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Usnul za volantem
Osmasedmdesátiletý řidič havaroval ko-

lem poledne mezi obcemi Vlaské a Malá Mo-
rava. „Uvedl, že za volantem usnul a vyjel 
mimo silnici. S vozidlem Seat Toledo narazil 
do dvou stromů. Auto pak skončilo v zales-

něném porostu,“ informoval krajský mluvčí 
policie Josef Bednařík.

Při nehodě utrpěl zranění řidič i tři jeho 
spolujezdci, škoda přesáhla 40 tisíc korun.

Šumperský deník, 22. 6. 2013

Víte o tom?
Obec Malá Morava poskytuje výhodné 

půjčky vlastníkům domů na jejich opravy a 
rekonstrukce až do výše 125 000 Kč s 5% 
úrokem.

Starobní důchodci si mohou požádat o 
příspěvek na obědy ze školní jídelny v Hanu-
šovicích ve výši 5,- Kč za jeden oběd.

Rodiče narozených dětí mohou při naroze-
ní dítěte získat příspěvek 6 000 Kč a dalších 
6 000 Kč při nástupu do místní mateřské 
školy.

Více informací získáte na obecním úřadě 
nebo na www.obecmalamorava.cz

V Králíkách se jednalo o změně 
infrastruktury na naší železniční trati

Studií nazvanou „Změna infrastruktury 
na železničních tratích Hanušovice - Dolní 
Lipka a Dolní Lipka Štíty“ chtěl klub Mo-
ravská pohraniční zanalizovat současný ne-
utěšený stav zastávek a jejich nevyhovující 
lokaci na uvedených tratích. Právě v nápra-
vě tohoto stavu vidí autoři studie rezervy jak 
přilákat do vlaku nejen místní obyvatele, ale 
také turisty.

Pro realizaci tohoto námětu se podařilo 
získat radního pro dopravu Pardubické-
ho kraje Jaromíra Duška, který na pátek 
7.  června 2013 svolal jednání představitelů 
zainteresovaných stran, aby o tomto tématu 
vzájemně diskutovali a našli možná řešení a 
směry vývoje. Jednání v zasedací místnosti 
zastupitelstva města na radnici v Králíkách 
se mimo jiných zúčastnili starostka města 
Králíky Jana Ponocná, starosta města Ští-
ty Jiří Vogel, starosta Malé Moravy Antonín 
Marinov, starosta Dolní Moravy Ladislav 
Janočko, místostarosta Červené Vody Josef 
Kuběnka, poslanec Parlamentu ČR, zastu-
pitel a člen dopravní komise Olomouckého 
kraje Miroslav Kapoun, za Správu železnič-
ní dopravní cesty náměstek ředitele Oblast-
ního ředitelství Hradec Králové pro provoz 
infrastruktury Jaroslav Kmoníček, náměs-
tek ředitele pro techniku Ing. Jiří Vencl, 
náměstek ředitele OŘ Olomouc pro provoz 
infrastruktury Ing. Ladislav Kašpar, za Sta-
vební správu Východ Ing. Viktor Vik Ph. D. z 
Olomouce, ředitel KCOD Českých drah Par-
dubice Ing. Michal Štěpán, ředitelka KCOD 
ČD Olomouc Ing. Hana Motyková, zástup-
ce Sdružení obcí Orlicko, zástupce koordi-
nátora Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje IDSOK a další. Za klub 
Moravská pohraniční byli přítomni Arnošt 
Juránek a Ludvík Hajzler.

Poté co starostka Králík J. Ponocná a 
J.  Dušek přivítali účastníky jednání, před-
nesl ve zkratce A. Juránek zjištění a závěry 
zmíněné studie. Oba náměstci ředitelů Ob-

lastních ředitelství SŽDC Hradec Králové 
a Olomouc se shodli, že trať z Hanušovic 
do Dolní Lipky patří stavebně k těm lepším 
v  regionu, protože v 80. letech proběhla ob-
nova kolejového svršku. Olomoucká SŽDC 
i zde plánuje bezstykovou kolej a instalaci 
pražcových kotev. Proběhne demolice stanič-
ních budov v Podlesí a v Prostřední Lipce a 
jejich nahrazení vhodnějšími přístřešky s la-
vičkou. Záměr na změnu polohy zastávkových 
míst, tak aby lépe vyhovovaly současným po-
třebám obyvatel, považují za proveditelný. Je 
však třeba nejprve zpracovat další projekční 
materiály, z nichž by byla zřejmá ekonomi-
ka celé akce, a poté ji zařadit jako společný 
mezikrajský projekt do plánu investic SŽDC. 
Pan náměstek Dušek nevidí problém v zafi-
nancování staveb nových zastávek s využitím 
evropských a státních fondů pro dopravní in-
frastrukturu. Zdůraznil, že i když je u těchto 
zastávek zřejmé, že jejich ekonomická návrat-
nost bude velmi dlouhá, je to cesta ke zkvalit-
nění života v tomto krásném kraji a příspěvek 
pro podporu turistického ruchu, protože se 
tak výrazně zkrátí řada docházkových vzdá-
leností a zvýší konkurenceschopnost vlakové 
dopravy.

Zvláštní pozornost byla také věnována 
již projektově připravené zastávce Červená 
Voda střed, která doposud čekala jen na za-
investování. Došlo k dohodě mezi obcí Čer-
vená Voda a SŽDC a tato zastávka tak bude 
realizována co nejdříve. Starosta Malé Mo-
ravy Antonín Marinov považuje vybudová-
ní navrhovaných zastávek, které jsou ve své 
většině na území obce, za naprosto ideální 
stav pro potřeby občanů Malé Moravy. Není 
však v silách obce, aby tuto akci financovala 
sama.

S pochopením se setkal také námět pro-
dloužení traťové koleje ve Štítech asi o 300 
m blíže k centru města. Starosta Štítů Jiří 
Vogel má k dispozici petici občanů Heroltic i 
usnesení zastupitelstva města, které požadu-
je, aby osobní vlaky do Štítů opět zajížděly. 
Připomínáme, že s tím kategoricky nesou-
hlasí koordinátoři Integrovaného dopravní-
ho systému Olomouckého kraje, kam Štíty 
náleží. Jak prohlásil starosta Vogel, udělá 
město Štíty vše pro to, aby potřebné pozemky 
vykoupilo a pro dostavbu místní dráhy blíže 
k městu darovalo státu. Znovuobnovení pro-
vozu osobních vlaků, které do Štítů nejezdí 

(Dokončení na straně 3)
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od prosince roku 2011, je v zájmu obyvatel 
města.

Ing. Štěpán z KCOD ČD Pardubice připo-
mněl, že v návrhu nového jízdního řádu, kte-
rý bude platit od konce roku, se pro nezájem 
Olomouckého kraje nepočítá s celotýdenním 
provozem vlaků do Hanušovic, ani se zajíž-
děním osobních vlaků do Štítů. Novinkou 
však bude, že 80-90 % vlaků bude z Ústí nad 
Orlicí jezdit přímo na Červenovodsko, bez 
vystavování cestujících stresům, jestli jim v 
Lichkově ujede autobusový přípoj. Časy na 
obrat v cílových zastávkách budou však tak 
krátké, že neumožní dojezd do Štítů. Jaro-
mír Dušek vyjádřil víru, že se podaří odmí-
tavý postoj Olomouckého kraje změnit už na 
jednání 24. června v Olomouci. Svou podpo-

V Králíkách se jednalo o změně infrastruktury na naší železniční trati

ru a pomoc vyjádřil také poslanec Miroslav 
Kapoun.

Účastníci jednání se ve své většině shod-
li na podpoře projektu a jeho zařazení do 
plánu investic SŽDC, na okamžitém řešení 
výstavby zastávky Červená Voda střed a na 
hledání finančních prostředků k zainvesto-
vání budování nových a rekonstrukci stáva-
jících zastávkových míst na trati Hanušovice 
- Dolní Lipka. Město Štíty zahájí přípravu 
realizace záměru prodloužení trati z Dolní 
Lipky do Štítů blíže k městu, aby zkrácením 
docházkové vzdálenosti a vybudováním cílo-
vého bodu Štíty zastávka lépe sloužila obča-
nům a návštěvníkům města.

Klub Moravská pohraniční
Foto Bc. Jan Divíšek

Nové zastávky
V rámci studie se uvažuje o těch-

to změnách v zastávkových místech 
na traťovém úseku Hanušovice – 
Dolní Lipka:

- zřízení nové zastávky Vojtíškov,
- zřízení nové zastávky Podlesí 

v  prostoru u stávajícího stavědla 
u  pily,

- současné nádraží Podlesí bude 
nadále plnit funkci jen jako nákla-
diště,

- zřízení nové zastávky Malá Mo-
rava nad domem Moravanských,

- zřízení zastávky Zlatý Potok, u 
přejezdu polní cesty ze Zlatého Po-
toka na Malou Moravu,

- zřízení nové zastávky Červený 
Potok v prostoru u mostů směrem 
na Dolní Moravu,

- současná stanice Červený Potok 
bude sloužit nadále jen jako nákla-
diště,

- zřízení nové zastávky Horní Lip-
ka u přejezdu pod vesnicí.

Na jednání 24. června v Olomouci 
se zástupci Olomouckého a Pardu-
bického kraje dohodli na vypracová-
ní odborné dokumentace, financova-
né oběma kraji, potřebné k zařazení 
zmíněných zastávek do plánu inves-
tic Správy železniční dopravní cesty.

(Dokončení ze strany 1)

Tento rok se opravila část asfaltové cesty na Malé Moravě od kostela k paní Mackové a část 
cesty, která vede ke kravínům.               Foto Petr Mahel

Pro koho se dělají jízdní řády?
Nějak se nám ztratily časy, kdy se jízdní 

řád měnil jednou do roka, lidé o této změně 
věděli měsíc dopředu, upravily se většinou 
jen minuty a vše se dělalo tak, aby se všichni 
dostali včas do práce, do školy nebo na ná-
kupy. Poslední roky zažíváme měsíční změ-
ny, hlavně na autobusových linkách, takže 
pokud člověk vše bedlivě nesleduje, neví a 
občas si připadá jak v Kocourkově.

Například v pracovní dny jezdí dva au-
tobusy v 5.30 hod. stejným směrem do Ha-
nušovic, ale do Králík hodinu nic nejede, i 
když tam jezdí místní obyvatelé za prací. V 
podnicích začíná pracovní doba v 6.00 hod. 
a první ranní autobus do Králík jede v 6.13 
hod. Pět minut po něm odjíždí dálkový auto-
bus. Takový komfort lidem nepomůže, musí 
se dopravit do zaměstnání jinak.

O víkendu téměř ve stejnou minutu jede 
jedním směrem autobus i vlak. Pokud cestu-
jící zvolí autobus, nestihnou navazující vlak 
do Olomouce, tento rychlík odjíždí o pár mi-
nut dříve než dorazivší autobus. Bývalo sa-
mozřejmostí, že každá autobusová linka na-
vazovala na rychlíky či vlaky do Šumperka.

Na autobusové lince Hanušovice – Králíky 
platí nyní do 30. 9. objížďkový jízdní řád z 
důvodu opravy silnice, proto tento autobus 
jezdí přes Horní Lipku. Nesmí v ní však sta-

vět, protože není uvedena v jízdním řádu. A 
tak lidé, cílem jejichž cesty Horní Lipka je, 
musí jet až do Králík a poté další linkou zpět 
do Horní Lipky.

A tak se ptám, pro koho se dělají jízdní 
řády, když spoustu autobusů vidím jezdit s 
minimem cestujících? Kraje pak musí z  to-
hoto důvodu zvyšovat příspěvky na dopravu 
a vypadá to, že tyto peníze se vydávají zby-
tečně a nikomu neprospějí.

Petr Mahel

Stroje na pile
bez kabelů

Hned několik zařízení a elektrické kabely 
si z areálu pily na Malé Moravě odvezl ne-
známý pachatel, který zde „úřadoval“ v  roz-
mezí od 17. do 20. května.

Ukradl dvě kovová závaží, tři hřídele a 
disk od Volva. Od startovacího vozíku, na-
máčecí vany a mazacího lisu odřezal tři 
elektrické kabely v délce třicet metrů. Celko-
vě tak způsobil škodu za čtyřicet tisíc korun.

