

tři měsíce, ohryzek jablka za 3-6 měsíců, 
plechovka za 10 až 100 let, noviny za 3-12 
měsíců, skleněná lahev více než za mili-
on let, plenky za 450 let, kůže za 500 let, 
plastová lahev za 100-1 000 let, žvýkačka za 
5  let, cigaretový filtr za 1 rok až 5 let, dřevo 
za půl roku a gumové věci... to není doposud 
známo.

Nedejme si zaneřádit náš svět. Najdete-li 
někde takovou podobnou skládku na místě, kam 
nepatří, ohlaste to, nejlépe na obecní úřad.

Jak vznikl papír
Za tvůrce prvního papíru je považo-

ván Tsai Lun (62-121 n. l.), úředník císaře 
Han Ho Ti, pocházející z provincie Hunan 
v jižní Číně. Když jednou zkoušel nahradit 
neskladné a málo trvanlivé destičky v císař-
ské knihovně, jiným vhodnějším materiálem 
pro psaní, rozhodl se Tsai Lun vyzkoušet 
také rostlinné suroviny. Papír, který vyrobil, 
obsahoval dřevěnou kůru, konopné odpady a 
zbytky rybářských sítí.

Protože se jeho vynález setkal u císaře 
s  kladným ohlasem a nový materiál pro 
psaní byl nejen lehký, skladný, ale také na 
něj bylo snadné psát, začal být v Číně všeo-
becně využíván.

V dubnu jsme si připomněli Den Země

Mlýn ve Starém Městě

Každoročně připadá na 22. dubna ekolo-
gický svátek, který má lidem připomenout, 
jaký negativní dopad má součastný styl živo-
ta na životní prostředí. Mezinárodní Den 
Země je dnem, kdy by se lidé měli zamyslet 
nad tím, jak mohou naši planetu šetřit.

Mezinárodní den Země a jeho původ
Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1969 

v San Francisku. O vznik tohoto ekologické-
ho svátku se zasloužil zejména muž jménem 
John McConnell. V té době ovšem nebyl Den 
Země „pouze“ ekologickým svátkem, oslavy 
byly spojeny také s úctou bojovníků ve Viet-
namu a s narozením Vladimíra Iljiče Lenina. 
Den Země se zapsal na seznam mezinárodních 
svátků v  roce 1990. Od té doby se slaví ve 192 
zemích a do aktivit spojených s ochranou Země 
se zapojuje více než jedna miliarda lidí!

Význam Mezinárodního Dne Země
Cílem Mezinárodního dne Země (anglicky: 

International Earth Day) bylo a doposud také 
je širokou veřejnost přesvědčit o  důležitosti 
dopadů ničení životního prostředí a rozvíjet 

diskusi o možných cestách řešení (například 
zvýšit energetickou účinnost, recyklovat 
odpad, hledat obnovitelné zdroje energie, 
apod.). 22.dubna se pořádají po celém světě 
nejrůznější akce – sází se stromy, uklízí pří-
roda, pořádají se pochody, a nebo koncerty, 
které mají podpořit pro Zemi šetrnější způ-
sob života.

22. duben – ideální datum?
V posledních letech se spekuluje o tom, 

zdali se nemá Mezinárodní Den Země přesu-
nout z 22. dubna na letní slunovrat. K tomu 
ovšem v blízkých letech nedojde, protože se 
tento svátek doposud podrobuje kritice, zda-
li se vůbec má či nemá slavit. Podle kritiků 
jde o levicově orientovaný svátek s ekologic-
kým pozadím. Proto například není doposud 
zapsán ani v kalendáři.

Ovšem ten, kdo má rád přírodu a vše, co k  ní 
patří, měl by tento výjimečný svátek uznávat 
a snažit se co nejméně zatěžovat životní pro-
středí nejen v tento den, ale celoročně.

neosaman.cz

Je to už velice dávno, co stál ve Starém Městě 
mlýn. Hospodařil v něm mlynář s mladou hospo-
dyní. Mleli mouku hladkou, hrubou i polohrubou 
a také pro malé děti mouku na krupičnou kaši. 
Lidem dávali poctivou míru. Proto sem chodili 
sedláci i domkáři z dalekého okolí. Zdálo se, že 
pěkné dílo nemůže nikdo a nic pokazit. Neštěstí 
však nechodí po horách, ale po lidech.

Do mlýna se nastěhovali zlí šotci Kameňáci. 
Usadili se za mlýnskými kameny. Když se zeše-
řilo a přišla noc, vylezli ze své škvíry a začali 
okusovat kameny. Mlýnské kameny začaly 
ztrácet svoji svoji váhu a obilí se špatně mle-
lo. Mouka již nebyla tak hladká, motaly se tu 
menší a větší kousky rozemletého zrna. Selkám 
se už nedařilo nakynout těsto a chléb i koláče 

nikomu nechutnaly. Kameny se při mletí olu-
povaly a štípaly. Kameny již zrno nekrájely, 
nemačkaly a neroztíraly a nešetřily obilní slup-
ku a ta se potom dostávala do mouky.

