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Vstříc lásce a naději - nová zvonice ve Vlaském
Takto oslovuje poutníky zvonice, která byla 

vystavěna ve Vlaském u Hanušovic v areálu osa-
dy YUKON, přístupná všem poutníkům, cyklis-
tům a všem lidem dobré vůle.

Zvonice byla posvěcena dne 6. 7. 2019 du-
chovními - farářem Mgr. Moravcem z Hedeče 
a   Petrem Dolákem z Hanušovic za účasti sta-
rosty Malé Moravy Antonína Marinova, sta-
rosty Hanušovic Marka Kostky, předsedy spol-

ku Mgr.   Jaromíra Straky a starosty Rejchartic 
Ing.  Rudolfa Brože a hojného počtu účastníků.

Radostnou atmosféru za příznivého počasí 
dotvářel cimbál z Jižní Moravy primáše Mirosla-
va Minkse.

Náčelník Bílý vlk z osady YUKON, který za 
pomoci svých přátel, místních podnikatelů, 
zejména Radka Schwarzera, Pavla Moronga, 
Zdeňka Válka zvonici postavil a zdůraznil, že 

zvon, který od nepaměti historicky provázel 
člověka od kolébky až do hrobu, je duchovním 
symbolem a jen stěží nahraditelný moderními 
prostředky. Dále vyjádřil přání, aby místo slouži-
lo poutníkům k zastavení, usebrání se a srovnání 
mysli v dnešní uspěchané době a uvědomění si, 
odkud jsou a kam směřují.

áčelník Bílý Vlk

Na Sněžníku vyroste
nová meteostanice

Pod vrcholem Králického Sněžníku by měla 
vyrůst meteorologická stanice. Vyplývá to z in-
formací na úřední desce Správy CHKO Jeseníky. 
Doplní tak síť stanic, které v regionu existují.

Automatická meteostanice se má nacházet ve 
smrkovém porostu nedaleko pramene Moravy. 
Měřit bude teplotu vzduchu, úhrn srážek a sně-
hovou pokrývku. Napájet ji bude solární panel. 
Data z ní bude sbírat Český hydrometeorologic-
ký ústav (ČHMÚ).

Na území okresů Šumperk a Jeseník se nachá-
zí třináct meteorologických stanic zapojených 

do sítě ČHMÚ. V oblasti Králického Sněžníku 
stojí na Slaměnce nad Dolní Moravou. I po in-
stalaci zařízení na Sněžníku zůstane zachována.

„Stanici staví náš dobrovolný pozorovatel z 
vlastních zdrojů. Naše ostravská pobočka s ním 
bude spolupracovat v rámci přebírání dat, bude-
me se také podílet na servisu a chodu stanice. 
Také jsme napomohli při vyřizování povolení u 
Lesů ČR a CHKO,“ sdělila mluvčí Českého hyd-
rometeorologického ústavu Monika Hrubalová.

Šumperský deník, 4. 7. 2019

Omluva
Omlouváme se všem našim přispívatelům 

a dopisovatelům, že jsme museli neplánova-
ně posunout termín uzávěrky srpnové Devít-
ky o celých deset dní.

Důvodem byla celozávodní dovolená 
v  naší dodavatelské tiskárně. Ještě jednou se 
proto moc omlouvám těm, kteří nám zaslali 
pozvánky na akce, které se již mezitím kona-
ly, proto jsme je zde neotiskovali. O to více se 
těšíme, že se s námi o ně ve svých příspěvcích 
podělíte příště.

Termín uzávěrky příštího čísla Devítky je 
stanoven na 10. října 2019.

Vaš redakce
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Plameny zasáhly půl hektaru lesa

Kartou už lze platit
na všech poštách

Proč zemi trápí sucho, i když prší?

Česká pošta od letošního července zaved-
la možnost platit za vybrané služby plateb-
ními kartami Visa a Mastercard na všech 
pobočkách. Uvedla to mluvčí Poštovní spo-
řitelny Monika Buřičová. Ještě v únoru tuto 
možnost nabízelo jen 750 pošt. Česká pošta 
provozuje kolem 3  200 poboček. Na posky-
tování finančních služeb dlouhodobě spolu-
pracuje s ČSOB.

„Jsme velmi rádi, že se zákazníci v celé naší 
rozsáhlé síti více než 3 200 pošt dočkali poho-
dlného a bezpečného způsobu bezhotovostní-
ho placení,” nechal se slyšet generální ředitel 
pošty Roman Knap.

„Vyřeší se tím i předchozí stav, kdy klienti 
neměli jasno v tom, kde mohou své karty vyu-
žívat,“ dodal Knap.

Podnik začal s instalací nových terminálů 
na dosud nevybavené pobočky již na začátku 
roku. Zároveň na jiných pobočkách obměňo-
val přístroje. „Nedokážu říct, proč v roce 2019 
není možné platit kartou na všech poštách,” 
poznamenal Knap na konci února. Bezhoto-
vostní platbu kartou tehdy také označil za stan-
dard, „který je běžný v jakémkoli obchodě”.

Zdroj: novinky.cz

Nedaleko Malé Moravy zdolávali ve čtvr-
tek 25. července odpoledne a vpodvečer 
šumperští hasiči požár lesa na území o roz-
loze půl hektaru.

S plameny na počátku pomohl šesti shozy 
vrtulník s bambivakem, a tak se jednotkám 
podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho 
dalšímu šíření na okolní porost. Jednalo se 
o náročný zásah, který hasičům ztěžoval ka-
menitý terén. V něm prorůstaly kořeny stro-
mů, které měly tendenci prohořívat.

Vodu dopravovali hasiči kyvadlově cis-
ternami z místního přírodního zdroje. Na 
místě působily čtyři jednotky, z toho jedna 
profesionální ze Šumperka a dobrovolné 
jednotky z Hanušovic, Jindřichova a Staré-
ho Města. Zcela uhasit požár se podařilo ve 
večerních hodinách. Poté požářiště předali 
správci lesa, který má povinnost místo hlí-
dat. Vrtulník, který našim hasičům na začát-
ku zásahu pomohl, shodou okolností hasil 
jiný požár lesa v sousedním údolí na hranici 
Olomouckého a Pardubického kraje poblíž 
Dolní Moravy. Škodu správce lesa předběž-
ně odhadl na sto tisíc korun, příčinu nyní 
vyšetřujeme.

Období sklizně a sucha zvyšuje riziko 
vzniku požárů. Prevenci je proto třeba věno-
vat velkou pozornost.

por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

Ani letos se Česko nevyhnulo boji se suchem. 
Na vině přitom není nedostatek srážek, ale ne-
schopnost krajiny vodu zadržet, zdůrazňují od-
borníci.

Téměř dvě třetiny Česka bojují už teď s půdním 
suchem. A tropický konec července tomu rozhod-
ně nepomohl. Méně vody je i ve většině tocích 
a  pod normálem jsou i stavy podzemních vod.

Srážek přitom u nás napadne každý rok dosta-
tek. I když jich v posledních letech oproti průmě-
ru ubylo. Nejdůležitější ale je, že se česká krajina 
dosud výrazněji neproměnila a funguje v podsta-
tě jako střecha, ze které voda pouze stéká. Projekt 
InterSucho například upozorňuje, že voda v hlub-
ší vrstvě půdy do jednoho metru se v řadě míst 
doplnila jen v jedné z posledních tří sezón.

„Žádný katastrofický scénář nepočítá s tím, že 
by nad Českou republikou přestalo pršet. Stále 
je to tak, že na naše území ročně napadne asi 
55 miliard kubíků vody, což je asi třicetinásob-
né množství toho, co spotřebujeme jak na pitné 
účely, tak v zemědělství a průmyslu,“ říká agrár-
ní analytik Petr Havel.

Nejhorší je aktuálně situace v nížinách ve 
středních, severních a východních Čechách a na 
severní Moravě. Na Vysočině zase chybí od roku 
2015 dokonce tři čtvrtiny ročních srážek. Kraj 
proto tento týden vyzval obyvatele a podnikatele, 
aby s vodou šetřili.

To je velký úkol především pro zemědělce, 
kteří se na podobě krajiny podílí zcela zásadně. 
Jak ale upozorňuje Havel, zemědělská výroba 
v  Česku je stále orientovaná hlavně na výnos.

„Zásady dobrého zemědělského a enviromen-
tálního stavu půdy jsou velmi formální a splňuje 

je prakticky každý a krajině to nepomůže,“ ko-
mentuje Havel standardy, na základě jejichž pl-
nění má zemědělec nárok na dotace.

Ověřené způsoby šetrného, jednoduchého 
a  zároveň levného hospodaření přitom existují.

„Český člověk si celou řadu věcí zjednodušuje, 
využívá těch tradičních způsobů. Je pštros, ne-
chce vidět to, co všude v okolních zemích běží,“ 
popisuje přístup většiny českých zemědělců pe-
dolog Jan Vopravil z Výzkumného ústavu melio-
rací a ochrany půdy.

Nejde přitom o jedno opatření. Podle Vopra-
vila se musí kompletně změnit způsob chování 
k půdě – nepodnikat na nekonečných lánech, 
střídat plodiny a bránit erozi – třeba využíváním 
meziplodin.

„Pokud srovnáme konvenční hospodaření 
s   půdoochranným, tak se ztráta půdy snížila 
o  více jak 90 procent, a co se týče odtoku vody, 
tak je většinou snížen o více než polovinu,“ při-
bližuje konkrétní výsledky změn Vopravil.

Ten přitom nepředpokládá, že by se v důsledku 
sucha do budoucna zásadně proměnilo složení 
plodin na českých polích. I když třeba čirok, který 
není tolik náročný na vodu, může částečně nahra-
dit krmnou kukuřici. Zemědělci ale budou muset 
počítat s tím, že se sušší roky stanou pravidlem.

