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V roce 2009 celkem 18 trestných činů
Na obecním úřadě a na webových stránkách obce je uložena k nahlédnutí Zpráva o
stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie ČR Hanušovice v obci Malá Morava v loňském roce. Z
ní vybíráme:
„V roce 2009 bylo při územním odboru
Šumperk spácháno celkem 2 151 trestných
činů, z nichž se podařilo objasnit 1 243, tzn.
57,79 %. Na tomto výsledku se Obvodní
oddělení policie Hanušovice podílelo celkovým nápadem 154 trestných činů, ze kterých se nám podařilo objasnit celkem 108.
Vyjádřeno v procentech k 31. 12. 2009 to
bylo 70,13 % objasněnosti, což je opět nejlepší výsledek v rámci okresu. Z celkového
počtu 154 trestných činů připadá na služební úsek Malá Morava a obecní části celkem
18 trestných činů, tj. 11 %. Objasněno jich
bylo 14. Přestupků bylo v roce 2009 spácháno 24, a to včetně zjištěných přestupků
v dopravě při běžných kontrolách vozidel a
cyklistů. Objasněno bylo 12.
V objasněnosti trestných činů bylo OOP
Hanušovice v okresním měřítku opět první,
stejně jako v roce 2006 a 2008. Svědčí to o
kvalitní práci celého kolektivu policistů.
Tato skutečnost je dána především osobní a
místní znalostí, přístupem k práci a obětavým prošetřováním u jednotlivých případů.
Kvalitně odvedená policejní činnost je dána
i kvalifikovaným vedením, které prošlo personální změnou. Na vedoucí funkci byl výběrovým řízením určen Bc. František Roháček,
který má dlouholeté zkušenosti na stejném
oddělení ve funkci zástupce vedoucího oddělení. Zástupcem byl během roku určen Bc.
Martin Lachovský se zkušenostmi z odděle-

ní Praha - Venkov.
U přestupků je situace obdobná, nápad je
dán především opakujícími se případy v problémových domácnostech, nicméně i majetkových přestupků je vysoká objasněnost.
Daří se vyhledávat přestupky v dopravě,
je to dáno hlavně častými a opakujícími se
kontrolami na pozemních komunikacích, i v
roce 2009 to bylo ve spolupráci s dopravním
inspektorátem Okresního ředitelství policie Šumperk, kdy byly prováděny kontroly
dodržování maximální rychlosti v obci. Na
území Malé Moravy se v roce 2009 stala jedna dopravní nehoda se zraněním neslučitelným se životem.
Nejdůležitějšími úkoly pro rok 2010 jsou
ochrana veřejného pořádku, úsek dopravy a majetková trestná činnost, prevence
zejména mládeže na alkohol a toxikománii,
dostupnost policejních služeb, vstřícnost a
odpovědnost vůči zákazníkům - veřejnosti
a zaměstnancům. V poslední době je třeba
se zaměřit i na restaurace a obchody, kde
může docházet k prodeji alkoholu a cigaret
mladistvým. Policisté OOP Hanušovice byli
nasazováni na akce zaměřené na kontrolu
dodržování zákazu požívání alkoholu mladistvými v rámci projektu Nová tvář prevence závislostí, stejně tak na zákazy kouření a

hry na výherních automatech. Tyto akce se
staly běžnou součástí výkonu služby a takto
jsou vnímány i provozovateli restaurací, kteří chápou smysl těchto akcí a policistům při
kontrolách vycházejí vstříc.
Z hlediska dopravy je úsek na území Malé
Moravy klidný a bez dopravních problémů. Zpravidla větší průjezd vozidel je nyní
zaznamenáván pouze o víkendech nebo o
svátcích. Jedná se především o turisty, kteří
cestují do lyžařských středisek.
Celková situace na území obce Malá Morava s jejími přilehlými obcemi je po řadu let
uspokojivá, trestná činnost je eliminována
včasnou a řádnou prevencí ze strany hlídek
OOP Hanušovice, výkonem služby, neustále
se zvyšující místní a osobní znalostí policistů
s přiblížením se k občanovi.
V neposlední řadě bych chtěl touto cestou
poděkovat všem zaměstnancům Obecního
úřadu Malá Morava, v čele se starostou,
za jejich aktivní přístup a pomoc při řešení
jakýchkoliv požadavků či problémů souvisejících s obcí ze strany OOP Hanušovice.
Věřím, že vzájemná spolupráce bude i nadále úspěšně pokračovat nejen v roce 2010, ale
i v příštích letech.“
npor. Bc. František Roháček
Policie České republiky, Hanušovice

Hledáme kontakty na rodáky

Pomozte při hledání kontaktů na rodáky
a bývalé obyvatele obce Malá Morava včetně všech jejich místních částí (Malá Morava,
Sklené, Zlatý Potok, Vysoký Potok, Vojtíškov, Podlesí, Křivá Voda, Vlaské a Vysoká).
Rádi bychom je oficiálně pozvali na sraz

rodáků a oslavy výročí obce.
Případné kontakty, adresy nebo telefonní
čísla nám prosím zašlete na emailovou adresu obec@obecmalamorava.cz nebo volejte na
telefonní číslo 724 186 911.
Obec Malá Morava

Ani v letošním roce nezapomněl na Vysokou přijet bájný rytíř Štemichman. A karnevale na sněhu více na straně 15.
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Zlatý erb 2010
V letošním roce jsme v krajském kole soutěže Zlatý erb obsadili 4. místo v kategorii
Nejlepší webová stránka obcí. Rovněž jsme
obsadili 4. místo v kategorii Nejlepší elektronická služba za webový informační systém
obce.
Soutěže letos zúčastnilo 17 měst a obcí
Olomouckého kraje.
Antonín Marinov
starosta

Chceme autobus
KŘIVÁ VODA - V osadě žije k dnešnímu
dni 18 obyvatel v šesti trvale obydlených
domech. Přestože autobusové linky zajíždějí
i do Zlatého Potoka, zdejší to mají s cestou
na autobus složitější.
„Autobusovou zastávku máme na okraji
vesnice, odkud musíme tahat tašky s nákupy. Přitom máme přímo uprostřed vsi točnu,
kam by mohl autobus pohodlně zajíždět a
otočit se,“ míní jeden ze zdejších usedlíků.
V Křivé Vodě není žádná prodejna, a proto
musí zdejší lidé za nákupy dojíždět jinam. A
lidé stárnou i tady...
Petr Mahel

Nový zastupitel
Přestože nás letos čekají vedle parlamentních i komunální volby, došlo v našem zastupitelstvu k další výměně.
Mandátu se vzdala Martina Hulínová.
Nahradil ji v pořadí další náhradník kandidátky „Moravané“ pan František Ceh. Připomeňme si, že současné Zastupitelstvo obce
Malá Morava tvoří osm mužů a jedna žena.
Petr Mahel

Také v naší mateřské škole měly děti svůj „Maškarák“.

Klíště jako pracovní úraz?
Klíště, přinesené z nedělního výletu,
vám může způsobit zdravotní komplikace
až do konce života. Může se ale stát také
pracovním úrazem!
Dokazuje to případ učitelky z německého městečka Soltau u Hamburku, která
konečně dostala za pravdu po dlouhých
osmi letech soudů a odvolávání: Klíště
přisáté v průběhu pracovní doby může být
považováno za pracovní úraz.
Úraz na výletě
V roce 2002 se na učitelku, které v té

Nakupujte med už v létě
Včelaři radí - kupujte med už v létě! Na
podzim už nám žádný nezbude.
Po českém medu je v zahraničí velká
poptávka. I český zákazník má zájem nakupovat med přímo u včelaře. Jen tak má záruky o původu a kvalitě medu.
„Včelaři stárnou a noví se jen těžko hleda-

Foto Kamila Tóthová

jí. Mladí nemají o včelaření zájem. Začínat
s chovem včel je finančně i časově náročné,“ stěžuje si jeden z včelaří. K této situaci
dochází i přesto, že se včelařům dostává podpory ze strany Olomouckého kraje i Evropské unie.
Petr Mahel

Posezení v klubu na Malé Moravě. Oslava MDŽ 8. března 2010.

době bylo 57 let, během třídního výletu
přisálo klíště. Nákaza lymeskou boreliózou, kterou na ni klíště přeneslo, znamenala pro starší ženu desetiměsíční pracovní neschopnost.
Soudce spolkového správního soudu dal
až nyní učitelce, odhodlané hájit svá práva, za pravdu: dohled nad žáky v průběhu
třídního výletu je výkonem jejího zaměstnání a z toho důvodu je možné také klíště přisáté v průběhu tohoto výletu chápat
jako pracovní úraz.
Spolu s tímto rozsudkem obdržela učitelka právo na poúrazovou péči pro státní zaměstnance. Nutnou podmínkou pro
vynesení příznivého rozsudku však byla
skutečnost, že si žena dobře vzpomínala na
přesné datum, kdy se jí nepříjemný „pracovní úraz“ přihodil.
Podobný případ i u nás!
Popisovaný případ nemusí být jen
německou specialitou, také v České republice už máme s podobnými „pracovními
úrazy“ zkušenosti a poškození mají vesměs
právo na příslušné odškodnění.
Ilustrativní je soudní případ z roku 2005,
kdy byly přiznány finanční náhrady ženě
pracující v úpravně vody. Ta se v průběhu směny musela pohybovat v travnatém
terénu, kde se na ni také přisálo infikované klíště.
Na odškodnění máte právo!
Lymeská borelióza, kterou se žena nakazila, měla velmi vážný průběh a nakonec
byl ženě přiznán i částečný invalidní
důchod. Zaměstnavatel musel na základě rozhodnutí soudu vyplatit bolestné a
náhrady za ztížení společenského uplatnění a ztrátu výdělku po dobu pracovní
neschopnosti i po jejím skončení.
Také v tomto případě bylo důležité svědectví manžela, který ženě klíště odstraňoval, a mohl tak potvrdit, že k přisátí klíštěte došlo v průběhu pracovní směny.
Zdroj: Internet
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Farní kostel sv. Maří Magdalény v Podlesí
Krumperky, nyní Podlesí, je jedno z nejvýše položených moravských městeček. Byly
založeny vlastníkem rudského panství Bernardem z Žerotín r. 1598. Zajímavostí je,
že již před rokem 1598 podle kronik stál v
horní části obce u kostela hostinec Baldera
Theuera. Historie vesnice je zajímavá tím,
že se dochovala kronika z počátku 19. století, kterou sepsal bohatý rychtář, který se
zabýval i stavební historií. Podobných kronik se dochovalo opravdu velmi málo.
První obyvatelé byli Frankové z Horních
Bavor. Hlásili se k protestantům a vystavěli si zde dřevěnou modlitebnu, která však s
farou a školou r. 1673 vyhořela. Tento údaj
je však s velkým otazníkem, neboť kostel stál
na dnešním místě,tedy v dostatečné vzdálenosti od náměstí zachváceného požárem a
zachoval se zvon z roku 1637, který pro svou
velkou váhu mohl být zavěšen pouze v pevné věži. Pokud byl dřevěný kostel zachvácen
požárem, záchrana zvonu by byla fakticky
nemožná. Pád z vysoké věže by jej musel
poškodit.
Žerotín nařizuje obyvatelům „na věčné
časy pravdivě čisté a nefalšované náboženství evangelické a apoštolské. Katolické náboženství se mohlo prosadit až po r. 1622.
Obec byla zaslíbena Matce Boží. V neděli byly
zakázány hry a zábavy. V r. 1625 odešel zdej-

