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Na pile hasily čtyři jednotky hasičů

Informaci o požáru přijalo operační stře-
disko Hasičského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje ve středu 19. února 2014 ve 
21:14 hodin.

Na místo vyjeli profesionální hasiči ze 
Šumperku a ze sousedního Pardubického 
kraje z obce Králíky a dobrovolní hasiči 
z  Hanušovic a Malé Moravy. Hasiči po pří-

jezdu zjistili, že hoří bývalá provozní budo-
va pily. Provedli průzkum celého objektu 
v dýchací technice, likvidovali plameny a 
odvětrávali zakouřené prostory. Na místě 
byla zraněna jedna osoba, která se nadýcha-
la kouře. Zdravotnická záchranná služba ji 
odvezla na ošetření do nemocnice.

Požár hasiči dostali pod kontrolu za nece-

lou hodinu po ohlášení, likvidaci ohně hlásil 
velitel v 22:43 hodin. Výše škody byla vyčís-
lena na 25 tisíc korun, příčinou vzniku požá-
ru byla nedbalost při topení.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje 

www.pozary.cz

Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta repub-
liky (Sbírka zákonů č. 24/2014 ze dne 19. 2. 
2014) ve dnech 23. a 24. 5. 2014.

V první den voleb, v pátek 23. 5. 2014 
– proběhne hlasování od 14.00 hodin do 
22.00 hodin, druhý den voleb, v sobotu 
24. 5. 2014 se bude hlasovat od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Sčítání hlasů proběhne v  sobo-
tu 24. 5. 2014 ihned po uzavření volebních 
místností. Na zastupitelských úřadech Čes-
ké republiky v zahraničí se při volbách do 
Evropského parlamentu nehlasuje. Každý 
volič může v týchž volbách do Evropského 
parlamentu hlasovat pouze jednou. Prá-
vo volit do Evropského parlamentu má na 
území České republiky každý občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 
24. 5. 2014, dosáhl věku 18 let, a občan jiné-
ho členského státu, který alespoň druhý den 
voleb, tj. 24. 5. 2014, dosáhl věku 18 let a je 
po dobu nejméně 45 dnů, tj. od 9. 4. 2014, 
přihlášen k trvalému nebo přechodnému 
pobytu na území České republiky.

Při volbách do Evropského parlamentu 

může volič požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení, tj. od 19. 2. 2014, a 
to osobně u příslušného úřadu nebo písem-
ným podáním v listinné podobě, opatřeným 
úředně ověřeným podpisem voliče, doru-
čeným nejpozději 15 dnů před dnem voleb, 
tj.  do 8. 5. 2014 do 16.00 hodin, příslušnému 
úřadu (obecní úřad, u kterého je volič zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu). Obecní úřad voličský průkaz 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8. 5. 
2014, předá osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průka-
zu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu. Voličský průkaz opravňuje voliče 
ve dnech voleb do Evropského parlamentu 
k  hlasování v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky.

Obec Malá Morava
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Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Předmětem soutěže je květinová výzdoba 

oken, balkónů, okolí domů či předzahrádek v 
těchto kategoriích:

1) rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných 
domech a chalupách,

2) rozkvetlé okno nebo balkon v bytových 
domech,

3) rozkvetlé předzahrádky nebo okolí 
domu.

Pravidla soutěže:
1. Soutěžit můžou občané a chalupáři z 

Malé Moravy a místních částí Sklené, Vyso-
ký Potok, Zlatý Potok, Podlesí, Křivá Voda, 
Vojtíškov, Vlaské a Vysoká.

2. Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv 
okno bytového, rodinného domu nebo chalu-
py, balkon, předzahrádku nebo okolí domu, 
které je viditelné pohledem z veřejné komu-
nikace nebo z veřejného prostranství.

3. Vyhodnocení soutěže provede komise 
ustanovená starostou obce.

4. Každý, kdo se chce soutěže zúčastnit, 
musí vyplnit přihlášku a zaslat na adresu 
Obecní úřad Malá Morava, Vysoký Potok 
2, 788 33 Hanušovice nebo elektronicky na 
email obec@obecmalamorava.cz .Uzávěrka 
soutěže je 15. září 2014.

5. Přihlášky jsou k dispozici v sídle obec-
ního úřadu nebo v elektronické podobě na 

webových stránkách obce www.obecmala-
morava.cz

6. V průběhu soutěže se může každý při-
hlášený účastník prezentovat maximálně 
třemi fotografiemi v každé kategorii. Na 
fotografii musí být uvedeno jméno soutěží-
cího, adresa, telefon nebo e-mailová adresa 
a musí být doručena elektronicky na email 
obec@obecmalamorava.cz nebo osobně na 
adresu Obecní úřad Malá Morava, Vysoký 
Potok 2, 788 33 Hanušovice (nevyžádané 
fotografie se nevrací).

7. Všechny doručené fotografie budou zve-

řejněny také na webových stránkách obce.
8. Komise vyhlásí v každé kategorii první 

tři místa. Vyhlášení získají finanční odměnu 
v hodnotě: 1. místo 1 500 Kč, 2. místo 1 000 
Kč, 3. místo 500 Kč.

Občanům, kteří nemají možnost květino-
vou výzdobu nafotit sami, přijdeme rozkvetlé 
okno, balkon či předzahrádku nafotit. O tuto 
službu je ovšem nutno předem požádat.

Finanční motivace v každé kategorii 1 
místo 1 500 Kč, druhé 1 000 Kč, třetí 500 
Kč, celkem za tři kategorie 9 000 Kč.

Naši jubilanti
V únoru oslavil
pan Jan KOUŘIL 75 let.
V dubnu oslavila
paní Zdeňka DAVIDOVÁ 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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Rozloučení s panem
Františkem Mikou

Větve pokácených stromů na podleském náměstí byly štěpkovány a poté baleny do pytlů, 
které obec Malá Morava nabízí k prodeji za pouhých 40 Kč.            Foto Petr Mahel

Prodej dřevní štěpky
Obec Malá Morava nabízí k prodeji dřev-

ní štěpku o průměru až 1-8 cm a délce až 
12  cm. Štěpka je balena v 50 l rašlových 
pytlích. Cena za pytel je 40 Kč včetně DPH.

V případě zájmu volejte na telefonní 
číslo: 724 186 911.

Možnosti přivýdělku na venkově
Na začátku bych chtěl ještě upřesnit 

informace z Devítky č. 2013/6, uvedené v  té-
to naší rubrice. Podle zákona tam, kde se 
objeví včelí mor, se vyznačí ochranné pásmo. 
Je okamžitě zakázáno prodávat med a jiné 
včelí produkty vyprodukované na území této 

zóny, protože mohou obsahovat zárodky vče-
lího moru. Ten je sice pro člověka neškodný, 
ale pro včely smrtelný. V Česku se včelaři 
řídí poměrně přísnějšími zákony, upravují-
cími chov včel, než je tomu v zahraničí. Bylo 
zaznamenáno mnoho případů, kdy se naše 
včely nakazily morem právě olizem zbytku 
medu ze sklenice, pocházející ze zahraničí.

Tato zima byla velmi teplá a slunečná. 
Podle odborníků byla podobná zima před 
padesáti lety. Na konci ledna jsme z našich 
úlů odevzdali vzorky pro kontrolu na přítom-
nost roztočů. Vše dopadlo velmi dobře. Před 
uzávěrkou tohoto čísla jsme udělali jarní 
prohlídku úlů a zjistili, že včelstvo je již bez 
zásob, proto jej teď přikrmujeme cukrem.

V únoru jsme zkoumali nabídky bank pro 
založení účtu, který nám poslouží k příjmu 
dotací. Na trhu je hodně bankovních domů 
a každá banka nebo spořitelna má jiné pod-
mínky a ceny za vedení účtu. Ještě si musí-
me ujasnit, co si od vedení účtu slibujeme a 
jaké bankovní služby budeme využívat.