„Nedá se očekávat, že by se úplně změnila 
skladba plodin, už z hlediska výkupu a využi-
tí v praxi. Spíš jde o to, umět plodiny pěstovat 
v nových podmínkách. To znamená využívat 
technologie, které udrží vodu, a tím pádem plo-
dina odolá i v období většího sucha,“ dodává 
Vopravil.

Zdroj: seznamzpravy.cz
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Sčítání lidu 2021

Při příležitosti Sčítání lidu v roce 2021 se 
naskýtá všem Moravanům příležitost do-
kázat, že zachování úcty k našim předkům, 
zachování historie a tradic, ani budoucnost 
naší vlasti Moravy nám není lhostejná.

Přihlasme se tedy k příslušnosti k  zemi 
Moravské, ať ji vnímáme občansky nebo 
národnostně, tím, že do kolonky národnost 
na sčítacím archu dopíšeme slovo „morav-
ská“. K zajištění vysvětlení a alespoň čás-
tečného rozšíření povědomí o  tomto aktu 
mezi občany je, podle názorů účastníků 
Moravského kulatého stolu, nutnost spo-
jit síly všech organizací i jednotlivců, kteří 
se nedokážou smířit se současnou situací 
v  České republice, kdy je vytrvale oficiel-
ními místy existence Moravanů a země 
Morava popírána.

Proto vyzýváme všechny k rozpravě nad 
touto záležitostí.

V rámci Moravského kulatého stolu bu-
dou návrhy na opatření k zajištění přihla-
šování se občanů k moravské národnosti 
na Sčítacích arších průběžně shromažďo-
vány v Radě MKS. O realizaci vybraných 
návrhů a dalším postupu bude jednáno na 
příštím, tj. 29. Sněmu MKS dne 6. 9. 2019 
ve Starém Městě pod Sněžníkem.

Vydáno jako součást usnesení 28. Sněmu 
Moravského kulatého stolu v Žebětíně dne 

6. dubna 2019.

Výzva

Není předčasné psát o Sčítání lidu, domů 
a  bytů, které se uskuteční až za dva roky? Do-
mnívám se, že není! Ten čas uběhne jako voda 
a s blížícím se termínem Sčítání bude přibývat 
mediální masáže, během níž budou občané na-
váděni, jak mají vyplňovat příslušné kolonky, 
aby výsledek byl pro zájmy státu co nejblíže ta-
kovému, jaký si stát přeje.

Stát se jmenuje Česká republika a už malé děti 
ve školách jsou učeny, že v republice žijí jen Češi, 
kteří tvoří jednotný český národ. Morava i  Slez-
sko pak nejsou ničím jiným, než „naším východ-
ním územím“, kde sice také žijí Češi, jen o  něco 
hloupější než ti v Čechách. Historický fakt, že 
ještě v roce 1918 bylo Markrabství Morava sa-
mosprávnou korunní zemí s vlastními volenými 
poslanci do rakouského sněmu a žil v ní národ 
Moravanů, podobně jako Království Čechy 
byly samosprávným územím se svými poslanci 
v rámci vícenárodnostní monarchie, je čím dál 
více zamlčován.

Pojem národ nemá jednoznačné vymezení. 
V různých částech Evropy i světa se v různých 
obdobích názory na jeho definici měnily. V  sou-
časnosti jsou uznávány názory dva: výčtový 
a  skupinový.

Výčtová definice charakterizuje národ pod-
le společných znaků obyvatel určitého území 
– místem narození, používaným jazykem, spo-
lečně prožitými důležitými událostmi, převa-
hou stejně uvažujícího obyvatelstva na daném 
území. Toto pojetí se vyvíjelo a ustálilo během 
18.  a  19.  století.

Skupinový názor definuje národ podle toho, 
zda lidé na určitém území uznají vzájemně je-
den druhého za příslušníka stejného národa 
při současném respektování historických a kul-
turních skutečností na daném území. Národem 
je vždy ta část lidské společnosti, která se jím 
cítí být, žije ve společném kulturním, případně 
náboženském prostředí a je vázána na tradice, 
zachovávané dlouhodobě svými předky. Použí-
vaný jazyk není nejdůležitějším rozpoznávacím 
znakem, nejvyšší váhu má vlastní cítění každého 
jednotlivce.

Hranice mezi uvedenými dvěma přístupy se 
logicky vzájemně prolínají.

Takzvaný státotvorný český národ, kterým se 
současné české instituce a veličiny často ohání, 
vznikl ve druhé polovině 19. století a je důsled-
kem takzvaného českého národního obrození. 
Hned od jeho počátku bylo zřejmé, že myšlen-
ka vytvoření jednotného českého národa slouží 
reprezentaci Čech jako prostředek k dosažení 
hegemonie v těch částech rakouské monarchie, 
kde se vyskytovalo slovanské obyvatelstvo. Podle 
představ českých národovců tvořilo český ná-
rod slovanské obyvatelstvo Čech, Moravy, Slez-
ska i  Slovenska (ještě v roce 1917 tvrdil Tomáš 
Masaryk, že Slováci jsou Češi hovořící osobitým 
nářečím), které sjednocoval odpor proti germa-
nizaci a alespoň přibližně podobný jazyk. Slo-
venská reprezentace nikdy s takovým pojetím 
na rozdíl od té moravské nesouhlasila. Po vzniku 
Československa byl za jednotný národ prohlášen 
národ československý s tím, že všichni ostatní 
občané, hovořící jazykem jiným, byli prohlášeni 
za příslušníky národnostních menšin.

Pod záminkou vytvoření jednotného národa 
v   jednom státě je postupně likvidováno pově-
domí obyvatelstva o vlastních dějinách území, 
na kterém žije, o odlišné kultuře, je usilováno 
o zapomnění tradic a všeho, co nazýváme „dě-
dictvím otců“. A časem je lhostejné, zda o tuto 
likvidaci a zapomnění usilují šovinisté z řad pří-
slušníků českého národa, nebo se jí ujímají rodilí 
Moravané za slib kariérních či finančních výhod, 
nebo ji dokonce napomáhají uskutečňovat obča-
né moravské země jen proto, že nemají přístup 
k pravdivým informacím, či dokonce odmítají 
v  dnešní konzumní společnosti o něčem tako-
vém přemýšlet. Dlouholetá propaganda češství 
sklízí po mnoha letech své ovoce. V České re-
publice musí být všechno české a všichni musí 
být Češi.

Pomineme-li snahy určitých skupin o propa-
gaci vzniku nového celoevropského národa, který 
by vznikl smísením nejrůznějších kultur obyva-
telstva stávajícího a obyvatelstva nově přistěhova-
lého z různých světadílů, pak nám – obyvatelům 
Moravy, případně Slezska, zbývají dvě cesty:

Ta první zcela bezproblémová: prohlásit, že 
i  když žijeme na Moravě (ve Slezsku), necítíme 
se Moravany (Slezany) ale Čechy a plná asimila-
ce v českém národě nám vyhovuje. Pak není pro-
blémem časem zapomenout na vlastní původ, 
označit nejrůznější zvyky za české, vinné sklípky 
na jihu naší Moravy za českou tradici, kroje ze 
Slovácka za české kroje, Moravskou Třebovou za 
typické české město, Olomouc za město na vý-
chodě Čech, Velkou Moravu za první stát Čechů 
atd. Pak samozřejmě bez zábran stačí ve formu-
láři pro Sčítání lidu zaškrtnout předtištěnou ko-
lonku národnosti „česká“. A můžeme se následně 

radovat spolu s českými sdělovacími prostředky, 
jak počet Čechů opět stoupá.

Ta druhá cesta je o malinko složitější. Chce-
me-li nadále tvrdit, že stejně jako Češi (případně 
jiná etnika žijící v České republice) máme i  my 
Moravané právo být rovnoprávnými občany 
v   tomto státě, chceme-li tvrdit, že nás k tomu 
podobně jako naše předky zavazuje více jak tisí-
ciletá tradice kulturně–historického národa, kte-
rý si vždy spravoval svoji zemi, chceme-li tvrdit, 
že pěstování vína na jižní Moravě se datuje už 
od přítomnosti Římanů na moravském území, 
že slovácké kroje jsou moravskými kroji, že Mo-
ravská Třebová i Olomouc leží na Moravě a ne 
ve východních Čechách, že Velká Morava je nej-
starším slovanským státním útvarem ve střední 
Evropě, na kterou navázal o století později čes-
ký stát, atd., pak budeme do prázdné kolonky 
„jiné“ u národnosti ve sčítacím archu doplňovat 
propisovací tužkou „moravská“. A následně se 
budeme těšit, jak nám příslušné úřady prostřed-
nictvím médií sdělí, že takový a takový počet ob-
čanů, kteří se přihlásili k moravské národnosti, 
bude v dalším zahrnut mezi daleko vyšší počty 
Čechů. Proč? Protože „máme demokracii“ a v té 
rozhoduje většina. (Promiňte, prosím, tu ironii, 
ale něco podobného už tu opravdu řečeno bylo!)

Snahou promoravských spolků a politických 
organizací bude i přes mediální blokádu v Čes-
ké republice a s omezenými lidskými a finanč-
ními prostředky, vysvětlovat občanům, proč je 
důležité postupovat tou druhou cestou. Poprvé 
v  dějinách, po více než 1 100 letech své existen-
ce zmizela Morava z mapy Evropy. Stalo se tak 
v důsledku komunistické správní reformy, která 
nabyla účinnosti 1. 1. 1949. Česká republika se 
sice distancovala od tohoto totalitního aktu – 
dodnes však pro rehabilitaci Moravy neučinila 
nic. Popírání moravské národnosti je jedním 
z  prostředků udržování centralistického rozho-
dování o  zemích v ČR a o jejich obyvatelích.

Moravský kulatý stůl, zahrnující řadu mo-
ravských organizací v neformálním sdružení za 
účelem vzájemné informovanosti, vydal násled-
nou Výzvu k blížícímu se Sčítání 2021.