ší farář do Kopřivné, a tak ves zůstala bez
faráře až do r. 1680. Krumperky patřily ke
Štítům a do r. 1650 k Hanušovicím. S příchodem faráře Karla Mosika dne 20. srpna 1680
bylo opět zřízeno samostatné beneficium.
9. července 1683 byl položen základní
kámen k novému kostelu. Podle tradice byla
pod základní kámen položena půlkrejcarová mince. Zda byl postaven po požáru, nebo
jestli chtěli obyvatelé jen krásnější kostel,

se již dnes nedozvíme. Roku 1786 proběhla přestavba kostela. Ta byla motivována
estetickými nároky měšťanů. Výzdoba byla
zajištěna především bohatou lidovou řezbářskou tradicí. Ta v kraji vyvrcholila r. 1873
založením odborné řezbářské školy v Králíkách. Řezbářské výrobky se odtud prodávaly
do Čech, Rakouska, Štýrska a Polska.
Jaroslava Cehová

Ještě o kostelním zvonu

Krátce se vrátíme ještě ke zvonu ve farním kostele sv. Máří Magdalény.
Jeho historická hodnota je vysoká,
neboť přečkal obě světové války a dokonce i období třicetileté války, kdy se místo
zvonů odlévaly spíše děla. Nejasnosti jsou
však s označením autora zvonu. Zhotovení je připisováno olomouckému zvonaři Georgu Zwergerovi a z jiné prameny
uvádějí opavské zvonaře Hanse Knaufa a
Kryštofa Gampku.
Historikové se přiklánějí spíše k dílně
Knaufa, neboť další jeho zvony jsou známy v Kopřivné a v Pustých Žibřidovicích.
Jaroslava Cehová

Zmutovaní pstruzi mají nakrmit lidi a zachránit ryby

Vypadá jako ryba, která to přehnala s
posilovnou i steroidy - řeč je o transgenetickém pstruhovi, který je výsledkem desetiletého snažení vědců na University of Rhode
Island (URI). Oproti původnímu pstruhovi
duhovému má několikanásobnou muskulaturu.
Cestu k vývoji takových mutantů otevřel
profesor Terry Bradley, který odhalil způsob, jak spustit myostatinem omezovaný
růst tkání.
Myostatin je bílkovina, kterou produkují
svalové buňky a koluje v krvi a zpomaluje
další růst svalů. Bradley také vysvětluje, že

zatímco u savců je po narození počet svalových vláken dán, u ryb s věkem narůstá.
Při zamezení tvorby myostatinu tak Bradley
předpokládal růst.
„U plemen krav belgická modrá mutace,
která omezila produkci myostainu, vedla k
20-25% nárůstu svalové hmoty. U myší se
hmota zdvojnásobila. U ryb funguje jiný
mechanismus, a tak jsme si nebyli jistí, zda
to bude fungovat,“ řekl Bradley.
Práce na hledání metody, jak u ryb zablokovat myostatin, nebyla jednoduchá. Vedla
přes injektáž 20 000 jiker různými druhy
DNA a sledování vyvolaných změn. Na konci snažení byl pstruh, který má podobně jako
belgická modrá až 25 % více svalové hmoty.
Navíc se podařil i další záměr, totiž že zmutovaní pstruzi předali svou mutaci i svým
potomkům. Navíc se ukazuje, že by mohli
zmutovaní pstruzi nabývat na váze mnohem
rychleji - což znamená, že se pro komerční
rybí farmy stane tento druh hitem.
V Evropě a USA vyprodukují komerční chovy každý rok 500 tisíc tun duhových

Telegramy na poštách skončily
Od 1. dubna 2010 přestali doručovatelé
České pošty roznášet telegramy. Důvod je
nasnadě. S trochou nadsázky lze totiž napsat, že většina z nich totiž už telegram v
poštovní brašně nenesla několik let.
Zatímco v období první republiky poštovní
telegrafisté telegrafním klíčem stále vylepšovaného Morseova vynálezu z roku 1837
vyťukali ke čtyřem milionům telegramů
ročně a v době reálného socialismu vychrlily
dálnopisy každý rok kolem deseti milionů
telegramů, s nástupem elektronické komunikace v devadesátých letech zažila tato
služba strmý pád.

Za rok 2009 přijali pracovníci 3 337 poboček Pošty od občanů celkem 756 telegramů.
Tedy v průměru 63 telegramy měsíčně na
celém území republiky.
Tradice se dodnes ale drží například
nemocnice, které v případě, že s pacientem
nemohou komunikovat a o jeho stavu chtějí
blízkým poslat vyrozumění, telegram občas
využijí. Prostě ho pošlou na adresu, kterou
má pacient v občanském průkazu, bez jistoty, že zprávu adresáti skutečně dostanou.
http://www.cpost.cz/
30. 3. 2010

pstruhů. Například v USA funguje podle
časopisu Popular Science 1000 farem, které
ročně prodají ryby za 80 miliónů dolarů (1,5
miliardy Kč).
Farmy by tak bez rozšiřování chovů, nebo
dokonce větší spotřeby krmiva pro ryby mohly zvýšit významně svou produkci. Uspokojily by tak stoupající poptávku po rybím mase,
která vedla na mnoha místech světa k vyplenění lovišť a ohrožuje některé druhy ryb.
Podle Bradleyho se nemusí konzumenti
obávat, že by svalová mutace mohla rybu
ovlivnit v jiných ohledech. Podobně si to
strávníci neuvědomují ani u zmutovaných
krav. Jeho rybí mutanti se údajně chovají
zcela normálně jako běžní pstruzi duhoví.
http://www.novinky.cz/veda-skoly/

Úřední deska
tu chybí
KŘIVÁ VODA - I v době internetu mají
tzv. úřední desky obecního úřadu své opodstatnění. Najdete ji také v každé místní
části Malé Moravy.
Jedinou výjimkou je Křivá Voda, která
je spádově vnímána jaké součást Podlesí. „Tam ale málokdo chodí často, proto
se například o některých prodejích třeba
pozemků od Pozemkového fondu vůbec
nedozvíme. Proč nemůže být vývěska i
tady?“ To je jeden z mnoha názorů.
Zdánlivě banální záležitost by mohl být
dobrou inspirací pro náš obecní úřad.
Petr Mahel
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Rumex OK 2 - Krmný šťovík

V minulém ročníku devítky jsme se věnovali základním plodinám. Letos se budeme věnovat tzv. pícninám, které byly a jsou hlavní plodinou pro zajištění chovu dobytka. Jako první
je začal člověk konzervovat sušením jako krmivo pro dobytek na zimu. Začneme rostlinou,
které se v naší zemi využívá i pro jiné než jako krmivo.
Krmný šťovík je vytrvalá plodina, vyšlechtěná na Ukrajině ke krmivářským účelům. V
České republice je ale známý především jako
netradiční plodina pro energetické využití,
zejména ve formě pevné biomasy v suchém
stavu pro vytápění budov. Hlavní výhodou
Rumexu OK 2 je jeho vytrvalost, čímž se šetří
náklady na každoroční orbu a další základní agrotechnické zásahy. Každoročně brzy
z jara obrůstá a ochrání tak dokonale půdu
proti vodní erozi (viz Obr.1). Je vhodný zvlášť
do svažitých pozemků i chladnějších oblastí,
neboť je také velmi tolerantní vůči mrazu.
Krmný šťovík lze využívat k více účelům,
některé lze i vhodně kombinovat.
Pevná biomasa pro vytápění
Rumex OK 2 je jednou z nejdůležitějších
tzv.energetických plodin u nás dosud využívaných pro energetické účely. Založení kultury
krmného šťovíku pro získání suché biomasy
se provádí zpravidla zasetím v jarním období.
V posledních „suchých“ letech se ale osvědčilo
také setí na podzim, protože pro jeho zdárné
vzejití je spolehlivě zajištěna alespoň nějaká
zimní vláha. Setí musí být provedeno velmi
pečlivě, protože drobná semena Rumexu OK
2 nesmí být umístěna hluboko – cca jen 1,5–2
cm, vyšší vrstvu půdy semeno nedokáže spolehlivě prorazit a porost je pak řídký. V prvém
roce po zasetí se ještě nesklízí, Rumex musí
jen spolehlivě zakořenit. Protože klí čí velmi
pomalu, pak se zpravidla vyskytuje zaplevelení pozemku, proto je nutné provádět „odplevelovací“ seč a to nejméně 2–3× do roka, pokosená hmota se ponechává na poli jako mulč.
Řádná sklizeň na suchou hmotu (jako palivo)
začíná od druhého roku vegetace.
V průběhu dalších let spočívá ošetřování
porostu především v přihnojování (každoročně
cca 1,5 až 2 q ledku/ha, nebo organická hnojiva včetně kejdy apod.). Dále je nutné každý
rok porost provzdušnit, nejlépe lehkým diskováním. Provzdušněné půdy pro dlouhodobou
vytrvalost šťovíkového porostu je naprosto
nezbytné, i přesto, že se mohou některé rostliny mírně poškodit. Porost pak ale rychle
regeneruje a proto je diskování výhodné. Provádí se zpravidla po letní sklizni, lépe, když je
půda vlhká. Ošetřování porostů šťovíku není
obecně náročné, ale je vhodné jej každoročně
pěstitelů m upřesnit podle konkrétního půdně-klimatického stanoviště.
Sklizeň se provádí ve stavu plné zralosti,
což bývá zpravidla již kolem 10. července. Lze
k tomu použít běžnou zemědělskou mechanizaci, vhodná je sekačka s použitím tzv.
„mačkačů“, čímž se robustní lodyhy částečně
naruší a lépe se pak posečená hmota dále
zpracovává. Zpravidla se lisuje do balíků,
vhodných pro přepravu k místu využití. Balíky lze využít přímo ke spalování v biokotelně,
obdobně jako balíky slámy. Výhodou Rumexu je mimo jiné i vysoká teplota tavitelnosti
popelů, což je zárukou toho, že se popel v kotli
netaví, „nesklovatí“, což se mnohdy stává při
spalování slámy, ze které se popel taví při
nižší teplotě.
Pro další zpracování lze balíky na místě
použití rozdružit a hmotu rozdrtit na drobnou řezanku. Tu je možné využít přímo k přikládání do kotle, pokud jsou k tomu vhodné
podmínky. Výhodné je zajistit např. mechani-