Mlynář se vypravil až do Lanžova pro nové 
mlýnské kameny. Zapřáhl koně do řebřiňáku a 
vydal se na tu dalekou cestu. Cesta mu trvala 
dlouho, ale kameny přece jen přivezl. Znovu je 
upevnil do mlecího stroje a chtěl zase mlít mou-
ku, ale kameny se začaly hned drolit.

Smutně chodil mlynář kolem mlýna. Hlava 
mu klesla. Přemýšlel o svém mlýnu, ale stále 
nevěděl, proč mlýn nemele. Posadil se na sta-
vidlo u náhonu. Seděl dlouho, předlouho. Ani si 
nevšiml, že se vedle něho posadil divný muží-
ček. Na hlavě červený klobouček s pentlemi, na 

sobě zelený kabátek. Seděli tak chvíli spolu a 
najednou mužíček povídá: „Vím o tvém trápení. 
Drobí se ti kameny a nemeleš pěknou mouku.“

Mlynář jen smutně přikývl. Neptal se, odkud 
se tu mužíček vzal. Jen se díval na vodu, která 
pomalu odnášela vlnky po proudu dál.

Podivný mužíček pokračoval: „Tvoje kameny 
ničí zlí šotci Kameňáci. Pokud je nevyženeš, 
nepřestanou ti škodit. Kameňáci se rádi parádí, 
zdobí se barevnými mašličkami. Dám ti ty maš-
ličky, ale budu od tebe něco chtít. O posvícení 
mě musíš pozvat na hostinu. Mlynář mu to rád 
slíbil a mužíček mu podal barevné pentličky.

Kolem mlýnských kamenů mlynář uvázal 
pentle a odešel.

Celou noc nemohl spát, čekal, co se bude dít, 
ale ve mlýně bylo ticho. Ráno pentličky zmize-
ly. Mlynář nasypal obilí, spustil mlýnské kolo 
a mlýn opět mlel. Mouka byla zase hladká a 
selky pekly ty nejvoňavější koláče.

Čas běžel a přišla doba posvícení. Mlynář-
ka pozvala všechny na hostinu. Uvařila dobré 
jídlo, napekla koláčů a pozvala muzikanty do 
světnice. Všichni se radovali a chválili mlyná-
řovu mouku.

Najednou se otevřely dveře a dovnitř vkročil 
podivný mužíček v zeleném kabátku a červe-
ném kloboučku. Lidé si pomysleli, co to sem při-
šlo za podivného mužíčka. Mlynář ho však pře-
de všemi přivítal jako váženého hosta. Mužík 
poseděl, ochutnal dobré jídlo a pití. Než odešel, 
rozloučil se s mlynářem.

„Dobře jsi udělal, že jsi mě poslechl. Kameňá-
ci již nikdy nepřijdou a nebudou škodit tvému 
mlýnu.“

Milena Brňáková
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Vážené čtenářky,
 v tomto Heřmánku se budeme zabývat tím, co můžeme teď na jaře udělat 

nejlepšího pro své zdraví. Rovněž využíváme příležitosti, abychom tímto poděkovali 
paní Maurerové z Červeného Potoka, že nám poskytla recept na velmi chutné koblihy. 
Velice si toho vážíme.

Vdolky z těsta, 
které kyne 
v  lednici

Ingredience: 1/2 kostky Hery, 3 lžíce 
oleje, 4 lžíce cukru, 1 lžička soli, 4 vejce, 
1 kg polohrubé mouky, 15 dkg kvasnic, 
2 sklenice mléka.

Ve vlažném mléce s cukrem rozdělat kvá-
sek, vlažnou Heru vmíchat s vejci, olejem a 
ze všech ingrediencí udělat těsto, které pak 
přikryté dáme do lednice na jednu a půl 
hodiny. Pokud těsto vykyne dříve, můžeme 
vykrajovat vdolky. Smažíme je v oleji nebo 
v  horkém sádle. Ozdobíme meruňkovou 
marmeládou a šlehačkou, nebo povidly a 
šlehaným tvarohem.

Dobrou chuť přeje
Katka Maurerová

z Červeného Potoka

Začalo nám jaro
Biologické jaro začíná už v půlce února. 

Podle čínské medicíny spadá jaro, tzv. malý 
jang, do elementu dřeva. Je tedy ovlivňová-
no dynamickou čchi, která směřuje vzhůru. 
V praxi to znamená, že máme šanci se na 
jaře zbavit všeho starého a nepotřebného, 
zároveň máme dost síly postavit se čelem k 
novým výzvám. To platí o našem životě jako 
o celku.

Je to tedy výborné období i pro očistu 
našeho trávení. Nejvíce ohroženým orgánem 
je v březnu žlučník a v dubnu játra.

Máte v pořádku žlučník?
Potíže se žlučníkem se nejčastěji projevu-

jí tlakem v břiše po jídle, říháním, tlakem 
pod hrudní kostí. Bolesti se mohou projevit i 
formou tenisového lokte a bolestmi kyčlí. Na 
emociální úrovni nás pak potkávají záchvaty 
hněvu, jsme podráždění, bez nálady.

A jak jsou na tom játra?
Pokud máme vyčerpaná játra, bude to 

vidět na špatném stavu pokožky, budeme 
mít potíže se zažíváním, s pálením žáhy a 
se záněty. V emociální rovině nás pak bude 
sžírat vnitřní hněv.