Milan Trnka
Moravský kulatý stůl
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Zápis ze 4. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 13. 6. 2019 od 16.00 hod. ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze ini-
ciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu do-
držení 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 (sta-
veb, 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: Walter Köhler (1), Jan Kouřil (2), 
Antonín Marinov (3), Petr Pospíchal (6), Karel Svoboda (7), Ing. René Šebek (8), 
Mgr. Olga Špiková (9).

Nepřítomní členové zastupitelstva obce: Pavel Morong (4), Štěpán 
Morong (5) - oba omluveni.

Přítomni občané: Štefan Fatura, Marie Pospíchalová, Ludmila Postřehovská, 
Romana Koníčková, Karel Sedlák, Monika Merčáková, Libuše Sedláková, 
Anna Urbanová, Hedvika Jeremková, Jan Urban, Věra Vejnarová, František 
Filgas, Marie Wojeschová, Ivona Krellerová, Jana Mikuličová, Petr Švéda, 
Marie Šikulová.

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

Starosta obce v 16:05 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdě-
lil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením na 
úřední desce a na webových stránkách obce. Všichni členové zastupitelstva 
obdrželi pozvánky. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva 
a  podle ustanovení zákona o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Navržený program jednání:
  1. Schválení programu jednání.
  2. Určení zapisovatele z jednání.
  3. Určení ověřovatelů z jednání.
  4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti 

obecního úřadu.
  5. Mezitimní závěrka 1-3/2019.
  6. Závěrečný účet obce za rok 2018.
  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 2019.
12. Kalkulace vodného.
13. Souhlas se stavbami:
- Přípojka NN Zlatý Potok,
- Přípojka NN Vojtíškov.
14. Žádosti o pacht pozemku.
15. Smlouva o převodu pozemků.
16. Žádost o převod pozemků.
17. Žádost o finanční příspěvek.
18. Souhlas s přijetím dotace hygienické zázemí.
19. Souhlas s přijetím dotace na opravu střechy.
20. Souhlas s přijetím dotace na slavnosti.
21. Organizace zájezdu.
22. OZV o nočním klidu.
23. Revize knih Malá Morava.
24. Vlhkostní průzkum a návrh sanace.
25. Výběr dodavatele na stavbu hřiště.
26. Výběr dodavatele na opravu komunikace.
27. Výběr dodavatele na opravu střechy.
28. Zpráva o kontrole Ekokomu.

29. Přidělování bytů.
30. Prodej nemovitosti.
31. Směna nemovitosti.
32. Souhlas s dotací pro MŠ Malá Morava.
33. Kontrola MŠ Malá Morava.
34. Diskuze.
35. Závěr jednání.

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do 

diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/04/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

vou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu pana Karla Svobodu a Jana Kouřila.

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

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání 
a  se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období. Starosta ote-
vřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.

5. Mezitimní závěrka 1-3/2019
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.
ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za 

období 1-3/2019.

6. Závěrečný účet obce za rok 2018
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsled-

ku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu 
o  přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, výsledek hospodaření obce, 
rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB 
a  SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaře-
ní MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet je 
zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci: 14.540.032,65 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 14.426.257,17 Kč
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet + ČNB: 13.082.067,05 Kč
Fond rozvoje bydlení: 412.978,83 Kč
Sociální fond: 260.135,76 Kč
Fond vodohospodářského majetku: 148.655,00 Kč
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2019/04/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 

2018, a to bez výhrad.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2018
Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskuzi. Nikdo z přítom-

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

2019/04/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Mo-
rava, sestavenou ke dni 31. 12. 2018 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2018
Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel 

diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní zá-
věrky je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
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2019/04/04: 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. 2018 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

9. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100007/2019, 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 270.000,- Kč, 
ve výdajích o 6.187.754,- Kč a financování bylo navýšeno o 5.917.754,- Kč. 
Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2019/04/05: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100007/2019.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

10. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 08, 11, 12, 13, 14 a 15/2019, 

kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001, 
100002, 100003, 100004, 100005 a 100006/2019, tato opatření jsou přílo-
hou č. 4 zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 10/2019 – 
o uzavření darovacích smluv na poskytnutí daru za požární zásah a s Opat-
řením č. 9/2019 – podpis smluv na zpracování dokumentace se společností 
2K Consulting Olomouc. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí opatření starosty.

11. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2019
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uve-

deném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období le-

den až květen 2019.

12. Kalkulace ceny vodného na rok 2019
Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., 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 zpracovány přílohy podle uvede-
né metodiky a budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec 
Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních čás-
tech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok. Zveřejněné údaje 
jsou společné za všechny vodovody. Stočné není účtováno. V loňském roce 
byla cena fakturovaná 18,26 + 15 % DPH = 21 Kč a skutečné náklady byly 
ve výši 22,- Kč na 1 m3 vody. V letošním roce je kalkulována cena ve výši 
22,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí porovnání položek výpočtu.

2019/04/06: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodo-
vodů od roku 2019 ve výši 22,- Kč včetně 15 % DPH za 1 m3.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

13. Souhlasy se stavbami
13.1 Přípojka NN Zlatý Potok
Zástupce společnosti Emontas Olomouc, požádal obec o vyjádření 

k  projektové dokumentaci ke stavbě „Malá Morava- Zlatý Potok, č. parc. 
209 NNk“ za účelem připojení nového odběrného místa. Starosta otevřel 
diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2019/04/07: ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Malá Mora-
va- Zlatý Potok, č. parc. 209 NNk“.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

13.2. Přípojka NN – Vojtíškov č.p. 77
Společnost Enco group, s.r.o.Olomouc, požádala obec o vyjádření k pro-

jektové dokumentaci ke stavbě „Vojtíškov – č. po. 77, NNk“, číslo stavby: 
IV-12-8016979. Jedná se o nové připojení bytového domu čp. 77, bez je-
hož provedení ČEZ Distribuce nepřipojí odběrné místo. Dále je přílohou 
důvodové zprávy Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a  dohodu o umístění stavby na obecním pozemku p. č. st. 194 v k. ú. Voj-
tíškov. Zřízení VB je úplatné za 2.200,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo 
z přítomných se nepřihlásil.

2019/04/08: ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Vojtíškov – 
č.  po. 77, NNk“, a souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene, včetně dohody o umístění stavby na obec-
ním pozemku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

14. Žádost o pacht pozemků
Pan J. Č., bytem Malá Morava, požádal obec o pacht části pozemku p. č. 

283/2 ostatní plocha v k. ú. Malá Morava. Tento pozemek by rád využíval 
jako zahradu. Výměra požadované části pozemku je cca 120 m2. Proběhla 
všeobecná diskuze o místu pachtu.

2019/04/09: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. 283/2, 
ostatní plocha, v k. ú. Malá Morava o výměře cca 120 m2.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

15. Smlouva o převodu pozemků
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o bezplatném převodu pozem-

ků č. 1002991963, která se týká pozemků, které jsou pomocnými silničními 
pozemky, nebo tvoří silniční ochranné pásmo komunikace ve vlastnictví 
obce. Proběhla všeobecná diskuze.

2019/04/10: ZO souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků p. č. 529/7, 
636/9, 636/10 a 665/1 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy do vlastnictví obce 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy č. 10029991963 o bezúplatném 
převodu pozemků s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

16. Žádost o převod pozemků
Starosta obce informoval přítomné, že zastupitelstvo obce Malá Morava 

již dříve schválilo podání žádosti o převod pozemků pod komunikacemi 
v  k. ú. Podlesí-město. Jednalo se mimo jiné i o pozemky vedené ve zjed-
nodušené evidenci (přídělový plán) p. č. 548 a 518. Z důvodu digitalizace 
v k.  ú. Podlesí-město byly tyto pozemky změněny na p.č. 506/7 – trvalý 
travní porost a p. č. 548 – orná půda. SPÚ, z důvodu uvedeného ve sdělení 
SPU 217220/2019/121/Vym, vyzval obec ke stažení původní žádosti o pře-
vod pozemků a zaslání žádosti nové, kde bude opraveno číslování. Jedná 
se o tyto pozemky: p. č. 548, 2240, 329, 338, 2243, 25242, 506/7 a 2238. Do 
diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/04/11: ZO souhlasí s bezúplatným nabytím části pozemků p. č. 
548, 2240, 329, 338, 2243, 25242, 506/7 a 2238 (podle GP č. 182-119/2018 
p. č. 548/2 orná půda o výměře 209 m2, podle GP č. 181-142/2018 p. č. 
506/9 travní porost o výměře 230 m2 a podle GP č. 179-119/2018 p. č. 
2274/10 ost. plocha o výměře 175 m2, p. č. 2243/2 travní porost o výměře 
175 m2, p. č. 2240/4 ostatní plocha o výměře 224 m2 a p. č. 2238/4, travní 
porost o výměře 115 m2) vše v k. ú. Podlesí -město do vlastnictví obce 
a  pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu pozem-
ků s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

17. Žádost o finanční příspěvek
Bc. P. D., předsedkyně spolku Mažoretky Ruda nad Moravou, 

IČ:   05712408, požádala obec o příspěvek na činnost a sponzorský dar 
spolku na účast na Mistrovsví Evropy mažoretek, které se bude konat 
v  Chorvatsku 12 až 16. června. Proběhla všeobecná diskuze, při které bylo 
navrženo hlasovat o neschválení příspěvku.

2019/04/12: ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku pro spolek Mažo-
retky Ruda nad Moravou.

Hlasování: 7:0:0

18. Souhlas s přijetím dotace hygienické zázemí
Obec Malá Morava byla vybrána k získání příspěvku z Programu na 

podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouc-
kého kraje v roce 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 
schválilo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 300.000,- Kč na poříze-
ní sanitární unimobuňky včetně vybavení, přístřešku, připojení na elektři-
nu a vodu a úpravu terénu. Projektované náklady jsou ve výši 440.000,- Kč, 
a proto starosta navrhl dotaci použít pouze na část projektu ve výši cca 
300.000,- Kč. Toto hygienické zázemí bude dáno do užívání fotbalistům 
Sokola Malá Morava a bude sloužit účastníkům kulturních a sportovních 
akcí na hřišti v Podlesí. Proběhla všeobecná diskuze.