zované přikládání (zpravidla šnekové), podobně, jako při vytápění dřevní štěpkou.
Řezanku lze dále využít pro výrobu tzv.
tvarovaných biopaliv, briket, nebo pelet.
Brikety se lisují zpravidla tam, kde se jimi
může nahradit přikládání dřevěných polen, v
kotlích určených ke spalování biomasy – viz
Obr.2. Pelety jsou vhodné pro automatické
přikládání, k čemuž je třeba pořídit speciální kotel. V současné době by se tato možnost
mohla uplatňovat výrazněji, v souladu se
současnou významnou státní podporou pro
nákup těchto kotlů pro vytápění.
Po letní sklizni při plné zralosti (s využitím pro vytápění) krmný šťovík brzy obrůstá. Nevytváří již plodonosné lodyhy, ale přesto narůstá dostatek kvalitní zelené hmoty.
Vytváří pak mohutnou přízemní růžici listů,
kterou lze úspěšně zpracovat jako plnohodnotnou senáž pro krmení hospodářských zvířat (viz dále) a jeho porost se tak může využít
během jednoho roku pro více účelů.
Rumex OK 2 pro krmné účely
V poslední době začínají zemědělci stále
více zdůrazňovat také kvalitu krmné píce.
Rozsáhlým zatravňováním orné půdy, zvl.
v poslední době, je sice objemné píce dostatek, někdy až přebytek (a pak může být až
nežádoucím odpadem!), ale nemusí být vždy
dostatečně kvalitní. Proto se začíná využívat
krmný šťovík i k původnímu účelu, ke kterému byl vyšlechtěn, tedy pro krmení hospodářských zvířat. Získané výsledky jsou až
překvapivě příznivé. Zkrmováním šťovíkové
senáže se výrazně zvýšila dojivost krav a
současně byla zjištěna i vyšší tučnost mléka.
To se odrazilo přirozeně i na větším zisku z
chovu dojnic. Příznivé výsledky byly získány
rovněž při spásání šťovíkového porostu mladým dobytkem (nebo ovcemi). Dobrá kvalita
šťovíku zde zcela nahradila běžnou potřebu
přikrmování jadrným krmivem, které pak
nebylo ani potřeba. Tato zkušenost byla získána dlouholetým téměř sedmiletým spásání
m šťovíkového porostu mladým skotem na
výkrm.
Pro objektivní posouzení je ale třeba sta-

novit jeho konkrétní krmné hodnoty. Ty byly
zajištěny analýzami čerstvě sklízeného porostu krmného šťovíku, ve spolupráci s VÚ živočišné výroby. Vzorky byly odebírány v průběhu celého května, s cílem zjistit dynamiku
růstu šťovíku a hlavně předpokládaný vliv
stárnutí rostlin na změnu krmných hodnot.
Rumex OK 2 pro průmyslové využití
Šťovík – Rumex OK 2 vzbudil v poslední
době zájem různých firem i o jeho využití
pro některé průmyslové výrobky. Bylo např.
zjištěno, že má výborné izolační schopnosti a
proto bude zřejmě vhodný i pro výrobu stavebních materiálů. V tomto směru je už vyvinuto několik různých stavebních prvků a to
nejen izolačních desek, ale také přímo zdících
materiálů, jako jsou speciální cihly, apod.
Takto vyvinuté výrobky jsou přitom podstatně levnější, než tradiční stavební hmoty.
Využití uvedených nových výrobků může mít
zvlášť velký význam v současné ekonomické
krizi i pro zkvalitnění a zlevnění zateplování
budov, které je v poslední době masivně podporováno.
Současný stav pěstování Rumexu OK
2
Přes výhody a perspektivu krmného šťovíku není jeho pěstování dostatečně rozšířeno.
Je to dáno bohužel také mýtem z obavy z jeho
pěstovávání, které je ale zcela neopodstatněné, což bylo mnohokrát prokázáno. Další
příčinou může být ne vždy dostatečné zajištění odbytu šťovíkové produkce a mnohdy i
nesprávné ošetřování porostů. Nejdůležitější
příčinou je ale zrušení národních dotací pro
jeho produkci, počínaje rokem 2008. Zájem o
využívání Rumexu OK 2 začíná ale už vykazovat nedostatek jeho produkce a proto se v
současné době intenzivně hledají pěstitelé
rozsáhlejších ploch šťovíku, kteří pak budou
mít výhodu ve stabilním a dlouhodobém odbytu celé produkce šťovíkové biomasy. K tomu
je také nutné nalézt konkrétní podporu produkce Rumexu OK 2, např. v rámci programu
rozvoje venkova. Rozšířeným zařazením krmného šťovíku i dalších netradičních plodin do
zemědělské produkce tak bezesporu přispěje
i k žádoucí diversifikaci produkce a nezbytné
stabilizaci zemědělského rezortu.

Schůze Jednoty se zvolna proměnila v oslavu letošního MDŽ.

Vlasta Petříková
Více na www.biom.cz

Foto Kamila Tóthová
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Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice

Mobilní svoz nebezpečných odpadů z
domácností
Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte mobilního sběru
nebezpečných odpadů.
Mobilní sběr nebezpečných odpadů se uskuteční dne 8.5.2010 od 7:00 do 15:00 hod.
Bude zastavovat na těchto místech : Sklené (komunikace kolem kapličky, parkoviště,
točna autobusu), Malá Morava (kanceláře Farmy Morava, u bytovek, u pohostinství)
Zlatý Potok (zastávka autobusu, bývalá škola), Vysoký Potok (obecní úřad, bytovky),
Podlesí (u hřiště, u radnice), Křivá Voda (č.p. 2 paní Fousková), Vojtíškov (u okálů, u
bytovek, horní parkoviště), Vysoká (parkoviště), Vlaské (u p. Unzeitigové, u dílen, č.p. 4
paní Wojeschová)

Předávejte odpad přímo pracovníkům zajišťující svoz, v opačném
případě nebude odpad odvezen !!

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů můžete odevzdat
tyto druhy odpadů:
x Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
x Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
x Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
x Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
x Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.
x Kovový odpad a pneumatiky

Následující použité výrobky můžete kromě mobilního sběru také
v některých případech bezplatně odevzdat tam, kde jste je zakoupili:
x Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky,
videa apod.,
x Baterie a monočlánky,
x Akumulátory z osobních aut a motocyklů,
x Zářivky a výbojky,
x Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou
zárukou.

Informace, dotazy, připomínky:
x Obecní úřad Malá Morava, tel: 583 240161,
www.obecmalamorava.cz,
x www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů.
x Sběr odpadu je určen pouze pro občany, není určen pro podnikající fyzické a
právnické osoby. Žádáme občany, aby neodkládali jiný než uvedený odpad.
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Zápis z 18. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 18. 3. 2009 ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí od 16.00 hod.
Přítomní členové zastupitelstva obce: Ceh František (1),
Köhler Walter (2), Kubaník Milan (3), Marinov Antonín (4), Klimešová Emílie (5), Ščambura Rostislav (6), Temňák Josef (8), Tóth
Martin (9).
Z jednání neomluveni: Mgr. Šikula Radovan (7).
Přítomni občané : Kubaníková Anna, Temňáková Anna, Sedlák
Karel, Jeremka Milan, Koníček Arnošt, Koníčková Romana, Postřehovská Ludmila, Postřehovský Josef, Cehová Jaroslava, Pospíchal
Petr, Sedláková Libuše, Ceh Miroslav, Pospíchalová Petra, Pospíchalová Kateřina, Pospíchal Antonín, Miroslav Ceh ml.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování,
(×) nepřítomen.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Volba zapisovatele z jednání.
3. Volba ověřovatelů z jednání.
4. Rezignace na mandát člena zastupitelstva – nástup náhradníka.
5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
6. Odměna nového člena zastupitelstva.
7. Žádosti o příspěvek:
7.1. TJ Sokol Malá Morava
7.2. Charita Šumperk
7.3. Město Hanušovice
7.4. Horní Pomoraví
7.5 Armáda spásy
7.6. Hospic na Sv. Kopečku
7.7. Alienteam.
8. Příspěvek na dopravní obslužnost.
9. Příspěvek na provoz MŠ.
10. Smlouva o prodeji dříví v roce 2010.
11. Souhlas s přijetím dotace.
12. Kulturní akce – jubileum obce.
13. Rozpočet obce na rok 2010.
14. Poskytnutí půjček z FRB.
15. Realizace energetických úspor v MŠ.
16. Změny výše poplatků.
17. Aktualizace místního programu rozvoje vesnice.
18. Komplexní pozemková úprava Červený Potok.
19. Pronájmy bytů.
20. Souhlas s investicemi a opravami.
21. Souhlas se stavbou solární elektrárny.
22. Souhlas se stavbou rekreačního objektu.
23. Záměry prodeje:
23.1. Koupilovi
23.2. Kršňák
23.3. Vaněk
23.4. Kučera.
24. Záměr pronájmu:
24.1. Čermákovi
24.2 Bomberovi.
25. Souhlas s převodem pozemku do majetku obce.
26. Vyhodnocení plánu financování vodovodů.
27. Výsledek inventarizace majetku obce.
28. Zpráva o činnosti obecních knihoven.
29. Zpráva o činnosti v obecních lesích.
30. Věřejnoprávní kontrola MŠ.
31. Výroční zpráva o poskytování informací.
32. Zpráva o stavu veřejného pořádku.
32. Diskuse.
34. Závěr jednání.
2010/18/01: ZO schvaluje program jednání
Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
o
+
+
+
+
+
×
+
+
2. Určení zapisovatele z jednání
2010/18/02: ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní
Simonu Pospíchalovou.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
1
2
3
4
o
+
+
+