Připravil
Petr Mahel

Dne 26. 2. 2014 se v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Malé Moravě konal smuteč-
ní obřad a rozloučení s panem Františkem 
Mikou ze Starého Města. Byl to člověk, kte-
rý velkou část svého života prožil na Malé 
Moravě. Ovšem ani poté, co se odstěhoval, 
na naši vesnici nezanevřel.

Pro dnešní generace byl studnicí vědomos-
tí. Své cenné historické exponáty poskytl 
muzeu v bývalé škole, v obecním zpravodaji 
publikoval zajímavé vzpomínky na život ve 
vesnici a pomáhal při hledání historických 
informací. Škoda, že další články, které měl 
připravené, již nedokončí. Pan František 
Miko zemřel 20. února 2014 ve věku 70 let.

Denně máme možnost potkávat spousty 
zajímavých lidí, ale je také mnoho jiných, 
které už nikdy nepotkáme a kteří by si 
zasloužili pocty za svoji práci pro obec, pro 
veřejnost. A tak mi dovolte, abych ještě jed-
nou, alespoň symbolicky, panu Mikovi za 
jeho práci poděkoval.

Antonín Marinov, starosta

JESENÍKY originální produkt® – značka našeho regionu 

Máte ve svém okolí zajímavé a šikovné 
řemeslníky, výrobce, poskytovatele služeb, 
anebo jím již jste? Jste pyšný na své jedineč-
né výrobky, díla nebo poskytované služby? 

Zasloužili byste si být držitelem regionální 
značky JESENÍKY originální produkt®, a 
tím se odlišit od konkurence? Díky značce 
můžete deklarovat kvalitu svých výrobku a 
služeb. Pomůžeme Vám s propagací a zvidi-
telněním. Veškeré informace k regionálnímu 
značení naleznete na stránkách: http://www.
regionalni-znacky.cz/jeseniky/ 

Také neváhejte kontaktovat regionální 
koordinátory:

Ing. Lenka Krobotová Regionální koor-
dinátor pro výrobky telefon: 736 695 544, 
krobotova@hornipomoravi.eu

Ing. Hana Olejníková Regionální koordi-
nátor pro služby a zážitky telefon: 725 940 
340, olejnikova@hornipomoravi.eu

Revitalizace veřejné zeleně na náměstí v Podlesí je již dokončena. Věřme, že se nově vysá-
zeným stromkům bude ve zdejší horské půdě dařit a že uniknou i nenechavým rukám van-
dalů.                  Foto Petr Mahel
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Zápis z 16. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 6. 3. 2014 od 16.00 hodin 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 infor-
mace 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), Marinov Antonín (5), Morong 
Štěpán (7), Svoboda Karel (8), Temňák Josef (9)

Nepřítomní členové zastupitelstva obce: Kouřil Jan 4) – 
omluven, Morong Pavel (6) - omluven

Přítomni občané: A. H., E. B., M. B., V. B., J. B., J. B., J. B., F. F.

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

Program jednání:
  1. Schválení programu jednání.
  2. Určení zapisovatele z jednání.
  3. Určení ověřovatelů z jednání.
  4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ.
  5. Příspěvky z rozpočtu obce 2014.
  6. Žádost o sponzorský příspěvek.
  7. Příspěvek na dopravní obslužnost.
  8. Příspěvek na provoz MŠ.
  9. Informace o činnosti knihoven.
10. Příspěvek Městu Hanušovice.
11. Smlouva o prodeji dříví 2014.
12. Dotace dětské hřiště.
13. Dotace Malomoravské slavnosti.
14. Rozpočet obce na rok 2014.
15. Výsledek hospodaření obce za rok 2013.
16. Výběr dodavatele na opravu střech.
17. Obnova autobusových čekáren.
18. Poskytnutí půjček z FRB.
19. Opatření starosty.
20. Pronájmy bytů.
21. Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě.
22. Oprava chodníků.
23. Vytvoření pracovních míst na VPP.
24. Odpisový plán majetku na rok 2014.
25. Záměr prodeje pozemků.
 - 25.1. Změna záměru ve Skleném.
 - 25.2. Změna záměru ve Skleném II.
 - 25.3. Záměr prodeje Vojtíškov.
26. Záměr směny pozemků – budoucí smlouva.
27. Souhlas se stavbami.
 - 27.1. Změna stavby před dokončením Vysoký Potok.
 - 27.2. Stavba přípojky NN Malá Morava.
 - 27.3. Stavba přípojky NN Sklené.
28. Stanovení ceny dřevní štěpky.
29. Výsledek inventarizace majetku obce.
30. Zpráva o právním zastupování.
31. Zpráva o činnosti policie.
32. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2013.
33. Výroční zpráva o poskytování informací.
34. Soutěž o rozkvetlé okno.
35. Zpráva z veřejnoprávní kontroly obce. 
36. Zpráva o výsledku kontroly MŠ Malá Morava.
34. Diskuse.
35. Závěr jednání.

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a 
sdělil, že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována ozná-
mením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. 
Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpolovič-
ní většina členů zastupitelstva, a tedy je podle ustanovení zákona 

o  obcích zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby 
se dnešní jednání řídilo tímto programem:

1. Schválení programu
2014/16/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovateli zápisu pana Karla Svobodu a pana 

Josefa Hulína.

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

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání, se zprávou o činnosti obecního úřadu, starosty, včetně schvále-
ných opatření starosty. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

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

ostatním organizacím, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování 
se řídí směrnicí, kterou jsou upravena pravidla poskytování příspěv-
ku z rozpočtu obce. O příspěvek z rozpočtu obce požádali: TJ SOKOL 
Malá Morava, Spolek Chatařů ve Vysoká u Malé Moravy, SDH  Pod-
lesí. Dále finanční příspěvek požadovala Armáda spásy Šumperk 
a Alienteam Malá Morava, ovšem do stanoveného termínu i přes 
výzvu obecního úřadu nezaslali kompletní žádosti.

Žádost o příspěvek od Alienteam Malá Morava byla obecnímu úřa-
du doručena až 3. 3. 2014, ovšem stále bez požadovaných příloh. 
Starosta obce navrhl, aby byla udělena výjimka z pravidel o  posky-
tování příspěvků a aby bylo rozhodováno i o žádosti sdružení Ali-
enteam, ovšem za podmínky, že nejpozději v den podpisu smlouvy 
o  příspěvku budou předsedou sdružení doloženy veškeré nutné pří-
lohy žádosti. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/16/02: ZO schvaluje výjimku z pravidel o poskytování 
příspěvků a zařazuje žádost sdružení Alienteam na dnešní 
jednání.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

Dále nechal starosta hlasovat o poskytnutí příspěvků.
2014/16/03: ZO schvaluje poskytnutí příspěvků:
- příspěvek na provoz TJ SOKOL Malá Morava v roce 2014 

ve výši 30 000 Kč,
- příspěvek na akce Spolku chatařů Vysoká u Malé Moravy 

ve výši 10 000 Kč,
- příspěvek na akce SDH Podlesí ve výši 3 000 Kč,
- příspěvek na akce Alienteam.cz ve výši 10 000 Kč.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

6. Žádost o sponzorský příspěvek
Žadatel Ing. Z. A. požádal o finanční příspěvek na vydání knihy, 

jejíž je autorem. Jedná se o první monografii malíře Otakara Číly. 
Starosta obce otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo z přítomných 
nepřihlásil.

2014/16/04: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 10 000 Kč na vydání knihy „Otakar Číla obrazy“ ing. Z. A.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

7. Příspěvek na dopravní obslužnost
Obci byl doručen návrh dohody mezi Obcí Malá Morava a Městem 

Šumperkem o převodu finančních prostředků na hrazení ztráty z 
provozu veřejné linkové autobusové dopravy za rok 2014 ve výši 108 
240 Kč, která je podílem na hrazení ztráty z provozu této dopravy, 
stanoveným ve výši 205 Kč na jednoho obyvatele. Starosta obce ote-
vřel diskusi. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil.