2019/04/13: ZO schvaluje přijetí dotace z Programu na podporu vý-
stavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje 
v roce 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s Olomouckým kra-
jem o poskytnutí dotace.

Hlasování: 7:0:0

19. Souhlas s přijetím dotace na opravu střechy
Starosta informoval přítomné, že Obec Malá Morava byla vybrána k zís-

kání příspěvku z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 
2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo naší žá-
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dost a poskytne obci dotaci ve výši 500.000,- Kč na opravu střechy obec-
ního úřadu.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2019/04/14: ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč z Progra-

mu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019.
Hlasování: 7:0:0

2019/04/15: ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem 
o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program obnovy venkova 
Olomouckého kraje 2019“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 7:0:0

20. Souhlas s přijetím dotace na slavnosti
Starosta informoval přítomné, že Obec Malá Morava byla vybrána 

k  získání příspěvku z Programu na podporu kultury v Olomouckém kraji 
v  roce 2019. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo 
naší žádost a poskytne obci dotaci ve výši 20.000,- Kč.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2019/04/16: ZO souhlasí s přijetím dotace a schvaluje uzavření 

smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace v dotačním pro-
gramu „Program na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2019“ 
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 7:0:0

21. Organizace zájezdu
Starosta seznámil přítomné s návrhem na další zájezd, tentokrát do údo-

lí Wachau v Rakousku s tímto programem: Příjezd do údolí Wachau, za-
stávka v malebném městečku Dürnstein se zámkem a kostelem. Přejezd se 
scénami malebných vesniček Villendorf, Weisenkirchen, Spitz, s výhledy 
na pozůstatky klášterů a zřícenin hradů podél Dunaje. Návštěva městečka 
Melk – možnost návštěvy největšího barokního kláštera v Rakousku, volno 
k prohlídce kláštera a městečka pod klášterem s románským náměstím. 
Odjezd do města Krems. Zde si můžete zvolit způsob další dopravy. Buď 
poplujete do Kremsu lodí po Dunaji nebo autobusem se zastávkou v měs-
tečku Weisenkirchen, s možností návštěvy kostela s vyhlídkou na údolí 
Dunaje. V Kremsu individuální procházka centrem města, Steiner Tor – 
městská brána, hlavní pěší zóna, možnost nákupů nebo posezení v některé 
z vináren nebo restaurací nabízející víno Veltlín z místní produkce. Odjezd 
do ČR v odpoledních hodinách. Termín zájezdu pravděpodobně 21.   9. 
2019. Cena dopravy je 39.000,- Kč. Počet osob 45. Náklady na jednoho 
cestujícího jsou cca 866,- Kč. Proběhla všeobecná diskuze.

2019/04/17: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 21. 9. 2019 do Wa-
chau a stanovuje tyto ceny za dopravu:

pro občana s trvalým pobytem v obci 350,- Kč,
pro starobního důchodce s trvalým pobytem v obci 300,- Kč,
pro dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci sleva 300,- Kč,
pro ostatní 870,- Kč.
Hlasování: 7:0:0

22. OZV o nočním klidu
Starosta seznámil přítomné s návrhem OZV o nočním klidu, kterou se 

stanoví výjimečné případy, při kterých nemusí být dodržován noční klid. 
Může se jednat o společenské, sportovní či rodinné akce, které jsou ve vy-
hlášce konkrétně uvedeny. Pan Walter Köhler se ptá, zda se za porušení 
nočního klidu dá považovat také bučení krav. Dále se mu nelíbí ohňostroje 
v obci Dolní Morava, které taky klid ruší. Starosta neví, jestli na Dolní Mo-
ravě mají obdobnou vyhlášku.

2019/04/18: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Malá Mo-
rava o rušení nočního klidu.

Hlasování: 7:0:0

23. Revize knih Malá Morava
Starosta seznámil přítomné s protokolem o revizi knihovních fondů v 

obecní knihovně Malá Morava a návrhem na vyřazení knihovních fondů 
z obecní knihovny v Malé Moravě. Jedná se celkem o 640 svazků, důvo-
dem vyřazení je jejich zastaralost a opotřebovanost. Do diskuze se nikdo 
nepřihlásil.

2019/04/19: ZO souhlasí s návrhem na vyřazení knihovních fondů 
z  obecní knihovny Malá Morava.

Hlasování: 7:0:0

24. Vlhkostní průzkum a návrh sanace
Starosta seznámil přítomné s provedeným vlhkostním průzkumem 

a  návrhem na sanaci vlhkosti v obecních bytových domech na Malé Mora-
vě. Tento průzkum zpracoval Ing. Josef Kolář – PRINS, Přerov. Největším 
problémem domů čp. 88, 89, 90 a 91 je vzlínavá vlhkost z dožilé izolace, te-
pelné mosty v místech okolo okenních rámů a v místech oslabené obvodo-
vé stěny pod okenními otvory (zde je obvodová stěna oslabena na polovinu 
obvyklé síly), překlady nad otvory a věnec objektu.

Průzkum navrhl způsob, jak odstranit vlhkost:
1. Provést sanaci vlhkosti dle návrhu - náklady cca 1.100.000,- Kč/ 1 dům.
2. Provést zateplení objektu – zde náklady předem není možno stanovit 

– odhad cca 2.500.000,- Kč.
3. Upravit a dodržovat režim větrání v domě (bez nákladů).
Proběhla všeobecná diskuze o tom, zda je reálné takto nákladné opravy 

provádět. Muselo poté dojít k výraznému nárůstu nájemného. Pan Wal-
ter Köhler navrhuje dotázat se nájemníků, zda budou se zvýšením nájmu 
souhlasit. Starosta informoval, že nájmy jsou oproti jiným obcím nízké. 
Pan Karel Svoboda se dotazuje, jestli nejsou na sanační práce nějaké do-
tace. Starosta sdělil, že na sanaci dotace nejsou, ovšem na zateplení ano, 
cca  50  % uznatelných nákladů. Ing. René Šebek navrhuje oslovit znalce, 
který by podle nákladů na sanaci a zateplení vyhotovil posudek, a stanovil 
by odpovídající výši nájmu v bytech po opravách. Starosta nechal hlasovat 
o návrhu na zhotovení znaleckého posudku o výši budoucího nájmu.

2019/04/20: ZO souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku o výši 
budoucího nájmu.

Hlasování: 7:0:0

25. Výběr dodavatele na stavbu hřiště
Starosta informoval přítomné s průběhem výběrového řízení na doda-

vatele stavby dětského hřiště v Podlesí. E-mailem byly osloveny společnos-
ti Dřevoartikl Znojmo, Bonita Group Tišnov a Luna Progress Nebahovy, 
se žádostí k podání nabídky na stavbu. Byla jim také zaslána projektová 
dokumentace a slepý rozpočet. Požadovaný termín pro provedení stavby 
byl stanoven od 1. 7. 2019 do 15. 9. 2019. V průběhu řízení o zadávací 
dokumentaci požádala také společnost Tewiko systems, Stráž nad Nisou. 
Byla doručena pouze nabídka od společnosti Dřevoartikl spol. s r. o., cena 
bez DPH 476.800,00 Kč, s DPH 576.928,00 Kč. Z došlých nabídek vybírali 
nejvýhodnější nabídku dne 5. 6. 2019 členové komise ve složení Mgr. Olga 
Špiková, Karel Svoboda a Jan Kouřil. Jako jedinou, a tudíž i nejvýhodněj-
ší, vybrali nabídku společnosti Dřevoartikl. Organizaci výběrového řízení 
zajišťovala společnost A. P. z Lutína. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z pří-
tomných se nepřihlásil.

2019/04/21: ZO schvaluje výběr dodavatele prací na stavbu dětského 
hřiště v Podlesí a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společnos-
tí Dřevoartikl, spol. s r. o., Brněnská 3794/24, 669 02 Znojmo, v ceně 
576.928,00 Kč.

Hlasování: 7:0:0

26. Výběr dodavatele na opravu komunikace
Starosta informoval přítomné s průběhem výběrového řízení. Dne 17. 5. 

2019 byly emailem osloveny společnosti Eurovia, Kareta a Strabag k podá-
ní nabídky na opravu komunikace ve Skleném. Byla jim také zaslána pro-
jektová dokumentace a slepý rozpočet. Požadovaný termín pro provedení 
stavby byl stanoven od 1. 7. 2019 do 15. 9. 2019. V průběhu řízení společ-
nost Eurovia zaslala informaci, že nebude nabídku podávat. Doručeny byly 
tyto cenové nabídky:

  Cena bez DPH Cena s DPH
 Strabag, a. s. 1.760.953,16 Kč 2.130.753,32 Kč
 Kareta, s. r. o. 2.388.025,43 Kč 2.889.510,77 Kč

Z došlých nabídek vybírali nejvýhodnější nabídku dne 5. 6. 2019 členové 
komise ve složení Mgr. Olga Špiková, Karel Svoboda a Jan Kouřil a jako 
nejvýhodnější vybrali nabídku společnosti Strabag. Organizaci výběrového 
řízení zajišťovala společnost A. P. z Lutína. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo 
z přítomných se nepřihlásil.

2019/04/22: ZO schvaluje výběr dodavatele prací na opravu komuni-
kace ve Skleném a pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností 
Strabag, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, v ceně 2.130.753,32 Kč.