5
+

6
+

7
×

8
+

9
+

3. Určení ověřovatelů zápisu
2010/18/03: ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu
paní Emílii Klimešovou a pana Rostislava Ščamburu.
Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
o
+
+
+
+
+
×
+
+
4. Rezignace na mandát zastupitele a nástup náhradníka
Dne 22. 1. 2010 obdržel starosta obce rezignaci paní Martiny
Hulínové na mandát člena zastupitelstva obce. Tímto dnem jí, podle
zákona o volbách, nevratně mandát zanikl. Na tento uvolněný mandát nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže volební strany
(Moravané), a to pan František Ceh. Starosta jej vyzval ke složení
slibu.
2010/18/04: ZO bere na vědomí rezignaci Martiny Hulínové
a nástup náhradníka pana Františka Cehy.
5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Přítomní byli starostou informováni o plnění usnesení z minulého
zasedání a s činností obecního úřadu v tomto období.
2010/18/05: ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého
zasedání.
6. Odměna nového člena zastupitelstva
Zastupitelstvu byl předložen návrh na stanovení odměny za výkon
funkce novému členovi zastupitelstva. Výše odměny je upravena
nařízením vlády č. 37/2003, ve znění pozdějších předpisů.
2010/18/06: ZO schvaluje ZO schvaluje poskytnutí měsíční
odměnu za výkon funkce zastupitele od 1. 4. 2010 Františku
Cehovi ve výši 460 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7. Žádosti o příspěvek
7.1. TJ Sokol Malá Morava
O příspěvek na provoz TJ požádal zástupce oddílu pan Karel Sedlák. Požaduje celkem 31 900 Kč.
V letošním roce požaduje příspěvek na opravu vnitřních prostor
kabiny 25 000 Kč, na nákup benzínu a oleje do malotraktoru 4 400
Kč a na nákup sportovních potřeb 2 500 Kč.
Výše příspěvků poskytnutých v minulých letech:
2007: 25 000 Kč
2008: 30 000 Kč
2009: 30 000 Kč
2010/18/07: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Sokol
Malá Morava výši 30 000 Kč na opravy a nákup materiálu v
roce 2010.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7.2.Charita Šumperk
O příspěvek požádala ředitelka Charity Šumperk Ing. Marie
Vychopeňová. Charita v roce 2009 zaznamenala nárůst uživatelů
na celkem 20, z toho u osmi se jednalo o ošetřovatelskou službu,
2 uživatelé využívali osobní asistenci a zbytek tvořil rozvoz obědů
důchodcům.
Výše příspěvků v minulých letech.
2007: 8 000 Kč
2008: 10 000 Kč
2009: 15 000 Kč
2010/18/08: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě
Šumperk výši 15 000 Kč na pokrytí části provozních nákladů
pečovatelské služby a osobní asistence v roce 2010.
Hlasování: 7:1:0 (schváleno)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
×
+
+
7.3. Město Hanušovice
Jako každoročně i v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování
knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních
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knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2010.
Výše příspěvků v minulých letech:
2007: 10 000 Kč
2008: 10 000 Kč
2009: 22 000 Kč
2010/18/09: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanušovice na poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb a schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 22 000 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7.4. MAS Horní Pomoraví
MAS Horní Pomoraví, o. p. s., jejímž členem je i Obec Malá Morava, vznikla za účelem rozvoje území s hlavní prioritou posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce v našem
regionu. Obce a města v této místní akční skupině plní mimo jiné
úlohu jakéhosi garanta rozvoje tohoto regionu.
2010/18/10: ZO schvaluje poskytnutí členského příspěvku
na rok 2010 MAS Horní Pomoraví ve výši 10 690 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7.5. Armáda spásy Šumperk
O finanční podporu služeb Armády spásy v šumperském regionu
požádal ředitel David Jersák. Navrženo bylo poskytnout symbolický
příspěvek, stejně jako v loňském roce, do výše 3 000 Kč.
2010/18/11: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Armádě spásy Šumperk ve výši 3 000 Kč na provoz v roce
2010.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7.6. Hospic na sv. Kopečku Olomouc
O finanční podporu služeb Hospice požádala ředitelka Mgr. Jana
Vážanová. Tato organizace pečuje v Olomouckém kraji o těžce
nemocné klienty v závěrečném stádiu jejich života, jejichž převážná většina (cca 73 %) je s onkologickou diagnózou. Navrženo bylo
poskytnout symbolický příspěvek, stejně jako v loňském roce ve výši
3 000 Kč.
2010/18/12: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Hospicu na sv. Kopečku v Olomouci ve výši 3 000 Kč na provoz v roce 2010.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7.6. Alienteam.cz
O finanční příspěvky požádal předseda klubu Mgr. Radovan Šikula. Jeden příspěvek se týká spolufinancování stavebních úprav hřiště
v Malé Moravě – pokrytí umělou trávou. Žadatel v žádosti doručené
dne 1. 10. 2009 požaduje spoluúčast obce ve výši 40 000 Kč. Druhý
příspěvek ve výši 20 000 Kč požaduje na provoz klubu v roce 2010.
Vzhledem k výši požadovaných příspěvků starosta Antonín Marinov navrhl vyhovět pouze jedné žádosti. Jelikož Mgr. Šikula není
přítomen, aby sdělil kterou žádost preferuje, starosta navrhl finančně podpořit opravu hřiště v Malé Moravě, ale neví, zda ze strany
sdružení stále trvá zájem. V případě, že již prostředky na opravu
hřiště nebudou požadovány, bude na příštím zasedání zastupitelstva rozhodováno ve věci příspěvku na provoz.
Příspěvek bude účelově vázán na dotaci z programu LEADER ČR,
získané prostřednictvím MAS Horní Pomoraví.
2010/18/13: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 40 000 Kč na spolufinancování projektu na pokrytí
hřiště v Malé Moravě umělou trávou.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
8. Příspěvek na dopravní obslužnost
Obci byl doručen návrh dohody mezi Obcí Malá Morava a Městem
Šumperkem ke spolufinancování dopravní obslužnosti částkou 108
480 Kč, která je podílem na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové
dopravy stanoveným ve výši 192 Kč na jednoho obyvatele.
2010/18/14: ZO schvaluje uzavření dohody s městem Šumperk o spolufinancování dopravní obslužnosti v roce 2010
částkou 108 480 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
9. Příspěvek na provoz mateřské školy
Návrh předložila za MŠ tehdejší ředitelka paní Sylva Miklasová v
celkové výši 460 000 Kč. Starosta navrhl příspěvek navýšit ještě o 10
000 Kč. Tyto prostředky budou použity na zřízení webové prezentace
školky, včetně plateb za doménu, za prvotní grafické zpracování a
měsíční poplatek za provoz. Mateřská škola je příspěvkovou organizací obce.