2014/16/05: ZO schvaluje uzavření dohody o převodu pro-
středků na dopravní obslužnost s Městem Šumperk na rok 
2014.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)
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8. Příspěvek na provoz Mateřské školy Malá Morava
Mateřská škola je příspěvková organizace zřízená obcí Malá 

Morava za účelem předškolního vzdělávání. Obec zde hradí pro-
vozní náklady, náklady na platy pedagogických pracovníků jdou ze 
státního rozpočtu prostřednictvím Olomouckého kraje. Návrh pří-
spěvku na provoz předložila za MŠ ředitelka Anna Hošková, DiS, 
v celkové výši 667 000 Kč. Navýšení rozpočtu oproti loňskému roku 
je z důvodu plánované rekonstrukce WC a umývárny v ceně cca 
140  000 Kč a zakoupení nového šatního bloku v ceně cca 20 000 Kč. 
MŠ Malá Morava má ve svém rezervním fondu k 31. 12. 2013 částku 
96  258,43 Kč, a proto starosta obce navrhl schválit rozpočet na rok 
2014 pouze ve výši 583 772 Kč a následně uložit povinnost použít na 
dofinancování nákladů rezervní fond ve výši 90 228 Kč. Byla otevře-
na diskuse, do níž se nikdo nepřihlásil.

2014/16/06: ZO schvaluje příspěvek na provoz Mateřské 
školy Malá Morava, příspěvkové organizace na rok 2014 ve 
výši 583 772 Kč a ukládá použít na dofinancování nákladů 
rezervní fond ve výši 90 228 Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

9. Informace o provozu knihoven
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o činnosti v obecních 

knihovnách Malá Morava a Podlesí za rok 2013.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti knihoven.

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

Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, 
informačních a metodických služeb v obecních knihovnách Malá 
Morava a Podlesí. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/16/07: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Měs-
tem Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních 
a metodických služeb v obecních knihovnách Malá Morava a 
Podlesí pro rok 2014 a zároveň schvaluje poskytnutí příspěv-
ku na nákup knihovních fondů ve výši 22 000 Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

11. Smlouva o prodeji dříví v roce 2013
Dne 19. 2. 2014 byla odeslána výzva zájemcům o práce v obecních 

lesech na rok 2014. Své nabídky zaslaly společnosti Lesy Jedlí, s. 
r. o., se sídlem Jedlí 65, a Hanušovická lesní a. s., se sídlem Hlav-
ní 146, Hanušovice. Cenově výhodnější nabídka byla od společnosti 
Hanušovická lesní, a proto starosta obce navrhl uzavřít smlouvu 
o  prodeji dříví a pěstebních činnostech pro rok 2014 právě s touto 
společností. Byla otevřena diskuse, do níž se nikdo nepřihlásil.

2014/16/08: ZO schvaluje uzavření smlouvy o prodeji dříví a 
pěstebních činnostech na rok 2014 se společností Hanušovic-
ká lesní, a. s., Hlavní 146, Hanušovice.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

12. Dotace na dětské hřiště
Dne 17. 2. 2014 požádala obec Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

o poskytnutí dotace na rok 2014 z podprogramu Podpora obnovy 
a rozvoje venkova na výstavbu dětského hřiště na Malé Moravě. 
Hřiště by mělo vzniknout v prostorách nevyužívané bývalé školní 
zahrady a mělo by svým vybavením sloužit všem věkovým skupinám 
od nejmenších dětí, přes ty starší až po dospělé. Orientační cena 
za dílo je cca 600 000 Kč. Možná dotace od MMR je v maximální 
výši 400  000 Kč. O dotaci by mělo být rozhodnuto do konce dubna 
letošního roku. Starosta navrhl, aby se výstavba hřiště realizovala 
i  v  případě neposkytnutí dotace, a to z vlastního rozpočtu obce. 
Byla otevřena diskuse, do níž se nikdo z přítomných nepřihlásil.

2014/16/09: ZO schvaluje výstavbu dětského hřiště na části 
pozemku p. č. 291 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

13. Dotace na Malomoravské slavnosti
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z pro-

gramu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2014. 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje vyhovělo naší žádosti a poskytne 
obci dotaci ve výši 40 000 Kč. Starosta otevřel diskusi. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

2014/16/10: ZO souhlasí s přijetím dotace na Malomoravské 
slavnosti 2014 ve výši 40 000 Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

14. Rozpočet obce na rok 2014
Byl projednán návrh rozpočtu, včetně drobných změn projedna-

ných v průběhu zasedání. Projednán byl i rozpočet sociálního fondu. 
Rozpočet obce je přílohou č. 1 tohoto zápisu (k nahlédnutí na obecním 
úřadě). Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/16/11: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 
2014 jako schodkový takto:

Celkové příjmy ve výši 11 433 948,- Kč.
Celkové výdaje ve výši 11 586 646,86 Kč.
Financování ve výši 152 698,86 Kč bude zapojeno z kladné-

ho výsledku hospodaření v minulých letech.
Rozpočet sociálního fondu na rok 2014:
Celkové příjmy ve výši 60 500 Kč.
Celkové výdaje ve výši 82 250 Kč.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

15. Výsledek hospodaření obce za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření 

obce v roce 2013.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce 

v  minulém roce.

16. Výběr dodavatele na opravu střech
Dne 19. 2. 2014 byla na úředních deskách obce zveřejněna výzva 

k podání nabídek na opravu střech na Malé Moravě 88 a 89. Tato 
výzva byla v době od 19. 2. 2014 do 3. 3. 32014 také zveřejněna na 
webových stránkách obce.

Své nabídky předložily firmy:
- Krovstav s. r. o., Hanušovice, nabídl cenu 653 302  Kč (bez DPH 

568 089 Kč),
- Stavrel s. r. o. Hanušovice, nabídl cenu 627 477 Kč (bez DPH 

545 632 Kč),
- Petr Osladil, Vikýřovice, nabídl cenu 665 061 Kč (bez DPH 

578  314 Kč).
Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2014/16/12: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opra-

vy střech domů v Malé Moravě čp. 88 a čp. 89 se společnos-
tí Stavrel, s. r. o., Hanušovice a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

17. Obnova autobusových čekáren
Záměrem obce je obnova starých plechových čekáren v obci za 

nové. Stávající čekárny jsou ve velmi špatném stavu a dá se říct, že 
již kazí vzhled obce. Jedná se o čekárny: Malá Morava - pohostin-
ství, Malá Morava - pila, Křivá Voda, Vlaské,  Vojtíškov - u bytovek, 
Vysoký Potok - MŠ, Malá Morava u Trundů.

Obec oslovila společnost paní Venduly Nosálkové, Zábřeh, se 
žádostí o zaslání cenové nabídky. Tato firma působí na trhu od roku 
1990 a zabývá se především výrobou autobusových čekáren a měst-
ského mobiliáře. Za dobu působení na trhu provedli bezmála 2 000 
instalací po celé ČR i na Slovensku. Jako nejvhodnější čekárny pro 
naši oblast byly vyprány typy Mini (47 900 Kč + DPH) a Typ 2 na 
Malou Moravu - pohostinství (59 900 Kč + DPH). Cena celkem bez 
DPH a dopravy 347 300 Kč (s 21% DPH 420 233 Kč). Podloží pod 
autobusové čekárny si musíme připravit sami. Pro porovnání ceny 
jsme oslovili ještě společnost Dřevostav Hanušovice - Karel Svobo-
da, se žádostí o vypracování cenové nabídky na dodání obdobných 
čekáren (bez 1 ks koše). Nabízená cena celkem bez DPH, ale včetně 
dopravy je 326 200 Kč (s 21% DPH 394 702 Kč). Druhá nabídka je 
cca o 25 000 Kč pro obec výhodnější. Starosta otevřel diskusi. Pro-
běhla kratší diskuse o všeobecné potřebě výměny starých plechových 
čekáren.