Šumperský REJ
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Krátce
Je doba prázdnin a je čas k cestování. Po-

kud využijete služeb Českých drah a budete 
jezdit vlakem po Olomouckém kraji, můžete 
celý den využít slevovou jízdenku CELO-
DENNÍ REGION OLOMOUCKÝ, která stojí 
175 Kč a platí jeden den pro cestování po 
Olomouckém kraji.

Od prvního července autobusové 
linky u nás neprovozuje firma Veolia 
Transport Morava, a. s., ale firma ARRI-
VA Morava, a. s.

V sobotu 14. září proběhnou oslavy 140 
let někdejší Moravské pohraniční dráhy jíz-
dou zvláštního parního vlaku z Olomouce do 
Dolní Lipky, Králík a zpět s bohatým dopro-
vodným programem.

Milé překvapení na kolejích

Kdo čekal na vlak v sobotu 8. června, byl 
mile překvapen. Místo známého motoráčku 
přijel na zastávku do naší obce nový moto-
rový vůz Regio-Shuttle, pod označením 841.

Naše redakce u toho nemohla chybět, a 
tak jsme se projeli do Hanušovic a zpátky.

Motorový vůz Regio Shuttle má přezdívku 
pavouk, mezi železničáři se vžilo označení 
„Štádler“. Na naší trati se mu začalo říkat Li-
chovské pendolino, protože poprvé přijel z Li-
chkova. Výrobcem je Švýcarská firma Stadler 
Pankow GmbH, závod Berlín, s významnou 
účastí VÚKV Praha na vozové skříni. Přes 
naši obec jezdí vlak jen o víkendu na trati 
Dolní Lipka – Hanušovice, třikrát tam a zpět. 
V prvních třech párech těchto jízd bude nasa-
zen nový motorák a v posledních dvou párech 
pojede klasický motorák řady 810. 

Při nastupování nás upoutala ovládací 
tlačítka pro otevírání dveří.

Při otvírání dveří se automaticky vysu-
noval dobře přístupný schod, což je změna 
oproti starým vlakům, kde byly schody vyso-
ko a dělaly problémy starším lidem.

Hlavně nás zajímal interiér, zde jsme byli 
velmi překvapeni, výrobce myslel na všech-
no. Vůz je zařízen tak, aby byly uspokojeny 
nároky cestujících, kteří míří ať už do práce, 
za turistikou, či se přepravují na invalidním 
vozíku (na jedné straně lze sklopit sedačky).

Také bývalý pracovník Českých drah a obyvatel naší obce vyzkoušel novou soupravu.

Když se v prosinci 2011 naše obec loučila 
s posledním vlakovým spojem, nikdo si nepo-
myslel, že za dva roky bude na kolejích jezdit 
nový motorový vlak. Kdo jezdí vlakem, tak ví, 
že za dvacet let se nic nezměnilo, jezdily stá-

le ty stejné typy vlaků na rozdíl od západní 
Evropy, kde šel vývoj dopředu. U nás se pou-
žívaly i vlaky vyrobené v 60. letech minulého 
století. I když poslední léta České dráhy in-
vestují velké částky peněz do vozového parku, 
konkurence je značná. Tyto soupravy nejsou 
novinkou, u soukromých společností už jezdí, 
hlavně v západních Čechách.

Petr Mahel
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Něco málo o našich pohraničních pevnostech (3)
Trochu vzpomínek pro připomínku těm, kdo tu dobu zažili, nebo o těchto událostech z poloviny 

minulého století vědí, trochu poučení pro dnešní mladé, kteří vesměs již o těchto skutečnostech 
z  naší nedávné doby nevědí prakticky vůbec nic.

Nejen obec Malá Morava, ale všechny ostat-
ní vesnice v jejím okolí byly hodně zalidněné, 
ale národnostně zcela jednotné, a to německé. 
Čechů zde žilo poskrovnu. Jednalo se spíše 
opět o příslušníky ze smíšených rodin, kdy se 
sem někdo z Čechů spíše přiženil. Pak ještě šlo 
o státní zaměstnance české národnosti, které 
sem přivedla jejich práce, a to státní služba. 
Jednalo se o zaměstnance na dráze, o  pro-
cházející četníky na kontrolních hlídkách. 
Obdobně to bylo s finanční stráží. Ta sem jen 
docházela ke kontrolním hlídkám. Občas sem 
ještě zavítal nějaký český obchodník atd. Větší 
množství Čechů žilo v Hanušovicích, ale i zde 
byli v menšině oproti místním Němcům.

Zde bych uvedl jen jednu zajímavost. 
V  Podlesí žil s manželkou poštmistr, který byl 
Čech. Oba zde žili zcela v pohodě a s místní-
mi ve shodě. Až do těchto dob. Sice zde žádný 
fašistický fanatismus nevládl, to bylo spíše až 
v Hanušovicích, ale nepřátelství od místních 
začal také pociťovat. V konečné fázi již byl ve 
stejné životní situaci, jako herec pan Zindul-
ka v seriálu „Vlak dětství a naděje“, kde hrál 
o této době s  paní Růžičkovou. Ale u našeho 
poštmistra to bylo opepřeno ještě tím, že ne-
prchal s rodinou odtud do Brna, jak tomu 
bylo v  uvedeném filmu, ale jen do Dolních 
Studének u Šumperka. Zde ale hned při mo-
bilizaci narukoval do Šumperka do kasáren 
k pohraničnímu pluku a s  ním se vrátil zpět 
do Malé Moravy, tentokráte jako voják a úřed-
ník v jedné osobě, za účelem obsazení zdejších 
pohraničních opevnění. Byl zvědavý, jak jej 
místní občané, všichni jeho dobří známí, jako 
vojáka přijmou. Docela dobře a byli hlavně 
rádi, že mají mezi vojáky nějakého známého, 
tedy hlavně takového, který by se občas za ně i 
přimluvil. Proč? Popíši v  dalším pokračování.

Nyní bych se ale chtěl pozastavit nad myš-
lenkou stavět pohraniční opevnění.

Nápad to nebyl nový a hlavně vůbec ne oje-
dinělý. Tehdy se takovéto ochranné (obranné) 
stavby stavěly snad na celém světě. Všem jsou 
jistě známé francouzská pohraniční opevnění 
proti Německu. Byla stavěna skoro po dvě sta-
letí a stále byla v průběhu času zdokonalová-
na a vylepšována. Tedy i ve třicátých letech 
minulého století. Méně známé je, že Francie 
si postavila i opevnění v jižních Alpách proti 
Itálii a také velké množství ochranných beto-
nových staveb po celé Francii. Hlavně na stra-
tegických místech, třeba u vjezdů do přístavů, 
kolem svých letišť, okolo Paříže jako takové, 
ale i jinde. Podobně stavěla Belgie, dalo by se 
napsat, že to samé jako Francie, jen v menším 
měřítku. O něco méně stavělo Nizozemí.

Hodně obranných betonových staveb stavě-
lo také samotné Německo, hlavně ve směru od 
Francie, byla to tzv. Siegfriedova linie pevnos-
tí. Ale také se v Německu stavělo všude, kde 
se dalo a kde byla potřeba, jako například u 
velkých námořních přístavů a v průmyslových 
centrech. Je zde třeba dodat, že Německo tato 
betonová monstra stavělo nejen před první 
a druhou světovou válkou, ale také po celou 
druhou světovou válku, a to hlavně za pou-
žití vězňů z koncentračních táborů, válečných 
zajatců, lidí tzv. „nuceně nasazených“ z celé 
Evropy. Stavěli je snad po celé Evropě, kde se 
jednak vojensky dostali, ale také kde se jim to 
zdálo vojensky a strategicky důležité. Viz třeba 
strategická velitelská sídla (Vlčí doupě apod. 
- bylo jich také několik), kde se vyskytovaly vo-
jenské štáby a podobně. Také samotný Berlín 

byl jedno velké staveniště snad do konce války.
Další zemí, která stavěla betonové pevnos-

ti, bylo Švýcarsko. Prakticky všude, u všech 
vstupů do Alpských údolí, jsou tyto betonové 
objekty postaveny a slouží Švýcarské armádě 
dodnes.

Obrovskou linií pro obranu stihnul posta-
vit také Sovětský svaz. Jak je nám známo, 
vše v  obrovských, přímo neuvěřitelných kolo-
sálních rozměrech. Říkalo se tomu „Stalinova 
linie“. K tomu nutno opět připočíst betonové 
obranné stavby u všech velkých přístavů atd. 
Stalinova linie byla na směru z Evropy a táhla 
se od Severního ledového oceánu až k Černé-
mu moři na jihu. Pro lepší představu - od ná-
mořního přístavu Murmansk na severu až po 
přístav Oděsa na jihu. Ale to nebylo všechno. 
Stavěly se ještě betonové stavby okolo strategic-
kých přístavů, nebo se třeba jen vylepšovaly ty, 
co tam byly vybudovány již za cara. Například 
v  přístavu Sevastopol na Krymu, nebo ve Vla-
divostoku, na pobřeží Tichého oceánu.

Po zahájení druhé světové války v roce 1939 
(napadení Polska hitlerovským Německem) vy-
tyčil Sovětský svaz po obsazení východní čás-
ti Polska novou linii a začal zde opět stavět 
betonové stavby, tentokráte již zcela v duchu 
příprav na válku s Německem. Tato linie se 
nazývala „Molotovova obranná linie“. Ale sta-
věla se i další obranná zařízení s betonovými 
pevnůstkami podél celého toku řeky Amur a 
řeky Ussury. Bylo to proti Japonsku, které teh-
dy násilně vtrhlo do Číny a na severovýchodě 
vytvořilo tzv. Stát Mandžusko (Mandžu - kuo), 
kde ustanovili vládcem posledního čínského 
císaře, který byl již v té době dávno v  Číně 
samotné svržen.

Vrátím se ale zpět do Evropy.
Pohraniční betonové stavby stavělo také 

Polsko. Vesměs vše ve stylu a velikosti našich 
„řopíků“, ale stihlo to jen na několika místech 
ve směru k Německu a proti Slovensku.

Stavělo také Řecko, které si bylo zcela vě-
domo své vojenské slabosti a bylo také závislé 

na zahraniční vojenské pomoci. Postavilo linii 
pohraničních pevnůstek podle svých hranic na 
severu země s Bulharskem, Tureckem, Jugo-
slávií a hlavně Albánií, která byla již tehdy 
anektovaná fašistickou Itálií a od které hrozilo 
napadení Řecka každým dnem.

Pohraniční betonové opevnění začalo stavět i 
Norsko, které se pro velkou rozlehlost své země 
soustředilo na výstavbu pevností hlavně okolo 
vstupů do svých velkých přístavů a fjordů, kde 
byla nějaká strategická zařízení (různé lomy, 
doly na železnou rudu, továrna na těžkou 
vodu NorskHydro a podobně). Pozornost byla 
upřena na vstupy do přístavů v hlavním městě 
Oslo, ale i do strategického přístavu Narvik na 
severu, odkud se vozila švédská železná ruda 
do celého světa.

Také Velká Británie nebyla v této výstavbě 
pozadu. Měla to složité, protože nad tehdejší 
říší Britské koruny slunce nezapadalo a bránit 
chtěla vše a všude – tedy hlavně své vojenské, 
obchodní a politické zájmy. Takže opět to byly 
vojenské obranné betonové stavby kolem všech 
jejích velkých přístavů po celém světě, a že jich 
nebylo málo.

Zaměřím se však na Británii jako takovou, 
čili za zájmy britské koruny v Evropě. Opev-
ňovaly se všechny vstupy do všech velkých 
přístavů na ostrovech. Zabrali do obrany os-
trovů i neutrální Irsko. Jako doplnění obrany 
obepnuli své ostrovy i s Irskem několika pásy 
mořských minových polí. Podél celého pobřeží, 
hlavně s důrazem na straně Severního moře, 
postavili Britové souvislý pás betonových pev-
nůstek.

Takže jak sami vidíte, zahájení naší vý-
stavby pohraničního opevnění k obraně naší 
republiky nebylo nijak překvapující, ani žád-
nou ojedinělou událostí. To, že tyto stavby 
byly anachronismem a byly vesměs zbytečně 
vyhozenou investicí, je již ale jiná věc. To však 
víme až my dnes. V té době, těsně před druhou 
světovou válkou, se to jevilo všem zcela jinak.