2010/18/15: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřské
škole Malá Morava na provoz v roce 2010 ve výši 470 000 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
10. Smlouva o prodeji dříví v roce 2010
O uzavření smlouvy o prodeji dříví a pěstebních pracech v letošním roce požádala společnost Lesy Jedlí, s. r. o., se sídlem Jedlí 65.
2010/18/16: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví
v roce 2010 se společností Lesy Jedlí, s. r. o., se sídlem Jedlí
65.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
11. Souhlas s přijetím dotace
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2010.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 11. 3. 2010 zčásti vyhovělo
naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 30 000 Kč na oslavy výročí
obce.
2010/18/17: ZO schvaluje přijetí dotace od Olomouckého
kraje ve výši 30.000,- Kč na pořádání oslav výročí obce.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
12. Informace o oslavách výročí obce
Přítomným byla Antonínem Pospíchalem představena rámcová
prezentace akce, včetně rozpočtu. Následovala diskuze o průběhu
a rozpočtu oslav.
2010/18/18: ZO bere na vědomí rámcovou prezentaci oslav.
13. Rozpočet obce na rok 2010
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtu obce Malá
Morava na rok 2010, který byl řádně vyvěšen na úřední desce. Byl
sestaven převážně podle čerpání příjmů a výdajů vycházejících
z minulého roku. Na straně příjmů bylo stále počítáno s mírným
poklesem daňového inkasa. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z rezerv minulých let. Rovněž byly zohledněny plánované činnosti na rok 2010. Zastupitelstvem byly projednány drobné změny
a návrh upraven. Také byl projednán rozpočet Sociálního fondu na
rok 2010. (Přesné znění rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto zápisu, která
je k nahlédnutí na webových stránkách obce, popřípadě na požádání
přímo na obecním úřadě - pozn. redakce)
2010/18/19: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok
2010 jako schodkový takto: Celkové příjmy ve výši 9 013 077
Kč, celkové výdaje ve výši 10 730 822,70 Kč, financování ve
výši 1 717 745,70 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
14. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků z FRB byl zastupitelstvu předložen návrh na poskytnutí těchto
půjček.
2010/18/20: ZO schvaluje poskytnutí půjček na opravy domů
těmto žadatelům:
Karel Turoň, bytem Vysoký Potok, částka ve výši 90 000
Kč na výměnu oken a vstupních dveří. Marika Špárníková,
Vysoký Potok, částka ve výši 110 000 Kč na rekonstrukci koupelny a výměnu elektroinstalace.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
15. Realizace energetických úspor v Mateřské škole Malá
Morava
Obec Malá Morava uspěla se žádostí a získala dotaci z Evropské
unie – Operačního programu Životního prostředí, v rámci prioritní
osy 3 na realizaci energetických úspor, které budou spočívat v zateplení obvodového pláště budovy, výměně oken a vstupních dveří a
výměně stávajícího kotle na tuhá paliva za kotel na biomasu. Dotace
je ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Získáme tak
1 411 875 Kč, vlastní zdroje jsou ve výši 156 876 Kč a ostatní nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 439 120 Kč. Pro realizaci tohoto projektu je
nutno zadat zjednodušené podlimitní řízení.
Pro výběr dodavatele na základě výběrového řízení bylo navrženo
jmenovat za členy výběrové komise tyto zastupitele: Antonín Marinov,
Milan Kubaník, Martin Tóth, Emílie Klimešová a Josef Temňák.
2010/18/21: ZO schvaluje vyhlášení zjednodušené podlimitní řízení na výběr dodavatele na akci „Realizace energetických úspor v Mateřské škole Malá Morava“.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2010/18/22: ZO jmenuje za členy výběrové komise pana
Antonína Marinova, Milana Kubaníka, Martina Tótha, Emílii
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Klimešovou a Josefa Temňáka.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2010/18/23: ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s
vítězem výběrového řízení na základě doporučení výběrové
komise.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2010/18/24: ZO souhlasí s přijetím podpory v Operačním
programu Životní prostředí na projekt „Realizace energetických úspor v Mateřské škole Malá Morava“.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
16. Změny poplatků
Obec se díky novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH) stala dnem 1. 2. 2010 plátcem daně z přidané hodnoty.
V návaznosti na změnu tohoto zákona je obec nucena přistoupit ke
změnám některých cen. Mimo poplatků za vodu, které byly řešeny
na minulém zasedání zastupitelstva, se dále jedná o poplatky za
krátkodobý pronájem (do 48 hodin) a o poplatky za svoz komunálního odpadu od podnikatelů, kteří mají s obcí sepsány smlouvy. Vzhledem k tomu, že krátkodobý pronájem využívají především občané a
organizace - neplátci DPH bylo navrženo, aby cena za výše uvedené
nájemné by byla včetně DPH. U smluv za svoz odpadů od podnikatelů bylo navrženo, aby k dosavadní sazbě za odvoz byla připočtena
příslušná sazba DPH.
2010/18/25: ZO schvaluje změnu poplatků. Dosavadní
poplatky za krátkodobý pronájem budou nově včetně DPH,
k dosavadním poplatkům za svoz komunálního odpadu od
podnikatelů bude příslušná částka DPH připočtena.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
17. Aktualizace „Místního programu rozvoje vesnice Malá
Morava“
2010/18/26: ZO schvaluje aktualizaci „Místního programu
rozvoje vesnice Malá Morava“.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
18. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Červený Potok
Zastupitelstvu byly předloženy návrhy dohod o změně katastrálních hranic mezi k. ú. Červený Potok, Malá Morava a Zlatý Potok, v
rámci komplexní pozemkové úpravy k. ú. Červený Potok.
2010/18/27: ZO schvaluje dohodu o změně katastrální hranice mezi k. ú. Červený Potok a k. ú. Malá Morava, z které vyplývá, že po zapsání KPÚ Červený Potok do katastru
nemovitostí se bude tok řeky Moravy nacházet v k. ú. Malá
Morava a jeho pravý břeh bude tvořit katastrální hranici s k.
ú. Červený Potok.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2010/18/28: ZO schvaluje dohodu o změně katastrální hranice mezi k. ú. Červený Potok a k. ú. Zlatý Potok, z které
vyplývá, že po zapsání KPÚ Červený Potok do katastru
nemovitostí bude tuto katastrální hranici tvořit střed zaměřené bezejmenné neupravené vodoteče.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2010/18/29: ZO bere na vědomí soupis nároků obce vstupujících do komplexní pozemkové úpravy Červený Potok.
19. Pronájem bytů
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje dvěma volnými byty,
a to v Malé Moravě č. 88 po paní Urbanové a v Podlesí 38 po paní
Bobrowské. Byt v Podlesí je možno pronajmout ihned. Byt v Malé
Moravě asi od dubna, května 2010, po provedení drobných oprav.
Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny žádosti těchto
zájemců: Antonín Marinov, Lukáš Ceh, Vlasta Kolářová, Jaroslava
Ernestová.
První tři žadatelé mají zájem pouze o byt v Malé Moravě, Jaroslava Ernestová žádá o byt v Podlesí.
Starosta Antonín Marinov informoval o skutečnosti vyplývající z
§ 83 odst. 2 zákona o obcích a sdělil zastupitelům, že se nezapojí
do diskuse o tomto bodu jednání a také že se vzdává hlasování při
rozhodování o tomto bodu. Zároveň předal slovo místostarostovi obce
Milanu Kubaníkovi, aby pokračoval v projednávání. Místostarosta
po diskusi navrhl, aby byl pronájem bytu na Malé Moravě poskytnut
Antonínu Marinovi.
2010/18/30: ZO schvaluje poskytnutí nájemního bytu v Malé
Moravě panu Antonínu Marinovi.
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Dále bylo navrženo byt v Podlesí paní Ernestové nepronajímat.
2010/18/31: ZO schvaluje usnesení neposkytnout nájemní
byt v Podlesí paní Jaroslavě Ernestové.
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20. Souhlas s investicemi a opravami
Starosta předložil ke schválení souhlas s realizací těchto větších
akcí a oprav v roce 2010:
Rekonstrukce části vodovodu v Podlesí, výstavba části veřejného osvětlení ve Vojtíškově – v případě získání dotace, rekonstrukce
památníku padlých v 1. sv. válce v Malé Moravě – souhlas s podáním žádosti o dotaci, rekonstrukce rozvodů vody, odpadů a bytových
jader v Malé Moravě 89 a 1 max. 2 byty ve Vojtíškově a rekonstrukce
společné elektroinstalace v bytovém domě Vojíškov čp. 79.
2010/18/32: ZO schvaluje provedení navrhovaných investic a oprav a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu
pomníku v Malé Moravě.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
21. Souhlas se stavbou solární elektrárny
Pan Rudolf Gažár požádal obec Malá Morava o souhlas s umístěním malé solární elektrárny - fotovoltaických panelů (do 30 kW) na
střechu budovy Severomoravské chaty.
2010/18/33: ZO souhlasí se stavbou solární elektrárny na
budově Severomoravské chaty.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
22. Souhlas se stavbou rekreačního objektu
Manželé Alena a Petr Šeflovi požádali obec Malá Morava o souhlas se stavbou rekreačního objektu na st. p. č. 27 v k. ú. Vysoká
u Malé Moravy. Zároveň požádali o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o uložení vedení elektrické přípojky do obecních pozemků
p. č. 648 a 645.
2010/18/34: ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na
pozemku st. p. č. 27 a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o uložení vedení elektrické přípojky do pozemků p. č. 648
a p. č. 645 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy s manželi Alenou a
Petrem Šeflovými.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
23. Záměry prodeje
23.1. Koupilovi
Žadatelé Lenka a Tomáš Koupilovi požádali o prodej části pozemku p. č. 1617/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30
m2 v k. ú. Malá Morava. Uvedenou parcelu hodlají využít k výstavbě
zádveří chránící vstup do domu v jejich vlastnictví na st. p. č. 168.
2010/18/35: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.
č. 1617/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Malá
Morava.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
23.2. Kršňák
Žadatel pan Karel Kršňák požádal o prodej části pozemku p. č.
2142 – ostatní plocha v k. ú. Podlesí-město. Požadovanou část parcely využívá jako předzahrádku a přístup ke komunikaci. Tento pozemek je již mnoho let oplocený a je užíván pouze žadatelem.
2010/18/36: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
2142 – ostatní plocha v k. ú. Podlesí-město.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
23.3. Vaněk
Žadatel Ing. Ivo Vaněk požádal o prodej pozemku p. č. 49 ostatní
plocha o výměře 581 m2 v k. ú. Vojtíškov, za účelem výsadby okrasných keřů a údržby pozemku. Požadovaná parcela přímo nesousedí s
pozemky žadatele, mezi nimi je také pozemek p. č. 1818, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 223 m2, také ve vlastnictví obce.
Ovšem jako komunikace slouží pouze minimální část pozemku. Na
pozemku p. č. 49 se také z velmi malé části nachází komunikace
- příjezd k nemovitostem. Proto bylo navrženo na tento pozemek
neschvalovat záměr prodeje, ale část pozemku, která není užívána
jako komunikace, pronajmout včetně části p. č. 1818.
Starosta nechal hlasovat o návrhu neschvalovat záměr prodeje.
2010/18/37: ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 49
v k. ú. Vojtíškov.
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Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
Starosta nechal hlasovat o návrhu schválit záměr pronájmu.
2010/18/38: ZO schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.
č. 49 a 1818 v k. ú. Vojtíškov.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
23.4. Kučera
Zastupitelstvem byl dne 3. 12. 2008 schválen záměr prodeje části
pozemku p. č. 650 (nyní 650/1). Žadatelem byl pan Karel Kučera.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen a na tento záměr reagoval také
pan František Winter, který je také vlastníkem sousední nemovitosti p. č. 146/1 a který zde provozuje zemědělskou výrobu. Měl by rovněž zájem o odkoupení části této nemovitosti. Jelikož tento pozemek
není v současnosti využíván ani jedním ze žadatelů, bylo navrženo
tuto část pozemku neprodávat a zrušit schválený záměr prodeje.
2010/18/39: ZO revokuje usnesení č. 2008/12/31 ze dne 3. 12. 2008.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
24. Záměr pronájmu
24.1. Čermákovi
Žadatelé Lubomír a Marie Čermákovi požádali o pronájem pozemků kolem domu čp. 156 v Malé Moravě. Jedná se o části pozemků p.
č. 235/1, 235/2 a 235/3 a které v současné době a i v minulosti užívali
jako zahradu. Na ostatních částech těchto pozemků se nachází zpevněná plocha, sloužící jako přístup k prodejně potravin na Malé Moravě.
Jelikož žadatelé nejsou majiteli domu čp. 169, bude před podepsáním
nájemní smlouvy vyžadován souhlas majitelek domu s pronájmem,
další možností je uzavření nájemní smlouvy přímo s nimi.
2010/18/40: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.
č. 235/1, 235/2 a 235/3 v k. ú. Malá Morava.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
24.2. Bombera
Žadatelé Ing. Jan a Eva Bomberovi požádali o pronájem pozemků kolem domu čp. 4 v katastrálním území Sklené u Malé Moravy.
Jedná se o části pozemků p. č. 890 a p. č. 883. Na jednání zastupitelstva 27. 8. 2009 byl schválen záměr pronájmu. Záměr pronájmu
byl řádně zveřejněn a na jeho základě se přihlásil pan Pravoslav
Zbořil také se žádostí o pronájem těchto pozemků. Je rovněž majitelem sousedních nemovitostí a rekreačního domu. Po diskusi bylo
navrženo revokovat usnesení.
2010/18/41: ZO revokuje usnesení č. 2009/15/22 ze dne
27.8.2009.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
25. Souhlas s převodem majetku do vlastnictví obce
V obci Malá Morava byla v minulosti postavena zděná autobusová
zastávka na pozemku p. č. 250 o výměře 23 m2 v k. ú. Malá Morava.
Majitelem stavby je obec Malá Morava, majitelem tohoto pozemku
je Česká republika ve správě Podniku bytového hospodářství Hanušovice. Tento podnik již ovšem zanikl. Nástupnickou organizací je
město Hanušovice. Navrženo bylo zahájit jednání s městem o možném odkupu tohoto pozemku.
2010/18/42: ZO souhlasí s převodem pozemku st. p. č. 250 o
výměře 23 m2 v k. ú. Malá Morava do vlastnictví obce.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
26. Vyhodnocení plnění plánu financování rozvoje vodovodů a kanalizací obce
V roce 2009 probíhaly na vodovodech a kanalizacích pouze udržovací práce. Na vodovodech se vyskytly dvě závady, kvůli kterým
vznikl krátkodobý výpadek v zásobování pitnou vodou v místní části
Vojtíškov. V místní části Podlesí je připraveno stavební povolení na
rekonstrukci části vodovodního potrubí v délce cca 250 m. Oprava by
se měla realizovat v tomto roce. Z těchto důvodů je navrženo aktualizovat plán financování vodovodů a kanalizací o částku 500 000 Kč
na tuto rekonstrukci.
2010/18/43: ZO schvaluje aktualizaci plánu financování rozvoje
vodovodů a kanalizací a bere na vědomí zprávu o jeho plnění.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
27. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2009
Starosta obce Antonín Marinov přednesl zprávu Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace.
2010/18/44: ZO bere na vědomí výsledek inventarizace
obce