2014/16/13: ZO schvaluje instalaci nových čekáren v obci a 
pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo se společ-
ností Dřevostav - Karel Svoboda, Hanušovice.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

ků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva 
k předkládání žádostí.

Obecnímu úřadu byla doručena pouze žádost pana P. Ch. – na 
rekonstrukci topení. Žadatel splnil veškeré požadované podmínky 
poskytnutí žádosti, tudíž lze tuto půjčku poskytnout. Byla otevřena 
diskuse, do níž se nikdo nepřihlásil.

2014/16/14: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje 
bydlení na rekonstrukci topení podle pravidel panu P. Ch. 
ve výši 40 000 Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)
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19. Opatření starosty
Starosta obce seznámil přítomné s provedeným a schváleným 

opatřením starosty č. 44/2013 s datem 31. 12. 2013, kterým se schva-
luje a provádí rozpočtové opatření č. 100013/2013. Toto opatření je 
přílohou č. 2 tohoto zápisu (k nahlédnutí na obecním úřadě).

ZO bere na vědomí opatření starosty.

20. Pronájmy bytů
Ke dni 6. 3. 2014 obec Malá Morava disponovala dvěma volnými 

byty v místní části Podlesí. Obci byly na základě oznámení a v termí-
nu doručeny žádosti o pronájem obecního bytu těchto zájemců:

Dne 20. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě 
čp. 39 paní O. K.

Dne 27. 2. 2014 podal žádost o přidělení obecního bytu v domě (čp. 
neuvedeno) pan P. Z.

Dne 27. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě 
čp. 39 paní D. K.

Dne 27. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě 
čp. 39 paní R. N.

Dne 27. 2. 2014 podal žádost o přidělení obecního bytu v domě čp. 
135 pan T. F.

Dne 27. 2. 2014 podala žádost o přidělení obecního bytu v domě 
čp. 39 i 135 paní I. F.

Po termínu byla doručena ještě žádost o pronájem bytu manželů J.
Přijaté žádosti byly posouzeny podle pravidel určených směrnicí 

upravující podmínky pro přidělování bytů ve vlastnictví obce Malá 
Morava. Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle 
jednotlivých kritérií:

1. paní N. R. - počet bodů 42
2. paní K. D. - počet bodů 23
3. paní F. I. - počet bodů 21
4. paní F. T. - počet bodů 11
Žádosti paní O. K. a P. Z. byly z hodnocení vyřazeny z důvodu 

nesplnění podmínek.
Byla otevřena diskuse, do níž se nikdo nepřihlásil.
2014/16/15: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Pod-

lesí paní D. K.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2014/16/16: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Pod-
lesí paní R. N.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

21. Žádost o poskytnutí příspěvku na dítě
Žadatelka paní H. S. žádá o jednorázový příspěvek na narozená 

trojčata ve výši 15 000 Kč. Příspěvek chce použít na výbavu pro 
děti. Obec má schválená pravidla pro poskytování příspěvků na kaž-
dé narozené dítě, které splňuje podmínky. Žadatelce byl ještě před 
doručením této žádosti obecním úřadem vyplacen příspěvek v cel-
kové výši 18 000 Kč. Z těchto důvodů bylo navrženo již žádný další 
příspěvek nevyplácet. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/16/17: ZO neschvaluje poskytnutí dalšího příspěvku 
na narozené děti paní H. S., bytem v Podlesí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

22. Oprava chodníků
Zastupitelům je předložen návrh na opravy chodníků u bytových 

domů čp. 88, 89, 90 a 91 v Malé Moravě (směrem od domů ke komu-
nikaci). Jedná se o úseky o celkové délce cca 40-50 m. Pro zvýšení 
bezpečnosti bude u schodišťových stupňů instalováno zábradlí.

2014/16/18: ZO schvaluje provedení oprav chodníků u domů 
čp. 88, 89, 90 a 91 v Malé Moravě.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

23. Vytvoření pracovních míst na VPP 2014
Záměrem obce je vytvoření cca 8 pracovních míst na dobu určitou 

pravděpodobně od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014 pro údržbu a úklid 
veřejných prostranství.

Obci zřízením těchto míst nevzniknou žádné větší výdaje, jeli-
kož budou poskytnuty dotace na mzdové náklady, včetně odvodů 
z  mezd.

V loňském roce byla dotace ve výši 15 000 Kč včetně pojištění 
a odvodů z mezd. Dotace letošní bude 10 000 Kč na 1 pracovníka/
měsíc, takže část mzdy bude muset být dotována z rozpočtu obce.

2014/16/19: ZO schvaluje zřízení 8 pracovních míst na veřej-
ně prospěšné práce a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
s  Úřadem práce na jejich financování.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24. Odpisový plán majetku obce na rok 2014
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh plánu účetních odpisů 

dlouhodobého hmotného majetku obce v roce 2014. Do diskuse se 
nikdo nepřihlásil.

2014/16/20: ZO schvaluje odpisový plán majetku obce na 
rok 2014.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

25. Záměr prodeje pozemků
25.1. Záměr prodeje Sklené
Žadatelka Ing. P. Š. požádala obec o odkup pozemku p. č. PK 884/2 

v k. ú. Sklené u Malé Moravy za účelem stavby studny. Na zasedá-
ní zastupitelstva 12. 6. 2013 byl schválen záměr prodeje p. č. 884/2 
(ZE) o výměře 31 m2. V průběhu roku 2013 ovšem probíhala obnova 
katastrálního operátu přepracováním (digitalizace katastrální mapy) 
v  katastrálním území Sklené u Malé Moravy obce Malá Morava. 
Dne 31. 1. 2014 byla dokončena. Předpokládaná platnost obnoveného 
katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrální-
ho operátu byla vyhlášena Katastrálním pracovištěm Šumperk ke dni 
6. 3. 2014. Požadovaná parcela 884/2 (ZE) byla změněna na pozemek 
p. č. 306/9, trvalý travní porost, o výměře 7 m2. Z tohoto důvodu je 
nutno upravit i záměr prodeje. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/16/21: ZO schvaluje záměr prodeje p. č. 306/9 o výměře 
7 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

25.2. Záměr prodeje Sklené II.
V zastoupení pana J. M. požádal pan R. H. – majitel rekreační 

chaty ve Skleném čp. 14, o dokup části parcely p. č. 203 (ZE), kterou 
i fyzicky užívá. Na zasedání zastupitelstva 12. 9. 2013 byl schválen 
záměr prodeje části p. č. 203 (ZE).

V průběhu roku 2013 ovšem probíhala obnova katastrálního ope-
rátu přepracováním (digitalizace katastrální mapy) v katastrálním 
území Sklené u Malé Moravy, obce Malá Morava. Dne 31. 1. 2014 
byla dokončena. Předpokládaná platnost obnoveného katastrální-
ho operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operá-
tu byla vyhlášena Katastrálním pracovištěm Šumperk ke dni 6. 3. 
2014. Požadovaná parcela 203 (ZE) byla změněna na pozemek p. č. 
203, trvalý travní porost. Z tohoto důvodu je nutno upravit i záměr 
prodeje. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/16/22: ZO schvaluje záměr prodeje části p. č. 203 TTP 
v  k. ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

25.3. Záměr prodeje Vojtíškov
Žadatelé MUDr. R. C. a Mgr. R. C. jako majitelé pozemku a domu 

ve Vojtíškově čp. 104, požádali obec o odkup části pozemku p. č. 
100/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vojtíškov za účelem 
narovnání současného stavu. Na tomto obecním pozemku je již řadu 
let postaven plot a tato část je užívána jako zahrada. Do diskuse se 
nikdo z přítomných nepřihlásil.

