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Kompostování v obci Malá Morava
Obec Malá Morava uspěla se žádostí
v rámci 52. výzvy Operačního programu
Životního prostředí a získala finanční prostředky z OPŽP, prioritní osa 4: Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, primární oblast podpory: 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady.
Cílem projektu je snížit objem směsného
komunálního odpadu ukládaného na skládky, zamezit vytváření nelegálních skládek,
omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé
i obecní zeleně. Smyslem projektu je předcházet vzniku odpadu přímo v místě jeho
vzniku. Za tímto účelem obec pořídí kompostovací nádoby do jednotlivých domácností
ve vesnici. Pro potřeby obce budou pořízeny
obecní kompostéry, které budou umístěny
na obecních pozemcích.
Kompostování dřevitého odpadu, jako prevenci neekologického pálení, obec podpoří
pořízením vhodné mechanizace - mobilního
štěpkovače. Toto zařízení bude pořízeno pro
potřeby obce i jejich občanů. Díky štěpkovači
bude možné snížit objem jak dřevitého odpadu, tak i odpadu z travnatých porostů a vyrobit žádoucí frakce pro kompostování nebo
mulčování. Obec také kromě výše uvedeného nakoupí traktorový kontejnerový přívěs,
který bude používat k převozu dřevní štěpky
vzniklé štěpkováním obecního bioodpadu.

Uzavírka silnice
z Červeného Potoka
do Králík
Po loňské realizaci opravy silnice z Králík do Červeného Potoka
čeká na řidiče další dopravní komplikace.
Tentokrát je spojena s uzavírkou
silnice druhé třídy č. II/312, a to
v úseku Červený Potok – Králíky.
Bude se jednat o úplnou uzavírku této komunikace v termínu od
14. 7. 2014 do 31. 10. 2014.
Objízdná trasa pro nákladní
vozidla bude vedena ve směru na
Hanušovice - Šumperk - Bludov Červená Voda - Králíky. Objížďka
pro osobní automobily a autobusy
bude vedena přes Zlatý Potok a
Dolní Orlici do Králík.
Nezapomeňte se včas informovat o objízdných trasách a svou
jízdu přizpůsobte stavu místních
komunikací.

Projekt ve výši téměř 1 700 000 Kč by měl
být ukončen do konce roku 2014. Dotace, kterou obec na projekt získá, činí 1 411 875 Kč,

což je 90 procent z celkových způsobilých
výdajů.
Antonín Marinov, starosta obce

Do Evropského parlamentu
volilo méně než 22 % voličů

Pohled do volební místnosti okrskové volební komise č. 4.
Velmi nízká byla volební účast ve volbách do Evropského parlamentu, ve dnech
23. a 24. května 2014, nejen v celostátním
měřítku, ale také u nás na Malé Moravě. Ve
čtyřech tradičních volebních okrscích přišlo
k urnám jen 94 voličů, což 21,81 % registrovaných voličů.
Tradičně velmi dobře si i tentokrát vedla
Komunistická strana Čech a Moravy, která získala 18 hlasů. Na dalších místech se
umístila 2. ČSSD se 14 hlasy, 3. Moravané
s 12 hlasy, o 4.-5. místo se dělili s 10 hla-

Foto Kamila Tóthová

sy ANO 2011 a Strana svobodných občanů.
Sedm hlasů získal Česká pirátská strana,
šest hlasů dostali Koalice TOP 09 a STAN
spolu s Úsvitem přímé demokracie Tomia
Okamury, dva hlasy pak ODS a Volte Pravý
vlok. Po jednom hlasu u nás získali Strana
zdravého rozumu - NECHCEME EURO,
KDU-ČSL, Liberálně ekologická strana,
LEV 21 - Národní socialisté, evropani.cz,
Komunistická strana Československa a
Hnutí sociálně slabých.
Zdroj: Český statistický úřad

Lokální výstražný systém
V červnu tohoto roku byl uveden do provozu
lokální výstražný systém obce Malá Morava,
který je součásti projektu protipovodňových
opatření obce. Jeho součástí jsou kromě bezdrátového rozhlasu s napojením na integrovaný záchranný systém, také čtyři měrné body.
Jedná se o dva srážkoměry umístěné
v Podlesí na fotbalovém hřišti a ve Skleném u točny autobusů a dva snímače stavu
vodních hladin. Jeden je umístěn ve Skleném a monitoruje stav hladiny potoka Malá
Morava a druhý je v obci Dolní Morava, kde
monitoruje stav řeky Moravy. Hladinoměry

poskytují informace o stavu vody na těchto
místech a v případě překročení limitních
stupňů povodňových aktivit odesílají údaje
formou varovných SMS zpráv.
Některé údaje z těchto měřičů jsou pro
veřejnost přístupné i na webové stránce
www.hladiny.cz, kde jsou i interaktivní
mapy České republiky s aktuálními stavy
hladin na ostatních vodních tocích.
Projekt byl podpořen z fondů Evropské
unie v rámci Operačního programu Životního prostředí.
Obec Malá Morava
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Proč nechat své mazlíčky kastrovat

Milí čtenáři, jaro už je tu, začíná být tepleji, slunce hřeje víc a víc a jak to bývá, kočičky se začínají mrouskat a fenky hárat.
Často se ve své ordinaci setkávám s otázkou, proč by měli majitelé kastrovat své

domácí mazlíčky. Vždy jsem přemýšlela,
proč kastrovat. V chytrých knihách jsou napsány spousty důvodů.
Například předejít nechtěné březosti. Toto
platí především u všech venkovních kočiček

Do kin míří
„Díra u Hanušovic“
Ne, nebojte se, nikdo tímto názvem neuráží žádnou z našich vesnic. Jedná se totiž
o název dalšího filmu, který po Aloisu Nebelovi a Sedmi dnech hříchu, byl natáčen v
našich jesenických horách. Načernalá komedie „Díra u Hanušovic“ mimo jiné soutěží o
Křišťálový glóbus v Karlových Varech, do
kin půjde 24. července.
Uznávaný herec a režisér Miroslav Krobot,
jehož jméno je spjato s Dejvickým divadlem,
ale i seriály jako Čtvrtá hvězda, si vybral
pro hlavní roli Tatianu Vilhelmovou, dále
pak Ivana Trojana, Jaroslava Plesla, Davida Novotného, Simonu Babčákovou. Jednu z
rolí má i jeho dcera Lenka Krobotová.
A o čem film vypráví?
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy
nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže
nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan)
tráví hodně času na posedu a čeká na svého
jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je
okolím považován za neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák)
se s chutí otočí za každou sukní. Maruně
na klidu nepřidá ani její panovačná matka
(Johanna Tesařová), o kterou spolu se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. Když
navíc Jaruna využívá první příležitosti a
odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do
Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u
Hanušovic dojde k nečekané události...
V rolích vesničanů a různých pobudů
vystupují neherci, což má podpořit syrovější vyznění venkovské skorokomedie. Autoři
scénáře, Miroslav Krobot a psycholog Lubomír Smékal, vnímají Díru u Hanušovic jako
„film o lásce a naději a jako výraz respektu k
těm, co zůstávají”.

Pro nás nezůstává bez zajímavosti, že film
Díra u Hanušovic byl natáčen ve Vikanticích.
Novinky.cz, ČSFD

a fenek, které většinu času tráví někde venku a hlídají nejen jejich dům, ale kolikrát
i celou vesnici. Po porodu vždy přichází
otázka, co s nechtěnými štěňaty a zda se je
podaří rozdat. Kočka je schopná zabřeznout
a mít koťata klidně i 2× ročně.
Další důvod, proč kastrovat, je zdravotní
stránka fenky a kočičky v pozdějším věku.
Každé hárání zvyšuje hladinu hormonů,
estrogenů a ty mají vliv na dělohu, chování fenky a mléčnou lištu. Způsobují zvětšení mléčné žlázy, zvětšení děložní sliznice a
zvýšené produkci hlenu v děloze. A pokud
se tento proces zvrtne, dochází ke zdravotním problémům a život ohrožujícím stavům.
Může vzniknout zánět dělohy nebo se vytvořit nádory na mléčné žláze.
Ke vzniku nádorů na mléčné liště jsou predisponovány fenky, které po hárání často trpí
pseudograviditou neboli falešnou březostí.
Bohužel se to ale nemusí vyhnout ani fence,
která nikdy falešnou březostí netrpěla.
Zánět dělohy může vzniknout u kterékoliv
fenky, ať měla štěňata nebo neměla. Je to
nebezpečné onemocnění, které se bez zásahu
veterináře nevyléčí a dochází až k umrtí feny.
Ani kočka ani fenka nemusí mít jednou
koťata či štěňata před kastrací.
Proto bych všem, kteří mají doma fenku
nebo kočičku a nechtějí od svých zvířátek
potomky, doporučila kastraci. Povaha se
nezmění, spíš se kočka stane přítulnější a
bude se více držet doma.
Všem přeji krásné jaro a co nejméně starostí s vašimi mazlíčky. Pokud by jste měli
jakékoliv otázky či nejasnosti v tomto směru, obraťte se na mne, ráda vám pomohu.
MVDr. Kateřina Divišová
veterinární lékař, Hanušovice

Zateplení kulturního domu
v Malé Moravě

Obec Malá Morava uspěla se žádostí
v rámci LX. výzvy Operačního programu
Životního prostředí a získala finanční prostředky z OPŽP, prioritní osa 3: Udržitelné
využívání zdrojů energie, primární oblast
podpory: 3.2 - Realizace úspor energie a
využití odpadního tepla (u nepodnikatelské
sféry), podoblast podpory: 3.2.1. - Realizace
úspor energie.
Rekonstrukce ve výši téměř dvou a půl

miliónů by měla být ukončena v první polovině roku 2015. Objekt kulturního domu
čeká zateplení fasády, zateplení stávající
podstřešní konstrukce a výměna výplní
oken a dveří. Dojde tak k výraznému snížení
energetické náročnosti budovy.
Dotace, kterou obec na opravu získá, činí
2 milióny korun, což je 90 procent z celkových způsobilých výdajů.
Antonín Marinov, starosta obce