Hlasování: 6:0:1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ o + × × + + + +

27. Výběr dodavatele na opravu střechy
Starosta informoval přítomné s průběhem výběrového řízení na opravu 

střechy obecního úřadu. Dne 12. 6. 2019 proběhlo zasedání komise pro 
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výběr dodavatele na opravu střechy obecního úřadu.
E-mailem byly osloveny společnosti Krovstav s. r. o., Kotraš Ondřej s. r. o., 

Conch, s. r. o., Pokrývačství Novák s. r. o. Z důvodu, že nebyly doručeny 
žádné nabídky k hodnocení, bylo výběrové řízení zrušeno. Organizaci vý-
běrového řízení zajišťovala společnost A. P. z Lutína. Proběhla všeobecná 
diskuze o opravě a schválené dotaci. Starosta informoval, že v případě, že 
obec chce obdržet dotaci ve výši 500.000,- Kč, je nutno na krajský úřad 
doručit smlouvu o dílo na opravu střechy nejpozději do 31. 7. 2019. Bylo 
navrženo vyhlásit nové výběrové řízení tak, abychom stihli termín krajské-
ho úřadu. O výběru dodavatele by opět rozhodla výběrová komise. Starosta 
by poté na její doporučení podepsal smlouvu s vítězným uchazečem.

2019/04/23: ZO vyhlašuje nové výběrové řízení na výběr dodavatele 
na opravu střechy obecního úřadu, kdy vítězného uchazeče vybere vý-
běrová komise a starosta s tímto uchazečem následně podepíše smlou-
vu o dílo. Starosta se zároveň, v případě nepředvídatelných víceprací, 
pověřuje podpisem případného dodatku ke smlouvě ve výši max. 10 % 
z  původních nákladů.

Hlasování: 6:0:1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + o × × + + + +

28. Zpráva o kontrole EKO-KOMu
Starosta informoval o kontrole plnění povinností obce vyplývajících z 

uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, 
kterou má obec uzavřenou se společností EKO-KOM, a. s. Kontrola pro-
běhla dne 15. 5. 2019, a auditor Ing. R. M. nezjistil žádné chyby a nedo-
statky.

ZO bere na vědomí.

29. Přidělování bytů
Starosta informoval, že k dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje 3 

volnými byty: 
- byt č. 2 v Podlesí čp. 22,
- byt č. 5 v Podlesí čp. 21,
- byt č. 1 v Malé Moravě čp. 89.

Obci byly na základě zveřejněného oznámení doručeny žádosti o proná-
jem obecního bytu těchto zájemců:

- o přidělení obecního bytu č. 5 v Podlesí čp. 21 požádali:
paní H. R., bytem xxx, Hanušovice,
paní W. M, bytem xxx.

- o přidělení obecního bytu č. 2 v Podlesí čp. 22 požádal:
pan K. S., bytem xxx.

- o přidělení obecního bytu č. 1 v Malé Moravě čp. 89 požádali:
pan F. Š., bytem xxx, Hanušovice,
paní Š. M., bytem xxx,
pan P. K., bytem xxx, Králíky,
paní Š. L., bytem xxx.

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

Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotlivých 
kritérií:

byt v Podlesí čp. 21
W. M. - počet bodů 61
H. R. – počet bodů 36

byt v Podlesí čp. 22
S. K. - počet bodů 52

byt v Malé Moravě čp. 89
F. Š. – počet bodů 46
Š. F. – počet bodů 37
K. P. – počet bodů 27
Š. M. – počet bodů 25

Bodová hodnocení žádostí byly přílohou důvodové zprávy, stejně jako 
jednotlivé žádosti. Přílohy k žádostem byly zastupitelům zaslány na e-mail 
a nejsou předkládány v papírové podobě. Starosta otevřel diskuzi. Paní Ma-
rie Šikulová tvrdí, že směrnice je špatná a znevýhodňuje některé obyvatele. 
Už vícekrát navrhovala její změnu, ovšem stále se nic nezměnilo. Chce vě-

dět, kolik měla bodů. Podrobně ji odpověděla paní Pospíchalová.
2019/04/24: ZO souhlasí s pronájmem bytů těmto žadatelům:
byt č. 5 v Podlesí 21 – paní M. W. ml.
byt č. 2 v Podlesí 22 – panu K. S. ml.
byt č. 1 v Malé Moravě 89 - panu Š. F.
Hlasování: 7:0:0

30. Prodej nemovitostí
Žadatel o převod pozemku uhradí všechny náklady spojené s realizací pře-

vodu, zejména pořízení geometrického plánu, náklady na vypracování znalec-
kého posudku, náklady na daň z převodu nemovitostí, náklady na výpis z KN, 
náklady na uzavření smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemo-
vitostí. Tyto náklady se připočítávají ke kupní ceně. O prodej pozemku p. č. st. 
52/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Malá Morava požádali MUDr. H. F. a H. Z., bytem 
xxx, 787 01 Šumperk. Jedná se o pozemek, který je zastavěn stavbou rekre-
ačního domu č. e. 25 v jejich vlastnictví. Na zasedání zastupitelstva 13. 12. 
2018 byl schválen záměr prodeje, který byl zveřejněn na úředních deskách. 
Na tento záměr nikdo nereagoval. Cena nemovitosti podle pravidel obce 
100,- Kč/1 m2. Cena obvyklá podle posudku 236,85 Kč/1 m2 (tj. cca 4.740,-Kč). 
Z důvodu, že cena ze znaleckého posudku je vyšší než cena podle pravidel, 
měla by být prodejní cena ve výši 4.740,- Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo 
z přítomných se nepřihlásil.

2019/04/25: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. st. 52/2, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy manže-
lům Z. a F. H, bytem xxx, 787 01 Šumperk, za cenu 4.740,-Kč + náklady 
na sepsání kupní smlouvy, náklady na vklad práva do KN a náklady na 
znalecký posudek.

Hlasování: 7:0:0

31. Směna nemovitostí
O směnu nemovitostí požádal na minulém zasedání zastupitelstva Ing. V. H., 

bytem xxx, z důvodu, že na části obecního pozemku má postaveno spor-
tovní hřiště. Tento stav chce tímto narovnat. Výsledkem jednání bylo 
schválení záměru směny části pozemku (Ing. H.) p. č. 1150/2 (podle geo-
metrického plánu označeného jako p. č. 1150/17 o výměře 80 m2  za část 
obecního pozemku p. č. 23 (podle geometrického plánu označeného jako 
p. č. 23/2 – na situaci označen červeně) o výměře 131 m2.

Ocenění pozemků ve vlastnictví Ing. H.:
p. č. 1150/17, ostatní plocha, 80 m2 za 5.190,- Kč.
Ocenění pozemků ve vlastnictví obce:
p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 131 m2 za 8.500 Kč.
Rozdíl v neprospěch obce je 3.310,- Kč.
Rozdílná cena pro směnu je 3.310,- Kč v neprospěch obce. Žadatel uhra-

dí obci tuto částku + náklady na znalecké posudky + návrh na vklad.
2019/04/26: ZO schvaluje směnu nemovitostí p. č. 1150/17 o výměře 

80 m2 ostatní plocha (ve vlastnictví ing. V. H.) za p. č. 23/2 o výměře 131 
m2 ostatní plocha, ostatní komunikace (ve vlastnictví obce) vše v  k.  ú. 
Vojtíškov, dle GP. č. 272-295/2019, a to vzájemným zápočtem cen, kdy 
Ing. V. H. uhradí obci cenu 4.740,- Kč + náklady na sepsání kupní 
smlouvy, náklady na vklad práva do KN a náklady na znalecký posudek.

Hlasování: 7:0:0

32. Souhlas s dotací pro MŠ Malá Morava
Ředitelka MŠ Malá Morava požádala obec o souhlas s přijetím násle-

dující dotace od Ministerstva školství ČR v rámci výzvy číslo: 02_18_063, 
Šablony II., registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014682. Celková 
možná částka k čerpání v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 je 352.485,- 
Kč. Dotaci lze čerpat na zdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zku-
šeností pedagogů z různých škol, nové metody pro vzdělávání v MŠ, zapo-
jení odborníků z praxe, využití ICT techniky ve vzdělávání, projektové dny 
ve školce i mimo školku a setkávání a spolupráci rodičů dětí v MŠ. Starosta 
otevřel diskuzi. Nikdo se nepřihlásil.

2019/04/27: ZO souhlasí s přijetím dotace pro MŠ Malá Morava od 
Ministerstva školství ČR v rámci výzvy číslo:02_18_063, Šablony II., re-
gistrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014682.

Hlasování: 7:0:0

33. Kontrola MŠ Malá Morava
Starosta informoval přítomné o kontrole Mateřské školy Malá Morava, 

kterou provedly pracovnice České školní inspekce, Olomouckého inspek-
torátu ve dnech 24.–26. 4. 2019. Závěrem kontroly bylo konstatování, že 
nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

ZO bere na vědomí výsledek kontroly v MŠ Malá Morava.
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34. Diskuze
- paní Marie Šikulová opět žádá změnu směrnice o přidělování bytů,
- pan Petr Švéda informuje, že věžní hodiny v Podlesí špatně odbíjejí. 

Dále byla diskutovaná otázka vývozu fekálií obecními prostředky. P. Walter 
Köhler informoval, že v současné době jsou již úplně jiné podmínky než 
v   době minulé. Je nutno získat živnostenské oprávnění, speciální stroje 
a   likvidaci zajistit v čistírnách odpadních vod. Starosta navrhuje pomoc 
při zprostředkování odvozů.

- paní Radomíra Wolfová si stěžuje na řidiče aut, kteří parkují pod okny 
domu, kde bydlí, a taky na skládky dříví u domu.

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

lům a občanům za účast a v 17:15 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 2019

Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda a Jan Kouřil
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Účetní závěrka obce
2. Účetní závěrka MŠ Malá Morava
3. Rozpočtové opatření 
- Rozpočtové opatření starosty.
(Vše je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.)

Poutní slavnosti na Hanušovicku

Poděkování

Naši jubilanti
V květnu oslavila 75 let
paní Vlasta JURÁNKOVÁ.
V červnu oslavili 70 let
paní Vlasta BOBALÍKOVÁ
a pan Milan KUBANÍK.
90 let oslavil
pan Josef HELDES.
Našim jubilantům srdečně blahopřejeme.