2014/16/23: ZO schvaluje záměr prodeje části p. č. 103 ostat-
ní plocha v k. ú. Vojtíškov v rozsahu současně postaveného 
plotu.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26. Záměr směny pozemků – budoucí smlouva
Obec Morava užívá pozemek p. č. 1609, vodní plocha, o výmě-

ře 1  330 m2 jako veřejnou zeleň, na které je postavená autobuso-
vá čekárna. Pozemek je ve vlastnictví pana F. K. Pan F. K. žádá 
o  narovnání stavu a je ochoten pozemek (spolu s pozemkem p. č. 
1615 o výměře 432 m2) směnit za jiný pozemek sousedící s pozem-
kem p. č. 1602/1 nebo v jeho těsné blízkosti. Při schůzce s panem 
F.  K. bylo diskutováno získání pozemku p. č. 1615 a v úvahu připa-
daly tyto varianty: prodej pozemku, pronájem pozemku nebo směna 
pozemku. Pan F. K. požaduje směnu pozemků. Ovšem obec vhodný 
pozemek, splňující jeho požadavky nemá. Sousední pozemky jsou 
ve vlastnictví soukromých osob, mimo jiné pana W. K. Na jedná-
ní s  panem F. K. byl rovněž přítomen a je ochotný obci při směně 
pomoci. V první fázi by s panem F. K. směnil pozemek se zastávkou 
za pozemek navazující na p. č. 1602/1. A až by se stal vlastníkem 
pozemku pod zastávkou, s obcí by tento pozemek směnil za jiný. 
Obec ovšem zájem o pozemek p. č. 1615 mít nebude. V případě, že 
by členové zastupitelstva schválili navrhovaný postup, starosta by 
byl pověřen, aby zjistil náležitosti takového převodu a nechal sepsat 
např. smlouvu o smlouvě budoucí, která by zajistila možnou budoucí 
směnu. Na dalším zasedání zastupitelstva tento materiál poskytne 
k projednání. Proběhla všeobecná diskuse.
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2014/16/24: ZO schvaluje způsob získání pozemku p. č. 

1609 do majetku obce, předběžně schvaluje záměr směny 
s p.  W.  K. a pověřuje starostu připravit na další zasedání 
smlouvu o smlouvě budoucí o směně pozemků.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

27. Souhlasy se stavbami
27.1. Změna stavby před dokončením Myška
V zastoupení vlastníků – pana L. M. a V. T. požádala společnost 

Realitní servis JaL., s. r. o., Hrabenov, o stanovisko ke změně stavby 
před jejím dokončením – Zemědělská stavba s bytem. Stavba bude 
dokončena jako rodinný dům. Původní projektová dokumentace 
nedozná žádných změn v umístění stavby ani nedojde k dispozič-
ním změnám. Dojde pouze ke změně využití. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil.

2014/16/25: ZO se změnou stavby „Zemědělská stavba 
s  bytem a zemědělská stavba – Vysoký Potok“ na „Rodinný 
dům“ na pozemcích p. č. 113, 120/1, 697 a 734 v k. ú. Vysoký 
Potok.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

27.2. Stavba přípojky NN Malá Morava
V zastoupení investora ČEZ Distribuce a.s, požádala společnost  

Elmont Lipová s. r. o., Jeseník, o souhlas se stavbou zemní přípojky 
NN pod názvem „Malá Morava - p. č. 1549/7, Farma Morava NNk“. 
Zemní přípojka bude z části uložena na obecním pozemku p.  č. 
1617/13, ostatní plocha v k. ú. Malá Morava. Dále tato společnost 
požádala o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení 
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na tomto pozem-
ku. Předpokládaný rozsah dotčení obecního pozemku bude 2  m2. 
Věcné břemeno bude úplatné a bude činit 1 210 Kč včetně DPH. 
Starosta otevřel diskusi. Žádné připomínky nebyly.

2014/16/26: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN „Malá 
Morava – p. č. 1549/7, Farma Morava s. r. o., NNk“ v k. ú. Malá 
Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2014/16/27: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a práva stavby přípojky 
NN „Malá Morava – p. č. 1549/7, Farma Morava s. r. o., NNk“ 
na pozemku p. č. 1617/13 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

27.3 Stavba přípojky NN Sklené
V zastoupení investora ČEZ Distribuce a. s, požádala společnost 

Elmont Lipová s. r. o., Jeseník, o souhlas se stavbou nadzemní 
přípojky NN pod názvem „Malá Morava- p. č. 746, Farma Morava 
NNv“. Starosta otevřel diskusi. Nebyly žádné připomínky.

2014/16/28: ZO souhlasí se stavbou přípojky NN „Malá 
Morava – p. č. 746, Farma Morava s. r. o., NNk“ v k. ú. Malá 
Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

28. Stanovení ceny dřevní štěpky
Obec v současnosti zpracovává dřevní odpad na dřevní štěpku 

o  délce 6–13 cm a průměru do 7 cm. Štěpky se plní do 50 l rašlových 
pytlů. Pro prodej tohoto materiálu je nutno zastupitelstvem schválit 
prodejní cenu. Po diskusi byla navržena ve výši 40 Kč/pytel, včetně 
příslušné sazby DPH. Starosta otevřel diskusi, nebyly žádné připo-
mínky.

2014/16/29: ZO schvaluje prodejní cenu za 1 pytel dřevní 
štěpky ve výši 40 Kč včetně DPH.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

zační komise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 
2013. Starosta otevřel diskusi, nebyly žádné připomínky.

2014/16/30: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku 
obce a souhlasí s navrhovaným vyřazením nepotřebného 
majetku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

30. Zpráva o právním zastupování
Starosta seznámil přítomné s rekapitulací úkonů provedených 

v  roce 2013 v advokátní kanceláři Mgr. Godiny. Starosta otevřel 
diskusi, nebyly žádné připomínky.

ZO bere na vědomí zprávu o právním zastupování obce.

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

trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu 
PČR OO Hanušovice za rok 2013. Starosta otevřel diskusi, nebyly 
žádné připomínky.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR.

32. Zpráva o činnostech v obecních lesích v roce 2013
Práce v lesích prováděla společnost Lesy Jedlí, s. r. o., na základě uza-

vřené smlouvy. V roce 2013 zde byly provedeny tyto konkrétní práce:
- těžba celkem 24,34 m3,
- instalace 4 ks feromonových lapačů,
- nátěry sazenic repelenty 5 930 ks,
- opakované zalesňování včetně sazenic 1 600 ks,
- ožínání 900 ks,
- rořezávka 0,76 ha.
Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení 

odborného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci spo-
lečnosti Lesy České republiky, s. p. Příjmy obce za prodej dříví 
vytěženého v roce 2013 byly ve výši 25 881 Kč včetně DPH.

Výdaje na lesní hospodářství v roce 2013 byly ve výši 67 590 Kč 
vč. DPH:

- cca 24 000 Kč na činnost odborného lesního hospodáře,
- cca 3 600 Kč na nákup materiálu,
- cca 39 900 Kč přijaté služby - pěstební činnost, nátěry, ožínání 

apod.
Starosta otevřel diskusi, nebyly žádné připomínky.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních lesích 

v  roce 2013.

33. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se zprávou. Nebyly žádné připomínky.
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informa-

cí za rok 2013.

34. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Zastupitelstvu je předložen návrh na konání soutěže občanů, která 

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

1) rozkvetlé okno nebo balkon v rodinných domech a chalupách,
2) rozkvetlé okno nebo balkon v bytových domech,
3) rozkvetlé předzahrádky nebo okolí domu.
Finanční motivace v každé kategorii za první místo 1 500 Kč, dru-

hé 1 000 Kč, třetí 500 Kč, celkem za tři kategorie 9 000 Kč. Znění 
pravidel je v příloze č. 3 tohoto zápisu (a na stránkách Devítky). 
Starosta otevřel diskusi, nebyly žádné připomínky.

2014/16/31: ZO schvaluje pořádání a podmínky soutěže 
O  nejkrásnější rozkvetlé okno.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

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

ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly obce.