Co jíst
Žlučníku i játrům udělá dobře sklenice tep-

lé vody s čerstvou citronovou šťávou, vypitá po 

ránu. Stejně tak jablka, jablečná šťáva či mošt. 
Jako po celý rok, tak i na jaře jíme sezónní, čer-
stvou stravu z podnebí našeho pásma, vařené 
obiloviny a trochu luštěnin. Po zimě je potřeba 
doplnit čerstvé vitamíny, abychom nebyli una-
vení a nepodléhali chřipkám a rýmám. K tepel-
ně upravenému jídlu, které stále slouží jako 
základ stravy, přidáváme co nejvíce zelených 
natí. Kromě vitamínů obsahují také velmi cen-
né enzymy. Patří mezi ně pažitka, petržel, řeři-
cha setá, mladé listy pampelišek, sedmikrásky, 
ptačinec, popenec, česnek medvědí, polníček, 
listy kopřiv. Samozřejmě také první jarní zele-
nina – ředkvičky a saláty.

Snadno dostupným zdrojem vitamínů a 
minerálů jsou naklíčená semena a výhonky. 
Výhonky si můžete připravit z mrkve, pet-
ržele nebo cibule. Stačí uříznout a položit do 
mističky s vodou. Za pár dnů máte čerstvé 
mladé výhonky. Stejně tak si můžeme naklí-
čit luštěniny či obiloviny. K tepelně upra-
venému pokrmu však postačí lžíce klíčků a 
výhonků denně, abychom si příliš neochladi-
li zažívání. Plané zeleniny jako jsou kopři-
vy, ptačinec žabinec nebo kozlíček polníček 
upravujeme tepelně do polévek, omelet, kar-
banátků a špenátů.

Prevencí všech možných nemocí, chřipkou 
počínaje, rakovinou konče, je lžíce „kvašené 

zeleniny“ denně. Dá se koupit i v prodejnách 
zdravé výživy pod názvem pickles, ale lev-
nější a přínosnější je vyrobit si ji snadno a 
rychle sám doma. Naše babičky by vám 
recept určitě daly. Nakládaná cibule, mrkev, 
zelí nebo jejich kombinace byly donedávna 
docela běžnou potravinou na českém stole. 
Bylo tak dostatek vitamínů a enzymů celou 
zimu i na začátku jara, když ještě nic nerost-
lo. Nikdo pak nemusel shánět laktobacily v 
jogurtech a céčko v tabletkách.

Na jaře omezíme tuky, smažené a grilova-
né pochutiny, příliš slaná a kořeněná jídla, 
abychom nezatěžovali játra. Také méně peče-
me a více vaříme ve vodě, dusíme a napařu-
jeme. Alespoň na 14 dní vysadíme všechny 
živočišné produkty (maso, mléčné výrobky). 
Strava je odlehčená a jíme menší porce.

Co pít
K pití je i na jaře nejlepší neperlivá, 

neslazená voda. Ideálně teplá nebo alespoň 
„odražená“. Pokud se chceme pročistit, pije-
me na jaře bylinné čaje. Udělají nám dobře 
všechny pročišťovací a močopudné. Lékem 
a prevencí na potíže žlučníku a podporu 
funkce jater jsou bylinné čaje, které obsa-
hují hořčiny a byliny močopudné. Vyzkoušet 
můžete heřmánek, mátu peprnou, čekanku, 
pampelišku, pelyněk, truskavec, kopřivu, 
zemědým, přesličku, vřes, černý bez, řepík, 
šípek, popenec nebo měsíček lékařský.

Bylinné čaje se nesmí pít při akutním 
záchvatu žlučníku! A pijí se jen omezenou 
dobu, obvykle dva až tři týdny, nikoli trvale.

Skladbu žluči pozměňuje a rozpouštění 
kamenů podporuje ostropestřec mariánský. 
Dá se koupit jako bylinný extrakt a pije se s 
malým množstvím vody 3× denně pár kapek.

K přípravě „ovocných čajů“ používáme 
malé množství čerstvě narašených pupenů 
ovocných keřů (maliník, rakytník, ostruži-
ník, šípek a černý rybíz). Pupeny jsou zdro-
jem nového života, je v nich veliká síla. Je to 
v podstatě takový elixír mládí.

Podobně působí tzv. květová voda. Do pra-
menité vody, ideálně ze studánky z ověřeného 
zdroje, přidáme jedlé květy (pampelišky, sed-
mikrásky, černý bez, měsíček, sléz, růže, květy 
jabloně, třešně) a necháme je vylouhovat.

jimejinak.cz
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Naši jubilanti
V únoru oslavil

pan Miroslav KADLEC 65 let.
V březnu oslavily

paní Emílie MORAVANSKÁ 90 let
a paní Elvíra KUBOVÁ 75 let.
V dubnu oslavili

pan Vladimír KALMAN 65 let
a pan Jiří RYBÁREK 85 let.
Všem našim jubilantům blahopřejeme.

Bábovičky z Vysoké

Recepty předků ženou lidi do 
lesů pro medvědí česnek

Suroviny: 1 větší mrkev, 6 velkých 
růžic brokolice, 2PL zakysané smetany 
nebo jogurtu, 2 vejce, trochu nastrouha-
ného eidamu, sůl, pepř, olej na vymazá-
ní formiček.