Naši jubilanti
V květnu oslavili
pan Karel SEDLÁK 75 let,
paní Vlasta JURÁNKOVÁ 70 let.
V červnu oslavili
paní Vlasta BOBALÍKOVÁ 65 let,
pan Milan KUBANÍK 65 let.
Našim jubilantům k jejich životnímu
výročí blahopřejeme.
Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svých údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
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S panem Ludvíkem Vránou o jeho vztahu k naší obci
Mnoho čtenářů se nás ptá, kdo že je to ten pan Vrána, jehož vzpomínky, povídky, pohádky a odborné články plní stránky naší Devítky. Pan Ludvík Vrána sice nesouhlasil se zveřejněním své fotografie,
ale rád nám poskytl rozhovor, v němž nám představí nejen sebe, ale povypráví i o tom, jak získal
vztah k Malé Moravě a vesničkám, které jsou dnes její součástí.
Co vás přivedlo do naší obce?
Do obce jsem se dostával náhodou, přesto vlastně průběžně celý život. Při svých návštěvách zde
jsem měl možnost navazovat známosti s místními občany. Dalo by se to spíše nazvat lapidárně
„dali jsme řeč“. Protože jsem nebyl nikdy skoupý
na slovo a občané byli vesměs všichni rádi za
to, že se o ně nebo o to, jaký je zde jejich život,
někdo vůbec zajímá. Hned si obyčejně sami vylili své srdce. Rádi se vždy podělili o své starosti,
strasti, případně o své tužby do budoucnosti.
Všichni byli ale rádi, že se našel někdo, kdo je
ochoten je vyslechnout. Já je vždycky pozorně
poslouchal a ukládal si nevědomky jejich informace do své paměti. Uvědomoval jsem si ale,
že hovořím většinou se staršími lidmi, než jsem
sám. Ale rozhovorům s mladými občany zdejších
obcí jsem se také nevyhýbal. Obyčejně po čase,
při jiné návštěvě, jsem si na jejich postřehy ze
svého života vzpomněl. Někdo by namítl, že to
snad není možné, aby si jeden člověk tzv. zasedl
na jednu obec a vše si tu pamatoval. Takto to
nebylo a proto to musím vysvětlit.
Již od mládí jsem navštěvoval zdejší kraj,
většinou jako chlapec s tátou. Bylo to jednak
u příležitosti akce „100 jarních kilometrů“.
Tyto turistické vycházky provozovalo mnoho
našich občanů v padesátých letech, ale i později.
Já to všechno měl ještě umocněno tím, že otec
byl navíc amatérským sběratelem přírodnin drahokamů a hlavně polodrahokamů, které se
nachází na území naší vlasti naprosto všude,
Jeseníky a Kralický Sněžník nevyjímaje, tedy
i na Malé Moravě. Já z toho v těch dobách ještě
neměl rozum, ale s tátou jsme zde byli minimálně jednou za rok.
Když jsem byl starší, tak jsem se věnoval
turistice již sám, případně s přáteli a kamarády. Začal jsem se věnovat i zimní turistice
v přírodě. Projížděl jsem na běžkách všechny
naše hory. Takže byla jen otázka času, kdy takto dorazím i na Malou Moravu. Opravdu se tak
mnohokráte stalo. Bylo zcela přirozené přijít
nebo přijet do Malé Moravy po přechodu celého hřebene Sušiny, cestou od Králického Sněžníku. Projížděl a procházel jsem takto všechny
naše hory – od Krušných hor na západě až po
Vihorlat na východě. Všude je to nějaké výjimečné a krásné. Ale zde v Jeseníkách, ale hlavně
v oblasti Kralického Sněžníku, bylo vždy nějak
tišeji, krásněji a pohodověji. Nebyly zde sice na
každém rohu horské hotely, nebyly zde houfy
uřvaných turistů - viz Krkonoše, Tatry, ale i jinde. Dokonce bylo někdy nutno v nějaké vesnici
zabouchat na hospodu, která byla zavřená, jestli
by mi náhodou neposkytli možnost chvilkového
odpočinku a občerstvení, případně podobně ve
vesnickém obchodě. V těch dobách se vesnické
hospody otevíraly jen večer na dvě hodiny a
místní policajti z Hanušovic jezdili kontrolovat,
jestli je v nich zavřeno. Výjimka otevření bývala
snad jen v sobotu a neděli. Takže v týdnu jsem
se občerstvoval v obchodech, před obchody a tak
podobně. A to byla vlastně ta místa, kde se dalo
s místními povyprávět.
A kde jste pracoval?
Vystudoval jsem zeměměřičství a stal se ze
mne geometr. Nastoupil jsem do Šumperka na
středisko geodézie, které v té době provádělo po
okrese, ale i jinde, měřičské práce všeho druhu.
Od roku 1964 začalo zakládat vlastnické vztahy
– čili tak trochu nahrazovalo Pozemkovou knihu. Po revoluci se to opět rozdělilo na zeměmě-

řiče provádějící měřičskou službu a Katastrální
úřad, který řeší jen vlastnické vztahy k jednotlivým nemovitostem.
Jako zeměměřič jste se dostal i k nám?
Jako zeměměřič jsem do Malé Moravy přišel několikrát vyměřit a zpracovat geometrický
plán, který vždy sloužil jako podklad k vyhotovení kupní nebo hospodářské smlouvy. Jednalo
se většinou o práce ve Skleném, ve Vlaském a
ve Vojtíškově. Byl to pro mne vždycky záskok za
jiného geometra, který na tu nebo onu zakázku
neměl zrovna čas a ukecal mne abych to vzal.
Dobře věděli, že sem jezdím vždy rád. Pak již přišly velké zakázky od ministerstva zemědělství.
Vše bylo ve smyslu dopracování držeb budov
a pozemků státních statků a státních lesů.
Nakonec to končilo tím slavným rozdělováním
zemědělského půdního fondu mezi lesy a statky. Bylo provedeno osazení kamenných patníků
podle domluvy mezi pracovníky místního statku
a pracovníky lesů. Občas to mezi nimi i zaskřípělo. Jak jsem již psal v minulých článcích pro
Devítku, tehdy jsem byl vyzván, abych pomohl
s měřením propůjčeným laserovým dálkoměrem
ze Švédska. Ale protože čas jeho výpůjčky byl
krátký na tak obrovský geodetický úkol, tak se
později již pracovalo s laserovým dálkoměrem od
firmy Zeiss Jena. Bylo to sice pracovně pomalejší, ale přesnost měření byla stejná. Tehdy byla
zřízena zeměměřičská základna na ředitelství
Státního statku v Malé Moravě, v bývalá mlékárně ve Vysokém Potoku, jistě tu budovu místní všichni znají. Já jsem se s tou partou ale neubytoval, ale pobýval jsem tehdy u kamaráda na
Vojtíškově v roubence u bytovek.
Pak přišla zvláštní zakázka na zaměření
všech ploch odkud se jímá pitná voda pro místní
vodovody na Staroměstku, Branensku, Hanušovicku, ale také v částech obce Malá Morava.
Práce obsáhlá svým rozměrem, ale bylo nutno
i vyřešit, kdo bude vůbec ochoten tuto zakázku
přijmout, sežene si v místě ubytování a navíc
bude ochoten tam chodit měřit třeba i v dešti,
v zimě, ve sněhu a podobně. Jako obvykle na
šílené zakázky tu měli mne. Já jsem si jako první věc zřídil vlastní měřičskou základnu. A kde
jinde, než v roubence na Vojtíškově. Každé ráno
jsem vyjížděl za prací a navečer se vracel. Nebyl
jsem sám, byli zde další pracovníci. Ti se ale střídali podle potřeby. Je to opět na delší povídání
Protože jsem zde byl nepřetržitě skoro půl roku,
tak jsem tady prolezl každý kout. Ne všechno
se ale měřilo a následně majetkoprávně řešilo.
Dokonce i zaměřené a správně upřesněné plochy
byly následně právně neřešeny a vlastně nebyly
vyřešeny do dnešních dnů.
Poté jsem odešel do armády a zabýval se již jinými záležitostmi a sem jsem prakticky nepřišel.
Ještě jste se na Malou Moravu někdy
vrátil?
Po revoluci. Přišla doba převratná a najednou
si v Praze rozpomněli, že jsou podél hranic našeho státu vybudovány nějaké betonové stavby
a jsou zatím v majetku státu, potažmo Ministerstva obrany. Protože v mnoha případech již
tyto stavby užívali různí uživatelé, třeba místní
myslivci, různí bunkrologové a podobně, nastala
potřeba provedení přesné evidence těchto staveb, jejich okamžité označení, jejich uzavření
– pokud to šlo – mřížovými vraty a jejich uzamčení. Navíc bylo třeba na každou tuto stavbu
vypracovat písemnou dokumentaci z vojenského
hlediska, její nafocení a vyhotovení nápisu, že se

jedná o vojenský objekt, kam je vstup zakázán.
Opět šílená akce v šíleně krátkém čase. Nebylo
divu, protože tuto akci opět nařídili a řídili problému neznalí úředníci z ministerstva, kteří ani
neměli potuchy, kde se tyto objekty nacházejí,
v jakém jsou stavu a o nějaké dokumentaci
raději ani nemluvím.
Takže to bylo díky armádě. Jaká byla
práce kolem předválečných bunkrů?
Tento úkol na našem směru od Bohumína po
Náchod dostal na starost vojenský dělostřelecký
útvar ze Žamberka. Začali, jak jinak, studováním
archivních materiálů, které se dochovaly. Vypracovali na základě těchto dokumentů tzv. kmenové listy ke každé stavbě – ke každému bunkru.
Již při této práci jim ale bylo jasné, že se bude
muset znovu zajít ke každému bunkru a provést
u něj zadané úkoly - označení, uzavření, nafocení
a navíc dopřesnit stav věci. Tedy odhalit bunkry, které mají kmenové listy podle archivních
matriálů, ale ve skutečnosti vůbec neexistují.
Pak opačně zase zadokumentovat bunkry, které
venku stojí, ale není k nim vůbec žádná dokumentace. Že to tak je, to se vědělo již od počátku. Věděli o tom i Němci, kteří vše neporušené
převzali, ale rozhodli se vše uvést do pořádku,
což je jim vlastní. Ale přišla válka a tyto práce
byly odloženy. Po válce již nebyl zájem se o tyto
bunkry starat. V mnoha případech byly postupně vykradeny a poškozeny, ale hlavně opuštěny.
Pak se tímto stavem v šedesátých letech začalo
ministerstvo obrany znovu zabývat a bylo rozhodnuto, že vesměs všechny tyto objekty, které
armáda nevyužívá, budou uzavřeny a tzv. oslepeny, čili zazděny. Ale přišel rok 1968 a opět vše
zůstalo stát, i když práce s mřížemi a zamykáním jednotlivých bunkrů již započaly. No a opět
nic, žádné práce, žádná starost. Jen bunkry stály
jako pomníky na minulost, jako takové memento
na dobu, kdy se jednalo o existenci našeho státu. Moc se o nich nemluvilo, ve školách se o nich
neučilo a začalo se zapomínat. Probuzení nastalo
opět až po sametové revoluci. Ale jak je u nás
zvykem, opět vše způsobem halabala, nedostatečně a hlavně zmatečně. Sice útvar v Žamberku na tomto úkolu začal pracovat velmi dobře a
odpovědně, ale když se dostali tamější vyčlenění
pracovníci k tomuto úkolu, že přejdou od kancelářské práce s archívními materiály na práce
v terénu, tak byl útvar zrušen, pracovníci vyhozeni z práce a úkol zůstal ve vzduchoprázdnu.
Bylo rozhodnuto, že jej dodělají místní vojenské
správy, na jejichž území se bunkry vyskytují.
Opět zmatečné, protože tyto správy měly v té
době naprosto jiné úkoly. Nikdo na nich si s tím
nevěděl rady. A jak bývá zvykem dostal to vždy
na starost jeden člověk, který o tom neměl ani
potuchy, ale hlavně s příkazem „dělej jak umíš“,
ale ať je to hned hotovo.
Protože se i u vojáků vědělo, že dobře znám
terén a poměry na horách v celých Jeseníkách
a Kralickém Sněžníku, tak jsem byl požádán,
jestli bych s tímto úkolem nepomohl nad rámec
své práce a hlavně bez jakékoliv finanční odměny. Já jako obvykle přijal. Protože jsme na tuto
práci dostali jen vozidlo Škoda 105, což byl jeden
nesmysl, tak jsme požádali Hasičský sbor v Šumperku o zapůjčení jejich terénního vozidla Suzuky Vitara i s řidičem. Jim se to hodilo, protože
sami potřebovali provádět rekognoskaci lesních
cest v této oblasti s důrazem na jejich průchodnost a navíc k vyhledávání možných vodních
zdrojů pro případ rozsáhlého požáru horského
lesa. K tomu všemu jsme se ještě domluvili s lesní správou v Hanušovicích, že se budeme pohybovat porůznu po lese v jejich správě. Dále nás
požádali o pomoc pracovníci Vojenské správy
z Ústí nad Orlicí a Vojenské správy Bruntál a
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Jeseník. Takže došlo na řešení pásma bunkrů od
Bruntálu až po Vojenský objekt Adam v Orlických horách. Práce trvala asi tři měsíce. Při ní
docházelo k řadě zajímavých příhod. Jen uvedu,
že třeba nad Skleným v lese jsem nalezl zbloudilého nizozemského turistu i s autem, který zde
hledal podle jejich bedekru - turistického průvodce - vodopády a pak marně hledal místní sklárnu. Vyvedl jsem jej hlavně z lesa ven a vysvětlil
jsem mu jak je to zde s vodopády a jak je to zde
se sklárnou. Byl rozčarován, i když vlastní lesní
příroda jej okouzlila. Bylo tehdy naštěstí krásné
počasí.
I tahle práce jednou skončila. Navštívil
jste náš kraj ještě někdy později?
Později jsem se již do obce Malá Morava nedostal. Ale přeci jen ještě vzpomenu na jednoho
známého, který zde v Podlesí za první republiky
dělal poštmistra a působil zde asi tak nějak, jak
to známe z filmu Vlak dětství a naděje, kde jej
krásně zobrazil pan herec Zindulka s paní Růžičkovou. Ten mi vyprávěl, jak to zde v tehdejších
dobách před válkou bylo. Pak musím ještě vzpomenout na paní učitelku ze základní školy, která jako děvče žila v Hanušovicích a tuto dobu
zde prožívala také. Krásně nám ve škole o tom
vyprávěla. I o tom, jak jí zdivočelí nacisté doslova
vytrhli kus kůže i s vlasy na hlavě, protože ji táhli za vlasy po zemi, a jak ji místní německý lékař
zachraňoval. Případně na vzpomínky prarodičů,
kteří sem jezdili nakupovat len pro textilky do
Šumperka.
K tomu ještě musím přidat drobnosti jako
setkání s místním prodavačem, který jezdil
s pojízdnou prodejnou. S jedním pracovníkem
státního statku, co měl na starosti tehdy ještě
fungující farmu ve Zlatém Potoku, přátelství
s několika lidmi ve Vojtíškově, ale i v Podlesí,
Vysokém Potoku, Malé Moravě a ve Skleném.
Jsou to i vzpomínky na rušení místních malotřídek – obecních škol v jednotlivých místních částech. O tom, jak jsem při pochůzkách v terénu
na Zlatém Potoku,Vysokém Potoku, ale i jinde
často narážel na tetřívky. Nevím jestli tam dnes
ještě žijí. Tehdy jich tam bylo plno. Na setkávání s místním autobusákem panem Greifem.
O dělnících na pile v Podlesí. O pracovnících
na železnici, pracovnících na místních poštách,
obchodech a pohostinstvích. O pracovnících
statků, co každoročně orali zdejší pole s pásáky. O pracovnících Strojní traktorové stanice
ve Vlaském, ale i o chatařích atd. Přitom nechci
zapomenout na pracovníky lesů, a to od místních
fořtů, hajných, dělníků z těžby a údržby lesa až
po dělnice při výsadbě a údržby lesa. Podobně
jak jsem sám havaroval na motocyklu Jawa 250
před Vlaským, když jsem zde jel z Hanušovic.
Spěchal jsem a jel jako blázen. Dobře jsem věděl,
že před Vlaským v zatáčce teče ze svahu na silnici voda a často se mění v led. Nedal jsem pozor
a hned jsem jel rovně po zadku rovnou na pole.
Naštěstí se mi nic nestalo. Z vyprávění s místními jsem se dověděl, že nejsem sám, že tam již
havarovalo nemálo místních.
Nic jsem si nikdy nezapisoval, jen jsem si
na to obyčejně vzpomenul, když jsem navštívil
místní kraj a místní lidi. Vzpomínek mám ještě
obrovské množství, ne vše se zde dá vypovědět.
Jak se Vám líbí naše obec?
Toto je pro mne velmi záludná otázka, na kterou vlastně není možné odpovědět jednou větou.
Obec Malá Morava se všemi svými částmi byla,
je a vždycky bude velmi krásná. Jednoduše na
tuto otázku může odpovědět člověk, který sem
přišel a odešel a nezná souvislosti, co zde bylo v
minulosti, co zde je nyní a jaké kraj čeká budoucnost. Přirozenou krásu obce naprosto jednoznačně zaručuje zdejší příroda, zdejší podnebí, zdejší
prostředí, ale i zdejší lidé. Vím, že někdo namítne, že jsem se vyjádřil moc vzletně, ale asi to tak