Ludvík Vrána
(Pokračování příště)
Foto Arnošt Juránek



    - DEVÍTKA č. 4/20136

Měnová reforma v roce 1953 – její šedesáté výročí
Opět něco z naší historie, pro starší čtenáře 

na připomenutí, pro mladší čtenáře pro pouče-
ní z naší nedávné historie.

Tuto reformu, i když tajenou, připravoval 
tehdejší režim, tedy spíše tehdejší vláda, již 
delší dobu. Bylo jasné, že by to mohlo přinést 
i  mnoho negativního do společnosti, proto se 
s  ní otálelo a stále byla odkládána.

Důvodem k jejímu provedení bylo jednak 
zmocnit se naspořených vkladů občanů, ale 
hlavně, jak bylo později vysvětlováno, odstranit 
nerovnost ve společnosti zrušením nahromadě-
ných ohromných nelegálních finančních částek 
u části našich občanů, kteří se obrovským způ-
sobem po válce nelegálně obohatili, vesměs vše 
na úkor ostatních lidí.

Mělo se hlavně jednat o různé podnikatele, 
kteří bohatli na poválečném nedostatku ob-
chodováním na černém trhu se vším, co bylo 
možné, ale hlavně s potravinami, spotřebním 
zbožím, ale i s obchodováním s průmyslovým 
zbožím z podniků a továren, které měli po zábo-
ru německých majetků v náhradní držbě jako 
národní správci. Místo, aby vše, co se v  nich 
vyrobilo, danili a předávali legálně na spotře-

bitelský trh,tak vytvářeli umělý nedostatek a 
svými výrobky, jež ale vyráběli jejich zaměst-
nanci, zásobovali černý trh a finance za ně str-
žené jednak neodváděli státu, neinvestovali do 
obnovy těchto podniků, ale vše převáděli na svá 
privátní (osobní) konta. Něco takového se občas 
děje i nyní.

Po všeobecném znárodnění a hlavně zrušení 
národní správy jim ale tyto nelegálně nabyté 
obrovské finanční částky na osobních kontech, 
případně v osobním držení, zůstaly. Nebylo 
tehdy jiné možnosti, než skutečně toto měnové 
opatření udělat. Tato měnová reforma navazo-
vala na měnovou reformu z roku 1945, která 
měla napravit finanční nerovnost vzniklou ně-
meckou okupací.

Bohužel, jak to bývá, v těchto otázkách se 
s  vaničkou vylilo i dítě.

Při první poválečné finanční reformě byly 
zavedeny tzv. „vázané vklady“. Bylo to opatření 
pro podporu naší měny, která byla nesmírně 
poškozena válečnými událostmi. Bylo nutno 
z těchto vkladů čerpat na obnovu našeho ná-
rodního hospodářství. Nebyla ale za ně dána 
občanům vůbec žádná záruka od státu, obča-
nům, kteří je měli naspořené, a to legálně si 

tyto vklady nějak vybrat, případně za ně nějak 
ručit. Vázaný vklad byl uvalen na všechny vět-
ší částky, které kdo měl ve spořitelně a v ban-
kách naspořené, případně se týkaly i spoření 
v dalších formách, jako spoření pojišťovací na 
důchod, případně všechny další spořící varian-
ty, jak je dnes známe. Tímto opatřením vlastně 
byly ohroženy všechny vklady krátkodobé, tzv. 
běžné, ale i všechny vklady dlouhodobé ve spo-
řitelnách, kampeličkách a všech pojišťovnách.

Jak jsem již uvedl, reforma byla utajovaná a 
vedoucími představiteli státu veřejně lidem tvr-
zeno, že nebude. Ono se totiž dávno rozkřiklo, 
že bude. Jako obvykle i tím, že různí straničtí 
představitelé a vysocí státní funkcionáři prová-
děli rozsáhlé nákupy osobního majetku. Jejich 
vázané vklady byly zázračným způsobem uvol-
ňovány, což se v jejich okolí neutajilo a šeptan-
da se rychle šířila.

Ještě den před měnovou reformou byli svolá-
vány schůze aktivistů v továrnách a v jednot-
livých podnicích, aby šli mezi své spoluobčany 
a přesvědčovali je, že měnová reforma nebude. 
Vrcholem cynismu byl projev presidenta repub-
liky v předvečer reformy v rozhlase, že měnová 
reforma nebude. A ráno byla!

Obyčejní lidé, co nic neměli (žádné naspo-
řené velké finanční částky), to nepocítili. Což 
byl i případ našich spoluobčanů v Malé Mo-
ravě, ale i jinde v okolních obcích a v pohrani-
čí všeobecně. Jinak to bylo ale již ve městech. 
Třeba v  Šumperku byla ulice od hotelu Grand 
až po tzv. Točák plná papírových peněz, které 
zde byly vyhozené jako listí v listopadu někde 
v  lese. Byly to neplatné, nevyměnitelné finanč-
ní fondy, které měli lidé doma uschované, a tyto 
se nevyměňovaly.

Poškozeno bylo i mnoho mladých rodin, kte-
ré si za naspořené peníze chtěli pořídit něco do 
domácnosti, případně k těmto nákupům chtěli 
použít naspořené peníze svých rodičů atd.

To se stalo třeba i v naší rodině, kdy si cho-
dili mí rodiče do prodejny nábytku prohlížet 
„svůj“ blokovaný nábytek, který si ale mohli 
odvézt až po jeho zaplacení, což bylo vázáno 
na uvolnění vázaného vkladu. To mělo být po 
několika měsících, případně ihned, ale čekalo 
se ve spořitelně s jejich vyplacením, nikdo ale 
nevěděl na co. Myšleno vyplacení těchto peněz 
ve spořitelně. Byl vydán zákaz jakéhokoliv vy-
plácení naspořených peněz občanům. Prostě 
pracující lidé byli naprosto nesmyslně obelhá-
váni a nakonec následnou měnovou reformou 
i  doslova okradeni.

Tato skutečnost se promítla do mnoha de-
monstrací proti režimu, které tehdy proběhly 
zcela spontánně po celé republice. Stát měno-
vou reformou sice odstřihl různé „zloděje“ od 
neoprávněně nabytých finančních částek, které 
byly opravdu nemalé, ale zároveň naprosto po-
škodil prosté pracující občany.

Nutno dodat, že státu vznikly i následné 
škody, jakými bylo naprosté znehodnocení naší 
měny vůči světovým měnám a znehodnocení 
všech vkladů, a to jak státních, tak soukro-
mých, které byly uloženy v zahraničních ban-
kách. To mělo obrovský vliv na zahraniční ob-
chod, na který byla a je naše republika doslova 
závislá.

Nová měna byla vytištěna v Sovětském svazu 
a byl stanoven zcela nerovný kurz koruny proti 
ruskému rublu, a to jedna ku deseti. Tímto se v 
té chvíli zbavil Sovětský svaz všech dluhů vůči 
naší republice a dostal se do pozice našeho vě-
řitele a tak vystupoval i nadále.

Ale to je již na jiné psaní.

Ludvík Vrána



DEVÍTKA č. 4/2013 - 7

Zápis ze 13. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 12. 6. 2013 od 16.00 hod. ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny 
pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenos-
ti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze Zápi-
su mohou, v případě potřeby, na obecním úřadě kdykoli nahlédnout 
občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzic-
ké 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: Köhler Walter (3), Kouřil 
Jan (4), Marinov Antonín (5), Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7).

Nepřítomni členové zastupitelstva obce, Hulín Josef (1) 
– omluven, Ing. Janda Marek (2) – omluven, Svoboda Karel (8) – 
omluven, Temňák Josef (9) – omluven.

Přítomni občané: R. K., L. P., P. P., Ing. M. P., Ing. F. F., M. P., 
J. C.

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

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a 
sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována ozná-
mením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. 
Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvání. Je přítomna nad-
poloviční většina členů zastupitelstva a je tedy podle ustanovení zá-
kona o obcích zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, 
aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o čin-

nosti obecního úřadu.
5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.
6. Závěrečný účet obce za rok 2012.
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava a MŠ Malá Morava.
8. Rozpočtové opatření č. 20001/2013.
9. Provedená opatření starosty.
10. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2013.
11. Výběr dodavatele na opravu komunikace na Malé Moravě.
12. Výběr dodavatele na opravu kalvárie na Malé Moravě.
13. Kalkulace vodného za rok 2012.
14. Souhlas se stavbami:
- Přípojka NN Sklené,
- Stavba MVE Červený Potok,
- Stavba RD Malá Morava,
- Stavba srubové chaty Podlesí.
15. Revokace usnesení.
16. Záměry prodeje:
- Vysoká,
- Sklené,
- Vojtíškov.
17. Půjčky FRB.
18. Příspěvek na povodně.
19. Příspěvek na obědy.
20. Financování pracovních míst.
21. Převod vlastnictví silnice.
22. Kontrola hospodaření v lese.
23. Předběžný souhlas se směnou nemovitostí.
24. Diskuse.
25. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2013/13/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2. Jmenování zapisovatele zápisu z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu 

Pospíchalovou.

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Waltra Köhlera 

a pana Pavla Moronga.

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

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období.

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.

5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Starosta seznámil přítomné se zprávou o kontrole hospodaření 

obce Malá Morava za rok 2011, kterou provedly dne 14. 5. 2013 
pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje. Závěrem bylo kon-
statování, že v uvedeném období nebyly zjištěny žádné chyby a ne-
dostatky.

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2012.

6. Závěrečný účet obce za rok 2012
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o  vý-

sledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo 
jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, výsledek 
hospodaření obce, rozvahu, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, 
hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření 
MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný 
účet byl zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci: 10 319 061,82 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 11 926 777,40 Kč
Financování: 1 607 715,58 Kč
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet: 1 975 358,35 Kč
Fond rozvoje bydlení: 116 580,66 Kč.
Sociální fond: 172 534,01 Kč.
Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2013/13/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za 

rok 2012, a to bez výhrad.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava a MŠ Malá Morava
Od účetního období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky po-

vinnost schvalovat účetní závěrky, jež přinesla novela zákona o účet-
nictví, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 239/2012 s účinností od 
1. 8. 2012. Starosta předložil účetní závěrky obce a mateřské školy a 
otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/03: ZO schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava 
za rok 2012.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2013/13/04: ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 
Malá Morava za rok 2012.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

7. Rozpočtové opatření č. 200001/2013
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 200001/2013 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 2 193 
800,- Kč, ve výdajích o 1 650 094,60 a financování bylo sníženo o 
543 705,40 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze 
č. 1 tohoto zápisu (k nahlédnutí na obecním úřadě nebo webu obce).

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2013/13/05: ZO schvaluje rozpočtová opatření číslo 

200001/2013.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

9. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 06, 07, 08 a 09/2013, 

kterými na základě pověření zastupitelstva provedl rozpočtová opat-
ření č. 100001-100004/2013. Tato opatření jsou přílohou č. 2 tohoto 
zápisu (k nahlédnutí na obecním úřadě nebo webu obce).

Starosta poté otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
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ZO bere na vědomí opatření starosty.

10. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2013
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce 

v uvedeném období a poté otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce 
v  období leden až květen 2013.

11. Výběr dodavatele na opravu komunikace na Malé Moravě
Obec Malá Morava získala dotaci z Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje 2013 na opravu povrchu části komunikace v k. 
ú. Malá Morava. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 4. 2013 
schválilo žádost a poskytne obci dotaci ve výši až 160 000 Kč, ma-
ximálně ovšem ve výši 50 % skutečných nákladů na opravu v roce 
2013.

Dne 29. 5. 2013 byly rozeslány nabídky třem firmám, a to společ-
nosti Real speciální silniční stavební práce Slatiňany, OKSIL Staré 
Město u Bruntálu a DOS Morava, s. r. o., Praha. Rovněž byla v době 
od 29. 5. 2013 do 10. 6. 2013 dokumentace k výběrovému řízení zve-
řejněna na webových stránkách obce. Své nabídky předložily firmy 
OKSIL a REAL.

OKSIL nabídl kompletní cenu 299 475 Kč, REAL nabídl cenu 
326 700 Kč.