Oškrábanou mrkev si nakrájíme na šik-
má kolečka a dáme cca na 8 minut vařit 
do osolené vody. Brokolici si najemno pose-
káme. Mrkev slijeme, přidáme k brokolici, 
vmícháme 2 vejce, zakysanou smetanu, sýr 
a osolíme, opepříme. Směsí naplníme vhod-
né vymazané formičky a dáme do rozpálené 
trouby na 200 oC zapéct, až vejce ztuhnou.

Vojtíškovské 
lívance s jablečno-

brusinkovou 
omáčkou

Suroviny: 1 střední celer, 3-4 brambo-
ry, 1 vejce, hrst vlašských nasekaných 
ořechů, 2 lžíce hladké mouky, sůl, bílý 
pepř, citron, olej na smažení. Omáčka: 
1  zakysaná krémová smetana, 1 jabl-
ko, 1 lžíce brusinek, případně špetka 
cukru.

Celer a brambory oloupeme, celer nastrou-
háme nahrubo, brambory najemno a zakápne-
me troškou citronové šťávy. Vmícháme vejce, 
ořechy, mouku, osolíme a opepříme. Z  při-
pravené směsi usmažíme malé lívanečky. 
Omáčku připravíme tak, že smícháme jemně 
nastrouhané jablko a brusinky se zakysanou 
smetanou, podle chuti přidáme špetku cukru.

Olšovské kedlubny
Suroviny: 4 velké (nedřevnaté) ked-

lubny, 4 stroužky česneku, 2 lžíce másla, 
100 ml smetany Rama cremefine ke šle-
hání, 1 bujon – bylinkový, kořenící zele-
ninová směs (Podravka, Vegeta, Zdra-
vita), hrst nasekané, čerstvé kudrnky, 
2  lžičky kurkumy, sůl.

Kedlubny oloupeme, nakrájíme na špalíč-
ky nebo na plátky a osmahneme na rozehřá-
tém másle. Přidáme dva stroužky česneku 
nakrájené na tenké plátky a jakmile se ked-
lubny začnou zbarvovat, přilijeme trochu 
vody (asi 1 dcl), bylinkou kostku, kořenící 
směs, zbylý česnek utřený se solí a dusíme 
doměkka. Zeleninu hlídáme, aby se nerozva-
řila, ale zůstala příjemně křupavá. Zalijeme 
smetanou, do které jsme zašlehali kurkumu 
a redukujeme na požadovanou hustotu. Vmí-
cháme petrželku a podle chuti dosolíme.

Neurotik si staví vzdušné 
zámky,

psychotik v nich bydlí
a psychiatr vybírá nájem.

Zdravá výživa a návrat ke starým recep-
tům vyhnaly na jaře lidi do lesů na medvědí 
česnek. Sbírají jej ve velkém, nicméně lesům 
to nijak neškodí.

„Ještě jsem se nesetkal s případem, že by 
sběrači medvědího česneku natropili v příro-
dě nějakou škodu. Snad jen kdyby na něj šli 
s kosou, vypadalo by to hloupě,“ řekl Právu 
Jiří Matuška z mikulovské Správy Chráně-
né krajinné oblasti Pálava.

„Před patnácti dvaceti lety nebyl o medvě-
dí česnek takový zájem, jako je teď,“ dodal. 
Bylina má stejné vlastnosti jako kuchyňský 
česnek, ale bez jednoho vedlejšího účinku.

Využít lze listy i stonek
„Chutná a voní jako česnek, ale po jeho 

konzumaci nejste po česneku cítit,“ vysvět-
lil Václav Petrásek z Bořetic. Připomíná, že 

návštěvou v lese lze ušetřit za nákup dra-
hého, často z Číny pocházejícího česneku 
v  supermarketech.

„Chuť medvědího, neboli lesního česne-
ku je jemná a pikantní. Využít lze listy i se 
stonkem a cibulky,“ dodal.

Jméno dostal zásluhou obliby u medvědů. 
Ti se po probuzení ze zimního spánku s obli-
bou vydávají na porosty divokého česneku, 
jenž jim po konzumaci pročistí útroby.

Pro zájemce o kuchyňské využití je nut-
né dodat, že efekt má rostlina především 
v  syrovém stavu, sušením své vlastnosti 
ztrácí. Medvědí česnek se v lidovém léčitel-
ství doporučuje na snížení krevního tlaku či 
proti chřipce.

novinky.cz
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Jak vítali jaro chataři a chalupáři z Vysoké?

Odpověď je snadná – vynášením a pálením 
Moreny v sobotu 28. 3. 2015 v odpoledních 
hodinách, kdy se sešlo několik občanů a cha-
tařů z uvedené vsi ve Vlaském na mostě přes 
řeku Moravu ve směru od Vysoké. Morenu 
přivezlo auto s přívěsem. Verunka Reichlová 
přednesla pěknou básničku a poté zapálená 
Morena skončila již nadobro ve vlnách řeky.