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

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

ZO bere na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly MŠ 
Malá Morava.

37. Diskuse
Ing. M. J. se ptá, kdy by se mohlo začít stavět dětské hřiště. Sta-

rosta odpovídá, že pravděpodobně měsíci červnu.
J. T. informuje o poruchách veřejného osvětlení ve Vojtíškově.
Dále proběhla krátká diskuse o využití bývalé školy na Malé 

Moravě, z níž vyplynula potřeba každoročních investic do oprav.
Pan M. B. se ptá na vlastnictví kalvárie na Malé Moravě. Pro-

běhla krátká diskuse o hřbitovech a dalších církevních objektech na 
Malé Moravě.

Paní A. H. poděkovala za schválení příspěvku pro provoz MŠ.

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

telům, občanům a hostům za účast a v 17:30 hodin jednání ukončil.
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Tělovýchovná jednota Sokol Malá Morava
pořádá v sobotu 19. dubna 2014 od 19.00 hod.
v Kulturním domě Malá Morava

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU.
K poslechu hraje skupina Protektor.
K dobré náladě přispěje i půlnoční losování bohaté tomboly.
Srdečně Vás k návštěvě zvou pořadatelé.

Špenát
z Olšovské země

Vezmeme kbelík, rukavice a nůžky a 
najdeme mladé, čisté, pejsky neoznačené, 
kopřivy. Pozor, i namočené kopřivy pálí. 
Musí jich být více než polovina kbelíku. 
Dobře je opereme a navážíme 750 g nebo to 
uděláme odhadem, je toho plný asi 4 litrový 
hrnec. Vařením se obsah podstatně zmenší. 
Zalijeme horkou vodou a 10–15 minut pova-
říme.

Cibuli nakrájíme, na másle a oleji zesklo-
vatíme, přidáme hladkou mouku a mírně 
prosmažíme.

Slijeme vodu z kopřiv (nevyléváme, po 
vychladnutí použijeme do zálivky květin), 
kopřivy necháme okapat a vrátíme je do 
hrnce. Přidáme připravenou cibuli, osolí-
me, opepříme, přidáme vejce a podle chuti 
prolisovaný česnek – nemusí tam však být. 
Všechno krátce povaříme a obsah hrnce roz-
mixujeme.

Chuť kopřivového špenátu zjemníme šle-
hačkou nebo kondensovaným mlékem a 
všechno chvíli prohřejeme 

Letošní svátek MDŽ ve Vysoké

Letošní oslavy Mezinárodního dne žen se 
ve Vysoké u Malé Moravy zúčastnili skoro 
všichni chataři a chalupáři. Dokonce přišli i 
pozvaní přátelé z Vojtíškova.

Pořadatelé akce Karel s Pepou předvedli 
krátkou kulturní vložku a rozdali květiny 
mezi přítomné dámy. Děvčata jako bonus 
obdržela navíc polibek od svazáka Karlíka. 
Společně jsme si připili na zdraví a krásu 

našich žen a potom se klidně a příjemně 
bavili až skoro do půlnoci.

Trošku vzruchu do jinak poklidné a zcela 
seriózní akce přinesl Libor z hor, který nese-
hnal dívku, která by se za něj nestyděla a 
doprovodila ho na oslavu MDŽ. Tak to ten-
to známý buřič vyřešil po svém a sám se za 
ženu přestrojil.

Libor Lužík

Pampeliškový čaj na 
podporu trávení

- 3 celé čerstvé řádně omyté pampelišky 
i  s  kořenem,

- 1 litr studené převařené vody,
- včelí, pampeliškový nebo lesní med.
Pampeliška lékařská je v lidovém lékařství, 

bylinkářství a léčitelství s oblibou využívána 
především pro své pozitivní účinky jak na zaží-
vací trakt, tedy na žaludek ke zvýšení chuti 
k  jídlu, tak k jarním léčivým bylinným kůrám. 
V domácím léčitelství a bylinkářství se droga 
získávaná ze Smetanky lékařské používá jako 
součást žlučníkových čajů a čajů povzbuzujících 
chuť k jídlu; vyznačuje se i mírným močopud-
ným účinkem. Pampeliškový čaj k odpolední 
konzumaci připravujeme již ráno, kdy tři celé 
pampelišky vložíme do vody a necháme asi pět 
až osm hodin louhovat. Následně necháme pro-
jít varem po dobu asi dvou minut, čtvrt hodiny 
necháme ustát a můžeme jej vypít v průběhu 
večera. Pro zvýraznění chuti je možné jemně 
dosladit nejlépe pampeliškovým medem.

Čaj z jahodníku obecného 
na ledviny i žaludek

- 1 polévková lžíce kvalitně sušené drogy 
jahodníku obecného,

- lesní nebo včelí med,
- 0,35 litru vařící vody.
Připravení čaje z jahodníku obecného není 

skutečně nic složitého. Kvalitně usušenou dro-
gu v množství jedné polévkové lžíce spaříme 
přibližně jednou větší sklenicí vařící vody a 
necháme přibližně 15 minut ustát. Po scezení 
přes čisté plátýnko můžeme dle chuti dosladit 
včelím nebo lesním medem. Takto připravený 
jahodníkový čaj podáváme přibližně 4× denně 
při obtížích.

Malomoravská buchta potřetí

První březnovou sobotu na rybářské baš-
tě ve Vysokém Potoku proběhl třetí ročník 
soutěže o Malomoravskou buchtu, kterou 
pořádala místní organizace politické strany 
Moravané a občanské sdružení Království 

Králického Sněžníku.
Pořadatelé nejprve chtěli soutěž z tech-

nických důvodů odložit na jiný termín, ale 
účastnicí se nakonec sešli, i když byl původ-
ní termín zrušen. Pořadatele mile překvapi-
lo, že byl o soutěž takový zájem.

Letos se sešlo deset vzorků buchet, a tak 
to měla porota tentokrát velmi těžké. Jeden 
vzorek však porotce za občanské sdružení 
zaujal nejvíce - jablečné koláče, a to protože 
soutěžící použila především místní suroviny. 
Zaujala je i originalita koláčků, takové se 
prostě jen tak nevidí. Možná, že to bude, po 
olšovských šiškách, další místní pochoutka.

Porotu za stranu Moravané tvořili pan 
Smítal a paní Smítalová z Mohelnice, za 
občanské sdružení pak Petr Mahel a René 
Kubaník.

Vítězkou letošní soutěže se stala paní Svo-
bodová.                                      Petr Mahel
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Věnujme se sběru léčivých bylin
„Není na světě bylina, aby pro něco nebyla“

české přísloví

Na Malomoravsku roste nejméně 150 dru-
hů bylin, které pomáhají člověku v jeho nemo-
cech. Proto je místní lidé odedávna sbírali a 
léčili se jimi. Bylo a je to léčení lidové. Oby-
čejně se mu v dřívějších dobách věnovaly pře-
devším staré ženy, které převzaly znalosti od 
předešlých sběraček bylin (babek kořenářek a 
lidových léčitelek v jednom a mohly tak pomá-
hat lidem v jejich trápení s nemocemi.

V dřívějších dobách většina lidí na doktora 
neměla, a tak nezbývalo nic jiného, než se léčit 
bylinami. Buď si je lidé sami nasbírali, nebo je 
lacino kupovali od místních kořenářek. Prav-
dou je, že vlastně v každé chalupě měli a jistě 
i dnes mají občané Malé Moravy nějaké léčivé 
byliny pro svoji okamžitou potřebu.

Pro odkup nasušených bylin jsou téměř všu-
de ve větších městech jejich výkupny.