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2013/13/06: ZO schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým 

krajem o přijetí dotace na opravu povrchu části komunikace 
na Malé Moravě a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2013/13/07: ZO vyhlašuje vítězem výběrového řízení na opra-
vu povrchu části komunikace na Malé Moravě firmu OKSIL 
– Josef Kolařík, IČ: 14571935, Staré Město u Bruntálu a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy o dílo ve výši 299 475 Kč za 
opravu.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

12. Výběr dodavatele na opravu kalvárie na Malé Moravě
Obec uspěla se žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV, 

opatření IV.1.2., v rámci realizace místní rozvojové strategie a získala 
dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů na obnovu kalvárie na Malé 
Moravě (u Czastků). V tomto případě není nutností vyhlašovat výběro-
vé řízení, ale postačí pouze porovnání nabídek 3 dodavatelů. Stavební 
práce a propagace zvlášť. Obci byly doručeny tyto nabídky: ak. Soch. 
René Tikal 192 050 Kč, Tomáš Hořínek 226 550 Kč, ak. soch. Petr 
Dufek 234 600 Kč. Výběr dodavatel na propagaci projektu bude pro-
veden starostou v průběhu realizace.

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2013/13/08: ZO souhlasí s přijetím dotace a schvaluje uza-

vření dohody se SZIF o přijetí dotace na opravu kalvárie na 
Malé Moravě a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2013/13/09: ZO schvaluje výběr dodavatele na opravu kal-
várie na Malé Moravě a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy o dílo s akademickým sochařem René Tikalem, 
v  ceně 192 050 Kč.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

13. Kalkulace ceny vodného za rok 2012
Ve smyslu §36 odst. 5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších před-

pisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a 
úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Me-
todického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly podle uvedené 
metodiky zpracovány přílohy, které budou zveřejněny i na interneto-
vých stránkách obce.

Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5  vodovodů v jednotlivých 
místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok a 
stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace je společná za všechny vodo-
vody. V loňském roce byla cena fakturovaná 15,79 + 14 % DPH = 
18,- Kč. V letošním roce byla státem zvýšena sazba DPH na 15 %, a to 
bude znamenat další zvýšení ceny vody. Z tohoto důvodu navrhuji upra-
vit cenu vody na 16,53 + 15 % DPH = 19,- Kč.

Kalkul vody je přílohou č. 3 tohoto zápisu (k nahlédnutí na obec-
ním úřadě nebo webu obce).

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
Zastupitelé obce byli seznámeni s¨výpočtem ceny vod-

ného.

2013/13/10: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obec-
ních vodovodů na rok 2013 ve výši 19,- Kč včetně 15 % DPH.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

14. Souhlasy se stavbami
14.1. Přípojka NN Sklené
2013/13/11: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN pro parcelu 

p. č. st. 6/1 v k. ú. Sklené u Malé Moravy. Investorem je ČEZ 
Distribuce, a. s.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
 
14.2. Stavba MVE Červený Potok
2013/12/12: ZO souhlasí se stavbou MVE Červený Potok na 

pozemcích p. č. 2506 a p. č. 2408 v k. ú. Červený Potok a sou-
hlasí s umístěním betonového stožáru na pozemku p. č. 1894 
v k. ú. Malá Morava. Investorem je I. D.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

14.3. Stavba RD Malá Morava
2013/13/13: ZO souhlasí se záměrem výstavby RD včet-

ně jímky, přípojky vody a elektřiny na pozemku p. č. 217/1 
v  k.  ú. Malá Morava. Investory jsou P. S. a A. M.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

14.4. Srubová chata Podlesí
2013/13/14: ZO souhlasí se stavbou srubové chaty na pozem-

ku p. č. 1685/1 v k. ú. Podlesí-město. Investorem je R. G.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

15. Revokace usnesení
Na základě žádosti Ing. M. P. byl dne 7. 6. 2012 schválen záměr 

prodeje nemovitostí v k. ú. Podlesí-město. Tento záměr byl řádně 
zveřejněn na úředních deskách. Po projednání záměru bylo Ing.  Po-
láchem sděleno, že již o tyto pozemky zájem nemá. Důvodem byla 
skutečnost, že byl schválen záměr prodeje pouze některých pozemků 
a ne všech, které požadoval. Starosta otevřel diskusi. Ing. P. sdělil, 
že se vyjádří až v diskusi na konci jednání.

2013/13/15: ZO revokuje usnesení č. 2012/08/17 ze dne 7. 6. 2012.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

16. Záměr prodeje
16.1 Záměr prodeje Vysoká
Zastupitelstvo již v minulosti několikrát projednávalo záměr pro-

deje nemovitostí p. č. 523/1, 523/2 a 52389 v k. ú. Vysoká u Malé 
Moravy na stavbu rekreačních objektů. V roce 2011 byl vyhotovený 
geometrický plán a bylo rozhodnuto pozemky prodávat až po schvále-
ní ÚP obce formou výběrového řízení s možnými podmínkami jako na-
příklad minimální kupní cena, případné předkupní právo obce apod. 
O pozemky p. č. 523/15 a 523/14 předběžně projevili souhlas manželé 
S. a J. H. Na ostatní pozemky je již více než 15 zájemců, a proto bylo 
navrženo využít veřejné elektronické dražby. Podle starosty se v tomto 
případě jedná o jediný transparentní způsob prodeje a výběr kupující-
ho. Bylo navrženo využít společnost Gavlas, s. r. o., Praha a její službu 
na www.elektronickedrazby.cz. Společnost zařídí propagaci nabídky 
na realitních serverech, povinné odeslání dražby na centralniadresa.
cz, vytvoření dražení vyhlášky, vytvoření znaleckého posudku, realizu-
je samotný dražební postup na elektronickedrazby.cz a vytvoří dražeb-
ní protokol za cenu 12 000 Kč + DPH a 4 % z vydražené ceny. Starosta 
otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/16: ZO schvaluje záměr prodeje p. č. 523/15 – orná 
půda o výměře 222 m2 a p. č. 523/14 – orná půda o výměře 
300  m2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy podle standardních pra-
videl obce - předem známí zájemci manželé S. a J. H.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2013/13/17: ZO schvaluje záměr prodeje p. č. 523/2 – orná 
půda o výměře 2 868 m2 , p. č. 523/2 – orná půda o výměře 
2  868 m2 , p. č 523/1 – orná půda o výměře 3 187 m2  a p. č. 523/9 
– orná půda o výměře 2 826 m2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2013/13/18: ZO schvaluje prodej nemovitostí p. č. 523/2, 
523/2, 523/1 a 523/9 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy formou ve-
řejné elektronické dražby, prostřednictvím systému elektro-
nickedrazby.cz (Gavlas, s. r. o., Praha) s nejnižší vyvolávací 
cenou 150,- Kč/m2.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
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16.2. Záměr prodeje Sklené
Žadatelka Ing. P. Š. požádala obec o odkup pozemku p. č. PK 

884/2 o výměře 31 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy, za účelem 
stavby studny. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se ne-
přihlásil.

2013/13/19: ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti p. č. 884/2 
– parcela ZE o výměře 31 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

16.3. Záměr prodeje Vojtíškov
Žadatelé manželé Š. žádají o odprodej pozemku p. č. 107 trvalý 

travní porost o výměře 1 221 m2 v k. ú. Vojtíškov k provozování země-
dělské výroby. Pan R. Š. má již od roku 2007 část parcely o rozloze 
cca 560 m2 pronajatou na základě nájemní smlouvy. Zbývající část 
má v pronájmu paní K. E. Záměr prodeje pozemku je možný, ovšem 
pouze za předpokladu, že bude prodána pouze část, kterou má nyní 
v nájmu žadatel a bude zapsáno věcné břemeno k vodovodnímu ve-
dení, které prochází tímto pozemkem. Starosta otevřel diskusi. Nikdo 
z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/20: ZO schvaluje záměr prodeje části původní ne-
movitosti p. č. 107 – trvalý travní porost m2 v k. ú. Vojtíškov. 
Tato část bude geometricky zaměřena a oddělena.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

17. Půjčky FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostřed-

ků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla v tomto roce vy-
hlášena druhá výzva k předkládání žádostí.

Obecnímu úřadu byly doručeny žádosti těchto občanů:
1. R. C. – obnova fasády domu staršího 15ti let včetně oplechování, 

požaduje 50 000 Kč.
2. Manželé Š. – půdní vestavba a obnova střechy domu staršího 

15  let, požadují 125 000 Kč.
Žadatelé splnili veškeré požadované podmínky poskytnutí příspěv-

ků, tudíž lze tyto půjčky poskytnout. Starosta otevřel diskusi, nikdo 
z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/21: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje 
bydlení podle pravidel v celkové výši 175 000 Kč takto: panu 
R. C. ve výši 50 000 Kč a manželům Š. ve výši 125 000 Kč.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

18. Příspěvek na povodně
Zastupitelům obce byl předložen návrh finančně přispět některé 

z nejvíce poškozených obcí letošní povodní. Záměrem bylo podpořit 
velikostně zhruba stejnou obec, jako je naše. Ve spolupráci s MAS 
Horní Pomoraví a MAS Vyhlídka, která působí v oblasti Mělnicka, 
byla navržena k podpoře obec Hořín. Tato obec má cca 750 obyvatel 
a 4 místní části Hořín, Brozánky, Vrbno, Zelčína z důvodu zaplavení 
byla kompletně evakuována. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z pří-
tomných se nepřihlásil.

2013/13/22: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru obci 
Hořín ve výši 40 000 Kč na pokrytí části nákladů na likvidaci 
povodňových škod.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

19. Příspěvky na obědy
Zastupitelé projednali návrh příspěvku starobním důchodcům 

bydlícím v obci Malá Morava a odebírající stravu ze školní jídelny 
v Hanušovicích. Příspěvek nebude poukazován přímo důchodcům, 
ale bude hrazen provozovateli školní jídelny v Hanušovicích. O po-
skytnutý příspěvek bude ponížena výsledná cena za oběd. Starosta 
otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/23: ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5,- Kč 
na jeden oběd pro starobní důchodce, kteří bydlí v obci Malá 
Morava a odebírají obědy ze školní jídelny v Hanušovicích.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

20. Financování pracovních míst
Obec od února letošního roku zaměstnává dva pracovníky na 

veřejně prospěšné práce (p. E., p. K.). Tyto zřízené pracovní pozice 
jsou vytvořené do 31. 7. 2013 a jsou plně hrazeny z rozpočtu Ev-
ropské unie a ČR. Z organizačně technických důvodů je ze strany 
obce zájem jejich pracovní poměr prodloužit až do 31. 10. 2013, tj. 
do stejného termínu, jako ostatní pracovníci na VPP. O financování 
prodloužení pracovního poměru obec opět požádá úřad práce. Ovšem 
může nastat situace, že již budou veškeré státní finance vyčerpány 
a další dotace nebude přidělena a v tomto případě bylo navrženo 
mzdy financovat z rozpočtu obce. Náklady na 1 osobu a měsíc jsou 

15 000 Kč včetně pojištění a odvodů z mezd. To znamená, že celkové 
náklady by byly ve výši 90 000 Kč. Starosta otevřel diskusi, nikdo 
z  přítomných se nepřihlásil.

2013/13/24: ZO souhlasí s prodloužením dvou pracovních 
smluv na VPP do 30.10.2013 a jejich financování z rozpočtu 
obce.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

21. Převod vlastnictví silnice
Správa silnic Olomouckého kraje požádala obec o vyjádření k plá-

novanému převodu části silnice č. III/31239 v místní části Podlesí 
(od kostela směrem k Severomoravské chatě) v délce cca 390 metrů v 
místní části Podlesí. Bylo navrženo vyslovit souhlas s převodem sil-
nice z majetku Olomouckého kraje do majetku ČR a správy Lesů ČR, 
ovšem za podmínky, že silnice zůstane i nadále veřejně přístupná bez 
omezení jak pro chodce, tak i pro všechna ostatní vozidla. Starosta 
otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/25: ZO souhlasí s převodem části silnice č. III/31239 
v délce 390 metrů (od kostela směrem k Severomoravské cha-
ty) v místní části Podlesí do vlastnictví ČR a správy LČR za 
podmínky, že komunikace zůstane i nadále veřejně přístup-
ná bez omezení užívání.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

22. Kontrola hospodaření v lese
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem kontroly, jejímž 

předmětem bylo prověření stavu lesních pozemků a porostů, obno-
vy a ochrany lesa. Kontrolními pracovníky České inspekce životního 
prostředí byli inspektoři Ing. Bohuslav Víša a Ing. Jiří Konupka. 
Kontrola byla provedena ve dnech 22.-23. 5. 2013 a jejím výsledkem 
bylo konstatování, že nebylo zjištěno ohrožení nebo poškození životní-
ho prostředí v lesích v důsledku lesnického hospodaření Obce Malá 
Morava. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí výsledek kontroly.