Tento starobylý zvyk symbolizuje definitivní 
rozloučení se zimou a příchod jara, což v sobě 
ukrývá nejen obyčejnou zábavu, ale i hlubší 
magický smysl. Pootevřeme tedy společně dvíř-
ka k poznání tajemných souvislostí mezi lidmi 
a přírodou.

Nahlédněme do historie.
Morena, zvaná také Morana, Murana nebo 

Mařena, bývá považována za stařenu, podle 
jiných podání naopak vyzařuje chladnou a zlo-
věstnou krásu. Ostatně, není zima sama o sobě 
také někdy škaredá a jindy krásná se svou sně-

hovou pokrývkou a ledovými květy?
Jméno Morena souvisí se slovy „smrt“ a 

„mrtvý“. Tato tajemná démonická bytost byla 
uctívaná - nebo obávaná a zatracovaná – již za 
dávných časů starých Slovanů.

Zvyk vynášet na jaře Moranu se církev 
původně snažila vymýtit, ale jeho tradice byla 
natolik silná, že se to nepovedlo – proto ho nako-
nec začali křesťané tolerovat, a dokonce dovolili 
průvodům jít s postavou Morany do kostela!

Z vynášení Morany se postupem času stala 
lidová zábava, vyjadřující radost z příchodu jara. 
Dnes již málokdo tuší, že ve svém původním 
významu jde o vlastně magický úkon! Ústřední 
roli zde hraje slaměná postava oblečená ve sta-
rých šatech, se kterou se za zpěvu písní obchází 
po vsi a posléze se obřadně zapálí a hodí do řeky 
nebo potoka, aby se nechala odplavat.

Proč však naši předkové toto všechno dělali?
Existuje mnoho různých druhů magie. Jed-

Možnost přivýdělku na venkově
V minulém čísle jsme začali náš nový pro-

jekt. Řekli jsme si něco o historii brambor. 
V tomto čísle si povíme něco o marketingu 
a pěstováni.

Dříve než začne pěstovat brambory, tak by 
si každý pěstitel měl říct, proč je vůbec bude 
pěstovat. Variant je mnoho. Například - jen 
pro mě a moji domácnost a přebytek prodám. 
V našem projektu se budeme držet druhé 
varianty. Měli bychom sami o bramborách 
něco vědět, třeba i to, jaká odrůda se hodí 
k jakému zpracování. Svému zákazníkovi 
nemůžeme říkat, že „brambora jako brambo-
ra“ a ta nejlepší je ta, která projde prasetem.

Brambory jsou ale bílé, červené, fialové a 
třídí se podle typů.

Typy brambor:
Varný typ A: pevné lojovité brambo-

ry, které jsou nerozvářivé, příjemně vlhké, 
velmi slabě až slabě moučnaté, vhodné pro 
přípravu bramborového salátu i ke konzumu 
jako vařené.

Varný typ B: polopevné, polomoučné bram-
bory s jemnou až hrubší strukturou, příjemně 
vlhké až sušší, vhodné jako příloha k jídlu.

Varný typ C: měkké, moučnaté brambory 
s  jemnou až středně hrubou strukturou, středně 
vlhké až suché, vhodné k přípravě kaší a těst.

Často se můžete setkat s označením pře-
chodných typů – AB nebo BC, neboť hrani-
ce není striktně vymezena a první písmeno 
vždy značí převahu k varnému typu.

Rané brambory: do 30. 6.
Pozdní brambory: po 30. 6.
Vyjmenovávat všechny odrůdy by nemělo 

význam, protože je známo až 150 odrůd. Záleží 
jen na pěstiteli, jaký má svůj cíl. Znát by měl 
alespoň to, jakou mají vegetační dobu.

Kolik dní od výsadby do sklizně 
potřebují jednotlivé odrůdy?

Velmi rané 90–100 dní.
Rané 100–110 dní
Polorané 110–120dní.
Polopozdní a pozdní nad 120 dní.
Co byste měli hlavně znát při pěstovaní 

brambor.
Brambory se dají pěstovat ve všech polo-

hách v ČR i na všech půdách. Brambora 
potřebuje hlavně kypřitou a vzdušnou půdu, 
která musí obsahovat hodně humusu. Na 
pozemku uděláme orbu 20 cm a zapravíme 
do ní chlévský hnůj nebo kompost na jeden 
ar 500 kg. Na jeden ar sázíme 500 až 640 
hlíz. Vzdálenost hlíz od sebe v řádku má být 
25 až 32 cm. Řádky mají být od sebe mini-
málně 65 cm od sebe. V ČR se hlavně pěstují 
brambory, které mají řádky od sebe 75 cm. 
Vzhledem k nové technice, která má širší 
pneumatiky, je dnes vzdálenost mezi řádky 
až 90 cm. Ve světě je to mnohdy i 105 cm.

Rádi bychom do našeho projektu zapojily 
více lidí. Máte-li zájem, napište nám.

Připravil
Petr Mahel

na z nich využívá podobnosti – pokud se nějaký 
úkon udělá symbolicky, zapříčiní, že se pak 
daná událost doopravdy stane! Slaměná posta-
va Moreny symbolizuje krutou zimu – a stejně 
krutě je zacházeno na jaře s ní samotnou, aby 
se již nikdy nevrátila. Voda a oheň představují 
očistné síly živlů, které odnesou pryč všechno 
staré a zlé. Pokud byste Morenu vynést zapo-
mněli, hrozilo by, že zima jen tak neodejde, což 
jsme pozorovali za okny svých domovů o Veli-
konocích – zima se nechce vzdát své vlády!