bude. Je nesnadné to nějak lépe specifikovat,
protože moje osobní znalost obce je již více než
padesát let stará, a to hned tak někdo cizí, kdo
v obci vlastně nebydlí, říci nemůže. Uznávám, že
i takoví lidé se najdou, ale pak je škoda, že do
zdejšího časopisu nepíší. Třeba svoje vzpomínky. Určitě by to místní občany zajímalo, myslím
takový pohled zvenčí. Někdo třeba namítne,
že ze zdejších mohutných a prosperujících obcí
zůstal nyní již jen stín jejich minulé slávy. Za
to ovšem nenesou vinu zdejší občané, to je věc
jiná. Já ale věřím, že obec čeká lepší budoucnost
a že opět přijde doba hojnosti a rozvoje. Ale krása prostředí je tu pořád. Toto zdejší obci a všem
jejím místním částem nikdo neodpáře, ani nesebere. A místním to může jen každý „cizák“ závidět, kde vlastně žijí, v jaké jsou vlastně přírodní
nádheře.
V poslední době píšete i pohádky. Kde
pro ně berete náměty?
K pohádkám jsem se dostal náhodou. Já osobně píši spíše beletrii pro dospělé, ale také fejetony, úvahy a podobně. Navíc se zúčastňuji panelových diskusí na téma naše historie, případně
ještě provádím také na požádání uměleckou kritiku. A to podle toho, jak který redaktor mi zadá
téma. Pročetl jsem si pohádky z Malé Moravy,
které napsala má sestra Mgr. Brňáková, a protože mám malé vnoučky, tak mě napadlo něco
pro ně napsat také. A jak jsem byl u psaní pro
Devítku do Malé Moravy, tak se témata na
pohádky vynořila sama. Snažím se ale psát tak,
aby z každé mé pohádky vyplynulo nějaké ponaučení. No snad se to dětem líbí.
Píšete tedy do více periodik. Můžete,
v porovnání s nimi, posoudit úroveň naší
Devítky?
Není toho moc, ale píšu do více zpravodajů.
Při této příležitosti jsem měl a stále mám možnost porovnávat jednotlivou úroveň těchto novin.

Je na nich zcela patrné, jak si kde která obec
stojí finančně a jak nákladný zpravodaj si může
dovolit. Musíme vždy uvážit, že se tato periodika
dodávají občanům dané obce často zdarma. Jsou
noviny v krásném provedení, na křídovém papíře, a vše je v barvě. Fotky jsou u nich nádherně
zobrazené. Obyčejně ale mají tak tři čtyři strany
ve formě reklamních novin, čili jsou samý inzerát. Uznávám ovšem, že i nabídka služeb je pro
občany také potřebná. Ovšem když v takovýchto
novinách není žádný článek o obci, i třeba jen
z její minulosti, tak tyto noviny nemají tu správnou šťávu. Sklouzává to pak do podoby obecního
hlášení o tom, co se na vědomost dává. Takovéto
noviny jsou chudé duchem.
Devítka z Malé Moravy ovšem stojí naprosto
na opačném pólu. Je obsahově vyvážená, obsahuje vše, co takovéto noviny mají mít. Informuje o dění v obci, jsou v nich důležité informace
o usnesením zastupitelstva obce a další důležité
informace pro občany. Třeba jízdní řády. Pak
jsou zde rubriky pro poučení občanů. Líbí se
mi třeba rubrika pro ženy a zvláště rubrika pro
děti. Někdy se zde i objeví články pro obveselení čtenářů. I to je kořením žurnalistiky. Jistě si
většina občanů z Malé Moravy v Devítce ráda
počte. Dokonce jsem se dověděl, že někteří lidé si
ji zakládají a schovávají. To znamená, že se tento
časopis nepíše „do větru“, ale že je pro lidi. A to
je vlastně jeho úkol a pro život obce společenská
úloha.
Máme tu čas dovolených. Co by jste chtěl
na závěr vzkázat čtenářům Devítky?
Všem čtenářům Devítky přeji dobrou mysl,
hodně zdraví a dobré nálady a hlavně aby si po
čas dovolených odpočinuli, případně udělali pro
sebe a své blízké to, co nestihli za celý rok.
Děkuji vám za rozhovor.
Za Devítku se vyptával
Petr Mahel

Pokračují opravy cest

Také letos se investovalo do opravy obecních komunikací, například ve Vojtíškově a na
Podlesí.
Foto Kamila Tóthová
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Něco málo o našich pohraničních pevnostech (8)
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.
Po válce naše armáda od vlastnického držení
těchto pevností a pevnůstek pomalu ustupovala,
až je nakonec opustila skoro všechny. Pevnůstky
malé – tzv. řopíky - byly většinou nechány svému osudu. Teprve v pozdější době došlo k jejich
uzavírání, případně uzamykání. Počátkem devadesátých let byla provedena jejich inventura a
obnoveno jejich uzamčení tam, kde to jen šlo.
Také bylo na nich provedeno číselné označení,
kontrola jejich stavu, provedena jejich dokumentace a pořízeny zákresy, fotodokumentace a
filmová archivace. Teprve v té době se zjistilo,
v jakém jsou vlastně fyzickém stavu.
U středních srubů bylo provedeno totéž. Řada
z nich byla ještě využita pro skladování armádního materiálu. Některé již byly předány k civilnímu využití. Těch bylo a je celá řada. Někde
se v nich udělal sklad zeleniny, jinde si z nich
udělalo stanoviště místní myslivecké sdružení.
V mnoha případech je již užívají různé zájmové skupiny – tzv. bunkrologů. Viz třeba známá
„K- 5“ - mezi Dolní a Malou Moravou.
Velké pevnosti byly většinově drženy za
minulého režimu jako armádní sklady nebo pro
jiné vojenské účely. Třeba všem známá pevnost
„Výšina“ mezi Červeným Potokem a Králíkami sloužila více než čtyřicet let jako skladiště
pěchotních zbraní všeho druhu (pistole, samopa-

ly, kulomety atd.). Podobně sloužily i ostatní pevnosti. Bohužel této výsady se nedočkala pevnost
„Bouda“. Ta byla hned opuštěna a spíše sloužila
jako zdroj levného kovu pro podnik Kovošrot. Až
když byla skoro celá vnitřně vybrakovaná a zničená, tak byla vydána zájmové skupině bunkrologů, kteří se ji nyní s nesmírným úsilím snaží
alespoň trochu upravit do původní podoby.
Shodou náhod jsem se těch inventur bunkrů
na okresech Bruntál, Jeseník, Šumperk a Ústí
nad Orlicí také zúčastnil. Měl jsem možnost
přímo na místě vyhodnotit jejich stav a hlavně
rozdíly v písemných plánech a jejich evidence
s opravdovou skutečností. Zjistil jsem při této
práci řadu nepřesností, rozdílů a zajímavostí.
Uvedu jen některé.
Užívání bunkrů je živelné a často prováděné
tzv. „na černo“. Při zjišťování tohoto stavu užívání bunkrů mi bylo vždycky jednotlivými uživateli
sděleno, že je nemožné se s vojenskou byrokracií
normálně a legálně domluvit, případně provést
nějaké uživatelské nebo kupní smlouvy na tyto
jimi užívané objekty.
V několika případech jsem bunkr, který tam
měl stát podle dokumentace (prý byl postaven a
stavební firmě i zaplacen) vůbec nenašel. Těch
důvodů, proč to tak bylo, je také hned několik.
Při výstavbě se to nestihlo pro krátkost času