23. Předběžný souhlas se směnou nemovitostí
Žádost poslal pan M. M. Jeho záměrem je v místní části Zlatý Po-

tok postavit rekreační chatu. Místem budoucí stavby prochází ovšem 
i obecní komunikace, kterou by v budoucnu také rád koupil. Jelikož 
ovšem tato komunikace vede ještě k dalším třem nemovitostem, nabí-
zí vybudování nové komunikace za jeho pozemkem, která by sloužila 
ostatním vlastníkům a její následný převod na obec výměnou za část 
obecní komunikace p. č. 543/3. Starosta obce informuje, že navrho-
vaná směna nemovitostí je možná za podmínky, že žadatel na své 
náklady vybuduje novou komunikaci se zpevněným povrchem tak, 
aby byl umožněn bezproblémový přístup ostatních majitelů ke svým 
pozemkům a nemovitostem v předmětné oblasti. Směnu je možné 
uskutečnit až po vybudování této komunikace vzájemným zápočtem 
cen. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2013/13/26: ZO vyslovuje předběžný souhlas se směnou ne-
movitostí v k. ú. Zlatý Potok za podmínky, že žadatel – pan M. 
M., na své náklady vybuduje novou přístupovou komunikaci 
k nemovitostem ostatních vlastníků.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

24. Diskuse
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných zastupitelů se ne-

přihlásil.
Paní J. C. požaduje opravit chodníky u bytových domů čp. 38 a 

39, novou dlažbu do těchto domů a vymalovat. Dále se dotazuje, kdy 
se budou dělat nové koupelny v bytech. Dále uvádí, že v místní části 
Malá Morava se pořád něco dělá a na Podlesí ne.

Starosta odpovídá, že nájemní byty jsou pro obec ztrátová záleži-
tost a proto se dělají pouze nutné opravy, modernizace ne. Co se týká 
celkových rekonstrukcí koupelen, ty obec provádí pouze v  případě 
potřeby rekonstruovat například vodovodní či kanalizační potrubí 
a ne z důvodu, že nájemník požaduje například nové kachličky. Vy-
malování společných prostor v bytových domech 38 a 39 na Podlesí 
v  letošním roce proběhne, stejně jako vybudování nových chodníků. 
S dalšími pracemi se zatím nepočítá.

Paní R. K. požaduje držáky na truhlíky do oken v domě čp. 38. 
Starosta odpovídá, že instalace je záležitostí nájemníků a nemůže 
být financována z rozpočtu obce.

Paní L. P. se ptá, jestli se bude v letošním roce provádět výmalba 
společných prostor a knihovny v domě čp. 135 v Podlesí. Starosta 
odpovídá, že ano.

Ing. M. P. poděkoval zastupitelům obce a mimo jiné informoval 
o jeho záměru vybudovat na pozemcích, které chtěl koupit od obce, 
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lesopark. Důvodem odstoupení od žádosti je skutečnost, že mu obec 
nechtěla prodat všechny požadované pozemky. Dále informoval 
o  potřebě budovat v obci cyklostezky či například kanalizaci.

Starosta odpověděl, že obec neschválila prodej pouze části poža-
dovaných pozemků, a to těch, které bezprostředně nenavazují na 
pozemky žadatele nebo takových, na kterých se nacházejí veřejné ko-
munikace, které by měly zůstat ve vlastnictví obce. Ostatní pozemky 
k prodeji schváleny byly. Ale ani tato skutečnost nebrání záměru 
budování lesoparku, pozemky na kterých není komunikace nebo jiné 
zařízení lze od obce pronajmout.

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

pitelům a občanům za účast a v 18:10 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 6. 2013

Ověřovatelé zápisu: Walter Köhler, Pavel Morong
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Rozpočtové opatření.
2. Rozpočtové opatření starosty.
3. Kalkul vody 2012.

O pyšné Pavlíně z Vojtíškova
Parádnice Pavlína byla velmi pyšná. Ob-

lékala si i ve všední den sváteční šaty. Květo-
vanou sukni, hodně nabíranou, si přepásala 
zelenou zástěrou. Košili s nabíranými ru-
kávy doplnila kordulkou a šátek převázala 
křížem a rohy uvázala do pěkného uzlu. Na 
hlavu si posadila bohatě zdobený plátěný če-
pec. Na nohou měla bílé punčochy a obula si 
nízké střevíce.

Zkrátka, nosila se jako pávice. Pyšně si 
vykračovala Vojtíškovem a kameny na cestě 
odkopávala špičkou střevíčku. Tu se stalo, 
že si ukopla špičku střevíce. Bota se škaredě 
rozšklebila a prsty vykukovaly z boty ven.

Pavlína se zamračila a utíkala k ševci 
Josefovi. Bydlel v malém domku u cesty. V 
rohu světnice měl postavený verpánek, po-
skládaná kopyta a kůže. Ostrou dratvičku 

měl strčenou za opasek hrubé zástěry, aby se 
děti nepopíchaly.

Josef se usmál na zamračenou Pavlínu, 
pohled mu sklouzl na ukopnutou špičku 
střevíce. Dívka nedočkavě vyzula střevíce a 
žádala o opravu.

„Milá Pavlíno, nemohu ti spravit botu. 
Nemám dřevěné floky na přichycení svršku 
a zpevnění podrážky.“ Floky dostával Josef 
do truhláře Vaška. Přisekával je ze špalíč-
ku tvrdého dřeva. Někdy mu zbylo špalíčků 
hodně a někdy zbylo málo, proto také floků 
bylo někdy hodně a někdy málo. Nyní Josef 
neměl žádné.

Pavlína šla bosa pro floky k Václavovi. Bílé 
punčochy se jí roztrhaly a kamínky, které 
ležely na cestě, rozedraly Pavlíniny nohy do 
krve. Celá chodidla ji pálila. S pláčem pro-

sila Václava o floky pro Josefa, aby jí mohl 
spravit střevíc. Ten však měl jinou práci. 
Musel nasekat trávu pro krávu a kozu, které 
čekaly hladné v chlívku. Pavlína tedy musela 
pomoci Václavovi nahrabat nasekanou trávu, 
naložit ji do plachty a přinést do chléva zvířa-
tům. Nohy bolestí už ani necítila. Teprve po-
tom naštípal Václav floky. Pavlína je donesla 
Josefovi a ten spravil střevíc.

Nohy Pavlínu tak bolely, že veškerá pýcha 
z ní spadla. Když panímáma ševcová viděla 
uplakanou a zoufalou Pavlínu, přinesla jitr-
ocelovou mast a nohy jí tak dlouho potírala, 
až přestaly bolet a puchýře se zahojily.

Pavlína se pak oblékala stále pěkně, ale dá-
vala si na svoje oblečení i střevíčky dobrý pozor.

Milena Brňáková

Malomoravský klub volného času Alienteam.cz také letos připravil dětem 1. června den plný soutěží.                   Foto Petra Mikuličová
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Hádanka
Jak se jmenuje pečivo, které se peče 

z  bílé mouky a maminky vám ho dáva-
jí na snídani nebo na svačinku? Trošku 
vám pomůžeme – traduje se, že toto pe-
čivo začal vyrábět jeden vídeňský pekař 
na počest vítězství nad Osmanskou říší 
v roce 1683, kdy Turci obléhali Vídeň a 
jejich útok byl odražen. Vyrobil pečivo 
ve tvaru půlměsíce, což je symbol islá-
mu – tedy náboženství, které v Turecku 
vyznávají. Je-li však tato legenda prav-
divá, je dnes už složité dohledat.

Své odpovědi posílejte na adresu:
olsovacek@email.cz
Správné řešení a jména dětí, které 

hádanku uhodly, uveřejníme v  příštím 
čísle.

Správná odpověď na hádanku z  mi-
nulého čísla: Člověk, jenž pro vlastní 
potěšení rozbíjí a ničí věci kolem nás, se 
označuje jako „vandal“.

Tajenka křížovky z minulého čísla: 
„detail“.

O prázdninách
Milé děti, prázdniny jsou v polovině. 

Určitě si je hezky užíváte a my vám to 
přejeme. Aby vám ale zůstaly pěkné až 
do konce, připomeneme dnes pár pravi-
del, které je dobré dodržovat, když se při 
hře ocitnete blízko silnice anebo na ní.

Silnice v naší vesnici nejsou sice 
velké a není na nich tak velký provoz, 
ale to nás může často právě svádět k 
nepozornosti. Nikdy nevstupujte na vo-
zovku, aniž byste se pořádně rozhlédly, 
jestli je volná a bezpečná. Zakutálený 
míč ani spadlá hračka nestojí za zra-
nění a přejít na druhou stranu se dá v 
klidu a s rozvahou.

Pokud jste si na silnici vyjely na kole 
a třeba s kamarádem, i když je lákavé 
jet vedle sebe a povídat si, podle pravi-
del silničního provozu to není dovole-
no a je to velmi riskantní – projíždějící 
auto vás může srazit.

No a když budete silnici potřebovat 
pro pěší chůzi, třeba při cestě za něja-
kým dobrodružstvím, držte se vždy při 
kraji, po levé straně vozovky a pokud je 
to možné, raději se tam dlouho nezdr-
žujte. Volná příroda a lesní stezky jsou 
pro vás mnohem svobodnější a vy to ur-
čitě víte, a proto je máte rádi. Taky na 
dětském hřišti se dá zažít plno zábavy. 
Tak my vám přejeme, ať je letos veselá 
a plná pěkných zážitků.

Snad k ní také trošku přispějeme 
dnešní malou omalovánkou pro vás.

Připravili
Radka Trávníčková a Petr Mahel
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Vážené čtenářky,
V minulém čísle jsme uváděli recept na med ze smrkových výhonků. Ve spolupráci se 

zakládajícím členem organizace Království Králický Sněžník jsme se do výroby tohoto 
medu pustili. Pomohli jsme nasbírat smrkové výhonky a náš spolupracovník med uva-
řil. Nejdříve jsme se ale museli zeptat zástupce majitele lesa, zda si je můžeme nasbí-
rat. Zde jsme zjistili, jaká odpovědná práce to je, pokud nechceme udělat na smrkovém 
porostu žádnou škodu a neohrozit životní prostředí. V této části projektu chceme i pro 
Vás spolupracovat s organizací Království Králický Sněžník, protože jestli se rozhod-
nete začít vyrábět, budete potřebovat reklamu, jejíž součástí by mělo být i to, že váš 
produkt je kvalitní a nezanechává za sebou žádné škody. Přece to známe - když se na 
trhu objeví výrobek, o který je zájem, najdou se podnikavci, kteří toho chtějí využít za 
každou cenu. Poničí stromky nebo natrhají výhonky u silnice, a takové rostlinky pak 
ztrácejí na kvalitě a nemají plnohodnotný účinek na lidský organismus.

Náš projekt ale dopadl dobře, kromě výhonků jsme museli jen dokoupit krystalový 
cukr. Z jednoho kila jsme vyrobili 1,2 litru tekutiny. Výrobek dostal název „Květonektar 
ze smrkového jehličí“, samozřejmě se souhlasem autora tohoto názvu.

V dnešním čísle se budeme věnovat bezu černému.

Bez černý (sambucus nigra)
Čeleď: zimolezovité (Caprifoliacea)
Lidové názvy: bezinky, psí bez, smradla-

vý bez, smradinky, kozičky
Popis: Je to všeobecně známý keř nebo 

menší strom, dosahující výšky 3 až 5 m, 
výjimečně i více. Má šedohnědou až šedou 
rozpraskanou kůru. Letorosty jsou dužnaté a 
sytě zelené. Mladé větve mají silně vyvinutou 
houbovitou dřeň bělavé barvy. Vstřícné listy, 
které raší již v dubnu, jsou lichozpeřené, svr-
chu tmavomodré, vespod světlejší a na okra-
ji nepravidelně pilovité. Drobné žlutavě bílé, 
až nepříjemně vonící květy jsou směstnány 
v bohatých plochých vrcholičnatých květen-
stvích. Plody jsou kulaté trojsemenné pecko-
vičky, mající asi 6 mm v  průměru. Zralé 
jsou černofialové až černé s purpurově červe-
nou šťavnatou dužinou. Bez kvete od konce 
května do počátku července.