Každá rostlina je vlastně továrna na zvlášt-
ní látky. Z několika málo prvků si rostliny 
sestavují nesmírně složité látky, kterých člo-
věk využívá ve svých lécích. Celé to nesmírné 
množství látek, co je obsaženo v jednotlivých 
bylinách, se skládá v podstatě z několika všem 
známých prvků. Většinou je to vodík, kyslík, 
dusík a uhlík. Chci zde jen upozornit, abyste 
si uvědomili, jak složitým organismem někdy 
bývá některá bylina. A také bych chtěl, abys-
te si uvědomili, jak důležitou prací pro zdraví 
našich občanů je sběr léčivých bylin. Každým 
svazečkem léčivých bylin pomáháte někomu, 
kdo trpí, kdo je nešťastný a kdo touží po zdra-
ví. Třeba i sobě samému.

Chtěl bych zde upozornit na tzv. pití „Den-
ního čaje“. Já sám osobně jej piju, a to něko-

likrát za den. Dokonce i na svých cestách 
světem jsem na něj nikdy nezapomínal. Vždy 
mi byl jen a jen k mému dobru. Tento můj 
denní čaj byl vždy jen odvar různých bylinek. 
Všude roste nějaká máta nebo mateřídouš-
ka, řebříček, šípek, kopřiva nebo ostružiník. 
Všude je nějaké spadané ovoce. A to vše dává 
nejen báječný nápoj, ale chrání i před různými 
nemocemi.

Čajové nápoje je nutno připravovat se 
zvláštní pozorností a je třeba dbát, aby do 
nálevu přešlo pokud možno nejvíce účinných 
a co nejméně nežádoucích látek. Důležitá je 
také teplota. Těkavé látky, například silice, 
při vyšší teplotě prchají a léčivý čaj je potom 
neúčinný.

Nesmíme například za varu připravovat čaj 
z máty, heřmánku, šalvěje, mateřídoušky a 
jiných siličných drog. Vodné výluhy obyčejně 
nepřejímají účinné látky v celém rozsahu, a 
proto se dříve užívaly rozmělněné drogy smí-
chané s malým množstvím vody nebo čaje. 
Ztráta účinných látek byla minimální. Čaje se 
pijí teplé nebo vlažné. Některé (proti nachlaze-
ní) se musejí pít teplé až horké. Čaje se mohou 
sladit cukrem nebo raději jen medem. Při 
nemoci diabetes (cukrovka) nesladit vůbec. Při 
střevních nemocech se nedoporučuje přidávat 
cukr, je-li čaj správně chuťově vyvážený, není 
vlastně ani slazení vůbec nutné.

Čaj nepřipravujeme a nepřechováváme 
v  kovových nádobách. Zejména u drog tříslovi-
nových (listy ořešáku, kořeny totenu, mochny 
nátržníku aj.). Kov změní nejen obsah látky, 
ale i vůni a vzhled nápoje. Nejvhodnější k  pří-
pravě čajů jsou skleněné kádinky (sklenice 
a hrníčky ze skla), nebo nádoby porcelánové 
a nepoškozené smaltované. Čaj cedíme přes 
nekovové sítko, silonový filtr apod.

Čaje z bylinek připravujeme v podstatě tře-
mi způsoby, které můžeme kombinovat. Roze-
znáváme:

Macerát – je to výluh za studena. Připra-
vuje se tehdy, když se přítomné látky varem 
rozkládají. Drogy (čaj) se přelijí šálkem vody a 
ponechají se 3–12 hodin, někdy i několik dnů 
stát za občasného míchání při pokojové tep-
lotě. Takovým způsobem se připravuje výluh 
např. lněného semene, kořene ibišku, sladké-
ho dřeva, ale také kořene kozlíku lékařského. 
Někdy se kombinuje macerát s nálevem: droga 
se maceruje malým množstvím vody obyčejné 
teploty, pak se slije a droga se přelije vroucí 
vodou nebo se do varu zahřeje.

Nálev - je zpravidla za tepla získaný vod-
ný výluh drog. Droga se přelije vroucí vodou, 
nádoba se přikryje a na teplém místě nechá 
stát asi 15 minut. Nálev se pak scedí. Tak lze 
připravovat nálev ze siličných drog, jako třeba 
z drog rostlin hluchavkovitých – máty, meduň-
ky, šalvěje, drog rostlin mrkvovitých – anýzu, 
fenyklu, kmínu apod., stejně tak ze zeměžluče, 
heřmánku, pelyňku, lipového květu aj.

Čínský čaj se jako osvěžující nápoj také 
nevaří, ale užívá se k léčebným účelům, pone-
chává se stát déle než obvykle, aby se vyloužilo 
větší množství účinných tříslovin.

Odvar - je to zpravidla vodný výluh drog 
získaný za varu. Rostlinné části se přidají do 
příslušného množství vody obyčejné teploty a 
v přikryté nádobě zahřejí do varu na 10–15 
minut. Čaj s drogou se ponechá ještě čtvrt 
hodiny stát. Pak se scedí. Tímto způsobem se 
připravují nápoje z tvrdých rostlinných částí, 
např. ze dřev kůr a kořenů, pokud neobsahují 
větší množství silice.

Některé čajové směsi obsahují často oba 
druhy drog, tj. takové, které je třeba vařit a ty, 
z nichž se připravují nálevy. V těchto přípa-
dech kombinujeme macerát s nálevem.

Ovšem ani denní čaj nás od všech nemocí 
nezachrání. Ale spolu s ovocem a zeleninou, 
které si sami vypěstujeme nebo najdeme na 
zahrádce, nás učiní být zdravější a odolnější 
proti všem vlivům počasí.

Při léčení těžších stavů nemocí je třeba se 
vždy ošetřujícího lékaře zeptat na volbu a uži-
tí léčebného bylinného čaje. Někdy tento čaj 
léčbu podporuje, někdy ji jen tzv. doprovází, 
ale neléčí, ale někdy může být jeho užívání 
s  léky, předepsanými lékařem, i škodlivé. 
Léčivé byliny jsou často užitečné pro celý 
organizmus a pomáhají skoro proti všem 
neduhům, co lidé mají. Taková je třeba oby-
čejná kopřiva. Je doslova léčebným zázrakem 
a je ji možno užívat ve formě čaje při všech 
chorobách, ale jako prevence. Někdo ale mívá 
na její užívání alergii, což je poměrně vzácné. 
Jsou ale byliny, které se dají užívat jen při 
potížích s jednou chorobou. Spektrum léčivých 
bylin a jejich užití v domácím léčení je běžně 
dostupné v  prodávaných knihách o bylinách, 
nebo dnes i na internetu. Poradí vám s jejich 
užíváním i ošetřující lékař, v lékárnách nebo 
v opět v prodejnách s přírodním léčitelstvím 
– Natur prodejnách, které jsou v každém vel-
kém městě. Jsem ale přesvědčen, že základní 
znalosti užití léčivých bylin zná snad každý 
občan Malé Moravy.

V dnešní době je na trhu mnoho bylinných 
čajů zcela běžně k dostání. Tyto se prodáva-
jí většinově ve varných sáčcích, ale prodávají 
se i na volné nasypání. Ovšem léčivé byliny 
osobně nasbírané v přírodě a usušené doma to 
nikdy nemůže nahradit.

Sbírejte léčivé rostliny opatrně, zachová-
vejte při sběru i při jejich sušení úzkostlivou 
čistotu a neničte zbytečně naši krásnou příro-
du! Nebudete-li si někdy s jejich sběrem jisti, 
zeptejte se zkušených lidí, znalců přírody. A 
pamatujte, že sběrem léčivých bylin pomáháte 
i sobě, svým bližním a všem spoluobčanům ve 
svém okolí.

Ludvík Vrána

Prvosenka jarní - petrklíč.

Sněžnický sirup
100 ks vršků mladých kopřiv, 3 ks 

citrónů, 3 kg cukru krystal, 3,5 litru 
vody, 5 lžiček kyseliny citronové.