postavit a řešilo se to tak, že se to „jako“ převzalo
hromadně v celém úseku a s ostatními sousedními bunkry s tím, že si to vojáci již dostaví sami
(po obsazení při mobilizaci naší armádou). To se
ale již nestihlo. Mohlo se i při vlastních stavebních pracích přímo na místě usoudit, že je tato
stavba nadbytečná a nemá smysl ji ani začínat,
a proto se soustředily stavební síly a prostředky
na jiném místě. Tomu se dá také docela věřit. Je
tu i názor, že firma fixlovala a šidila a stavbu jen
vyfakturovala bez práce. Tomuto názoru nevěřím, i když i to by se dnešním pohledem všeobecného podvádění ve všem mohlo také zdát jako
logické. Tehdejší atmosféra ve společnosti, mezi
lidmi, ale i u provádějících firem by však takovéto počínání nedopustila v žádném případě.
Další zajímavostí je skutečnost, že jsem našel
i několik jakoby započatých staveb. Byly udělány základy, terénní úpravy, zpracována písemná dokumentace bunkru, kousek tarasu a zdi...
a konec. Zde opět asi nezbyl čas na dohotovení
bunkru.
Pak to byly ty známé zkušební kostky betonu.
Byly uloženy vždy na nějakém složišti, aby byl
k nim jednoduchý přístup při kontrolách. No a
nakonec jsem objevil i bunkry od kterých chybí
jakýkoliv písemný doklad, že skutečně stojí. Nejsou ani uvedeny v mapách, ale ve skutečnosti
tam v terénu opravdu stojí.
Takovéto stavby „jakoby navíc“ jsem nacházel
při svých pochůzkách spíše jednotlivě. V lese nad
Skleným a Malou Moravou je jich hned několik.
Zajímavostí je ovšem, že za Červeným Potokem
směrem ke Králíkám je takovýchto tajemných
bunkrů rovnou celá řada. A dokumentace k nim
žádná a oficiálně jakoby neexistují – prý. Ale
venku v přírodě stojí. Byl to oříšek. Jednak, jak
je označit, jak je zařadit do číslování, které je
stanoveno naprosto jednotně a postupně v rámci
celé výstavby bunkrů ve státě. U jednotlivých
nalezenců se jim dalo číslo sousedního evidovaného bunkru a přidalo se písmenko – třeba „a“.
Tak to pak byla jeho evidence již jednoduchá, ale
hlavně se dalo ihned zjistit, kde vlastně je, kde
v terénu stojí.
U té řady řopíků u Králík nebylo jasné, jak
s tímto pokračovat dál. Nejhorší bylo, že ti pracovníci, co to měli evidenčně na starosti, to již
nechtěli řešit. Právě v té době byli propouštěni z armády a měli jiné starosti, než se starat
o bunkry, o které se doposud nikdo před nimi
nestaral. Zde píši o vojenském útvaru v Žamberku, který celou evidenci severní linie opevnění
vedl a kde se jejich evidence ze dne na den rušila
a předávala porůznu jinam.
Závěrem je možno říci, že tyto stavby jsou němým svědectvím úsilí našich předků o zachování
a ubránění naší republiky před agresorem - fašistickým Německem. Byl to opět jeden ze zářných
důkazů, že se v dobách zlých dokáže náš národ
sjednotit, bez ohledu na politickou příslušnost
jednotlivců. Také je to důkaz, že v našem národě
je v jádru hodně dobrého, když dokázal ve velmi krátké době vybudovat pro svou obranu tak
obrovské stavební dílo. Bylo to také povzbuzení
našeho kraje, i když zde žilo většinově německé
obyvatelstvo. Nikdo nepřišel zkrátka, všem se
nějak pomohlo. Prací, zakázkami, mzdou... Prostavěno bylo 3,5 miliardy předválečných korun.
Musíme si uvědomit, že v té době stál litr vína
2 koruny až týdenní plat dělníka byl 5 korun.
Tyto události nebudou nikdy zapomenuty
a bunkry budou dále stát v terénu jako němé
pomníky tohoto celonárodní vzepětí v boji proti
násilí vůči našemu lidu.
Ludvík Vrána
(Konec seriálu)
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Zápis ze 17. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 5. 6. 2014 od 16.00 hod. ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí
Poznámka: zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Do úplné
verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě nahlédnout občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby
- vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní
příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přítomní členové zastupitelstva obce: Hulín Josef (1),
Ing. Janda Marek (2), Köhler Walter (3), Kouřil Jan (4), Marinov Antonín (5), Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), Svoboda
Karel (8), Temňák Josef (9).
Přítomni občané: R. K., L. P., Ing. F. F., M. P., P. H., R. Š., J. Š.,
L. S., K. S., A. T., M. Š.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování,
(×) nepřítomen
Starosta obce v 16.00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a
sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce.
Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánky. Jsou přítomní
všichni členové zastupitelstva a podle ustanovení zákona o obcích je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní
jednání řídilo navrženým programem.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2014.
6. Závěrečný účet obce za rok 2013.
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava a MŠ Malá Morava.
8. Rozpočtové opatření č. 20001/2014.
9. Provedená opatření starosty.
10. Výsledek hospodaření obce za leden až duben 2014.
11. Výběr dodavatele na opravu komunikací.
12. Výběr dodavatele na opravu střechy na čp. 103 v Malé Moravě.
13. Kalkulace vodného na rok 2014.
14. Příspěvky z rozpočtu obce.
15. Souhlas se stavbami:
- Přípojka NN Malá Morava,
- Přístřešek na auto Vojtíškov,
- ČOV Malá Morava,
- Stavba naučné stezky,
- Rekreační objekt Podlesí,
- Rekonstrukce ŽST Hanušovice,
- Rekreační objekt Zlatý Potok,
- Souhlas se změnou stavby Vysoký Potok.
16. Záměry prodeje:
- Podlesí,
- Malá Morava.
17. Půjčky FRB.
18. Záměr pronájmu:
- Vojtíškov,
- Vojtíškov II.,
- Malá Morava,
- Podlesí.
19. Pronájem KD.
20. Dotace na opravu KD.
21. Bezúplatný Převod pozemku.
22. Výběrové řízení na projekt „Kompostování v obci Malá Morava“.
23. Výběrové řízení na projekt „Dětské hřiště Malá Morava“.
24. Kontrola dotace Energetické úspory v MŠ Malá Morava.
25. Kontrola MŠ Malá Morava.
26. Smlouva se společností Ekokom.
27. Diskuse.
28. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2014/17/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 9:0:0 (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 Josefa Temňáka.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva
o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období
včetně schválených opatření starosty č. 04 a 05/2014. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2014
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.
ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní
závěrky za období 1-3/2014.
6. Závěrečný účet obce za rok 2013
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje
o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo
jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, 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: 11 275 817,91 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 9 316 923,11 Kč
Financování: - 1 958 894,80 Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet: 3 631 163,02 Kč
Fond rozvoje bydlení: 237 493,54 Kč.
Sociální fond: 207 412,72 Kč.
Úvěr: 368 893,- Kč
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za
rok 2013, a to bez výhrad.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava a MŠ Malá Morava
Starosta předložil účetní závěrky obce a mateřské školy a otevřel
diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokoly o schvalování
účetní závěrek jsou přílohou č. 1 a 2 tohoto zápisu.
2014/17/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní
závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2013
podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2014/17/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní
závěrku Mateřské školy Malá Morava, sestavenou ke dni
31. 12. 2013 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
8. Rozpočtové opatření č. 200001/2014
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 200001/2014
včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech
o 582 000,- Kč, ve výdajích o 2 125 000,- Kč a financování bylo
navýšeno o 1 543 000,- Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření
je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/05: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 200001/2014.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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9. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 03, 06, 07 a 08/2014, kterými na základě pověření zastupitelstva provedl rozpočtová opatření
č. 100001-100004/2014. Tato opatření jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Starosta poté otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí opatření starosty.
10. Výsledek hospodaření obce za období leden až duben 2014
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 duben 2014.
11. Výběr dodavatele na opravu komunikací
Dne 19. 5. 2014 byly rozeslány nabídky třem firmám, a to společnosti Strabag Brno, OKSIL Staré Město u Bruntálu a Agile Vysoké
Mýto. Rovněž byla dokumentace k výběrovému řízení zveřejněna na
webových stránkách www.obecmalamorava.cz
Své nabídky předložila firma OKSIL a Ing. Libor Hlisnikovský,
Ostrava. OKSIL nabídl kompletní cenu 588 775,- Kč, Ing. Hlisnikovský nabídl cenu 660 179,- Kč.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/06: ZO vyhlašuje vítězem výběrového řízení na
opravu povrchu komunikací firmu OKSIL – Josef Kolařík,
IČ: 14571935, Staré Město u Bruntálu, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo ve výši 588 775,- Kč za opravu.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
12. Výběr dodavatele na opravu střechy č.p. 103 Malé
Moravě
Dne 19. 5. 2014 bylo vyhlášeno a zveřejněno výběrové řízení. Rovněž byla dokumentace k výběrovému řízení zveřejněna na webových
stránkách www.obecmalamorava.cz
Došlé nabídky:
DACH SYSTÉM s.r.o., Olomouc - nabízená cena včetně DPH: 668 967,- Kč,
HB delta, s.r.o., Vsetín - nabízená cena včetně DPH: 1 188 013,- Kč,
Stavební firma Stavrel, s.r.o. - nabízená cena včetně DPH: 999 999,- Kč,
K.Š.E.F.T., S.R.O. Šumperk - nabízená cena včetně DPH: 726 348,- Kč,
NOVÁ KRATINA s.r.o. Jestřebí - nabízená cena včetně DPH: 801 601,- Kč,
Krovstav, s.r.o., Hanušovice - nabízená cena včetně DPH: 968 000,- Kč.
Z hodnocení byly vyřazeny tyto nabídky:
DACH SYSTÉM s.r.o. - důvodem je podhodnocení opravy krovu,
který byl ve slepém rozpočtu označen jako soubor. Firma plánuje
proinvestovat na opravě krovu pouze 17 450,- Kč bez DPH, což neodpovídá skutečnému poškození krovů střechy.
HB delta s.r.o. - důvodem je podhodnocení opravy krovu, který byl
ve slepém rozpočtu označen jako soubor. Firma plánuje proinvestovat na opravě krovu pouze 14 800,- Kč bez DPH, což neodpovídá
skutečnému poškození krovů střechy.
K.Š.E.F.T. s.r.o. - důvodem je podhodnocení opravy krovu, který
byl ve slepém rozpočtu označen jako soubor. Firma plánuje proinvestovat na opravě krovu pouze 16 675,- Kč bez DPH, což neodpovídá
skutečnému poškození krovů střechy. Dále nebyl předložen nabídkový rozpočet v požadovaném členění.
Výsledek hodnocení nabídek:
1. NOVÁ KRYTINA s.r.o.
801 601,- Kč
2. Krovstav s.r.o.
968 000,- Kč
3. Stavrel s.r.o.
999 999,- Kč
Z výběrového řízení vzešla nejvýhodnější nabídka společnosti
NOVÁ KRYTINA. Na požadovanou krytinu Ruukki Decorrey poskytuje záruku 10 let a na montáž 6 let. Nabízí také alternativní řešení
krytiny od výrobce Maslen s.r.o. s povrchovou úpravou 50 mikromm
se zárukou na krytinu 30 let a na montáž 10 let. Toto provedení
nabízí za stejných platebních podmínek.
Do diskuse se přihlásil pan Josef Temňák s dotazem na kvalitu
krytiny Maslen a dotazem na historii a zkušenosti firmy Nová krytina s.r.o. Na otázky mu odpověděl přítomný zástupce této společnosti
pan Stanislav Mlčůch. Pan Walter Köhler navrhl využít nabídku
krytiny s delší zárukou.
2014/17/07: ZO schvaluje výběr dodavatele na opravu střechy
na čp. 103 na Malé Moravě a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo se společností Nová krytina s.r.o., IČ: 28639821,
se sídlem Jestřebí 87, 789 01 na opravu v ceně 801 601,- Kč.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
13. Kalkulace ceny vodného na rok 2014
Ve smyslu §36 odst.5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších před-

pisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a
úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě
Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly podle uvedené metodiky zpracovány přílohy, které budou zveřejněny i na internetových 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 vodovody. V loňském roce byla cena fakturovaná 16,53 + 15 % DPH = 19,- Kč. Skutečné loňské náklady byly ve
výši 16,06 + 15 % DPH = 18,47 Kč. Vzhledem k tomu, že se v roce
2014 nepředpokládají žádné vyšší provozní náklady ani žádné velké
investice do vodovodů, starosty obce navrhl stanovit cenu pitné vody
ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 19,- Kč včetně DPH. Kalkul
vody je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskusi. Nikdo
z přítomných se nepřihlásil do diskuse.
Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny vodného.
2014/17/08: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obecních vodovodů na rok 2014 ve výši 19,- Kč včetně 15 % DPH.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
14. Příspěvky z rozpočtu obce Malá Morava
4. 6. 2014 byly obci doručeny tyto žádosti o příspěvky:
1. Příspěvek na činnost - Sportovní klub Vysoký Potok, žádost
o poskytnutí 5 000 Kč.
2. Příspěvek na akce - Sportovní klub Vysoký Potok, žádost
o poskytnutí 5 000 Kč.
O příspěvky nebylo požádáno podle schválených pravidel a jejich
žadatelé nedodrželi termín pro doručení žádostí do konce února
aktuálního roku. Poskytování příspěvků, příjem žádostí a následné
vyúčtování se řídí směrnicí č. 3/2011, kterou jsou upravena pravidla
poskytování příspěvku z rozpočtu obce.
Starosta obce navrhl udělit výjimku a rozhodovat o této žádosti i po
stanoveném termínu. Nikdo z přítomných se nepřihlásil do diskuse.
2014/17/09: ZO schvaluje udělení výjimky ze směrnice
č. 3/2011 O pravidlech poskytování příspěvku z rozpočtu obce.
O poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu Vysoký Potok
bude v roce 2014 rozhodováno o po stanoveném termínu.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2014/17/10: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku v roce 2014
na provoz ve výši 5 000 Kč a příspěvek na akce ve výši 5 000
Kč Sportovnímu klubu Vysoký Potok, IČ: 01546503, se sídlem
Vysoký Potok 4, 788 33 Hanušovice.
Hlasování: 7:0:2 (schváleno)
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15. Souhlasy se stavbami
15.1. Přípojka NN Malá Morava
2014/17/11 : ZO souhlasí se stavbou přípojky NN pro parcelu p. č.
217/20 v k. ú. Malá Morava. Investory jsou A. M. a P. S.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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15.2. Přístřešek na auto Vojtíškov
2014/17/12: ZO souhlasí se stavbou přístřešku na auto na pozemku p. č. 18/4 v k. ú. Vojtíškov. Stavebníkem je pan P. J.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15.3. ČOV Malá Morava
2014/17/13: ZO souhlasí se stavbou ČOV, včetně nátokového, odtokového potrubí a vsakovacího zářezu na pozemku p. č. 217/20 v k. ú.
Malá Morava. Investory jsou P. S. a A. M.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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15.4. Stavba naučné stezky
Stavebník, společnost Česká a moravská města, o. s., Šumperk,
požádala obec o souhlas s vybudováním naučné stezky s názvem
Zmizelí sousedé, která bude sloužit k odpočinku a rekreaci. Naučná
stezka bude obsahovat 4 velká odpočívadla (roubenka + informační
panel) a 5 malých odpočívadel (stůl+ lavice+ informační panel). Na
obecních pozemcích budou stavby malých odpočívadel, a to ve Vojtíškově na p. č. 1499/6 u dětského hřiště a na Podlesí na p. č. 1872/7 v
parku. Co se týká dalších staveb na území obce, tak roubenky budou
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stát ve Vysoké a u Severomoravské chaty a další malé odpočívadlo na Valbeřicích. Žadatelé požadují uzavřít smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí o věcném břemeni. Nikdo
z přítomných se nepřihlásil do diskuse.
2014/17/14: ZO souhlasí se stavbou malých odpočívadel na
pozemcích p. č. 1499/6 v k. ú. Vojtíškov a p. č. 1872/7 v k. ú.
Podlesí-město. Investorem je společnost Česká a moravská
města, o. s., Šumperk a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí
o věcném břemeni na těchto pozemcích.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15.5. Rekreační objekt Podlesí
2014/17/15: ZO souhlasí se stavbou „Novostavba RD Malá Morava
parc. č. st. 63“ na pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Podlesí-město. Stavebníkem je Ing. P. N.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15.6. Rekonstrukce ŽST Hanušovice
2014/17/16: ZO souhlasí s rekonstrukcí železniční stanice Hanušovice. Investorem je Správa dopravní cesty, s. o., Stavební správa
Východ se sídlem v Olomouci.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15.7. Rekreační objekt Zlatý Potok
2014/17/17: ZO souhlasí se stavbou rekreační chaty na pozemcích
p. č. 42, 40, 359/4, 43, 359/6, 545/7 a 368/8 v k. ú. Zlatý Potok. Stavebníkem je pan M. M.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15.8. Souhlas se změnou stavby Vysoký Potok
2014/17/18: ZO souhlasí se změnou stavby občanské vybavenosti
na pozemku p. č. 81/1 a 81/2 v k. ú. Vysoký Potok na rodinný dům.
Stavebníkem je společnost Vysoký Potok DP, s.r.o., Vysoký Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15. Záměr prodeje
15.1. Podlesí
Pan M. K., požádal o prodej pozemku p. č. 174, trvalý travní porost,
o celkové výměře 401 m2 v k. ú. Podlesí-město. V rámci stavebního
řízení na stavbu objektu na st. p. 134 s obcí uzavřela jeho maminka
paní M. O. (jako stavebník) smlouvu o právu provést stavbu, která
ji zakládá právo uložit na tomto pozemku inženýrské sítě, ČOV a
vsakovací jímku.
Jelikož má žadatel obavy, aby o odkup pozemku kde bude mít
ČOV nepožádala třetí osoba, obrátil se na obec se žádostí o projednání prodej této parcely, případě o projednání smlouvy o budoucí
smlouvě kupní. Nikdo z přítomných se nepřihlásil do diskuse.
2014/17/19: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 174
TTP o výměře 401 m2 v k. ú. Podlesí-město předem známému
zájemci panu M. K.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
15.2. Záměr prodeje Malá Morava
Žadatel pan W. K. požádal o odkup pozemků ve vlastnictví obce,
které užívá, a to:
p. č. 141/1 o výměře 1 716 m2
p. č. 141/2 o výměře 279 m2
p. č. 141/3 o výměře 727 m2 v k. ú. Malá Morava. Starosta otevřel
diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/20: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 141/1
o výměře 1 716 m2, p. č. 141/2 o výměře 279 m2, p. č. 141/3
o výměře 727 m2 v k. ú. Malá Morava.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
17. Půjčky FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla v tomto roce
vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla
doručena žádost pana R. C. – na výměnu oken a dveří, požaduje 90
000 Kč.
Žadatel splnil veškeré požadované podmínky poskytnutí příspěvků, tudíž lze tuto půjčku poskytnout. Starosta otevřel diskusi. Nikdo
z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/21: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje
bydlení podle pravidel panu R. C, ve výši 90 000 Kč.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

18. Záměr pronájmu
18.1. Pronájem Vojtíškov
Paní V. J. požádala o pronájem části pozemku p. č. 1817/1 v k. ú.
Vojtíškov, který užívá jako zahradu a má jej již řadu let oplocený.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/22: ZO schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí p. č.
1817/1 v k. ú. Vojtíškov předem známému zájemci paní V. J.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
18.2. Pronájem Vojtíškov II.
Ing. P. B. požádal obec o pronájem pozemků p. č. 1473/7, 1473/6,
1473/5, 1473/10, 1473/11, 1473/12, 1473/8 a části pozemků 1473/9
a části 1817/1 v k. ú. Vojtíškov pro zřízení obůrky pro chov jelenů
sika Dybowského. V případě kladného rozhodnutí o pronájmu dále
požádal prostřednictvím projektanta A. Š. ze Zábřeha o vyjádření na
akci „ Oplocení pastevního areálu v k. ú. Vojtíškov. Oplocení bude
provedeno zámeckým pletivem o výšce 2,0 m na dřevěných sloupcích. Starosta navrhl stanovit podmínku pronájmu těchto pozemků,
a to, že uživatel a provozovatel obory umožní osobám a vozidlům
obce Malá Morava přístup a příjezd k pozemkům ve vlastnictví obce
po stávající přístupové cestě. Byla otevřena diskuse. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/22: ZO schvaluje záměr pronájmu nemovitostí p. č.
1473/7 TTP o výměře 8 402 m2, 1473/6 TTP o výměře 90 m2,
1473/5 TTP o výměře 115 m2, 1473/10 TTP o výměře 196 m2,
1473/11 TTP o výměře 4 726 m2, 1473/12 TTP o výměře 196 m2,
1473/8 TTP o výměře 97 m2 a části pozemků 1473/9 a části
1817/1 v k. ú. Vojtíškov pro zřízení obůrky pro chov jelenů
sika Dybowského předem známému zájemci Ing. P. B.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2014/17/23: ZO souhlasí se stavbou oplocení pastevního areálu a s podpisem smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
18.3. Malá Morava
Manželé M. požádali o pronájem části pozemku p. č. st. 226 v k. ú.
Malá Morava, který užívají již více než 40 let a využívají jej jako
zahradu. Zahrada je oplocená a porostlá vzrostlými ovocnými stromy. Byla otevřena diskuse. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/24: ZO schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti
p. č. 226 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Malá Morava předem známým zájemcům manželům M.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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18.4. Podlesí
Paní D. B. požádala o pronájem pozemků p. č. 46, 49 a 50 v k. ú.
Podlesí-město, které by ráda využívala k provozování zemědělské
výroby. Byla otevřena diskuse. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/17/25: ZO schvaluje záměr pronájmu nemovitostí p. č.
46,49 a 50 v k. ú. Podlesí-město předem známému zájemci
paní D. B.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
19. Pronájem KD
Paní M. W. ml. požádala o symbolický pronájem budovy KD Malá
Morava za účelem konání zkoušek hudební skupiny v rozsahu cca
4 hodiny týdně. Starosta otevřel diskusi. Byla navržena částka 300
Kč/měsíčně na zkušební dobu 2 měsíců.
2014/17/26: ZO schvaluje krátkodobý pronájem KD Malá
Morava za cenu 300 Kč/měsíčně (včetně DPH) paní M. W. ml.,
bytem Podlesí, na dobu cca 4 hodiny týdně.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
20. Dotace na opravu KD Malá Morava
Starosta seznámil přítomné, že obec využila možnost podat žádost
z Operačního programu Životního prostředí v rámci 60. výzvy OPŽP
na Zateplení kulturního domu na Malé Moravě. V případě úspěchu
se žádostí bychom získali finance na opravu venkovní fasády, zateplení půdních prostor a výměnu oken a dveří.
2017/17/27: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z OPŽ na
projekt Zateplení KD Malá Morava.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

10 - DEVÍTKA č. 3/2014
21. Bezúplatný převod pozemku
Po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje byla řešena situace, kdy místní komunikace obce leží na pozemku Olomouckého kraje. Ten souhlasí s bezúplatným převodem na obec. Jedná se o část
pozemku p. č. 901 (dle GP č. 168-109/2014 je to pozemek p. č. 901/1
ostatní plocha o výměře 1 943 m2) v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Podmínkou je, že obec uhradí veškeré náklady s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2017/17/28: ZO souhlasí s převodem části pozemku p. č. 901
(dle GP č. 168-109/2014, je to pozemek p.č. 901/1 ostatní plocha o výměře 1 943 m2) v k. ú. Sklené u Malé Moravy do vlastnictví Obce Malá Morava.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
22. Výběrové řízení na projekt „Kompostování v obci Malá
Morava“
Obec Malá Morava uspěla se žádostí a získala dotaci z Evropské
unie – Operačního programu Životního prostředí pro, prioritní osa
– 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. Pro
tyto účely bude připraven návrh dokumentace výběrového řízení,
která bude zaslána ke schválení na SFŽP. Dále je nutno navrhnout
členy výběrové komise, kteří budou provádět výběr nejvhodnějšího
uchazeče a doporučí starostovi uzavřít s ním smlouvu o dílo. Starosta navrhl jmenovat za členy výběrové komise tyto členy:
1. Antonín Marinov
2. Josef Temňák
3. Ing. Marek Janda
4. Jan Kouřil
5. Walter Köhler
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2017/17/29: ZO vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele v rámci projektu „Kompostování v obci Malá Morava“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2017/17/30: ZO jmenuje za členy výběrové komise pro řízení
na výběr dodavatele v rámci projektu „Kompostování v obci
Malá Morava“ pana Antonína Marinova, Josefa Temňáka,
Ing. Marka Jandu, Jana Kouřila a Waltra Köhlera.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2017/17/31: ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení na základě doporučení výběrové
komise.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
23. Výběrové řízení na projekt „Dětské hřiště na Malé
Moravě“
Obec Malá Morava uspěla se žádostí a získala dotaci z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši až 400 000 Kč. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2017/17/32: ZO vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodavatele v rámci projektu „Dětské hřiště na Malé Moravě“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2017/17/33: ZO jmenuje za členy výběrové komise pro řízení na výběr dodavatele v rámci projektu „Dětské hřiště na
Malé Moravě“ pana Antonína Marinova, Josefa Temňáka,
Ing. Marka Jandu, Jana Kouřila a Waltra Köhlera.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2017/17/34: ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení na základě doporučení výběrové komise.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
24. Kontrola čerpání dotace na projekt Energetické úspory
MŠ Malá Morava
Předmětem kontroly byla kontrola skutečností rozhodných pro
vznik povinnosti odvodu za porušení odpočtové kázně při realizaci
dotace na Energetické úspory v MŠ Malá Morava z roku 2010. Kontrola začala dne 23. 4. 2014 a byla ukončena 2. 6. 2014. Kontrolu prováděly pracovnice Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, referát VII,
Šumperk. Výsledkem kontroly bylo konstatování, že nebylo zjištěno,
že by se Obec Malá Morava dopustila porušení rozpočtové kázně.
ZO bere na vědomí výsledek kontroly čerpání dotace na
Energetické úspory MŠ Malá Morava.