Výskyt: Je rozšířen téměř po celé Evro-
pě a Malé Asii až do Západní Sibiře. Dává 
přednost vlhkým humózním půdám a dobře 
snáší vyšší obsah dusíku v půdě. Původně se 
vyskytoval zejména v lužních lesích na za-
plavované půdě, v pobřežních křovinách a 
světlých listnatých či smíšených lesích. Ode-
dávna se vysazoval u venkovských stavení 
jako léčivá rostlina a vzhledem k tomu, že 
semena jsou roznášena ptáky a že rostlina 
je nitrofilní (vyžadující dusík), vyskytuje se 
dnes velmi hojně u zdí, plotů, na rumištích, 
skládkách, v zanedbaných zahradách a par-
cích od nížin až do podhůří.

Možnost záměny: Na našem území ros-
tou ještě dva zástupci tohoto rodu. Bylinný 
bez chebdí (Sambucus ebulus) roste zejména 
v teplejších oblastech a je jedovatý. Bez čer-
vený (Sambucus racemosa) roste nejčastěji 
v lesích, zejména v podhorských oblastech a 
byl vysazován i u stavení. Od bezu černé-
ho se liší zelenavě žlutými květy ve vejčitých 
vrcholičnatých latách, hnědou dření větví a 
červeným zabarvením peckoviček.

Sběr pro léčivé účinky
Droga: květenství bezu (Flos sambuci)
Obsahové látky: Nejvýznamnější jsou 

glykosidy (sambunigrin, rutin), sliz, silice, 
třísloviny, organické kyseliny a látky s  fy-
toncidním účinkem.

Sběr a sušení: V době květu se květen-
ství odtrhávají či odstřihávají a volně uklá-
dají do košů, aby se nezapařila. Obvykle se 
suší celá květenství zavěšená na šňůrkách, 
někdy se jednotlivé květy po zavadnutí sdr-
hují a rychle suší ve slabé vrstvě ve stínu 
při 45 °C, aby si uchovaly původní barvu, 
neboť zahnědlá droga je bezcenná. Správ-
ně usušená droga má žlutou barvu, květní 
stopky jsou žluto až šedozelené. Má silný a 
charakteristický pach, chuť zprvu nasládle 
slizovitou, později škrablavou. Na závadu je 
příměs zahnědlých květů a silných stopek. 
Droga se musí uchovávat v dobře uzavře-
ných nádobách.

Použití: Používá se především při ne-
mocech z nachlazení. Významný je zejména 
potopudný účinek a dále slabě uklidňující, 
antineuralgické, slabě močopudné a projí-
mavé účinky. V lidovém léčitelství je bez čer-
ný odpradávna oblíbenou léčivou rostlinou 
a dodnes je hojně používán. Tvoří hlavní 
součást čaje pro pocení, zpravidla společně 
s lipovým květem, často s proskurníkovým 
kořenem, jindy zase s květem divizny. Někdy 
se používá proti nadýmání a křečím trávící-
ho traktu.

Droga: plodenství bezu (Fructus sambuci)
Obsahové látky: glykosidy, antokyan, 

karoteny, vitamin C, B, cholin atd.
Sběr a úpravy: Bobule dozrávají od čer-

vence do září. Suší se nejprve na slunci a do-
souší se umělým teplem až do úplného scvrk-
nutí a svraštění plodů, které se pak sdrhnou 
ze stopek. Dobře usušené plody mají leskle 
černofialovou barvu, jsou bez pachu a mají 
nakysle sladkou, poněkud svíravou chuť. 

Kvalitní droga musí obsahovat co nejméně 
nedozrálých nebo znehodnocených plodů a 
jiných částí matečné rostliny. Plody se čas-
to používají v lidovém léčitelství, připravuje 
se z nich tmavorudé bezinkové víno a dnes 
slouží i jako surovina pro průmyslovou výro-
bu kompotů, džemů, sirupů apod.

Použití: S oblibou jsou plodenství pou-
žívána při bolestivých onemocněních nervo-
vého původu, např. při zánětu trojklanného 
nervu, migrénách a jako protikřečový pro-
středek.

Med z černého bezu
30 květů černého bezu, 0,75 l vody, 1 citron 

(i s chemicky neošetřenou kůrou), 1 a 1/2 kg 
cukru, 2 sáčky vanilkového cukru.

Květy černého bezu s citronem povaříme 
ve vodě 10 minut a poté je necháme louhovat 
nejméně 24 hodin. Scedíme, přidáme krysta-
lový a vanilkový cukr a vaříme do zhoustnu-
tí. Plníme do sklenic a uchováváme v chladu 
a temnu.

Poznámka: Med z černého bezu používá-
me jako klasický včelí med, a to především 
při nachlazení.

Sodovka z květů černého bezu
1/4 kg cukru, 4 l vody, 1 citron, 4 velké 

květy (plně rozkvetlé) černého bezu
Cukr svaříme s vodou a necháme vychlad-

nout. Nalijeme do okurkové sklenice (s ši-
rokým hrdlem) a přidáme oloupaný citron 
pokrájený na kolečka a květy černého bezu. 
Hrdlo přikryjeme papírovým ubrouskem, 
který převážeme, a sklenici postavíme na 
okno. Za čtyři dny sodovka mírně zkvasí a 
to znamená, že je připravená k pití.

Bezový sirup
40 květů černého bezu, 6 l převařené stu-

dené vody, 4 a 1/2 kg cukru, 40 g kyseliny 
citronové, 1 balíček kyseliny sorbové.

Květy opláchneme a necháme je 24 hodin 
namočené ve vodě. Poté je přecedíme přes 
plátýnko, přidáme cukr, kyselinu citronovou 
a sorbovou a vše mícháme do rozpuštění. 
Roztok nalijeme do vypařených láhví a ulo-
žíme.

Poznámka: Tento sirup přidáváme v létě 
do vody nebo minerálek.V zimě jej užíváme 
proti nachlazení a ke snížení teploty zvláště 
u dětí.

Květ bezu černého se podle informací 
z  internetu vykupuje za 105 Kč za kilo.

Příště budeme pokračovat povídáním 
o  plodech bezu černého.

Připravili:
Radka Trávníčková a Petr Mahel
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Možnosti přivýdělku na venkově
Květen - lásky čas. To si říkají lidé, pro 

včely je tato doba časem hojnosti. Letošní 
květen byl ale studený, a tak si jí včelky pří-
liš neužily, vše, co přinesly, spotřebovaly pro 
sebe. První jarní med tedy nebyl, ale život 
jde dál.

Abychom zabránili rojení (což je sice při-
rozené rozmnožování včel, pro nás včela-
ře však znamená, že si každá včela odnese 
medu na tři dny), tak jsme si udělali v červ-
nu oddělek z našeho včelstva. Vzali jsme dva 
plásty, na kterých byl zavíčkovaný plod. Tyto 
plásty jsme dali do nového úlu, a k nim jsme 
přidali ještě jeden plást, ve kterém byl ulože-
ný pyl a ještě jeden se zásobami. Do horního 
nástavku jsme nasypali dvě kila včel.

Od včelaře, který se zabývá chovem a 
šlechtěním včelích královen, jsme koupili 
jeden včelí matečník, který jsme položili na 
plást. Na podzim nebo na jaře se rozhodne-
me, zda tento oddělek necháme na další včel-
stvo nebo s ním spojíme včelstvo mateřské.

No a teď budeme už jen pozorně sledo-
vat přírodu, abychom viděli, jestli alespoň 
v  červenci vytočíme deset kilo medu, který si 
dopředu objednal a zaplatil náš zákazník a 
už téměř rok čeká na své zboží.

Zůstatek k 31. 3 .2013    437 Kč
Nákup matečníků  - 100 Kč
Zůstatek k 30. 6. 2013    337 Kč

Připravil
Petr Mahel

Vojtíškovský 
bramborák

Ingredience: 1 kg brambor, 200 g ka-
banosu, 250 ml mléka, 3 vejce, 2-3 hrsti 
ovesných vloček, hladká mouka, sůl, mle-
tý pepř, majoránka, 10 stroužků česneku, 
tuk na smažení.

Brambory oloupeme a nastrouháme. Mezi-
tím necháme ohřát mléko. Nastrouhané bram-
bory hned zalijeme vařícím mlékem. Přidáme 
celá vejce, ovesné vločky, rozmačkaný česnek, 
osolíme, okořeníme a promícháme. Postupně 
přisypáváme mouku, dokud nevznikne řídké 
těsto. Nakonec vmícháme na kousky pokrájený 
kabanos. Na pánev s rozpáleným tukem lijeme 
těsto naběračkou, rozetřeme dokulata a smaží-
me placky z obou stran dozlatova. Podáváme 
s kysaným zelím, syrovým nebo dušeným, jak 
to komu vyhovuje.

Olšovsky bramborák
Ingredience: 1 kg syrových oloupaných 

brambor, 250-300 g kysaného zelí, 3 vej-
ce, 3 vrchovaté lžíce hladké mouky, vel-
ká hrst ovesných vloček, větší špetka soli, 
lžička majoránky, 5 stroužků česneku, 
olej nebo sádlo na smažení.

Zelí scedíme a pokrájíme na drobnější kous-
ky. Brambory nastrouháme najemno. Smíchá-
me je se zelím, celými vejci, moukou a ovesnými 
vločkami. Osolíme, okořeníme majoránkou a 
rozmačkaným česnekem. Na rozpáleném oleji 
smažíme bramboráky z obou stran dozlatova.

Snežnický bramborák
Ingredience: 1 kg brambor, 200 ml sme-

tany, 300 ml mléka, 50 g másla, sůl, kmín, 
4-5 vajec, 150 g tvrdého sýra, zelená petr-
želka, česnek podle chuti.

Brambory oloupeme, nakrájíme na kousky, 
zalijeme vařící vodou, osolíme okmínujeme a 
uvaříme do měkka. Z měkkých brambor sli-
jeme vodu, přidáme máslo a rozmačkáme. 
Po částech vmícháváme horké mléko se sme-
tanou (množství záleží na druhu brambor) a 
vyšleháme hladkou kaši. Do kaše vmícháme 
hrst strouhaného sýra, rozmačkaný česnek a 
najemno posekanou petrželku. Zapékací mísu 
vymažeme máslem a vysypeme hrubou mou-
kou. Urovnáme do ní bramborovou kaši. Lžící 
vyhloubíme důlky a do každého rozklepneme 
jedno vejce a osolíme. Vložíme do trouby vy-
hřáté na 180 °C a pečeme do ztuhnutí vajec 
(cca 20-25 minut). Potom posypeme povrch sý-
rem a dopečeme dalších cca 10 minut. Po vy-
tažení z trouby necháme 15 minut odpočinout. 
Podáváme se zeleninovým salátem. Horké se 
špatně krájí, chceme-li úhledné porce, musíme 
nechat chládnout déle.

Jak odstranit přisáté klíště
Klíště představuje především hrozbu ná-

kazy závažnými infekčními chorobami, jako 
jsou borelióza nebo klíšťová encefalitida. Již 
při samotném odstranění klíštěte můžete ri-
ziko nákazy snížit a to správným postupem 
při jeho vytahování. Jak na to vám poradí 
následující řádky.

Oleje, masti
Rozhodně na klíště nenanášejte různé kré-

my, oleje nebo masti. Tímto způsobem razant-
ně zvyšujete riziko přenosu nákazy. Klíště se 

po nanesení mastné látky začne dusit a vy-
vrhne obsah střev do rány, tímto způsobem se 
pravděpodobnost nákazy zvyšuje.

Pinzeta, kleštičky
V prodeji jsou k dostání speciální kleštič-

ky nebo pinzeta, kterými klíště bezpečně vy-
táhnete. Kleštičky nebo pinzeta vám umožní 
dostat se ke klíštěti co nejblíže a viklavými 
pohyby jej bezpečně odstranit. Ránu po od-
stranění klíštěte vydesinfikujte.

Speciální karta
Klíště můžete odstranit také pomocí speci-

ální karty, která má na obou stranách speci-
ální zářezy. S jejich pomocí klíště podeberete 
a bezpečně vytáhnete. Riziko rozmáčknutí 
klíštěte nebo vyvrhnutí obsahu střev do rány 
je při tomto postupu minimální. Po vytáh-
nutí klíštěte ránu dostatečně vydesinfikujte.