28. Zpráva o činnosti obecních knihoven
Přítomní byli seznámeni se zprávou o činnosti obecních knihoven v roce 2010. Zprávu předložila paní Dana Urbanová, vedoucí
knihovny v Hanušovicích. V knihovně Malá Morava jako knihovnice
pracoval Jana Morongová. Byl zde zaznamenán pokles výpůjček na
482 a zaregistrováno bylo pouze 11 čtenářů. Nebyly pořádány žádné
akce pro veřejnost. V současnosti zde již paní Morongová nepracuje.
Novou knihovnicí je Romana Brůnová z Malé Moravy. V Podlesí, kde
je knihovnicí paní Ludmila Postřehovská byl zaznamenán nárůst
výpůjček na 1 387. Zaregistrováno bylo 33 čtenářů. Byly zde organizovány dvě akce pro veřejnost.
2010/18/45: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti obecních
knihoven v roce 2009.
29. Zpráva o činnosti v obecních lesích
Informace přednesl starosta obce. Práce v lesích prováděla společnost
Lespol Olomouc, s. r. o., na základě uzavřené smlouvy. Celkem bylo
vytěženo 259 m3 dříví, převážně kůrovcového dříví a dříví poškozené
povětrnostními vlivy. Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2009
byly ve výši 129 770,70 Kč. Výdaje na lesní hospodářství v roce 2009 byly
ve výši 29 324,- Kč na činnost OLH a 2 730,- Kč na nákup materiálu.
2010/18/49: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních
lesích v roce 2009.
30. Výsledek veřejnoprávní kontroly mateřské školy
Přítomným byla předložena zpráva o výsledku této kontroly, kterou provedl dne 25. 2. 2010 auditor pan Miroslav Chaloupka. Cílem
bylo zkontrolovat použití přidělených finančních prostředků z příspěvků a dotací v loňském roce. Výsledkem je konstatování, že svěřený majetek a finanční prostředky jsou spravovány způsobem odpovídajícím účelu a potřebám organizace. Vedení účetní a operativní
evidence je na dobré úrovni. Kontrolou nebylo zjištěno nesprávné a
nehospodárné vynakládání finančních prostředků.
2010/18/47: ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly mateřské školy.
31. Výroční zpráva o poskytování informací
Zastupitelstvu byla předložena výroční zpráva o poskytování
informací za rok 2009 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2010/18/48: ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací.
32. Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci
Zprávu předložil zástupce Policie ČR, obvodního oddělení v Hanušovicích, praporčík Petr Kozák.
2010/18/49: ZO bere na vědomí zprávu o stavu veřejného pořádku
v obci za rok 2009.
33. Diskuse
Člen zastupitelstva pan Martin Tóth požaduje znovu začít řešit
případ paní Drahomíry Kurečkové a jejich psů. Starosta informoval
o stavu věci. Bylo navrženo o této informaci informovat Veterinární
správu, Krajskou hygienickou stanici a ochránce zvířat a požadovat
ze strany paní Kurečkové nápravu.
2010/18/50: ZO schvaluje podání podnětu na prošetření
paní Drahomíry Kurečkové a jejího chovu psů k Veterinární
správě, Krajské hygienické stanici a ochráncům zvířat.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
- paní Jaroslava Cehová informovala o stavu chodníků před
domem čp. 38 a 39 v Podlesí a požaduje nápravu.
- paní Ludmila Postřehovská informovala o zatékání vody přes
střechu domu čp. 135 v Podlesí při tání sněhu a o stavu komunikace
před domem.
- pan Miroslav Ceh ml. požaduje výměnu stávajícího druhu vytápění přímotopy za jiný.
Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Marinov poděkoval panu Antonínovi Pospíchalovi za bezplatný pronájem
místnosti, všem přítomným zastupitelům a občanům poděkoval za
účast a v 18:00 hodin jednání ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 24. 3. 2010
Ověřovatelé zápisu: Emílie Klimšová, Rostislav Ščambura
Zapsala: Simona Pospíchalová
Starosta obce: Antonín Marinov
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Vyšla kniha „Malíř zvěře Jiří Židlický“
„V roce 2010 uplyne 60 let od úmrtí Jiřího
Židlického. Je to dlouhá doba. A je to údobí, které přispívá tomu, že tvorba Jiřího
Židlického jakoby se vytrácela z povědomí

lidí, kteří mají vztah ke zvěři a přírodě. V
minulosti i v době současné jsou vydávány
obrazové publikace našich předních fotografů a jakoby se zapomínalo na malíře, kteří

svoji tvorbu zaměřili na zvěř. Až na malé
výjimky knihy ilustrované mistrem, převážně myslivcům blízké, jsou i na pultech
antikvariátů vzácností. A to je důvod, proč
jsem se ujal práce na této knize. Netajím se
tím, že jedním z hlavních důvodů je můj bezmezný obdiv ke ztvárnění, jakým nám mistr
představuje zvěř. Jestliže se vám budou jednotlivé ilustrace líbit, budou ve vás dnešní
uspěchané době vyvolávat vzpomínky na
chvíle strávené v přírodě, někomu vzpomínky lovecké, anebo jen připomínat krásu
a umění mistra Jiřího Židlického, pak tato
kniha splnila svůj účel. Nic víc jsem dosáhnout nechtěl.“
Tolik úvodní slovo výpravné, reprezentativní obrazové publikace o malíři a kreslíři
Jiřím Židlickém, jehož jméno je jistě velmi
dobře známé všem milovníkům přírody a
myslivosti.
Pro nás, občany naší obce, však je na celé
knize nejzajímavější, že jejím autorem není
nikdo jiný, než pan inženýr Zdeněk Auerswald
z Malé Moravy. Právě jeho jsou slova, která
jsme si vypůjčili v úvodu.
Petr Mahel
Obrázek Jiří Židlický

Jak utekla čarodějnice Bařina
Nad Valbeřicemi na vršku, který se jmenuje Kámen, bydlela čarodějnice Bařina.
Byla tu sama, nikoho neměla ráda a také
nikoho do lesa kolem vršku nepouštěla.
Když někdo hledal v lese hříbky - kuřátka,
babky a praváky, poslala na něj Bloudiváka.
Komu Bloudivák šlehl větvičkou po pravé
tváři, ten v lese zabloudil a chodil kolem
dokola a vůbec nepoznal,že chodí v jednom
kruhu třeba desetkrát. Takový nešťastník
jen těžko hledal cestu domů. Bařina se zlostně mračila a byla stále mrzutější.
Podbělník, pán lesa, sledoval Bařinu již
dlouho. Nechtěl mít ve svém lese takovou
zlou čarodějnici. Bařina však byla na Kamenáči doma a dokud se sama nerozhodne,
nemůže ji nikdo vyhnat. Co dělat? Podbělník chodil po lese a přemýšlel. Zkoušel čarodějnici Bařině domluvit, ale ta jen křičela,
hartusila a řinčela pohrabáči.
Blížil se svátek svatého Jana, a to dějí v
lese kouzelné příhody. Otvírají se skály a
vydávají svoje poklady, kvete zlaté kapradí,
víly tančí v kouzelných rejích a skřítkové,
když dupnou nožkou, zanechávají na chodníčcích podkůvky, které jim spadnou z okovaných botiček s malou ostruhou a odtrou
špičkou. Les se rozzáří světýlky svatojánků
a stromy voní smolnou vůní.
Podbělník měl starosti. Věděl.že Bařina
svojí zlobou může krásný svátek pokazit.
Když se tak procházel po loukách, potkal
Ovsíře. Je to rytíř s ostrým kopím a střapatou
chocholkou s famfrnochem na přílbici. Když
sluníčko příliš pálí, namočí si famfrnoch a
ochladí si přílbici. Podbělník se zaradoval.
Už ví, kdo bude chránit území před zlobou
čarodějnice Bařiny. Právě Ovsíř dostal tento
úkol. Povolal svoje vojsko a všude postavil
hlídky. Jakmile Bařina začala škodit někde
na louce, hned bylo vojsko v pohotovosti.

Od té doby můžete vidět vojsko rytíře
Ovsíře, jak hlídá na všech loukách a mezích
od Králického Sněžníku až na západ. A tam
všude Bařina nemůže. Proto se se svojí zlobou odstěhovala a niko neví kam.