25. Kontrola MŠ Malá Morava
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem veřejnoprávní kontroly MŠ Malá Morava, která proběhla ve dnech 14. a 17. března
2014. Výsledkem je konstatování, že nebylo zjištěno nesprávné a
nehospodárné vynakládání s finančními prostředky.
ZO bere na vědomí výsledek kontroly MŠ Malá Morava.
26. Smlouva Ekokom
Předmětem tohoto bodu jednání je nová smlouva se společností
EKOKOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Změna vychází z nového občanského zákoníku, prodloužením autorizace
společnosti Ekokom. Nová smlouva vychází ze stávající a zachovává
nebo jen upravuje většinu práv a povinností pro obě smluvní strany.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2017/17/35: ZO souhlasí s podpisem nové smlouvy se společností Ekokom.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
27. Diskuse
Starosta otevřel diskusi.
Ing. Marek Janda se dotazoval kdy budou uzavřeny smlouvy o pronájmu pozemků u domů čp. 8 a 9. Starosta odpověděl, že v nejbližší době.
Jan Kouřil se ptá, kdy se bude zpracovávat dřevní hmota v obecních
lesích. Starosta odpověděl, že hmota bude zpracována do konce června
společností Hanušovická lesní a. s.
Ing. F. F. informuje, že avizované revize plynových spotřebičů měly
začít v konkrétní den v 8:00 hodin, ovšem k němu ve stanovený čas nikdo
nepřišel. Starosta odpověděl, že se jednalo o hodinu začátku revizí v celé
místní části Podlesí. Dále se dotazuje, kdy bude členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Žádost už má dva měsíce. Starosta odpověděl, že žádost nemá podanou, jedná se pouze o výsledek lékařského
vyšetření. Následně bude vyzván k podpisu dohody o členství v jednotce.
Dále se Ing. F. dotazuje, zda musí při opravách zařízení bytu, pomáhat řemeslníkům, kteří tuto pomoc po něm požadují. Dále požaduje do
nájemní smlouvy o nájmu bytu zakotvit předkupní právo na byt a automatické prodloužení smlouvy. Starosta odpověděl, že v případě řádných
úhrad nájmu bytu je vždy smlouva prodloužena, i když toto ustanovení
není v nájemní smlouvě. O předkupním právu na byty obec neuvažuje.
Dále se dotazuje, jak jsou vyúčtovávány náklady na společnou elektřinu
v obecních domech. Odpověděla paní Pospíchalová, že se jedná o schválené paušální náklady ve výši spotřeby z loňského roku. Podle Ing. F. to
není správný způsob. Dále se Ing. F. F. dotazuje na pozemky pod domy
čp. 21 a 22 v k. ú. Podlesí a zda jsou tyto domy zkolaudovány. Starosta
odpovídá, že domy jsou na pozemcích Státního pozemkového úřadu a
zkolaudovány jsou. Ing. F. F. se dále ptá, zda obec neuvažuje o změně
vytápění v domech čp. 21 a 22 v Podlesí. Je zde elektrické vytápění a
tvoří se zde plíseň. Starosta odpovídá, že tyto domy nejsou konstrukčně
vybaveny tak, aby zde mohly být komíny pro instalaci lokálních topidel
na tuhá paliva. Jejich dodatečná výstavba a instalace etážového topení
by pravděpodobně znamenaly velmi vysoké finanční náklady. Dále se
Ing. F. ptá, zda patří k nájemním bytům v čp. 21 a 22 také garáže. Dotaz
zodpověděl starosta. Dále se Ing. F. F. ptá, co je to Sportovní klub Vysoký
Potok. Odpověděl starosta. Paní M. P. se ptá, kdo uklidí nepořádek kolem
ocelokůlen. Odpověděl pan Köhler, že toto je povinností vlastníka nemovitostí. Dále se paní M. P. ptá, co obec hodlá dělat se sochou Krista v Podlesí. Starosta odpověděl, že socha je majetkem obce. V nedávné minulosti
byl tento objekt prohlášen za nemovitou kulturní památku. Obec chce
tuto památku opravit, včetně kašny, rybníka a stromořadí v okolí. Paní
L. P. informuje, že na radnici v Podlesí upadly tři střešní tašky a zatéká
tam. Starosta slíbil sjednat nápravu.
28. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 18.10 hodin jednání ukončil.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 6. 2014
Ověřovatelé zápisu: Walter Köhler, Josef Temňák.
Zapsala: Simona Pospíchalová.
Starosta obce: Antonín Marinov
Přílohy zápisu:
1. Účetní závěrka obce
2. Účetní závěrka MŠ Malá Morava
3. Rozpočtové opatření
4. Rozpočtové opatření starosty
5. Kalkul vody 2014
(Všechny přílohy zápisu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě,
popřípadě na webových stránkách obce.)

DEVÍTKA č. 3/2014 - 11
Zápis z 18. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 23. 6. 2014 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Poznámka: zveřejněna je upravená verze Zápisu z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Do úplné
verze Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě nahlédnout občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby
- vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní
příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přítomní členové zastupitelstva obce: Hulín Josef (1), Ing. Janda
Marek (2), Köhler Walter (3), Kouřil Jan (4), Marinov Antonín (5),
Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), Svoboda Karel (8).
Z části jednání omluvení členové zastupitelstva obce: Temňák
Josef (9).
Přítomni občané: Ing. F. F.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování,
(×) nepřítomen
Starosta obce v 16.00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a
sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce.
Všichni členové zastupitelstva obdrželi pozvánky. Je přítomno 8 členů zastupitelstva a podle ustanovení zákona o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání
řídilo tímto navrženým programem.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti obecního úřadu.
5. Revokace usnesení o výběru dodavatele na opravu střechy.
6. Žaloba o určení vlastnického práva.
7. Stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období.
8. Diskuse.
9. Závěr jednání.

5. Revokace usnesení o výběru dodavatele na opravu střechy
Při přípravě materiálů k jednání zastupitelstva došlo k administrativní chybě. Při otevírání obálek bylo hodnoceno 7 nabídek společností včetně společnosti Ezamont Šumperk. V oficiálních materiálech pro jednání zastupitelstva ovšem nabídka této společnosti
již nebyla. Starosta proto považuje za nutné, z důvodu otevřeného
a transparentního jednání, toto usnesení o výběru dodavatele na
opravu střechy revokovat a vyhlásit výběrové řízení nové. Starosta
otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/18/02: ZO revokuje usnesení č. 2014/17/07 ze dne 5. 6.
2014 o výběru dodavatele na opravu střechy domu čp. 103
v Malé Moravě.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
6. Žaloba o určení vlastnického práva
Předmětem tohoto bodu jednání žaloba společnosti Lesy ČR s.p.
proti Obci Malá Morava o určení vlastnického práva k lesním pozemkům, které jsou podle tvrzení LČR zapsány na listu vlastnictví pro
Obec Malá Morava neoprávněně. Jedná se o pozemky zapsané na
základě návrhu přídělu pozemků a budov pro k. ú. Vojtíškov č. 8 a
30. Starosta navrhl, aby obec v této žalobě zastupovala advokátka
Mgr. Jiřina Svojanovská, Brno, která má za sebou již jeden vyhraný
spor o určení vlastnického práva v obci Domašov nad Bystřicí. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2014/18/03: ZO schvaluje právní zastoupení v soudním sporu s Lesy ČR a podpis plné moci s Mgr. Jiřinou Svojanovskou,
Šilingrovo náměstí 257/3, 60200 Brno-město
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
7. Stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období
2014/18/04: ZO stanovuje pro nové volební období stejný počet
volených zastupitelů jako v období stávajícím, tj. 9 členů.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
V 17.51 hod. se na jednání dostavil pan Josef Temňák.

2. Jmenování zapisovatele zápisu z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu.

8. Diskuse
Starosta otevřel diskusi. Pan Jan Kouřil požaduje instalaci zpomalovacích retardérů na místní komunikaci u čp. 73 ve Vojtíškově.
Řidiči zde jezdí velkou rychlostí. Starosta slíbil prověřit situaci a
úpravu provést.
Pan Josef Hulín se ptá, zda je možné, aby obec posekala travnatou plochu u školního hřiště. Starosta odpověděl, že tento pozemek
je pronajatý sdružení Alienteam a je tedy na tomto sdružení pozemek udržovat. Obec se nemůže starat o pozemky jiných vlastníků či
pozemky pronajaté fyzickým či právnickým osobám.

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu pana Pavla Moronga
a pana Josefa Hulína.

9. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a v 18.19 hod. jednání ukončil.

1. Schválení programu
2014/18/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva
o činnosti obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se zprávou o činnosti obecního úřadu v uplynulém období.
Starosta otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí plnění zprávu o plnění usnesení.

Zápis byl vyhotoven dne 2. 7. 2014
Ověřovatelé zápisu: Morong Pavel, Josef Hulín
Zapsal: Karel Svoboda
Starosta obce: Antonín Marinov

Připravujeme pro vás

LETNÍ SPECIÁL DEVÍTKY

věnovaný dobovým plánům stavění přehradních hrází
v údolí řek Moravy a Krupé

Pohled do historie projektu - O Labsko-oderském plavebním kanálu - Rozhovor se staroswwwtou obce o tom,
jaká je dnešní skutečná realita
Máte-li příspěvek, kterým můžete do našeho speciálu přispět,
ozvěte se nám na naši známou adresu: devitkamm@seznam.cz
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Tak jako pokaždé, i dnes pro vás máme připraveny dvě hezké a poučné pohádky, které
vám snad alespoň na chvilku zpříjemní prázdninový čas.

Dráteníci

Světem chodili od města k městu a od vesnice k vesnici. Znali svoji cestu a tu každý
rok opakovali. Všelijaké bylo jejich putování. Setkali se s lidmi hodnými i opatrnými,
ale také s těmi, kteří jim ani dveře neotevřeli. Od jara do podzimu chodili a drátovali
kameninové hrnce a pekáče.
Byli to dva dráteníci. Všude je rádi viděli,
když měla hospodyně prasklý hrnec, nechala jej
zadrátovat a on ještě mnoho let sloužil. Nebylo
nutné kupovat nový. Při drátování vyprávěli
dráteníci příběhy, které sami prožili a nebo je
slyšeli od jiných. Lidé se dověděli, ve které chalupě se narodilo dítě, kdo se oženil, ale také kdo
již odešel odpočívat věčným spánkem.