Odstranění bez speciálních prostředků
Klíště můžete odstranit pomocí vatové ty-

činky (na čištění uší). Tu nejdříve namočte 
mýdlovou vodou a poté s její pomocí rychle 
klíště vytáčejte v protisměru hodinových ru-
čiček. Během chvilky se klíště samo uvolní. 
Následně ránu pečlivě vydesinfikujte.

Běžná pinzeta
Klíště můžete odstranit také pomocí běžné 

pinzety. Klíště uchopte pinzetou co nejblíže 
kůži a kývavými pohyby jej postupně vytáh-
něte. Riziko přetrhnutí klíštěte a uvíznutí 
kusadel v rance je v tomto případě nejvyšší. 
Ránu po vytažení vydesinfikujte.

Špatné odstranění klíštěte
Nepodaří-li se vám klíště odstranit celé a 

zůstanou vám v rance jeho kusadla, nezou-
fejte. Kusadla sama o sobě nebezpečná ne-
jsou a nehrozí zvýšené riziko nákazy. Tělo s 
kusadly naloží, jako by se jednalo o třísku. 
Kusadla se vydrolí nebo vyhnisají. Každo-
pádně ranku pravidelně kontrolujte a desin-
fikujte, dokud tělo kusadla samo neodstraní. 
V tomto případě můžete také navštívit léka-
ře, který uvíznutá kusadla odstraní hned a 
ránu vydesinfikuje.

Vhodným prostředkem pro desinfekci rány 
od klíštěte je jodová tinktura, která je běžně 
k dostání v lékárnách. Ať už odstraňujete 
klíště jakkoliv, v žádném případě se jej nedo-
týkejte rukama, může dojít k přenosu náka-
zy. Použijete-li k odstranění klíštěte pinzetu, 
pečlivě ji vydesinfikujte.

www.jaktak.cz
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POVĚZ
R. Trávníčková

Pověz mi můj milovaný,
zjevuješ se někdy živý?
Jsou slyšet tvé skutečné kroky
blízko mého těla?
Nebo zůstaneš jen přízrakem
a já malá bezmocná včela?
Některá dívka snad by to tak chtěla,
pokud by se podařilo,
že by před tím umřela.

Jsem nucena tě zradit, miláčku,
který jsi nikdy nebyl,
protože bez lásky umírám.

A černý krápník času smutně ukapává
V beznaději století.

KLUK OD ŘEKY
R. Trávníčková

Jsi krásný a tvé bílé zuby
se na mě smějí.
Ten kluk, co je vedle tebe vůbec nejí,
pošlu ho dolů k řece
a sednu si k tobě.
Oba jsme ztratili své sousedy k rozhovoru
a tak budeme mluvit k sobě.

Setkání
Opět sedím v baru zastrčeného hotýlku, ko-

lem něhož teče menší řeka, jejíž břehy jsou 
lemovány vzrostlými stromy. Je zde nádherně 
za každého ročního období. Řeka příjemně 
hučí v harmonii se šuměním stromů, pouze 
v  zimě se nad zamrzlou řekou tyčí stromy bez 
listí a okolní krajina získává melancholický 
vzhled. Nejkrásnější období je zde jaro plné 
vůní čerstvě probuzené krajiny probuzené z 
dlouhého zimního spánku, kde i ptáci svým 
zpěvem zahání ticho zimní krajiny.

Hotýlek dýchá lehkostí modernistických 
staveb kontrastující s okolní historizující 
zástavbou. Nepoznal jsem mnoho takových 
míst, kde se dá tak snadno definovat pojem 
génius loci.

Bydlím v jiném městě a tohle kouzelné 
místo jsem objevil zcela náhodně, když jsem 
hledal ubytování na služební cestě. Poprvé 
jsem zde bydlel asi před rokem, kdy jsem 
měl provést interview s jednou zpěvačkou. 
Více jako nudná zpěvačka, zaujala mě mladá 
žena píšící v baru povídku na útratové lístky. 
Neměla příliš velký zájem o komunikaci se 
mnou. Odešla ve chvatu, aniž se mi podařilo 
cokoliv o ní zjistit. Po jejím odchodu ve mně 
zůstal zvláštní pocit, že se ji dobře znám, jen 
jsem nevěděl odkud. Moje další příjezdy byly 
motivovány snahou po opětovném setkání, ale 

bohužel se již neobjevila. Později jsem se smí-
řil s tím, že už ji asi nenaleznu. Oblíbil jsem 
si tohle místo, a pokud mám volnou chvíli, 
jezdím si sem odpočinout od pracovního stre-
su a napsat něco pro radost.

Rovněž dnes sedím sám, bar je prázdný a 
pročítám si koncept poslední napsané povíd-
ky. Potištěné listy papíru mám rozházené po 
desce stolu. Není to žádný literární skvost, ale 
volné psaní má svoje kouzlo a nikdo mi nenu-
tí svoje nápady. No prostě parádní relaxace. 
Novinové články píšu přímo do počítače, ale u 
povídek je to jiné. Ty píšu rukou, což umožňu-
je okamžité zachycení nápadu. Někdy se mi 
podaří napsat povídku téměř načisto, ale s 
touhle nejsem spokojený. Usrkávám horkou 
kávu a provádím drobné úpravy textu. Opě-
tovně pročítám celý text a přemýšlím, jestli ji 
nebude lepší odložit, případně úplně vyhodit. 
Vůbec nevnímám, že se otevřely dveře a ona 
vešla a co víc přichází k mému stolu a říká: 
„Dobrý den, mohu si přisednout?“ Ještě ne-
vím, kdo se ptá, nezvednul jsem ani hlavu. 
Automaticky odpovídám, „Ale samozřejmě, 
sedněte si prosím,“ a odsunuji popsané lis-
ty stranou. Pomalu zvedám hlavu a nevěřím 
svým očím. Poznal jsem ji okamžitě, její obraz 
mám nejen v mysli, ale i v duši. „Sedla bych 
si sama, ale pravděpodobně, byste si přise-

dl vy, tak jsem vám ušetřila chůzi. Vidím, že 
opravujete text nějakého článku nebo povíd-
ky. Dovolíte, abych si jej přečetla?“ Vyměnili 
jsme si role, myslím si v duchu. „Klidně si ji 
přečtěte, bude jediná, kdo ji bude číst, když 
nepočítám sebe. Co si dáte k pití?“ „Preso 
s  mlékem,“ odpovídá žena. Podávám ji listy 
papíru a objednávám kávu.

Přečetla povídku takovou rychlostí, jakou 
jsem ještě nikoho neviděl číst neznámý text. 
„Chcete slyšet můj názor?“ ptá se žena.“ „Jistě 
a velmi rád,“ odpovídám.

„Když pominu několik pravopisných chyb 
a překlepů mám výhrady k obsahu někte-
rých odstavců a některým slovním spojením, 
obsahově se mi vaše povídka celkem líbila.“ 
„Pokud budete souhlasit a máte tužku, mohu 
vám ukázat své úpravy.“ Přemýšlím, jestli 
s  tím budu souhlasit, ale zvědavost zvítězila 
nad ješitností a já souhlasím.

„Klidně proveďte úpravy přímo do textu, 
mám povídku uloženou v počítači, kdykoliv 
ji mohu opětovně vytisknout.“ Upíjí kávu a 
rychlostí jakou četla, opravuje text. Pokra-
dmu na ni pokukuji a přemýšlím, jaké má asi 
zaměstnání. Zanedlouho mi podává uprave-
ný text a zapaluje si cigaretu. Dokouří a dívá 
se na hodinky. Budu muset jít, mám dnes 
málo času. Situace se opakuje, opět zmizí 
jako pára nad vodami, cítím, že musím něco 
změnit. „Uvidím vás ještě někdy?“ „Snad,“ 
odpovídá a tajuplně se pousměje. Potom se na 
mě usmálo i štěstí. Řekla, že jmenuje Hanka 
a dala mi telefonní číslo. Odešla, a opět stejný 
pocit prázdnoty ve mně zůstal, jako při prv-
ním setkání, ale teď už vím, že mám naději.

Beru opravenou povídku, začínám číst a 
opět se divím, povídka je hotová, nic lepší-
ho bych s ní nebyl schopen udělat. Zapínám 
notebook a přenáším úpravy do počítače. Čtu 
znovu přepsaný text, zdá se mi moc dobrý. 
Přemýšlím, jak nazvat takovou vlastnost.

V hudbě bych věděl, říká se jí absolutní 
hudební sluch, proč nepoužít něco podobného 
i na literaturu a mám to, je to absolutní lite-
rární cit. Neměl jsem možnost vidět nějakého 
známého spisovatele v podobné situaci, ale 
Hanka musí být velmi dobrá spisovatelka, to 
se mi náhle vybavuje v hlavě.

Z rádia u baru právě zní písnička od No 
name a slyším zpěváka, jak zpívá „… a kri-
tik nenapíše píseň…“ „Mají pravdu,“ myslím 
si. Nejeden kritik by upsal duši ďáblu, kdyby 
takto uměl psát.

Příště ji poprosím o něco z její tvorby a 
příště musí být brzy.

Stanislavský
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Další druhy očkování psů
V minulém čísle jsme se věnovali očkování 

vztekliny u psů. Dnes bych ráda probrala dal-
ší očkování, na která mnozí z vás s vaším do-
mácím mazlíčkem chodíte každý rok ke svému 
veterinárnímu lékaři.

Určitě si všichni dobře pamatujeme první ná-
vštěvu u doktora s naším novým přírůstkem do 
rodiny. Všichni jsme nesli malého třesoucího se 
tvorečka v jedné ruce a v druhé očkovací průkaz. 
Většina štěňátek, když odchází od chovatele k 
svému prvnímu majiteli, je poprvé naočkovaná 
a vy jdete na přeočkování za 3-4 týdny.

První očkování probíhá v 6-8 týdnech ži-
vota štěněte a očkuje se psinka, parvoviróza, 
infekční hepatitida, infekční laryngotrachei-
tida a parainfluenza. Za 3-4 týdny se pejsek 
přeočkuje, to mu je už 9-11 týdnů a předcho-
zímu očkování se přidá leptospiróza. Posled-
ní očkování proběhne za další 3-4 týdny, kdy 
pejsek už má minimálně 12 týdnů, což jsou 3 
měsíce a zde se ke všem onemocněním přidává 
vzteklina. Na další očkování se jde potom až 
za rok, ale vždy o nějaký ten den dříve než má 
očkování propadnout.

Je možno ještě vašeho miláčka naočkovat 
na tetanus, boreliózu či plísně. Tyto očkování 
již nejsou v základní vakcnaci a musí se na 
ně přijít samostatně a vždy za určitou dobu 
přeočkovat.

Co je to vlastně psinka, parvoviroza, infekč-
ní hepatitida, infekční laryngotracheitida a 
parainfluenza?

Všechna tato onemocnění jsou virového pů-
vodu a mohou končit až smrtí vašeho miláčka. 
Jediná leptospiróza je bakteriálního původu.

Psinka je nejzávažnější infekční onemocně-
ní u masožravců. Psinka se přenáší stejně jako 

rýma u lidí. Po přenosu a namnožení viru v 
těle psíka začínají první příznaky. Zánět spo-
jivek, rýma, kašel, záněty zažívacího traktu a 
nervové poruchy. Nejhůře toto onemocnění sná-
ší štěňata a starší psi, kteří nemají dostatečnou 
imunitu a u nich často dochází k úhynu.

Parvoviróza je další velmi nebezpečné 
onemocnění, a to opět hlavně pro mladá zvířa-
ta. Velmi snadno se rozšiřuje a dokáže zahubit 
celý vrh štěňat. Projevuje se zpočátku zvrace-
ním a neochotou příjmu potravy. V průběhu 
několika hodin dochází k těžkým průjmům, 
dehydrataci a celkovému poškození organismu 
a následnému úhynu.

Infekční hepatitda už v názvu značí po-
škození jater, ale dochází k onemocnění i hor-
ních cest dýchacích. Často postihuje mladé psi 
okolo 1-2 let a psi neočkované v  kterémkoliv 
věku. Dochází k razantnímu poškození jater 
až jejich selhání a následnému úhynu.