Slavnost svatého Jana už začíná. Podbělník na ní vyznamenená rytíře a ten se bude
od této chvíle jmenovat Rytíř Ovsíř dvouřízný.
Milena Brňáková

Vítězná trojice z „maškaráku“ ve Vojtíškově - Natálka Pavlů, Dominik Vávra a maličká
Anička Mikuličová.
Foto Kamila Tóthová
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Jak jsme oslavili Mezinárodní den žen
„V měsíci březnu osmý den,
jak tisíc houslí zpívá,
ty nejkrásnější písně jeno lásce, která je živá.
V měsíci březnu osmý den,
srdíčko štěstím skáče,
mějte tak šťastný každý denvy ženy-maminky naše.“
Přáním pevného zdraví, hodně štěstí,
životní pohody a lásky byla přivítána s kyticí
rudých karafiátů a hřejivým polibkem každá
z přítomných žen, jež se účastnila v sobotu
6. března 2010 v 18 hod. oslav MDŽ v pěkné
hospůdce „U Élišky“ na Vysoké. Této role se
ujal pořadatel akce – JUDr. Karel Reichl.
Historii tohoto významného svátku si
připomněli všichni zúčastnění. Dovolte, abychom ji přiblížili také vám.
V březnu roku 1857 stávkovaly americké
ženy z textilních továren za zlepšení pracovních podmínek. Další stávkou, spojenou s
tímto svátkem, byla stávka švadlen v New
Yorku v roce 1908. Ženy požadovaly zkrácení pracovní doby, lepší platy, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí.
Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla
Socialistická strana USA, že Národní den
žen připadne na poslední únorovou neděli.
O dva roky později navrhla Němka Clara Zetkinová na konferenci socialistických
organizací v Kodani zavedení Mezinárodního dne žen jako připomínky demonstrací
švadlen v USA.
V roce 1911 se poprvé slavil MDŽ v
Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Ženy s podporou mužů požadovaly na

rozsáhlých demonstracích volební právo a
konec diskriminace v zaměstnání.
Ruské ženy si MDŽ poprvé připomněly v roce 1913. V následujícím roce se po
celém světě konaly v období kolem 8. března demonstrace proti válce. V únoru 1917
v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod heslem
„chléb a mír“. Týden poté byl ruský car donucen abdikovat a prozatímní vláda schválila i
volební právo žen. Demonstrace se konala
23. února, což připadá na 8. března kalendáře gregoriánského.
V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí
MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729
delegátek ze 73 zemí a přijaly deklaraci o
podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. OSN oficiálně uznala MDŽ
v roce 1975. V důsledku toho jej následně
přijaly mnohé národní vlády. 8. březen je
každoročně výrazně připomínán v Evropské
unii. Mimochodem, MDŽ připomíná třeba i
Madelaine Albrihgtová ve svých pamětech.
V několika posledních letech je MDŽ připomínáno ve světě heslem „Invest in Caring
not Killing“ (Investujte do pečování, ne do
zabíjení).
Mezinárodní den žen býval v komunistickém Československu dnem plným pompézních oslav. Po roce 1989 byl naopak 8. březen
vytěsněn z kalendářů i z obecného povědomí
a nahrazen Dnem matek. Poslanci vrátili
MDŽ zpět do hry na podzim roku 2003, kdy
schválili novelu zákona o svátcích. Horní
komora Parlamentu se však velkou většinou postavila proti. Poslanecká sněmovna
ale v únoru 2004 veto Senátu přehlasovala
a 8. březen tak byl zapsán do kalendáře jako
významný den.

Přátelské posezení v hospůdce bylo doprovázeno veselou zábavou, příjemnou obsluhou, upečenými sladkostmi, chutným pohoštěním i dobrým pitím. Na oslavách se nám
velmi líbilo a děkujeme nápaditým organizátorům akce za milé pozvání a výborné
pohoštění. Doufáme, že oslava MDŽ se stane
tradicí k příjemnému posezení v malebné
horské hospůdce a k vzpomínkám.
A proč si připomínáme MDŽ?
Mezinárodní den žen je historicky velmi
významný svátek připomínající úsilí žen za
dosažení rovnoprávného postavení. V české
společnosti stále přetrvávají nerovnosti v
postavení žen a mužů. Týká se to zejména
platové diskriminace, nižšího zastoupení žen
v mocenských a rozhodovacích pozicích, nízké účastí otců na péči o děti a domácího násilí mezi partnery. MDŽ je dnem, kdy chceme
na tuto diskriminaci poukázat, podobně, jak
se tomu 8. března děje v ostatních zemích
Evropské unie.
Chataři a chalupáři z Vysoké

Olšovská
smažená brokolice
Suroviny: 1 brokolice, mouka na obalování, 1 vejce, trochu soli, trochu mléka, strouhanku, trochu oleje.
Ve slané vodě krátce povaříme brokolici.
Vyjmeme ji a když trochu vychladne, tak ji
obalíme v mouce, pak v rozšlehaném vejci s
mlékem a nakonec ve strouhance. Brokolici
osmažíme na rozpáleném oleji. Podáváme s
bramborovou kaší či vařeným bramborem.
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Jak skřítek Boreček ztratil modrou barvu
Po jaru přišlo léto a v lese začínaly zrát
borůvky. Všichni skřítkové si připravovali
modrou barvu. Barvení borůvek je vážná
práce. Nejprve si z komůrky přinesou čepičky z žaludů a vyrobí z nich malé kyblíčky.
Potom na palouku musejí najít stéblo silné
trávy. Nakonec stébla přivážou štětičku kančích štětinek a rozmíchají modrou barvu.
Nikdo neví,jak se taková borůvková barva
vyrábí. To jen skřítkové znají toto tajemství
a bedlivě jej střeží, aby se barva nepokazila.
Když skřítkové chystají modrou barvu, zpívají při tom písničku:
Hola hou,hola hou,
máme práci veselou,

Dětská soutěž
Pro naše malé čtenáře jsme připravili
další čtenářskou soutěž, tentokrát na téma
„Znáte pohádky?“
Seriál Arabela:
1) Kdy byla Arabela uvedena poprvé v
televizi?
a) 1979
b) 1989
c) 1999
2) Jak se jmenují královské dcery?
3) Jak se jmenuje rodina v říši lidí, která
se spojí s říši pohádek?
4) Jak se s ní tato rodina spojila?
a) zvonečkem
b) telefonem
c) s pomocí zlaté rybky
5) Jak se jmenuje kouzelník 2. kategorie
v říši pohádek?
6) Který herec hrál vodníka v říši pohádek?
7) Kam spadl trpaslík od Sněhurky v
novém paneláku?
8) Vyjmenuj kouzelné věci k přesunu z
říše lidí do říše pohádek (alespoň dvě).
Ze správných odpovědí z minulé soutěže
byli vylosováni - Denisa Vávrová a Monika
Merčáková. Výhercům gratulujeme a těšíme
se na další vaši účast v dětské soutěži.
Připravila
Jaroslava Cehová

Jarní roláda
Suroviny: 1/2 kg kopřiv, 3 vajíčka
+ 4 vajíčka na náplň, 3 lžíce mouky,
sůl, cibuli.
Kopřivový protlak posolíme, přimícháme 3 žloutky, 3 lžíce mouky, sníh ze 3
bílků. Dáme na vymazaný, moukou vysypaný plech a upečeme v rozehřáté troubě.
Těsto je upečené, když se dá pěkně nožem
v rohu zvednout a je zespodu zlatohnědé.
Necháme vychladnout a mezitím nakrájíme cibuli, dáme dusit do trošky vody,
necháme odpařit, přidáme 4 vajíčka, osolíme a umícháme řídkou vaječinu. Natřeme na upečené těsto a srolujeme. Krájíme
na řezy. Můžeme jíst teplé k vařeným
bramborám nebo studené k pečivu.

letní čas
přišel zas.
Připravíme barvu modrou,
nemáme tu chvíli dlouhou,
borůvky už zrají,
modrou barvu mají.
Hotovou barvu naberou do skřítkové do
kyblíčků a jdou natírat zralé borůvky. Boreček si také nabral modrou barvu a chystal
se do práce. Ale co to? V hlavě mu zazvonila
myšlenka. Vždyť mu včelka Anička slíbila
med na svačinku. Postavil kyblík s modrou
barvou do předsíňky a běžel za Aničkou do
včelího úlu.
Zatím co byl pryč, vplížila se do jeho chaloupky zlá lesní žena Borana. Sebrala kyblík
i s barvou a rychle spěchala do své chýše.
Všechno chtěla jen pro sebe a jak mohla,
všude všechno sebrala. Modrá barva, ta se
jí právě moc hodila. Už přemýšlela, jak si
modrou barvou natře okna do své tmavé
chýše. Zlomyslně se smála: „Cha, chá! Teď
budu mít modrá okna a nikdo do mé chalupy
neuvidí.“

Skřítek Boreček se vrátil domů a barvu
nikde neviděl. Hledal po celé chaloupce, hledal v síňce, komůrce i v kuchyňce na stolečku, ale barva nikde nabyla. Na okno přiletěla malá muška Liduška a volala: „Borečku!
Borečku! Barvu ti vzala Borana. Chce mít
modrá okna!“ Boreček byl nešťastný. Borana přece nemůže natřít okna a vymalovat
barvu. Borůvky by zůstaly zelené. Borana se
musí zastavit!
Co měl Boreček dělat? Zavolal sýkorku
Modřinku. „Modřinko,pomoz mi, přines od
Borany kyblík s modrou barvou!“ Modřinka vzlétla a letěla k Boraně. Chvíli Boranu
pozorovala, počkala na vhodnou chvíli, rychle prolétla okénkem, uchopila do zobáčku
ucho od kyblíčku a letěla pryč.
Boreček byl rád,že mu Modřinka pomohla. Za tu její pomoc natřel Modřince křidéka
namodro, aby byla pěkná. Teď už byl nejvyšší čas. Spěchal natírat borůvky. Bylo přece
léto a borůvky právě dozrály.
Milena Brňáková
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Zlatý Potok