Tak tedy Martin s Václavem, jak se naši
dráteníci jmenovali, prošli Hanušovicemi a
pokračovali údolím kolem Moravy, až přišli
do Podlesí. Zaťukali na dveře krajní chalupy. Otevřela jim hospodyně a hned je vítala
a zvala dál. Ukázala jim prasklý krajáč na
mléko a chtěla jej zadrátovat. Byl už večer
a dráteníci prosili o nocleh a něco malého
k jídlu. Hospodyně jim nocleh i jídlo slíbila,
ale chtěla mít krajáč zadrátovaný dřív, než
půjdou spát. Dráteníkům hlad kručel v břiše
a hrdlo se jim svíralo žízní, ale co smyčky,
ale drátky se samy rozplétaly. Dráteníci
byli nešťastní. Noc byla stále temnější, na
práci už ani neviděli, ale neodvážili se práci

odložit na druhý den.
Drátovali celou noc. Když ráno zakokrhal
první kohout, přece jen byl krajáč celý zadrátovaný. Selka si přišla prohlédnout jejich
práci. Očima poměřila každou smyčku. Oka
byla jedno jako druhé a dokonce vytvářely
malé vějířky.
Nyní se hospodyně usmála. Dráteníkům
připravila chutné jídlo a dovolila jim, aby
se vyspali na půdě na seně. Když si Martin
s Václavem odpočinuli, rozloučila se s nimi
a řekla jim: „Za to, že jste dokázali dokončit
svoji práci hladoví a unavení, vás odměním.
Z vašeho drátěného kola nikdy neubude,
všude vám lidé dají práci, odmění vás jídlem
i noclehem a dostanete zaplaceno a nikdy
nebudete trpět nouzí.“
Tak se taky stalo. Od té doby se jim dařilo dobře. Začala se na ně usmívat děvčata a
dráteníci pomýšleli na ženění.
Když po roce přišli opět do Podlesí, chtěli zajít k hospodyni do chaloupky na okraji městečka a poděkovat jí. Chaloupku ani
hospodyni však nenašli. Nikdo o chaloupce
ani o hospodyni nic nevěděl. Domysleli si, že
to byla nějaká čarodějná žena a zůstali jí po
celý život vděční. Možná, že se v Podlesí zase
jednou ukáže a někoho odmění.
Milena Brňáková

Johanka se zvonivým hláskem
(Pohádka o touze a lásce)
Ve Vysokém Potoku v jednom statku pracovala jako děvečka Johanka. Byla hezká a pracovitá. Při práci si stále zpívala. Měla krásný dívčí
hlas, ale takový milý a zvláštní, až se říkalo, že
je zvonkový. Všichni ji na statku měli rádi, protože nejen že byla pracovitá a všechnu určenou
práci zastala, ale ještě si neustále při práci zpívala, a tak bylo na statku pro její zpěv dobře a
milo. Sedlák Karel a jeho paní selka Maruška na
Johanku nedali dopustit a byli rádi, že si práci
u nich sama našla. Sami neměli žádné děti, a
tak Johanku měli spíše jako svoji.
Její rodiče nebydleli daleko. Byli to jen chalupníci, a aby se uživili a hlavně uživili své děti, tak
sami chodili po místních sedlácích za prací, tak
jak v těch dobách zde bylo zvykem. Kousek pole,
co měli hned za domem, by je neuživil a hlavně
by neuživil jejich velkou rodinu. Johanka měla
totiž ještě navíc dalších pět sourozenců. Byla ze
všech nejstarší, a tak aby rodičům pomohla a
nebyla doma na obtíž, šla do služby k sedlákům
za děvečku. Práci v domácnosti a v hospodářství
znala a vždycky dobře zastala.
Když měla volno po práci a bylo trochu více
času na odpočinek, tak si sedla na zápraží a
nejen zpívala pěkné písničky, ale ještě se sama
při svém zpěvu doprovázela hrou na citeru.
Všichni ji rádi poslouchali, tedy nejen chasa ze
statku, ale také paní domácí selka Maruška i se
sedlákem Karlem. A nejen to, i sousedé z okolí
chodili poslouchat její nádherný zpěv. O nedělích
a svátcích ještě navíc chodila zpívat do chrámového sboru do kostela na Malou Moravu. Někdy
i jinam, podle toho, jak bylo potřeba. Občas chodila se sedlákem a selkou, ale spíše jen někdy
do místní hospody, kde opět byla středem pozornosti její hra na citeru a její zpěv. Někdy se se
zpěvem k ní přidávali i další sousedé z Vysokého
Potoka a všem přitom bylo dobře. Její hudba a
zpěv je všechny tak nějak spojovala dohromady.
Jednou zase bylo volno po práci. Bylo to
v neděli po žních, všechna práce, která byla
potřeba, byla již udělaná, a tak se chasa vydala opět trochu ty žně oslavit v místní hospodě.

Sice byla domluvená hudba ke zpěvu a tanci,
ale jak zde ve Vysokém Potoku bylo již zvykem,
všichni si nejdříve chtěli zazpívat tak nějak po
sousedsku s naší Johankou a její citerou. Johanka se také nastrojila, vzala si sváteční sukni a
halenku. Kolem krku si uvázala šátek. Vlasy si
zapletla do copů a chystala se již jít. Ale ouha,
nemohla najít svou citeru. Tam kde vždycky
byla odložená – na parapetu okna – nebyla.
Podívala se ještě do truhly, jestli ji tam náhodou
při tom převlékání nedala. Nebyla tam. Podívala se po celém čeledníku, ale citera nikde. Byla
nešťastná sama nad sebou. Věděla dobře, že ji
v místní hospodě – gasthausu – všichni kamarádi a sousedé očekávají. Ale bez citery si tam
ani netroufala jít.
Jakmile Johanka dlouho nešla, tak se selka Maruška rozběhla domů na statek, jestli se
Johance něco zlého nestalo. Tam ji našla na
zápraží sedící na lavečce, jak usedavě pláče.
Johanka se jí hned svěřila, co je příčinou jejího
bolu. Byla to ztracená citera. Selka se zamyslela a přemýšlela, jak by to mohlo doopravdy s
tou citerou vlastně být. Protože měla o dění na
statku velice dobrý přehled, tak jí neušlo, že
se poslední dobou kolem Johanky motá místní
chlapec a čeledín Hans.
Byl to silák a na práci kabrňák, ale jinak byl
nesmělý a neuměl to s děvčaty. Stále se styděl.
Protože byl takový pidlatý, trochu rezavý a
pihatý, tak si sám myslel, že by jej vlastně žádné děvče ani nechtělo. Proto se všem děvčatům
doposud vyhýbal.
Ale Johanka jej jakoby uhranula. Hned jak
ji uviděl, když přišla na statek za prací, tak
se do ní na první pohled zamiloval až po uši.
Vždycky když na něj promluvila, třeba při práci nebo u jídla, tak nic moc neříkal a spíše se
začervenal studem. A toho si naše selka dobře
všimla. Protože Hans do hospody pro svůj stud
nechodil, tak když bylo trochu volno po práci,
pracoval v dílně, kde pořád něco opravoval nebo
pomáhal vyrábět ze dřeva potřebné věci do
domácnosti. Se dřevem on uměl doslova divy.
Také pro místní děti ze vsi vyřezával drobné

hračky, pro selku a ostatní sousedky různé
naběračky, dřevěné lžíce nebo třeba andělíčky
a figurky do domácího betlému, co tehdy měli
ve Vysokém Potoku v každé chalupě.
Selka se hned rozběhla do dílny za Hansem
a zhurta na něj udeřila, kam schoval Johance tu citeru. On se jako obvykle začervenal a
zajíkavě se hned přiznal, že ji opravdu schoval,
ale jen na oko. Chtěl, aby si jej Johanka více
všimla a začala s ním i soukromě mluvit. Byl do
ní opravdu velice zamilovaný. Tak to také řekl
selce Marušce. Ta mu sice nejdříve vyhartusila,
že se to takto nedělá, ale nakonec byla ráda, že
se na to hned přišlo.
Citera byla uložená v dílně. Selka ji vzala a
naoko řekla Johance, že ji vlastně sama dala do
dílny, že bylo třeba ji opravit, nebo spíše naladit
a že to udělal pro Johanku Hans. Říkala to tak,
že to prý pro Johanku udělal rád a s radostí.
Johanka se na milého Hanse krásně usmála
a dala mi hned hubičku a utíkala do hospody
zazpívat místním do noty. Hans stál jako opařený. Tohle od Johanky nečekal, že mu hned dá
hubičku. Ale to již na něj udeřila selka Maruška,
že se musí ihned ustrojit a má jít také do hospody, že jej tam již sedlák Karel čeká, aby se s
ním poradil o něčem na statku. Byla to sice lež
jako věž, ale bylo nutné tak trochu našeho Hanse popostrčit. Aby se Hans nestyděl a do hospody
zašel mezi místní, ale hlavně, aby měl na očích
Johanku.
Zpět z hospody již šli Johanka a Hans spolu
a drželi se za ruce. Byli rádi, že to tak dobře
dopadlo. Ono totiž se záhy ukázalo, že i Johanka si na našeho milého Hanse myslela také, ale
také nevěděla, jak to navléct, aby se již nestyděl
a začal s ní normálně mluvit.
Všechno skončilo šťastně. Do roka se vzali a
zůstali bydlet na statku. Sedlák Karel se selkou
Maruškou byli rádi nejen za ně, ale i za jejich děti.
Sami děti neměli, a když zestárli, tak jim ten statek předali a sami tam žili do smrti na výměnku.
A Johanka? Ta stále zpívala a rozdávala všem
lidem svůj nádherný zpěv a radost do života.
Ludvík Vrána
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Blahopřání

Letos 24. března oslavila 50 let

paní Marie VOJEŠOVÁ

a 6. února svých 25 let její dcera

Maruška VOJEŠOVÁ.

Všechno nejlepší za rodinu
a kamarády přeje Kamča Tóthová.
Ocitáme se téměř uprostřed léta. A na přírodě je to znát nejvíce, protože
přichází doba zrání lesních, ale i zahradních plodů. Pro toto číslo jsme pro vás
připravili několik receptů, které by mohly u nás zdomácnět. Věříme, že trocha
fantazie našich hospodyněk přinese i další nápady. Chcete se s námi o ně podělit? Pak neváhejte a napište nám! Naše adresa je: devitkamm@seznam.cz

Víno z Podlesí
Potřebujeme: 1 kg rajčat, 3 litry vody,
0,16 g živné soli, 60 g cukru pro první
dávku a 180 až 200 g cukru pro druhou
dávku.
Zralá rajčata omyjeme, rozmačkáme, šťávu vylisujeme a hned přelijeme do kvasné
nádoby. Neředíme! Do šťávy přidáme vzklíčené kvasinky, živnou sůl, první dávku cukru, přikryjeme a necháme zkvasit 2 až 3
dny. Za míchání pak vsypeme druhou dávku
cukru, nádobu uzavřeme kvasnou zátkou a
necháme v klidu kvasit. Zpozorujeme-li za
dva až tři dny na dně usazený cukr, promícháme. Po vykvašení stočíme z kvasnic,
necháme dva dny ustát a plníme do láhví.

Zlatopotocká
limonáda
Ovocná limonáda připravená vyluhováním nakrájených jahod naložených v cukru,
pokapaných citronovou šťávou, při servírování spolu s ledem zalitých sodovkou nebo
jen vodou.
Ingredience pro jeden nápoj: 100 g
čerstvých jahod, 1 lžíce moučkového
cukru, 2 cl citrónové šťávy, kostky ledu,
sodovka nebo voda na dolití.
Čerstvé, pěkně zralé jahody omyjeme pod
studenou tekoucí vodou, pak je nakrájíme
na malé kousky, vložíme do misky. Připravené jahody v misce posypeme cukrem a
pokapeme citrónovou šťávou, zakryjeme a
dáme do lednice asi na 1 hodinu, občas je
promícháme. Celou misku vyklopíme do
vysoké sklenice s několika kostkami ledu,
dolijeme sodovkou, nebo i obyčejnou, dobře
vychlazenou vodou a podáváme doplněné o
brčko, ozdobené snítky máty.

Vojtíškovská
zmrzlina
Ingredience: 500 g zahuštěného mléka, 1 lžička vanilky, 500 ml smetana ke
šlehání.
Mléko se šlehačkou a vanilkou šleháme
tak dlouho, dokud nám nevznikne hladký
pevnější krém. Krém naneseme do vaničky
nebo do formy plum cake a dáme zmrazit,

nemusíme ani jednou promíchávat. Krémovou zmrzlinu bez zmrzlinovače po ztuhnutí
můžeme kulatými kleštičkami upravit do
zmrzlinových pohárů a ozdobíme třeba ovocem a oplatkou. Do zmrzliny můžeme přidat i jakékoliv drobné ovoce a můžeme mít
zmrzlinu ovocnou.
Připravil Petr Mahel

Omluva
Nechceme se vymlouvat na zlomyslnost
tiskařského šotka, ale čas od času se nám
něco opravdu nepovede.
V minulém čísle jsme vás mylně informovali o tom, kdo je dárcem jedinečného exponátu dobové zemědělské techniky pro naše
muzeum na Malé Moravě. Nebyl to dar paní
Kouřilové z Vojtíškova, ale pana Františka
Špárníka z Červené Vody.
Neúmyslná chyba nás velmi mrzí, proto
se tímto nejen panu Špárníkovi, ale i vám,
našim čtenářům, velmi omlouváme.
Petr Mahel, šéfredaktor
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Črty z moravských dějin
Pobělohorské období
V době pobělohorské bylo v roce 1628 vydáno na sněmu ve Znojmě. Obnovené zřízení

zemské pro Moravu, jež zůstalo, s drobnými
úpravami, v platnosti až do r. 1848 a zabezpečovalo Habsburkům dědičné právo na zemi.