Infekční laryngotracheitida se projevu-
je akutním záchvatovitým kašlem. Tento kašel 
bývá suchý a může se zvrhnout až v  zápal plic.

Poslední, ale neméně důležité onemocnění je 
infekční parainfluenza, která se projevuje 
stejně jako infekční laryngotracheitida. Dochá-
zí k poškození horních cest dýchacích a kašli.

Naštěstí všem těmto nebezpečným onemoc-
něním můžeme předcházet správnou a pravi-
delnou vakcinací našich čtyřnohých miláčků. 
Proto vám každý veterinární lékař doporučí 
očkovat psa na těchto 5 onemocnění.

Všem přeji krásné léto a odpočinkovou do-
volenou.

MVDr. Kateřina Divišová
veterinární lékař, Hanušovice

Ještě jednou o škole na Vysoké

Vážení spoluobčané,
v našem občasníku DEVÍTKA č. 3/2012 vy-

šel článek „Jak se zavírala škola na Vysoké“. 
Velice mne to zaujalo, jelikož už od roku 1966 
se pohybuji v našem regionu coby učitel, správ-
ce bývalé školy a nyní chalupář na Vysoké. Pro-
to děkuji pisateli Ludvíku Vránovi za vzpomín-
kový článek na dobu, která předcházela té mé.

Své povídání pan Vrána končí tím, že ško-
la byla přenechána pro rekreační pobyty žáků 
3.  Základní školy v Šumperku, nazývané 
„Hluchák“.

Opuštěnou školu na Vysoké přebrala šum-
perská základka v roce 1965 s tím, že budova 
nebyla připravena na rekreační pobyty a bylo 
třeba vše zařídit.

Kde ale vzít postele, stoly, židle, skříně a vy-
bavení kuchyně? Celou akci začal řídit tehdejší 
zástupce František Gros, za velké podpory ře-
ditele školy pana Antonína Horáka, učitelské-
ho sboru a rodičů žáků. Já jsem nastoupil na 
„Hluchák“ jako začínající učitel tělocviku a ze-
měpisu 1. září 1966. Byla mi přidělena starost 
o lyžařské výcviky, školní výlety žáků a také 
péče o chatu – bývalou školu na Vysoké.

Moje první setkání začalo v říjnu 1966, kdy 
jsme jeli v sobotu s učitelským sborem uklízet, 
chystat dřevo a složit uhlí. Byl to opravdu pro mne 
šok. Byl zde podzim, v budově hospodařily myši, 
ke spaní sloužila třída s palandami vyřazenými 
z nemocnice, pro další užívání pak byt bývalého 
ředitele, kde byla jídelna, kuchyňka a spíž. Na hy-
gienu byla zařízena malá umývárka s plechovými 
lavory a suché WC pro hochy a dívky.

Úklid se ale zvládl a v únoru proběhl na 
chatě první lyžařský výcvik. Vařila kuchařka 
ze školní jídelny paní Eremková, žáci si sami 
škrábali brambory, zásobovala nás pojízdná 
prodejna s potravinami, lyžovalo se v údolí 
směrem na Vysoké Žibřidovice. Horší bylo do-
stat děti zpět na oběd a večeři do chaty, protože 
museli šlapat 1,5 km do kopce s lyžemi na zá-
dech. Byla to krásná romantika.

Po roce 1968 bylo vedením školy rozhodnu-
to, že školní chatu celou převezmu jako správce 
a nastane rekonstrukce k lepšímu. Jak to ale 
zařídit? Braly se často vyřazené věci ze školy, 
vylepšovalo se hlavně i za pomoci rodičů. Ne-
byly peníze na opravy, tak jsme se po dohodě 
s  ředitelem školy dohodli, že zařízení budeme 
i  pronajímat a za utržené peníze se pořídí nové 
vybavení.

Velká změna nastala s příchodem nového 
školníka pana Milana Hobla, který se svým 
tatínkem pomohl k realizaci nových umýváren 
s teplou vodou a splachovacích WC. Byla nově 
vybavená kuchyň, v podkroví budovy byly zří-
zeny nové pokojíky pro učitele a kuchařky. Také 
bylo zprovozněno nové ústřední vytápění.

Lyžování v údolí pod Vysokou se časem stalo 
nevyhovující, a proto jsme začali budovat nový 

lyžařský vlek nad domem Jablončíků. S vlekem 
nám velmi pomohl se svou údržbářskou četou 
Ing. Hanuš se zemědělského družstva z Klopiny, 
které v té době zakoupilo jeden dům jako svou 
podnikovou chatu. Později družstvo zakoupilo 
nový lyžařský vlek, který od nich později zakou-
pil pan Reichl a ten jej provozuje dodnes.

I díky lyžařskému vleku začala školní chata 
vzkvétat, obsazenost byla 6 až 8 týdnů v zimě.

Přes celé prázdniny se zde konaly tábory, 
soustředění a průběhu roku školní výlety a růz-
né akce. Vynikající byla spolupráce s místními 
obyvateli. Pan František Kurečka jezdil s po-
jízdnou prodejnou a zajistil vše, co bylo třeba. 
Rodiny Kurečků a Jablončíků nás pravidelně 
navštěvovali, zpívali a soutěžili s námi u  tábo-
ráků a přes týden zařízení hlídali.

Od roku 1970 začínají do Vysoké přicházet 
chataři a stavět na původních základech domů 
chaty. Jedni z prvních jsou pánové Jakl, Krafr, 
Hobl, Saňák, Reichl, Macháček a postupně dal-

ší. Osada se rozrůstá, ale centrem dění je stále 
stará škola, kde se konají různé společenské 
akce.

Také já jsem si Vysokou zamiloval a v roce 
1972 jsem na škole měl i svatební večerní ve-
selku se svou ženou Jaruškou. A v roce 1976 
jsme si koupily domek u kaple a tím jsme ho 
zachránily od plánované demolice.

V roce 1977 jsem odešel ze 3. ZŠ dělat vedou-
cího oddělení turistiky na Okresním domě pio-
nýrů v Šumperku. Školní chatu přebírali pod 
sebe pionýři z Hlucháku. Sice sem jezdili, ale 
už tu nebyl ten pořádek, dokonce nechali bu-
dovu dva roky bez dozoru, v zimě praskla voda 
z  ústředního topení a plesnivěly stěny.

Naštěstí asi v roce 1984 přebral zařízení od 
Městského úřadu v Šumperku Městský úřad v 
Litovli a ten ji předal vodákům, kteří si zde 
vybudovali základnu. Vše se znovu opravuje. 
Správce dělal pan Zdeněk Rozsypal a zařízení 
opět sloužilo mladým. Po čase ovšem vznikali 
problémy v klubu vodáků s financováním cha-
ty. Proto se přistoupilo k prodeji. A v roce 2002 
starou školu kupuje pan Smiešný. Ten objekt 
celý přebudoval k vlastnímu užívání a nyní bu-
dova září novotou.

Osada Vysoká je známá historickými kořeny 
hudebního skladatele Franze Schuberta, krás-
nou opravenou kaplí, ve které se pořádají svat-
by, mše, vánoční zpívání a také vítání nových 
občánků chatařů. I díky podpoře Obecního úřa-
du Malá Morava zde pravidelně na krásném 
hřišti u Lužíků probíhají sportovní akce. Turis-
ké, kteří do naší osady zavítají, jsou překvapení 
její malebností.

Mgr. Jaromír Straka
Vysoká 55
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Los podzimní části soutěže
Jedna soutěž REDMAN, III. třídy mužů, skupiny A, okresního 

fotbalového přeboru je za námi a již 18. srpna 2013 začíná podzim-
ní částí soutěž nová. Popřejme našim fotbalistům přesnou mušku a 
ještě o krůček lepší výsledky.

Následující řádky jsou také naší pozvánkou na nejbližší utkání 
Sokola Malá Morava. Je-li náš tým uveden jako první, hraje na 
domácím hřišti v Podlesí. Neváhejte a přijďte je povzbudit!

 18. 8. ve 14.00 hod. Ruda B – Malá Morava
 24. 8. v 16.30 hod. Malá Morava – Štíty B
 1. 9. v 16.30 hod. Jedlí – Malá Morava
 7. 9. v 16.30 hod. Malá Morava – Brníčko
 15. 9. v 16.00 hod. Kamenná – Malá Morava
 21. 9. v 16.00 hod. Malá Morava – Bohdíkov B
 28. 9. v 16.00 hod. Lesnice B – Malá Morava
 5. 10. v 15.30 hod. Malá Morava – Bratrušov
 13. 10. ve 14.30 hod. Rapotín B – Malá Morava
 19. 10. v 15.00 hod. Malá Morava – Nový Malín B
 26. 10. ve 14.30 hod. Malá Morava – Vikýřovice B

Na letošní fotbalový turnaj O pohár starosty na hřišti Sokola Malá 
Morava v Podlesí přišli domácí tým podpořit také tito fotbaloví fanouš-
ci, jeden místní, druhý přespolní. Poznáte je?  Foto Kamila Tóthová

Pétanque Cup Vysoká 2013

Zdravím všechny chataře, chalupáře a přátele Vysoké u Malé 
Moravy.

Do letošního turnaje v pétanque se přihlásilo celkem patnáct 
dvojic. V Schubert Aréně ve Vysoké se sešli pétangoví profíci, 
amatéři a některé dvojice se daly teprve těsně před začátkem 
dohromady.

Libor z hor rozdělil hráče do třech skupin, ze kterých postoupi-
ly do čtvrtfinále dva nejlepší páry a dvě nejlepší dvojice ze třetích 
míst. Jelikož Libor z hor byl plně vytížen v baru a staral se o 
to, aby nikdo netrpěl žízní, tak se organizace turnaje ujali ka-
marádi z SK Kamión Rapotín. Pája s „PJEDSEDOU“ Pařezem 
zkušeně režírovali průběh turnaje.

Do semifinále se přes Kamión dostali domácí Svobodovi, kteří 
se v semifinále utkali s domácí dvojicí Váňa-Králová. Favorité 
turnaje Jílek-Urbánek si po boji poradili s kombinovanou dvoji-
cí Michal Novák(Vysoká)-Laďa Bureš(Velké Losiny). Poslední po-
stupující do semifinále byly holky z Vikyrek-Barča a Klárka, cel-
kem hladce přehrály Bury tým Velké Losiny. Semifinálový souboj 
domácích dvojic lépe vyšel páru Jirka Váňa a Lenka Králová, 
kteří porazili Svoboďáky 5:3. Dorostenky z Vikyrek nestačili na 
Jílka s Urbánkem a zkušení matadoři prošli až do finále.

V souboji o třetí místo se utkaly Barča a Klárka s domácí-
mi Zuzkou a Luďkem Svobodovými (Svoboďáci hráli ve třech, 

Zuzka s malým Svoboďátkem v bříšku), a to jim ještě fandil 
Davídek. A díky fandění posledního z rodu Svobodů zůstalo třetí 
místo ve Vysoké.

Velké finále, na které Schubert Aréna jen tak nezapomene, vy-
puklo v sedm hodin večer a o půl osmé jsme už znali vítěze. Když 
jsem uslyšel známý ječák Lenky, tak mě bylo jasné, že první 
místo zůstalo u nás ve Vysoké.

Každá hrající dvojice byla oceněna malou cenou a tři nejlepší 
dvojice si odnesly dárkové koše. Hlavní cena - živý králík - skon-
čil u Lužíků v králíkárně jen dočasně, už je u šťastné majitelky 
Lenky Králové.

Pěknými dárečky byly oceněny všechny děti, které se nebály 
soutěžit s dospělými a sladkou odměnu si domů odnesl i největší 
fanoušek Davídek Svoboda.

Závěrem chci poděkovat všem co se podíleli na přípravách a 
organizaci turnaje, hlavně kamarádům z kamión týmu, bez kte-
rých by turnaj neproběhl s takovou lehkostí.

Jen dodávám, že v sobotu 8. června od 14 hodin jsme pořádali 
v Schubert Aréně Dětský den s kuličkiádou a od 17 hodin se 
konalo kácení máje na Centrálním náměstí. Turistický výlet na 
Kraličák byl v sobotu 22. 6. Volejbalový losovaný turnaj byl na-
plánován na 5. 7. 2013 a turnaj v nohejbalu na následující den.

Zpravodajství z naší osady sledujte na vumm.cz
Libor Lužík