Letos v červenci přišla zprava, že po 19 letech 
odchází z Římskokatolické farnosti v Hanušo-
vicích pan farář Mgr. Petr Dolák. Za svoji práci 
a službu pro dobro věřících, za opravu kostelů, 
kaplí, křížů a pamětihodností v několika obcích 
si zaslouží srdečné poděkování.

Je velmi skromným, moudrým a pracovi-
tým knězem. Od srpna bude sloužit ve farnos-
ti v  Prusinovicích u Holešova a vypomáhat na 
krásné poutní bazilice na sv. Hostýně. Je málo 
kněží jako pater Dolák, který jezdil na bohosluž-
by v členitém kraji dlouhá léta a hlavně v  zimě 
kromě Hanušovic do Podlesí, Vojtíškova, na 
Vysokou, do Hynčic, do Pustých a Vysokých 
Žibřidovic, Žlebu, Habartic, Kopřivné, Nových 
Losin, do kaple Sv. Trojice a do kaple sv. Anny 
u Potůčníku.

Přejeme Otci Dolákovi na nové farnosti hlav-
ně hojnost zdraví a Boží požehnání do každého 
dne v dalších letech života.

Totéž přejeme novému knězi, který nastou-
pil po pateru Dolákovi. Jmenuje se Mgr. Artur 
Andrzej Górka. Dosud sloužil ve farnosti Dřevo-
hostice na Hané.

Děkujeme také knězi Bohuslavovi Směšnému, 
který několik let sloužil bohoslužby na Velké 
a  Malé Moravě, na poutích na Podlesí, na Svaté 
Trojici, na Hoře Matky Boží v Králíkách. Jezdil 
s   nezapomenutelným kostelníkem Janem Vra-
nešičem na Malomoravské slavnosti. Pater Bo-
huslav Směšný je pacientem hospiců na Velehra-
dě a vždy všechny farníky pozdravuje.

Farnici z Velké Moravy a Hanušovicka

Každá obec v okolí Hanušovic má několik 
pamětihodností. Stojí tu krásné kostely a vět-
ší i   menší kaple, které nám postavili pracovití 

předkové. Před stovkami let to vyžadovalo hodně 
společného úsilí spoluobčanů, snahy architektů 
a umělců. Za pomoci té nejjednodušší techniky 
vznikaly skvostné památky s dlouhodobou záru-
kou a stále jsou dominantou okolí. Každý chrám 
byl slavnostně vysvěcen a podle přání místních 
lidí zasvěcen buď Matce Boží nebo některému 
světci či světici. Z archivních záznamů a vzpo-
mínek starších spoluobčanů víme, že v každém 
kostele a kapli se mnoho roků scházely stovky 
poutníků a také pěších z širokého okolí na pout-
ní slavnost. Během totalitního režimu byly poutě 
částečně zakázány a ničení kaplí se netrestalo.

V současné době, díky starším obětavým kos-
telnicím a jejím obětavým rodinným příslušní-

kům, se jednou v roce v každé obci koná poutní 
slavnost. Zaslouží si velké veřejné uznání a úctu 
za dlouhodobou péči a úklid kostelů a kaplí po 
celý rok, nejen před poutí, ale před Velikonocemi 
a vánočními svátky a před každou bohoslužbou 
v roce. Navíc kostelnice chystají bohaté občer-
stvení pro poutníky z jiných farností. Určitě by 
uvítaly pomoc mladších hospodyněk při úklidu, 
výzdobě kostelíku, aby nebyly na všechno samy. 
Ale za tu bohulibou činnost se neplatí.

Těch pár obětavých babiček zatím udržuje 
tradice a dobrou pověst svých předků pro zacho-
vání poutních tradic ve své obci. Buďte dlouho 
zdravé - to Vám přejí všichni poutníci.

Katka Maurerová

Kdy je nejlepší
jíst banán?

Zralý banán nebo nezralý? Oba mají své výho-
dy a nevýhody.

Zralý banán
Zralý banán by měl mít na své slupce mnoho 

černých fleků, tím se stupňují jeho protirakovin-
né vlastnosti. Další výhodou je to, že obsahuje 
mnoho vitamínů, jako je vitamin C, B, draslík 
a  také další antioxidanty. Banán v této podobě je 
také lépe stravitelnější než nezralý.

Nezralý banán
Nezralý banán má méně cukru, proto je vý-

borný pro diabetiky. Dokonce udržuje i správný 
chod tlustého střeva, ale je také špatně stravitel-
ný a může způsobit nadýmání.

Zdroj: kupi.cz
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Milé čtenářky,
 dnes se spolu podíváme, jaká práva máme jako nakupující a také si něco povíme 

o  tom, co by si k nám, zákazníkům, neměli prodejci dovolit.

Co si v obchodě nenechat líbit?

A co když mám
v tašce zboží odjinud?

Může neprávem osočený zákazník požado-
vat odškodnění?

V případě neoprávněného zadržení, tedy 
pokud zákazník nic neodcizil, nemá u sebe 
žádné ukradené zboží a členové ochranky se ho 
bezdůvodně pokusí zadržet, se může poškoze-
ný bránit. Mohlo dojít k zásahu do osobnost-
ních práv spotřebitele a omezení jeho osobní 
svobody, takže má právo se domáhat omluvy, 
případně i peněžité satisfakce jako náhrady 
ušlého zisku způsobeného zadržením v prodej-
ně. Rozhodující je samozřejmě způsob, jakým 
byla prohlídka provedena.

Zavazují se zákazníci vstupem do prodejny 
k prohlídce?

V některých obchodech se můžeme setkat 
u  vchodu s nápisem, že se zákazníci vstupem 
do prodejny zavazují k případné prohlídce. 
Taková tvrzení však nejsou v žádném případě 
v pořádku. Spotřebitel s takovými podmín-
kami nevyslovuje informovaný souhlas, který 
vyžaduje každý zásah do tělesné integrity člo-
věka. Takový informovaný souhlas spotřebitel 
dává až v případě, že je o prohlídku požádán 
pokladní či členem ochranky a on tuto žádost 
akceptuje. Určitě ne tím, že projde pod něja-
kým nápisem.

Může zákazník vstoupit do obchodu i s ná-
kupem odjinud?

Co když si již neseme nákup z jiného obcho-
du – znamená to, že ostatní obchody jsou nám 
zapovězeny a nejdřív si musíme zboží odnést 
domů? Podle názoru Sdružení ochrany spotře-
bitelů nemají v obchodě právo nás odmítnout 
vpustit, pokud si neseme jiný nákup, ke kte-
rému navíc máme účtenku: „Pokud by takové 
opatření bylo nutné s ohledem například na 
velikost nákupu, aby se tím zabránilo případ-
ným škodám, pak by se o takovém omezení 
dalo uvažovat jako o přiměřeném opatření, ale 
je třeba tyto případy posuzovat individuálně 
a  určitě to nelze stanovit jako pravidlo. Pokud 
má spotřebitel účtenku, má doklad, že zboží 
koupil i zaplatil v jiném obchodě, není tedy 
žádný důvod jej z důvodu ochrany vlastního 
majetku prodejny v jeho nákupu nějak ome-
zovat.“

Může být zákazník nucen odložit si nákup 
z jiného obchodu do určených skříněk?

Podle názoru Sdružení ochrany spotřebitelů 
nemůže být k tomuto kroku zákazník nucen. 
Faktem ovšem zůstává, že v případě, že účten-
ku od daného zboží spotřebitel nemá, tak je asi 
lépe do prostor prodejny s takovým zbožím 
nevstupovat, neboť by se spotřebitel nemusel 
ubránit podezření z jeho krádeže. Případně na 
tuto skutečnost upozornit ochranku nebo za-
městnance informací, kteří nám na zboží mo-
hou přilepit k tomu určenou nálepku.

Zdroj: svet-potravin.cz

Náš zákazník, náš pán. Rčení, které v praxi ne 
vždy funguje. Jistě už se vám někdy stalo, že jste 
při nákupu nebyli spokojeni s přístupem prodáva-
jícího. I přes to, že zákazníci se více zajímají o svá 
práva, jsou situace, které si stále necháváme líbit. 
A to úplně zbytečně! Které to jsou?

Účtování rozdílné ceny
Přišli jste do obchodu nakoupit na základě 

nabídky v akčním letáku? Nebo vás zaujala zají-
mavá sleva přímo na prodejně? U pokladny vás 
může čekat nemilé překvapení. A to vyšší účto-
vaná cena než jakou udává leták nebo cenovka 
na prodejně. Obsluha situaci většinou vysvětlí 
chybným zadáním ceny v systému a nechá na 
vás, chcete-li zboží i za vyšší cenu. Nenechte se 
však vyvést z míry a na nižší inzerované ceně 
trvejte. Máte na ni plné právo. A to platí i v pří-
padě, že chybné účtování zjistíte až po zaplacení 
nákupu.

Ukažte mi, co máte v tašce!
Obchody chrání svůj majetek např. i tím, že 

najímají ostrahu, která má zamezit krádežím. 
Tito „šerifové“ však leckde nabyli dojmu, že mají 
stejná práva jako policisté. Opak je ale pravdou! 
Nejčastějším konfliktem mezi ostrahou a  zákaz-
níky je situace, kdy je návštěvník prodejny žádán, 
aby ukázal obsah své tašky. Zdali tak ale učiní, je 
jenom na něm. Bude-li vás ostraha přesvědčovat, 
že má na kontrolu právo, mýlí se. Vaše osobní 
věci smí kontrolovat pouze policie. Pracovník 

ochranky vás však smí na prodejně zadržet až do 
chvíle jejího příchodu.