Znamenalo tehdy konec stavovských svobod a
na tehdejší dobu značné náboženské tolerance.
V rámci nastupujícího absolutismu Ferdinand
II. také zřídil nový úřad – moravský královský
tribunál – kterým nahradil dosavadní instituci zemského hejtmana (jakožto jednotlivce).
Tribunál, ustanovený v prosinci r. 1636, sídlil zpočátku v Olomouci, ale r. 1642 byl (spolu
se zemskými deskami a soudem) přemístěn
do Brna, které se tak stalo hlavním městem
Moravy.
V letech 1642–1650 trpěla Morava švédskou
okupací. V roce 1663 podnikli krymští Tataři
společně s Turky několik velmi ničivých vpádů na Moravu, při kterých bylo odvlečeno do
otroctví na 12 000 lidí, především mladých
dívek a dětí. „Čoskoro sa začalo ohavné neslýchané prznenie a znásilňovanie žien a panien,“ píše očitý svědek evangelický farář Štefan
Pilárik o ženách, které Tataři unesli.
Územně-správní reforma Karla VI. z roku
1714 ustanovila (už stálé) kraje: Brněnský,
Jihlavský, Znojemský, Olomoucký, Přerovský
a Hradišťský.
V souvislosti s pronikavými reformami Marie Terezie (zřízení tzv. Directoria in
publicis et cameralibus) přestalo roce 1749
moravské markrabství (jakož i ostatní země
Koruny české) de facto existovat. Ztratilo i to
málo pravomocí, které v pobělohorském období vídeňský dvůr zemi byl ochoten ponechat.
V roce 1763 sice panovnice nespokojeným
stavům částečně ustoupila (ustavením královského zemského gubernia v čele se zemským
hejtmanem, který se stal zároveň předsedou
zemských sněmů a zemského výboru), ovšem
zemským úředníkům byly (na rozdíl od úředníků, dosazovaných z centra do všech nižších
a středních úřadů a do značné části úřadů
zemských) jejich pravomoci stále oklešťovány.
Radikální Josef II. pak zemské úřady proměnil v čistě zeměpanské úřady a zemští (stavovští) úředníci měli pouze čestné funkce.
Roku 1758, za sedmileté války, znovu vpadl na Moravu pruský král Fridrich II., ovšem
kvůli potížím se zásobováním, úspěšné obraně
Olomouce a prohrané bitvě u Domašova byl
nucen se bez úspěchu stáhnout. Po této zkušenosti bylo rozhodnuto vybudovat z Olomouce nedobytnou pevnost, která měla chránit
severní hranici monarchie.
Roku 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupstrví, v Brně bylo zřízeno
nové biskupství, namísto proponovaného biskupství v Opavě pak byl zřízen generální vikariát. V letech 1782–1783 Josef II. sloučil státní
správu Moravy a Rakouského Slezska v Zemi
moravskoslezskou, spravovanou moravským
guberniem se sídlem v Brně, přičemž stavovské instituce obou zemí zůstaly zachovány.
I nadále byla Morava rozčleněna na 6 krajů.
Josef II. zároveň roku 1783 začlenil území tzv.
moravských enkláv ve Slezsku pod Opavský
kraj, který byl jedním ze slezských krajů.
I nadále však byla tato území spravována dle
moravských zákonů.
Císař Leopold II. svým reskriptem v roce
1790 svolal a obnovil zemský sněm Moravského markrabství (čímž vlastně rušil předchozí reformy svého bratra). Sněmu předsedal
sněmovní direktor a moravskoslezský gubernátor. Moravskému zemskému sněmu byla
navrácena moc zákonodárná a vládní, zatímco
moc výkonnou si podržely zeměpanské úřady
panovníka.
(Pokračování příště)
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Sběratel si splnil svůj sen. Vychází mu
kniha o Králickém Sněžníku
ŠUMPERK – Od mládí mu učaroval vrchol
Králický Sněžník. Poprvé na něj vystoupal
na školním výletě a od té doby mu zůstal
věrný. Dnes je Petru Možnému za Šumperka šestašedesát let a plní si velké přání
– vydává knihu věnovanou svému Sněžníku.
Publikaci plnou unikátních snímků poprvé
představil v sobotu 21. června v pravé poledne na chatě Paprsek.
„Všechny hory v českých zemích jsou krásné. Mají své zvláštnosti a přírodní zajímavosti. Mezi nejkrásnější určitě patří pohoří
Králického Sněžníku. Především díky své
nedotčenosti, pyšní se i jedinečnými rostlinnými i živočišnými druhy,“ říká Petr Možný.
Tvrdí, že pohoří Králický Sněžník se
dosud nevěnuje samostatně žádná publikace. „A to mne mrzelo, proto jsem se do toho
pustil,“ říká Petr Možný, který je místním
patriotem a sběratelem historických snímků
a pohlednic ze Šumperska a přilehlého okolí.
Nezanedbatelný prostor v jeho bohaté sbírce
zaujímá i jeho milovaný Sněžník.
Přiznal se, že myšlenku na publikaci nosil
v hlavě několik let. Postupně do ní začal vybí-

rat snímky a sestavil scénář. O doprovodné
slovo se postaral bývalý geolog šumperského
muzea Zdeněk Gába. S podklady pro knihu
pak šel za regionálním vydavatelem Pavlem
Ševčíkem, který má nakladatelství Veduta.
„Ten nejprve váhal. Asi po roce se nakonec
rozhodl knihu vydat,“ říká Petr Možný.
A nejen milovníci historie se mají opravdu
na co těšit. Kniha je rozčleněna do několika
kapitol. Zabývá se nejen pohořím Králický
Sněžník na české a polské straně hranice,
ale i přilehlému okolí či nedalekému opevnění. Nakladatel v ní otiskl desítky unikátních
historických snímků, které spatří poprvé

Turnaj s autogramiádu
V sobotu 5. července se ve Vysoké konal
turnaj ve volejbale,který navštívil také pan
Petr Možný ze Šumperka s manželkou.
Pan Možný je spoluautor knihy o Králickém Sněžníku a okolí. Zájemci si vyslechli
výklad o knize, který byl doplněný autoro-

vou autogramiádou. Přítomní měli možností
knihu, která byla vydaná vydavatelstvím
Veduta Štíty, i na místě zakoupit.
Ta byla během chvíle vyprodána.
Antonín Marinov

světlo světa právě v této knize. Obsahuje
250 fotografií a pohlednic ve všech čtyřech
ročních obdobích.
Petr Možný se přiznal, že historické snímky začal sbírat již po vojně. To znamená, že
svou sbírku tvořil přes čtyřicet let. „Vzácné
jsou například fotografie již zaniklých osad,
v knize bude i rodný dům otce skladatele
Franze Schuberta, staré lovecké chaty a
prakticky neznámý interiér Lichtenštejnovy
chaty, která stávala na Králickém Sněžníku a kvůli špatnému stavu byla v roce 1971
zdemolována,“ připomněl Petr Možný. Pyšný
je také na snímek prezidenta Edvarda Beneše, který si přijel prohlédnout v srpnu 1937
výstavbu systému opevnění na Králicku.
Velký prostor má v knize také rozhledna,
po jejímž odstřelu v roce 1973 zůstala jen
hromada kamení. Autor také nezapomněl
na pramen Moravy a jeho proměny.
Ve své publikaci také odhaluje, odkud
se na Králickém Sněžníku vzala populární
socha slona: „Tuto záhadu rozluštil šumperský historik Jiří Filip. Zjistil, že se na Lichtenštejnově chatě scházela od roku 1922
skupina mladých umělců, která si zvolila
za svůj symbol slona. Na oslavu desátého
výročí spolku nechali slona vytesat ze žuly
a postavili na kamenný podstavec. Slon se
později stal symbolem pohoří Králického
Sněžníku.“
Petr Možný rozhodně není na knižním
trhu žádným nováčkem. Jeho jméno je již na
27 svazcích, do kterých dodával snímky ze
své bohaté sbírky. Je také pravidelným spolupracovníkem Šumperského a jesenického
deníku, který otiskl desítky jeho fotografií.
Kniha Králický Sněžník a okolí na starých pohlednicích a fotografiích bude k mání
na pultech knihkupectví i v informačních
centech.
Soňa Singerová
Deník, 19. 6. 2014
Foto Antonín Marinov
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Starostův pohár si odvezli Letohradští

V sobotu 5. července se na hřišti Sokola Malá Morava v Podlesí
konal již 21. ročník fotbalového turnaje O pohár starosty obce Malá
Morava.
Letošního turnaje se zúčastnilo čtyři týmy, z nichž vítězně vyšli
fotbalisté z Letohradu. Další pořadí si rozdělily týmy - 2. Šumperk,
3. Staré Město a 4. Malá Morava.
Výsledky odehraných utkání: Letohrad - Šumperk 8:0, Staré
Město 7:0, Malá Morava 5:2; Šumperk - Staré Město 5:3, Malá
Morava 3:2; Staré Město - Malá Morava 4:3.Jednoznačně nejlepším
střelcem byl s 12 brankami letohradký Kovanda.
Atmosféru turnaje snad lépe přiblíží snímky Antonína Marinova.

Sokol Malá Morava letos vybojoval 8. místo
Skončila i jarní část letošního ročníku A2A - REDMAN - III.
třídy okresního přeboru mužů, v němž naši fotbalisté nakonec
vybojovali hezké osmé místo. Přinášíme vám úplný přehled jejich
výsledků v druhé polovině přeboru:
Malá Morava - Jedlí 0:0 (60 diváků. Rozhodčí: Langhammer
Luděk st.; ŽK: Tóth Michal - Kaplánek Pavel, Šváb Jan).
Brníčko - Malá Morava 3:3 (40 diváků. Branky: Bonczek Patrik
2, Drlík Jiří - Marčan Vladimír 2, Hulín Josef; Rozhodčí: Fojt Jaroslav; ŽK: 0 - Janda Marek).
Malá Morava - Kamenná 1:6 (60 diváků. Branky: Hulín Josef
- Panák Rudolf 3, Kupka Antonín 2, Kopp Radek; Rozhodčí: Zahradníček Miroslav; ŽK: Új Ladislav, Ščambura Ondřej - Pobucký Petr,
Berka Ondřej).
Bohdíkov B - Malá Morava 7:2 (80 diváků. Branky: Kvapilík
Michal 2, Brokeš Zdeněk 2, Kohler Jan 2, Musil Oldřich - Kupec
Marek, Ščambura Ondřej; Rozhodčí: Žák Ludvík; ŽK: Nuzík Martin
- 0).
Malá Morava - Lesnice B 1:5 (44 diváků. Branky: Ač Viktor
- Jira Petr 3, Rottenborn Marek, Bartošek Jan; Rozhodčí: Šula
Oldřich; ŽK: 0 - Hrubý Roman).
Bratrušov - Malá Morava 4:2 (40 diváků. Branky: Lipka Lukáš
2, Gronych Aleš, Belko Marek - Marčan Vladimír 2; Rozhodčí: Češka
Jiří; ŽK: Lipka Lukáš - Tóth Martin, Ščambura Ondřej).

Malá Morava - Rapotín B 3:3 (62 diváků. Branky: Tóth Martin,
Mišálko Antonín, Schweidler Tomáš - Damborský Ondra 2, Kotoulek
Luboš; Rozhodčí: Holík Milan; ŽK: Schweidler Tomáš, Tóth Michal
- Jahn Petr).
Nový Malín B - Malá Morava 5:5 (60 diváků. Branky: Čontoš
Lukáš 3, Novák Marek, Laščák David - Hulín Josef 2, Tóth Martin,
Ščambura Ondřej, vlastní; Rozhodčí: Langhammer Luděk ml.; ŽK:
Čontoš Štefan - Ščambura Ondřej, Gronych Michal; ČK: 0 - Gronych
Michal).
Konečná tabulka ročníku 2013-2014:
1. Bratrušov
22 15
2
2. Rapotín B
22 13
4
3. Lesnice B
22 12
5
4. Štíty B
22 11
3
5. Jedlí
22 10
4
6. Kamenná
22 10
4
7. Bohdíkov B
22 10
3
8. Malá Morava
22
6
5
9. Vikýřovice B
22
6
5
10. Nový Malín B
22
7
2
11. Ruda B
22
5
5
12. Brníčko
22
5
2

5
5
5
8
8
8
9
11
11
13
12
15

67:27
78:36
40:19
48:41
43:27
68:54
38:40
53:83
38:79
44:44
29:57
32:71

47
43
41
36
34
34
33
23
23
23
20
17
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