Je však Morena opravdu jenom zlá?
V pradávných dobách prý nešlo o démona, 

ale o bohyni – byla sice krutá, ale její přítom-
nost je nezbytná pro koloběh života! Všichni 
přece víme, že den nemůže existovat bez noci, 
že k životu potřebujeme nejen bdění, ale i spá-
nek – a že příroda si musí v zimě odpočinout! 
Je to možná kruté, ale naši dávní předkové 
věděli, že zima je proto, aby dopřála odpočinek 
tomu, co je silné - a zabila to, co je slabé, ať 
už jsou to zvířata, rostliny, nebo mnohdy i lidé! 
Přesto ji měli v náležité, přímo posvátné úctě 
a až na jaře, když už Slunce nabylo na síle, si 
dovolili Morenu zničit.

Dnes již naštěstí nežijeme v tak krutých 
dobách, ale přesto je důležitým stupněm na 
cestě k poznání tajemných sil znalost toho, že 
svět je stvořen z protikladů a všechno špatné je 
konec konců k něčemu dobré! Na to však nyní 
nemusíme zas až tolik myslet – začíná nám pře-
ce jaro, tak si ho vychutnejme plnými doušky!

2. 5. 2015 se uskuteční v odpoledních hodi-
nách na Vysoké u lyžařského vleku tradiční 
loučení se zimou upálením čarodějnice. Při této 
příležitosti bude stavěna májka. K dobré nála-
dě přispěje i chutné jídlo uvařené v kotli. Chla-
zené čepované pivo je samozřejmostí. Zájemci 
si mohou opéct na ohni párky či jiné uzeniny.

Doufejme, že toto tradiční loučení s paní zi-
mou přispěje k tomu, že se již definitivně vzdá 
své nadvlády nad přírodou a umožní nástup 
nového ročního období, na které se již všichni 
těšíme.

Za zúčastněné
Karel Reichl, chalupář z Vysoké
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Lyžařské běžecké závody ve Vysoké
Už v sobotu 14. února v podvečer zasedal 

organizační výbor závodů v místní klubov-
ně u Lužíků. Ondra Dufek, Jirka Macháček, 
Libor z hor a Jarda Piskoř diskutovali o sys-
tému, pravidlech a podobě závodů. Padaly 
různé návrhy na délku tratě a hlavně jest-
li jet závody na louce u kapličky nebo nad 
Centrálním náměstím. Do diskuse se připo-
jili i hosté z úsovské chaty. Atmosféra začala 
houstnout a k tomu ještě došlo pivo...

Libor z hor bleskurychle zareagoval a 
se slovy: „Dejte mi deset minut“, vyběhl 
z  klubovny hledat plný soudek se zlatavým 
mokem. Našel hned dva v místní hospůdce 
u Élišky. Karel Reichl junior zachránil situ-
aci a zapůjčil do klubovny dva soudky piva, 
samozřejmě se svolením maminky. Je pěk-
né, že heslo CHRÁNIT A POMÁHAT zdo-
mácnělo nejen u policie, ale funguje i mezi 
chalupáři ve Vysoké!!!

V neděli dopoledne Luděk Svoboda, Ondra 
a Libor prošláply stopu a vytyčili trať. Spre-
jem se vyznačily okraje tratě a místo startu 
a cíle. Po jedenácté hodině zkontroloval při-
pravenost závodů traťový FIS komisař Jirka 
Macháček. Jelikož neměl žádné připomínky, 
tak jsme nachystali ještě stoly pro občerstve-
ní a ceny pro vítěze. Odebrali jsme se lehce 
poobědvat. Gastronomické zázemí měla na 
starost Alenka Turoňová s Láďou a Vladimí-
rou Lužíkovými. Uvařil se čaj pro všechny a 
namazal tradiční chleba se sádlem a cibuló.

Po půl jedné přicházeli a přijížděli účast-
níci závodů. Těsně před jednou hodinou se 
přiřítila na Centrální náměstí modrá Fábie 
s pilotkou Jolanou Morongovou, která si na 
rychlo odskočila od plotny a dovezla počet-
nou výpravu závodníků z Vysokého Poto-
ka. Vysadila Marka, Míšu, Gabču a rychle 
jela domů dopéct husu. Do závodů se zapsal 
i  Bílý vlk z Yukonu, hlavní favorit. Alenka 
rozdala závodníkům startovní čísla, Libor 
vybral startovné a Jirka Macháček přijel 
z  chalupy se státní zástavou jako vlajkonoš 
na olympiádě. Do Vysoké přijel i slovenský 
pretěkár Palo zo Skalice. Den před závody si 
koupil novou běžeckou výbavu, kterou chtěl 
u nás vyzkoušet.