Obec byla samostatná do roku 1949. Tehdy byla připojena k sousednímu Vysokému
Potoku a od roku 1960 se obě obce staly částmi Malé Moravy. Poměrně malý katastr vesnice o rozloze 297 hektarů se zvedá z údolí
Moravy po odlesněném severním svahu
Jeřábu. Domky jsou rozmístěny podél silničky, jež odbočuje ze spojnice od Hanušovic a
směřuje přes hranici okresu do Dolní Orlice.
Střední nadmořská výška Zlatého Potoka je
585 metrů.
V malé vesničce s německým obyvatelstvem žilo v roce 1900 ve 33 domcích 142
obyvatel. Ze 153 obyvatel v roce 1930 bylo 7
Čechů. Poválečné změny spojené s odsunem
Němců a novým osídlením vedly k postupnému zániku obce, jež v současné době slouží
výlučně jako rekreační lokalita. Do roku
1950 se počet zdejších obyvatel snížil na 52
a v roce 1991 žilo ve dvou trvale obydlených
domcích jen 7 obyvatel.
Vesnice zřejmě vznikla ve druhé polovině
16. století, zápisy v pozemkové knize začínají roku 1603. Poprvé byla zmíněna při
prodeji rudského panství v roce 1615, avšak
pod názvem Nová Valteřice. S tímto jménem

byla zapsána rovněž do urbáře, který v té
době vznikl. Když se stal v roce 1622 novým
majitelem rudského a současně i kolštejnského panství Karel z Lichtenštejna, nacházely se na jeho majetku dvě vesnice se stejným názvem - Valteřice na kolštejnském a
Nová Valteřice na rudském panství. To byl
asi důvod změny názvu a opis urbáře pořízený v roce 1654 pro někdejší Novou Valteřici
užívá již německý název Goldenfluss, odvozený z polohy na potoce stékajícím do Moravy. Na rozlišení od sousedního Vysokého
Potoka (Hohenfluss) bylo užito adjektivum
„zlatý“ snad v souvislosti se skrovnými nálezy zlata. V českém překladu Zlatý Potok je
název doložen až k roku 1720.
Podle urbáře měla ves v 17. století 14
usedlých, z nichž bylo deset sedláků, tři
zahradníci a jeden chalupník. Stejný počet
vykazoval i lánový rejstřík z roku 1677. Do
roku 1834 se počet stavení zvýšil na 23 s
218 obyvateli. Na obecní pečeti bylo zobrazeno srdce, z něhož vyrůstaly smrčkové
ratolístky.
Po roce 1848 připadl Zlatý Potok k politickému a soudnímu okresu Šumperk a do

roku 1867 byl částí sousedního Vysokého
Potoka. Zdejší obyvatelé nadále nacházeli
obživu na horských políčkách a při práci v
lese. V meziválečném období byla v obci státní myslivna. Politický život zpočátku určovali němečtí agrárníci, avšak ve 30. letech
se naprostá většina Zlatopotockých přidalo
k Henleinově Sudetoněmecké straně. Vyučování v německé jednotřídce začalo v roce
1875.
Po druhé světové válce došlo k výraznému
poklesu počtu obyvatel. V roce 1949 začal na
zlatopotockých pozemcích hospodařit Státní
statek Hanušovice. Nedostatek jiných pracovních příležitostí byl příčinou faktického
vylidnění vesnice v dalších letech.
Vlastivěda šumperského okresu, 1993

Jeden z posledních leteckých záběrů nejzápadnější osady obce Malá Morava - Zlatého Potoku. S ním v dolní části sousedí králická Horní Hedeč.
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Karneval na lyžích ve Vysoké

Po pátečním deštivém dni nikdo nepředpokládal, že sobotní karneval na lyžích bude doprovázený sluníčkem, dostatkem sněhu a
příjemnou náladou všech zúčastněných. 27. února 2010 ve 14 hodin
byla zahájena již tradiční akce určená pro dětské i dospělé lyžaře.
Tanec sněhových vloček ve větru doprovázela jízda zdatných lyžařů
v pestrobarevných maskách a kostýmech. Měli jste možnost se tu
setkat s pohádkovými bytostmi i postavami ze současného světa.
Náročnou jízdu zvládl čaroděj, ježibaba, příšery všeho druhu, čerti,
piráti, indiánská rodina, Tři králové, mexický hudebník, princezna,
včelka Mája, tanečnice, klaun, různí sportovci – fotbalisté, hokejisté,
rychlobruslařka – M. Sáblíková, arabský šejk, hladká mouka, gorila,
zajíček a mimino.
Zčistajasna se objevil na sněžném skútru „duch loupeživého rytíře
Štemichmana“, který podle pověsti z roku 1883 si postavil hrad na
Sviní hoře (dnes Srázná) a celou dlouhou dobu loupil a terorizoval
místní obyvatelstvo. Hromadil jedno zlo za druhým, až na něho bylo
panovníkem posláno vojsko, aby ho potrestalo. Zemský velitel obklíčil s vojskem jeho hrad a úspěšně jej dobýval. Když rytíř viděl, že
prohraje, zabil svoji ženu i dítě a za hrozného klení skočil do hradní
studny. A poněvadž ani po smrti nenašla jeho duše klid, bloudí jako
strašidlo po zdejších lesích a horách. Tím končí pověst řídícího učitele tamní školy.
Štemichman pozdravil organizátora akce, pana JUDr. Karla
Reichla a všechny přítomné. Žádal jako každoročně vyměřené daně
a po ostatních poslušnost a oddanost. Jeho dlouhý meč vyvolal strach
a pláč v očích dětí. Po obdržení láhve lahodného moku - piva Holba se rozloučil s karnevalovými maskami a po úspěšném zvládnutí
dechové zkoušky na alkohol se vrátil zpět do svých hor.

Pozvánka na fotbal

Okresní přebor III. třídy - skupina A
24. 4. v 16.30 hod.
Obědné - Malá Morava
1. 5. v 16.30 hod.
Malá Morava - Vikýřovice B (v Podlesí)
9. 5. v 16.30 hod.
Hrabišín B - Malá Morava
15. 5. v 16.30 hod.
Malá Morava - Bohutín (v Podlesí)
23. 5. v 16.30 hod.
Jedlí - Malá Morava
29. 5. v 16.30 hod.
Malá Morava - Kamenná (v Podlesí)
5. 6. v 16.30 hod.
Bratrušov - Malá Morava (v Podlesí)
12. 6. v 16.30 hod.
Malá Morava - Nový Malín B (v Podlesí)
Sledujte aktuální pozvánky na plakátech.

Všichni zúčastnění – zdatní i méně zdatní lyžaři – zahaleni do rozmanitých masek, obdrželi od hlavního sponzora akce Pivovar Holba,
a. s. Hanušovice dobré pivo, skleněné poháry a hračky. Děti si mohly vychutnat sladké cukrovinky a potěšit se získanými perníkovými
medailemi, které zhotovila paní Monika Lužíková. Občerstvení bylo
připraveno v hospůdce U Élišky. Chutnala i gulášová polévka paní
Dany Bínové.
Celá akce se vydařila, asi sto povedených masek odcházelo domů
s vědomím, že již zítra se mohou těšit na zimní radovánky na vleku u Reichlů a rychlé občerstvení v útulné hospůdce „U Élišky“ na
Vysoké.
Děkujeme organizátorům akce za zábavné odpoledne a jízdu na
sjezdovce zdarma.
Spokojení účastníci akce
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První ročník „Curling Cup Vysoká“

V sobotu 20. února 2010 se v obci Malá Morava – Vysoká konal 1.
ročník Curling Cupu Vysoká.
Do horské osady Vysoká se sjelo celkem 7 curlingových družstev
z celé Moravy, neodradila je ani náhlá změna počasí. Už páteční
déšť a náhlé oteplení nevěstilo před sobotními závody nic dobrého. V
sobotu ráno byla polovina Schubert arény zatopena vodou a přírodní
led silně poškozen. Pořadatelé se však nevzdali a s vypětím sil vodu
z ledu odstranili. Původní cílový kruh, který byl zcela zničen vodou,
překreslili na jiné místo, čímž se dráha zkrátila asi na polovinu oproti původní distanci, ale to nikomu z přítomných nevadilo a byli rádi,
že i na zkrácené dráze mohl turnaj úderem 14. hodiny začít.
Turnaj byl zahájen úvodním proslovem sherifa Vysoká city –
Jiřím Macháčkem a hymnou curling cupu v podání sboru dětí V.
ZŠ v Šumperku, pod vedením první dámy Vysoká city Alexandry
Macháčkové.
Hrálo se systémem každý s každým na jeden end. V zahajovacím
endu první kámen poslal mezi kruhy Josef Bína senior, z družstva
curling teamu – „Bínovci“, kteří zvládli techniku odhodu kamenů
nejlépe a celý turnaj vyhráli. Těsně před družstvem „Centrální
náměstí“. Velcí favoriti na celkové vítězství „Lišáci Brno“ se museli
spokojit až s pátým místem. Domácí team „Vysoká U Rybníka“ draftoval brněnského curlera Borise Zídku, který svým výkonem doslova
vykouzlil pro domácí 4. místo. Šumperským curlerům se moc nedařilo. Družstvo „Pepani Šumperk“ skončilo na 6. místě před curlerkami
„Holky V. ZŠ Šumperk“, které si odnesly cenu útěchy – sadu luxusních (hliníkových) nožů.
Za první místo si hlavní cenu pohár, pečenou husu a láhev Modrého Portugalu si převzal curling team „Bínovci“. Družstvo „Centrální náměstí“ vybojovalo za 2. místo skotskou whisky a 3. „Myšáci“
si odnesli láhev Savignonu a zavařené okurky. Všichni zúčastnění i diváci obdrželi pamětní perníkové medaile a úspěšný 1. ročník
Curling cupu Vysoká byl zakončen v místním vinném sklípku, kde
všichni dohromady snědli a vypili všechny ceny pro vítěze a navíc
dostal každý zdarma talíř výborné dršťkové nebo zabíjačkové polév-

ky od místní šéfkuchařky Dany Bínové – největšího sponzora akce.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem dalším sponzorům.
Konečné pořadí:
1. Curling team Bínovci
9:4
2. Centrální náměstí
7:4
3. Myšáci
6:4
4. Vysoká U Rybníka
4:3
5. Curling Lišákovi Brno
4:5
6. Pepani Šumperk
3:8
7. Holky V. ZŠ Šumperk
2:7
Libor Lužík
Foto: Liška z družstva „Lišáci Brno“ v akci.

Fotbalistům se nedaří
14. kolo: Rovensko - Malá Morava 3:1 (Branky: Vařeka Radek 2,
Matějíček Petr - KročilJaroslav; ŽK: Smyčka Ondřej - Hulín Pavel).
15. kolo: Malá Morava - Brníčko 2:2 (Branky: Hulín Josef, Új
Ladislav - Šamšula Martin, Žák Stanislav; ŽK: 0 - Vlkoš Pavel).
Tabulka po 16. kole
okresního přeboru III.
1. Hrabišín B
2. Obědné
3. Bohutín
4. Vikýřovice B
5. Jedlí
6. Kamenná
7. Bratrušov
8. Brníčko
9. Rovensko
10. Nový Malín B
11. Malá Morava

třídy - skupina A
13 11 2 0
13
8 3 2
13
7 4 2
13
7 2 4
12
5 3 4
13
5 2 6
13
4 4 5
12
3 6 3
13
3 2 8
13
2 1 10
12
0 1 11

45:14
28:10
25:15
35:25
27:16
22:26
21:17
30:23
21:27
15:50
8:54

35
27
25
23
18
17
16
15
11
7
1
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