Platba kartou
Vydali jste se na nákup jen několika malič-

kostí a nemáte u sebe hotovost? Může se stát, že 
pokladní platbu kartou odmítne i v případě, že 
v obchodě má fungující platební terminál. Ob-
chodníci k této praktice často přistupují právě 
u  menších částek. U těch se jim z důvodu vyso-
kých poplatků nevyplatí je akceptovat. Používá-
li ale obchodník platební terminál a akceptujte 
tedy bezhotovostní platby, měl by tak činit bez 
ohledu na jejich výši. Toto upravují podmín-
ky přijímání platebních karet, které obchodník 
uzavřel se svojí bankou. Je nutné ale dodat, že 
tuto povinnost mu nestanovuje zákon. Pokud 
tedy obchodník odmítne platbu kartou, stěžovat 
si můžete u banky, která kartu vydala, nikoliv 
u  ČOI. Na co ale zákon myslí, jsou dodatečné 
poplatky. Žádná extra procenta při platbě kartou 
vám tak obchodník účtovat nesmí!

Příliš velká nebo příliš malá?
Jdete na nákup s dvoutisícovkou nebo máte 

naopak peněženku plnou drobných? Obchodní-
ci by měli přijmout obojí. Má to ale svá pravidla. 
Vybrali jste si v bankomatu peníze vyšší nomi-
nální hodnoty a pokladní je odmítá při platbě 
přijmout? Pokud obchod toto dělá obecně, jedná 
tak nezákonně. Může se ale stát, že obchodník 
odmítne obchod uskutečnit jednoduše proto, že 
opravdu nemá dostatek bankovek na vrácení. Na 
toto má právo a vy se tak budete muset vydat 
nakoupit jinam. Pokud se chystáte v obchodu 
rozbít prasátko, obchodník je povinen platbu 
v  mincích tolerovat tehdy, pokud jich není více 
jak 50 ks. Poté už by vám platba nemusela projít. 
Stejné pravidlo platí i naopak a vy jako zákazník 
tak nejste povinni přijmout více jak 50 ks min-
cí. S drobnými se pojí ještě jedna situace a tou 
je výměna peněz na mince pro použití nákupní-
ho košíku. Pamatujte si, že není pro obchodníka 
povinná a v některých obchodech je dokonce 
zakázána.

Zákon po kupujícím nevyžaduje, aby rekla-
mované zboží prodávajícímu dodal i včetně 
původního obalu. Obchodník tak nemá žádné 
právo to po vás vyžadovat. Takže teď už ty de-
sítky krabic, které máte doma schované, můžete 
s  klidným svědomím odnést do sběru.

Zdroj: kupi.cz
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Pohádka o dvou strašidlech
Před dávnými časy žila na Malé Moravě dvě 

strašidla. Jedno se jmenovalo Mulišin a druhé 
Mulišák. Obě strašidla vycházela na svoji strašící 
obchůzku v obci obyčejně v noci, nebo těsně před 
večerem. To měla koho strašit. Většinou strašila 
nezvedené děti, které nechtěly jít domů, když je 
maminka zavolala. Nebo taky nezvedené sousedy, 
když to v místní restauraci trochu s pitím a hra-
ním u karet přehnali a s velkým halasem, obyčej-
ně budícím celou vesnici, se potáceli domů. Tak to 
musela naše strašidla zasáhnout razantně, prostě 
strašit pořádně, aby se dotyční lekli, rychle se pa-
kovali k domovu a tam zalezli do postele a byly 
v  ní až do božího rána. A v obci byl potom klid, 
to se i naše strašidla odebrala na kutě.

Strašidla spávala v jedné staré polorozpadlé 
stodole, kam nikdo nechodil, jen občas si sem 
chodili místní kluci hrát, a to ještě jen přes den. 
Večer a v noci se této stodole každý raději vyhnul.

Jednou ale bylo na Malé Moravě zle doo-
pravdy. To přišli do vesnice verbíři, co každého 
mladého chasníka verbovali na vojnu. Nejdříve 
každého v restauraci opili, prý zadarmo, a pak 
jej donutili upsat se na vojnu. Nebyla to legrace, 
protože v těchto dobách se chodilo na vojnu nej-
méně na sedm roků a navíc vůbec nebyla záru-
ka, že se ten který naverbovaný voják do vesnice 
vůbec živ a zdráv vrátí. Ale popíjení zadarmo se 
večer po práci každému líbilo a ráno již bylo oby-
čejně pozdě se vymlouvat. To již verbíři každého 
takového chlapce sebrali a musel jíti s nimi. To 
bylo dívčího pláče, nejedna dívenka takto přišla 
o svého chlapce, ale i pláče rodičů, kteří přišli 

o  své mladé syny, kteří by v hospodářství zastali 
spoustu práce.

Starostovi se taky tito verbíři vůbec nelíbili. 
Ale co měl dělat? Měli na to verbování povolení 
od vrchnosti. Celou Malou Moravu i sousední 
obce nevyjímaje jako by zahalil smutek.

Naše strašidla na ty vojenské verbíře také na-
razila. A to proto, že verbíři dělali v obci, když se 
vraceli do svého tábora, postaveném na obecní 
louce za vesnicí, zcela opilí, takový rambajs, že 
se doslova i stromy od strachu třásly. Strašidla se 
na tyto verbíře nachystala. Počkala si až do ve-
černího času, kdy vojenští páni a verbíři opět za-
čali v  místní hospodě „úřadovat“ - opíjet místní 
mládence a přitom je nutit k podpisu a závazku, 
že půjdou na dlouhá léta na vojnu.

Jedno strašidlo bylo vysoké, strašidelně oble-
čené v cárech a navíc ještě zarostlé a špinavé jako 
nějaký odporný darebák a přízrak. Druhé stra-
šidlo bylo podobné, jen bylo o něco menší, zato 
mělo tak strašlivý výraz ve tváři, že by se i kámen 
na poli lekl, natož pak člověk. Jejich hlasy byly 
hromově dunivé. I to samotné nahánělo strach 
každému. Děti strašila jen trošičku, unavené ka-
marády z hospody trochu více. Vždy to stačilo, 
aby byl v obci klid. Ale na tyto darebáky od voj-
ska si naše strašidla vzala docela přísnější metr.

Jakmile se verbíři zase vraceli opilí do tábora 
a porůznu packali po kamenech a dírách v polní 
cestě, tak se najednou na ně obořilo to větší ze 
strašidel. Pohledělo na ně svým strašlivým po-
hledem umrlce, zařvalo na ně hromovým hla-
sem a zasvítilo na ně svýma divnýma zelenýma 

očima. To stačilo, aby se od strachu obrátili na 
útěk, protože měli dojem, že si pro ně přišla prá-
vě rovnou smrt. Ale to již jim do cesty vstoupilo 
to druhé strašidlo. Zařvalo na ně stejně, ale ten-
tokráte na ně zasvítilo červenýma očima. Verbíři 
od strachu nemohli ani popadnout dechu. Měli 
dojem, že se na ně dívá smrt i s čertem dohro-
mady. Utíkali, co jim nohy stačili. Dokonce tak 
překotně, že vytrousili ty podepsané úpisy od 
chlapců z Malé Moravy a okolí. Nosili je totiž 
pořád sebou, aby měli vše pod kontrolou a žád-
ný chlapec nemohl pak utéci. Ráno verbíři ještě 
zděšení od toho, co se jim v noci přihodilo, rych-
le nasedli na své vozy a uháněli z obce pryč a již 
o nich nikdy nikdo neslyšel a ani je tu už neviděl. 
Dostali asi strach o život.

Pak jednou našel pasák, co hnal obecní do-
bytek na pastvu, ty zpropadené úpisy, odhozené 
v   příkopě u cesty. Zanesl je starostovi a ten je 
spálil. A byl pokoj od nějakého verbování. Všem 
se ulevilo. A všichni se od té doby na místní stra-
šidla dívali nějak jinak. Spíše tak, že sem do obce 
tak nějak patří a jsou jí k užitku.

Proto příště nedejte na příkrá slova a nedejte 
se odradit, když vám někdo vypráví o tom, jak 
jsou strašidla zlá. Jsou, ale jen tam, kde je to po-
třeba. Jinak se nikomu neukazují. A vlastně ani 
nikdo pořádně neví, jak vůbec vypadají. Ona se 
totiž ta strašidla již hodně dlouho v obci neuká-
zala. To znamená, že se zdejší lidé nějak polepši-
li. Mladí i staří.

Ludvík Vrána

Malomoravské slavnosti 2019 na snímcích Luboše Roščáka
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Milé děti,
prázdniny jsou skoro za námi a vy brzy opět 

zasednete do školních lavic, abyste nabyli nějaké 
vědomosti. Kolik si jich odnesete, záleží na vás, 
ale aspoň trošičku se snažte, protože nikdy ne-
víte, kdy se vám budou hodit, abyste je využili 
a rozvinuli nejen pro sebe, ale možná také pro 
lidstvo. Neříkám to náhodou. Letošní rok je to-
tiž významný tím, že slavíme výročí 50 let při-
stání prvního člověka na Měsíci. A nebyli to jen 
kosmonauti, kterým patří sláva, ale i celá armáda 
vědců, odborníků a lidí, kteří se o to zaslouži-
li. A ti všichni se museli ve škole pořádně učit. 
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku Spo-
jených států Amerických - NASA, vyslal 3 své 
kosmonauty kosmickou lodí APOLLO 11 dne 
16. července 1969 na Měsíc. O 4 dny později, 
20. července 1969, stanuli dva z nich - Neil Ar-
mstrong jako první a Edwin Aldrin jako druhý 
- na Měsíci.

Během dvou a půl hodinové vycházky nasbí-
rali 22 kg měsíčních hornin a vrátili se v pořádku 
zpět na Zemi. A představte si, že dokonce i jeden 
náš český občan se o první přistání na Měsíci 
zasloužil. Byl to pan profesor Zdeněk Kopala 
(1914-1993). Vytvořil pro NASA mapy Měsíce. 
Když projekt APOLLO skončil, NASA vybrala 
100 lidí, kteří nejvíce přispěli letu na Měsíc. Byl 
mezi nimi i náš pan profesor. Každý z oceněných 
dostal ampuli s měsíčním prachem.