Těsně po jedné hodině seřadil Jarda Pis-
koř soutěžící na start a mávnutím praporu 
odstartoval velkolepé mezinárodní závody 
na běžkách. Open závod jednotlivců se běžel 
na dvě kola. Nejlépe závod rozjel Ondra 

Dufek, který se jako první vyšplhal na kótu 
715 m nad mořem, kde byl první točný bod, 
následoval ho Libor z hor, který si však neu-
vědomil, že to nejsou závody do vrchu, ale 
cíl je daleko dál. Domácímu tučňákovi na 
běžkách došly síly a okamžitě „rupnul“ Bílý 
vlk, Luděk a Marek se přehnali přes tučňá-
ka jako lavina. Do cíle doběhl první Bílý vlk, 
následován Ondrou Dufkem. Luděk Svobo-
da doběhl pohodlně na třetím místě před 
reprezentantem Vysokého Potoka Markem 
Morongem. Páté místo uhájil stodvacetiki-
lový tučňák z Vysoké před dotírajícím Pet-
rem Piskořem z oddílu katoda Olomóc. Na 
sedmém místě protnula cílovou pásku první 
žena Karolína Liška z Brna. Startovní pole 
uzavírala fenka Nelina, která běžela mimo 
závod.

Do štafetového běhu si zajistilo postup 
prvních dvanáct soutěžících. Po krátkém 
odpočinku se podle domluvených pravidel 
rozlosovali závodníci do čtyř štafet. Startér 
Jarda Piskoř seřadil družstva na startov-
ní lajnu, mávl praporem, zakřičel GOU! a 
běžkaři se vřítili na trať. Popisovat, co se 
dělo na louce nad Centrálním náměstím se 
vůbec nedá - byl to boj o život!!! Jako prv-
ní do cíle doběhl vyčerpaný Marek Morong 
(Václav Nétek a Libor z hor, který uhájil 
prvenství před letícím Bílým vlkem (Karo-
lína Liška, Palo). Třetí do cíle dovedl svou 

štafetu Luděk Svoboda (Petr Piskoř, Han-
ka Dufková) a na čtvrtém místě skončila 
štafeta Ondry Dufka (Jiří Macháček, Saša 
Macháčková).

Závodníci se občerstvili a následovalo 
dekorování vítězů. Hlavní cenu pytel bri-
ket, dárkový balíček a tašku převzal vítěz 
Open závodu Bílý vlk. Vítězové štafetového 
závodu převzali balík piva, dárkové balíčky, 
putovní pohár a kšiltovky Holba. Tři nejlepší 
ženy obdržely dárkové balíčky a srdíčkovou 
čokoládu. Dárkové balíčky obdrželi všichni 
běžkaři, kteří se zúčastnili nedělních závodů 
ve Vysoké. Takže všichni se nakonec mohli 
cítit jako vítězové. A je to tak! Kdo v nedě-
li závodil,ten vyhrál, prohráli jen ti, kteří 
nepřijeli.

Konečné pořadí běžeckých závodů 
OPEN Vysoká 2015 - prvních čtrnáct 
bodovaných závodníků:

1. Bílý vlk (Yukon), 2. Ondra Dufek (Ski 
Klub Šumperk), 3. Luděk Svoboda (SK 
Vysoká), 4. Marek Morong (SK Drákula 
Vysoký Potok), 5. Libor z hor (SK Kytovec 
Antarktida), 6. Petr Piskoř (Katoda Olo-
móc), 7. Karolína Liška (SK Liščata Brno), 
8. Jiří Macháček (U rybníka Vysoká), 9. Vác-
lav Nétek (VŠB Ostrava), 10. Hana Dufková 
(Ceram Tec Šumperk), 11. Saša Macháčko-
vá (U rybníka Vysoká), 12. Palo Grešša (ŠK 
Modrá Skalica- SVK), 13. Míša Morongová 
(SK Drákulenka Vysoký Potok), 14. Gabča 
Vránová (SK Ptáčata Hanušovice).

Kategorie ženy:
1. Karolína Liška (SK Liščata Brno), 

2.  Hanka Dufková (Ceram Tec Šumperk), 
3. Saša Macháčková (U rybníka Vysoká), 
4. Míša Morongová (SK Drákulenka Vyso-
ký Potok), 5. Gabča Vránová (SK Ptáčata 
Hanušovice).

Hlavní závod- štafetový běh:
1. Marek Morong, Václav Nétek, Libor 

z  hor, 2. Bílý vlk, Karolína Liška, Palo 
Grešša, 3. Luděk Svoboda, Hanka Dufková, 
Petr Piskoř, 4. Ondra Dufek, Saša a Jirka 
Macháčkovi.

Zpravodajství z osady Vysoká můžete sle-
dovat i na našem webu vumm.cz.

Mějte se pěkně a při nějaké další akci opět 
na shledanou ve Vysoké!

Alenka a Libor z hor
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Kdy a kam na fotbal
Naši fotbalisté vstoupili do jarní části své soutěže. Máme pro vás 

aktuální pozvánku na všechna jejich zbývající utkání. Pokud je tým 
Malé Moravy uveden jako první, pak hraje na svém domácím hřišti 
v Podlesí, v opačném případě hraje na hřišti svého soupeře. Udělejte 
si čas a přijďte je povzbudit.

 3. 5. v 16.30 hod. Malá Morava – Ruda B
 10. 5. v 15.00 hod. Bohdíkov B – Malá Morava
 16. 5. v 16.30 hod. Malá Morava – Štíty B
 23. 5. v 16.30 hod. Lesnice B – Malá Morava
 30. 5. v 16.30 hod. Malá Morava – Kamenná
 6. 6. v 16.30 hod. Brníčko – Malá Morava

Fotbalisté do jarní části vstoupili remízou v Hrabové
Fotbalisté TJ Sokol Malá Morava zahájili druhou část REDMAN 

okresního přeboru III. třídy, skupina A, cennou remízou na hřiš-
ti svého soupeře. Zde jsou jejich dosavadní známé výsledky v jarní 
části soutěže:

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 (Branky: Ščambura Maxmilián - Poprach 
Zbyněk, Tymel Jan).

Průběžná tabulka soutěže:
 1. Brníčko 13 9 2 2 41:15 29
 2. Lesnice B 13 8 3 2 44:24 27
 3. Štíty B 13 7 3 3 42:24 24
 4. Rovensko 13 6 4 3 32:20 22
 5. Jedlí 13 6 2 5 25:16 20

   6. Hrabová 13 4 2 7 17:39 14
   7. Bohdíkov B 13 3 4 6 26:42 13
   8. Malá Morava 13 2 5 6 23:32 11
   9. Ruda B 13 2 5 6 19:32 11
 10. Kamenná 13 2 2 9 17:42 8

Na konec jeden poaprílový příspěvek
Od 1 května budou platit nové jízdní řády, 

jak vlakový, tak autobusový. Podle nařízení 
Rady Evropské unie bude v jízdních řádech 
platit zimní čas (evropský čas), který bude 
označen v kolonce nad časem písmenkem E. 
Důvodem je to, aby se sladily jízdní řády po 
celém světě.

V dnešní době se za využití veřejné dopra-
vy neplatí za ujeté kilometry, ale za zóny, 
které platí do určitého času. Už skoro celý 
svět je dnes rozdělen na dopravní zóny, což 
přináší další využití veřejné dopravy a tím 

vetší tržby pro dopravce. Byl ale problém, 
jak sladit časová pásma do jedné časové 
jízdenky, která má platit 80 hodin. Vyře-
šení problému se našlo v Rusku, kde platí 
11  časových pásmu, ale jízdní řád se řídí 
jen jedním časem - moskevským. EU a další 
státy podepsaly smlouvu o veřejné dopravě, 
podle níž se budou dělat jízdní řády podle 
evropského času. Například autobus, který 
má v dnešním jízdním řádu napsán odjezd 
z Hanušovic ve 13.30 hod., bude v létě ve 
skutečnosti odjíždět ve 12.30 hod.

Důvodem bylo rozhodnutí evropského 
soudu, který řešil stížnost občana Čínské 
lidové republiky, který si zakoupil časovou 
jízdenku z Čchung-čchingu do zastávky 
„Malá Morava, Vojtíškov, horní konec“, ale 
díky časovým pásmům mu jízdenka platila 
jen do zástavky „Malá Morava, Vojtískov, 
okál“, proto platil pokutu.

Pobavit vás chtěl
Petr Mahel

Jarní turnaj ve stolním tenise
Před Velikonocemi se ve sportovní hale u 

Lišků ve Vysoké uskutečnil Jarní turnaj ve 
stolním tenise.

Celkem se turnaje zúčastnilo šest hráčů. 
Přijeli i „přespolní“ Honza Zajaroš se svým 
sekundantem a masérem v jedné osobě 
„Žerykem“. V turnaji hrály i dvě děvčata 
Zuzka Svobodová a Alenka Turoňová.

Celému turnaji vévodil ostřílený borec s 
ligovými zkušenostmi Honza Zajaroš, kte-
rý turnaj s přehledem bez ztráty kytičky 
vyhrál. Na druhém místě skončil brněnský 
matador Laďa Liška. Třeí místo obsadi-
la Alenka Turoňová, která ve vzájemných 
zápasech přehrála těsně v koncovce Luďka 
Svobodu a Libora z hor dostala na kolena.

Libor v boji o čtvrtou příčku porazil Luďka 
2:1 na sety a skončil těsně pod stupni vítě-
zů. Pátou a šestou příčku obsadili Ludánek 
a Zuzka Svobodovi. Zápasům přihlíželi dva 
neplatící diváci.

Po vyhlášení výsledků a předání cen pro 
všechny zúčastněné jsme se odebrali společ-
ně oslavit úspěchy v turnaji do hospůdky U 
Élišky, kterou měli stolní tenisté ten večer 
pronajatou pro sebe. A jak se sluší a patří, 
tak Honza Zajaroš jako vítěz zaplatil útratu 
za všechny!

Jak se říká: „Sláva vítězům a čest 
poraženým.“

Ještě celkové pořadí:
OPEN kategorie - 1. Honza Zajaroš, 2. 

Laďa Liška, 3. Alenka Turoňová, 4. Libor z 

hor, 5. Luděk Svoboda, 6. Zuzka Svobodová.
Kategorie Ženy - 1. Alenka Turoňová, 2. 

Zuzka Svobodová
Libor Lužík