Profesor Kopal tu svou vzal, zajel do francouz-
ského Amiens a vysypal ji na hrob Julese Verna, 
slavného spisovatele fantastických příběhů.

No není to krásné? Nelíbilo by se vám udělat 
také něco tak významného? Může se vám to po-
dařit! Když budete pilní a vytrváte v oboru, který 
vás zajímá, a nebudete se bát žádných překážek.

My v redakci Vám určitě věříme!

Milé děti,
 dnešní doplňovačku, vyprávění a omalovánku věnujeme velmi významnému výročí, 

a to vstupu prvních lidí na Měsíc. Takže spolu zažijeme kousek kosmonautiky.

Olšováček připravili
Petr Mahel a Radomíra Morbacherová

Doplňovačka
1. Malá světýlka na noční obloze.
2. Vesmírné hmotné útvary, které obíhají okolo slunce.
3. Naše sousední planeta.
4. Člověk, který letí raketou do vesmíru.
5. Přirozená družice Země, která kolem ní obíhá (v noci svítí na nebi).
6. Kosmická loď.
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Na úvod vítězství!

Pyroshow při posledním zápase minulého ročníku s Postřelmovem.                      Foto: Sokol M. Morava

Nakonec to bylo 9. místo

Poděkování za slavnosti

Jak jsme slíbili v minulém čísle, vracíme se krátce k odehranému ročníku 
2018/19 okresního přeboru III. třídy. Po neslavné podzimní části, po které 
byli fotbalisté Sokola Malá Morava na neslavném posledním místě, z toho 
nakonec bylo pěkné deváté místo. Přispělo k tomu i vítězství nad „béčkem“ 
Postřelmova na domácím hřišti v sobotu 15. června.

Malá Morava - Postřelmov B 3:2 (poločas 2:0)

Konečná tabulka ročníku 2018/2019
   1. SK Loštice 24 20 2 0 2 93:15 64
   2. TJ Libina B 24 20 0 1 3 104:33 61
   3. TJ Sokol Palonín 24 12 2 3 7 45:27 43
   4. Celtic Libivá 24 13 2 0 9 79:51 43
   5. TJ Tatran Písařov 24 14 0 1 9 55:46 43
   6. TJ Podolí 24 9 3 1 11 38:60 34
   7. TJ Sokol Leština B 24 8 4 0 12 49:55 32
   8. SK Bludov B 24 10 0 1 13 42:70 31
   9. Sokol Malá Morava 24 6 3 5 10 54:65 29
 10. TJ Postřelmov B 24 6 3 2 13 30:61 26
 11. TJ Sokol Lukavice 24 7 0 5 12 31:55 26
 12. TJ Sokol Jedlí 24 5 2 3 14 27:65 22
 13. FK Krchleby 24 2 3 2 17 25:69 14

Do nového ročníku okresního přeboru III. třídy vstoupili naši fotbalisté 
pravou nohou. Podařilo se jim v sobotu 17. srpna porazit Sokol Brníčko na 
svém hřišti v Podlesí, a to 2:1, po poločase 1:1. Před 57 diváky zápas rozho-
doval rozhodčí Vladislav Rulíšek.

Protože v době uzávěrky tohoto čísla Devítky (20. 8.) byly známy jen 
výsledky třetího kola, kterým soutěž začala, nacházel se Sokol Malá Mo-
rava po prvních odehraných zápasech na lichotivém čtvrtém místě, a to za 
Libinou „B“, FC Rovenskem a Jiskrou Oskava.

Další ročník Malomoravských slavností je za námi. I přes deštivé po-
časí opět přilákal davy návštěvníků ze širokého okolí, což nás utvrdilo 
v  tom, že se slavnosti staly významnou kulturní akcí v regionu.

Ovšem nic by se nám nepodařilo tak skvěle připravit bez obrovské-
ho úsilí těch, kteří se na organizaci, přípravách a průběhu akce podíleli. 
Rád bych tímto proto vyjádřil obrovský dík všem zaměstnancům obce, 
zejména Petru Kurečkovi, René Juránkovi, Domniku Vávrovi, ale také 
ostatním brigádníkům, kteří se po celou dobu starali o to, abychom jsme 
se my všichni ostatní mohli bavit a užívat si pohody.

Za jejich ochotu jim patří velké poděkování.
Antonín Marinov
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Vážení fanoušci fotbalu!
Nová sezóna je již za dveřmi a jménem oddí-

lu Sokol Malá Morava, z. s., si vás dovoluji vy-
zvat k  podpoře v dalším ročníku okresní soutěže 
III.  třídy mužů, který s sebou přináší mnoho změn.

V tom minulém jsme si na podzim prošli 
menší krizí, kdy se nás na venkovní zápasy ně-
kdy nesešlo ani jedenáct, což se samozřejmě 
promítlo do výsledků a před zimní přestávkou 
jsme tak obsadili nelichotivé a bohužel poslední 
13.  místo. Během pauzy však došlo ke změnám 
nejen v kádru mužstva, ale i ve vedení. A výsle-
dek? Jarní část byla doslova protikladem té pod-
zimní. Kromě týmu z Libiny si z Podlesí žádný 
jiný tým neodvezl plný počet bodů a sezónu jsme 
tak zakončili na 9. místě!

Opět jsme tím ukázali, že Sokol Malá Morava 
nerozdává body zadarmo.

Pyrotechnická show při posledním zápase 
byla už jen sladkou třešničkou na dortu.

V nové sezóně dochází ke změně pravidel 
a  také soutěžní struktury.

III. třída mužů je rozdělena do dvou skupin, 
ze kterých po skončení základní části první tři 
týmy vytvoří skupinu A, kde se dále utkají o 1. až 
6. místo a tím o postup do vyšší soutěže a zbylé 
týmy si po sloučení do skupiny B zahrají o zbylá 
konečná umístění.

Díky losu se můžete těšit na souboje hned se 
čtyřmi týmy, které ještě minulou sezónu hráli 
vyšší soutěž – Oskava, Rovensko, Brníčko, Ha-
nušovice a třemi „B“ mužstvy z Postřelmova, 
Bludova a Libiny. I přes těžkou skupinu budeme 
hrdě hájit barvy Malé Moravy a snažit se Vám 
přinášet radost.

V posledních zápasech na jaře měla návštěv-
nost stoupající tendenci a my pevně věříme, že 
si přízeň zachováte a budete nás podporovat 
i  v  nadcházející sezóně. Za poslední roky fot-
bal na Malé Moravě ušel velký kus cesty. Máme 
novou buňku pro bufet, nový interiér kabin, pro-
lézačky s pískovištěm pro děti. Podařilo se nám 
zapracovat do mužstva mladíky z částí Malé Mo-

ravy a daří se nám také získávat nové sponzory či 
organizovat brigády.

V současné době je fotbal nejen na vesnicích 
ve velkém úpadku, kdy každý rok týmy zanikají. 
Ať už z důvodu nezájmu mládeže o fotbal, nebo 
stěhováním mladých za prací do větších měst.

A proto buďme hrdí, že fotbal u nás má 
dlouholetou tradici, a že pořád máme na Malé 
Moravě místo, kde se mohou místní pravidelně 
setkávat při pivečku. Pevně věřím, že nás bu-
dete podporovat nejen při vítězstvích, ale i  při 
případných porážkách, protože fotbal není jen 
o  90  minutách na hřišti, kdy se honíme za „ku-
latým nesmyslem“, ale v životě obyvatel Malé 
Moravy hraje roli mnohem důležitější…

Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Petr Ceh

Posily: Michal Malý (FC Jiskra 2008), Ondřej 
Ščambura (TJ Tatran Písařov), Matěj Ščambura 
(TJ Velké Losiny), Michal Krummer.

Týmová fotografie fotbalistů Sokola Malá Morava, jaro 2019.        Foto: Sokol M. Morava

Pozvánka na fotbal
Přinášíme vám pozvánku na zápasy podzimní části naší fotbalové soutěže 

- III. třídy okresního přeboru, skupin A. jen pro úplnost dodáváme, že pokud 
je náš tým uveden jako první, hraje na svém domácím hřišti v Podlesí.

Těšíme se na vaši podporu.
 Sobota 24. 8. od 16:30 hod. FC Rovensko – Sokol Malá Morava
 Sobota 31. 8. od 16:00 hod. Sokol Malá Morava – Libina „B“
 Sobota 7. 9. od 16:00 hod. Postřelmov „B“ - Sokol Malá Morava
 Sobota 14. 9. od 16:00 hod. Sokol Malá Morava -SK Bludov „B“
 Sobota 21. 9. od 15.30 hod. Sokol Malá Morava – FK Hanušovice
 Sobota 28. 9. od 15.30 hod. Jiskra Oskava – Sokol Malá Morava
 Sobota 5. 10. od 15.30 hod. FK Hanušovice – Sokol Malá Morava
 Sobota 12. 10. od 15.30 hod. Sokol Malá Morava – Jiskra Oskava
 Sobota 19. 10. od 14.30 hod. Sokol Brníčko – Sokol Malá Morava
 Sobota 26. 10. od 14.30 hod. Sokol Malá Morava – FC Rovensko

Petr Ceh, Sokol Malá Morava

Letní fotbal
K létu patří také dva tradiční fotbalové turnaje, pořádané Sokolem Malá 

Morava na hřišti v Podlesí.
Turnaj O pohár starosty obce se za účasti čtyř týmů odehrál 22. červ-

na. Vítězství si odnesli fotbalisté z Letohradu. Na dalších místech to byli: 
2.  Králíky, 3. Malá Morava a 4. Velké Hostěrádky.

Letošního 14. ročníku Holba Cupu v malé kopané se zúčastnilo 12 týmů. 
Hrálo se v sobotu 20. července. Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali 
Stavaři Skanska. V dalším pořadí to byli 2. Horka Olomouc, 3. Slovakia 
Team a 4. Rozvadovice u Litovle.
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