Vodu svaříme s citróny, důkladně umytý-
mi a nakrájenými na kolečka. Po vychlad-
nutí citrónového nálevu přidáme proprané 
vršky kopřiv. Necháme 24 hodin vyluhovat, 
pak přecedíme a citróny vymačkáme. Přidá-
me cukr a kyselinu citrónovou, zamícháme 
a přivedeme téměř k varu, ale nevaříme! 
Vychladlý sirup nalijeme do lahví a uložíme 
do chladna.
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Něco málo o našich pohraničních pevnostech (7)
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.

Přišla smutná událost - Mnichovská doho-
da velmocí s fašistickým Německem. O nás, 
bez nás. Následovalo opuštění pohraničních 
pevností i se vším co v nich bylo. Skutečností 
ovšem bylo, že na řadě míst vybavení bunkrů 
a všech doprovodných staveb odcházející vojá-
ci poničili. Něco se podařilo také odnést nebo 
odvézt do vnitrozemí. Stejně skoro vše nakonec 
padlo německé armádě doslova do klína – bez 
boje – a hlavně zcela zadarmo. Tímto aktem 
byla německá armáda materiálově nesmírně 
posílena a dozbrojena. A dějství druhé světové 
války mohlo začít.

S tímto ovšem evropské velmoci, ale i jiné 
evropské země, naprosto nepočítaly. Také 
mnoho německých občanů z říše spoléhalo na 
vojenský odpor naší republiky a v rámci toho 
připravovali možnost, jak se v rámci napadení 
naší republiky Hitlera a jeho pochopů zbavit. 
To se ale nestalo, omyly dějiny nepřipouštějí.

Zde bych jen uvedl názory „říšských Něm-
ců“, co přišli jako vojáci vojensky obsadit Šum-
perk a okolí, jak jsem je vyslechl od rodičů a 
prarodičů, případně dalších příbuzných, kteří 
zde v té době žili. Sice prý místní Němci jásali 
a hajlovali, až se z nich kouřilo, ale jak jsem již 
naznačil, tak jim ti Němci z  říše ihned nadá-
vali, že jsou pěkní hlupáci. Že netuší, do čeho 
jdou, že se tu měli vlastně velice dobře, při 
porovnání s tím, jak se měli oni v říši.

Tam již bylo všechno podle fašistů a skoro 
všechno „na lístky“. Všechno na rozkaz a naří-
zení. Žádná svoboda slova nebo rozhodování. 
Vše řízeno seshora. Také to hajlování místním 
vydrželo jen jeden den, nebo ani to ne. Ihned 
bylo zakázáno fašistickým místním fanatikům 
jakkoliv ubližovat Čechům. Sice vyhnáním Če-
chů a českých rodin z  jejich domovů v pohraničí 
nebylo zabráněno (ve Vikýřovicích a jinde), ale 
tím to také skončilo. Také napadání Čechů pod 
rouškou tmy skončilo. Hned následující den byly 
také roznášeny povolávací rozkazy k  nástupu 
do německé armády. Nástup – ihned!.

V Šumperku a v okolních ryze německých 
vesnicích zavládlo mezi německým obyvatel-
stvem zděšení. Ze Šumperka se stalo během 
24 hodin mrtvé město. Čechů se toto netýkalo. 
Všichni státní zaměstnanci museli odejít do 
protektorátu, ale později již nebylo toto naří-
zení vyžadováno – začali chybět lidi – všude.  
Místní Češi, co zde zůstali, byli sice zařazeni 
jako občané druhé kategorie, do války a do 
armády tedy nemuseli, ale evidovaná pracovní 
povinnost na ně platila v  plné míře. Válka ješ-
tě nebyla, ale začalo být zle a nevlídno.

Německá armáda oficiálně všechna obranná 
a ochranná zařízení na bývalých českosloven-
ských hranicích přebrala. Poškozené a úmysl-

ně zničené věci, nářadí a zbraně neřešila. Měla 
všeho i tak dostatek a navíc ji k tomu nutilo 
i nařízení, že doplňování německé armády 
materiálem je věcí německých firem, a proto 
toto vše, co jim spadlo do klína, brali spíše jako 
nějaký bonus. Později, za války to tak již neby-
lo, se počítala každá patrona, každá ponožka, 
každé kšandy.

Na řadě míst byly betonové bunkry němec-
kou armádou postřelovány ve stylu zkoušek ze 
všech možných zbraní (co to vlastně vydrží). 
Toto po válce dělala i naše armáda. Proto jsou 
na řadě míst některé objekty a nedaleká pev-
nost „Výšina“ dnes poškozeny. Nebylo to po 
bojové akci, bylo to jen takové vojenské cvičení, 
aby se vyzkoušelo, co by na pevnosti platilo. 
Zjistili, že proti nim vlastně ani neměli žád-
nou zbraň. Podle zápisů z  těchto zkoušek byly 
bunkry opravdu velmi odolné a v roce 1938 pro 
německou armádu zcela nedobytné. Toto si 
zapsali němečtí váleční odborníci po provede-
ní zkoušek. A opravdu si Němci oddychli, že je 
nemuseli doopravdy dobývat.

Naopak jejich vybavení, ale i způsob jejich 
konstrukce, využili sami Němci při stavě-
ní vlastních obranných staveb na západním 
pobřeží Francie, Belgie a Nizozemí. Proto tam 
potom spojenci po osvobození našli mnoho 
pevnostních děl se značkou firmy Škoda apod. 
Spojenci tyto objekty nikdy nedobyli, získali je 
většinou jen tím, že je němečtí vojáci opustili 
bez boje.

Podobnou zkušenost udělala německá armá-

da po napadení Polska v rámci zahájení druhé 
světové války. Jednalo se o úsek chráněný jen 
jednou řadou „řopíků“ u obce Mlavy. Ani čtyři 
útoky německé armády tuto obranu nedobily. 
Nakonec toto obranné postavení dostali, až 
když je polští vojáci opustili bez boje. Podle 
toho si můžeme představit, jak by asi dobý-
vala německá armáda naše obranná posta-
vení, když na některých místech na hlavních 
směrech jejich postupu k nám byly tyto řady 
řopíků rovnou dvě, nebo i tři a to zde ani neu-
vádím dělostřelecké sruby, případně pevnosti. 
Všechny objekty byly navíc obsazené naprosto 
odhodlanými obránci.

Německé vojenské štáby si všechno velice 
pozorně prostudovali, ale také i zkušenos-
ti bojů o pevnosti, kde se s nimi setkali, si 
zapsali a rozebrali velmi podrobně a pozorně. 
Věděli moc dobře, že by to nebylo jednoduché 
takto vybavenou obranu dobývat. Toto se jim 
potvrdilo následně v bitvě o přístav Tobruk 
v Severní Africe. Ten byl kompletně vybaven 
obrannými betonovými stavbami kolem doko-
la, které vybudovala ještě v  mírové době ital-
ská armáda. Později to měla v držení britská 
armáda. Německá armáda společně s italskou 
armádou i  s obrovským nasazením všemožné 
válečné techniky jej nemohla dobýt. Nakonec 
jej dobili jen náhodně, ale to je již jiná kapitola. 
Zde se v  bojích vyznamenali naši vojáci a svůj 
obranný úsek Němcům nikdy nevydali. Vždy 
jej ubránili. Německou armádou byl obsazen 
až po jejich odchodu odsud.

Proto se hlavní obranné linie, vybudované 
v  Evropě ještě před válkou, za války nedobý-
valy. Spíše se obcházely a čekalo se spíše na 
výsledek ostatních bojů, aby je pak získala ta 
nebo druhá strana bez dobývání. Viz Francie, 
kde je francouzská armáda vydala bez boje, 
protože tyto linie byly obejité jinudy. Viz Sovět-
ský svaz – Stalinova linie byla vydána bez boje 
v důsledku naprostých zmatků, Molotovova 
linie zase nebyla dobudována a opět zmatky 
a chaos. Jen na několika místech se obránci 
bránili, ale tam to pak také Němci měli s dobý-
váním velmi složité. V Německu - Siegfrydova 
linie, tam již zase neměli němečtí vojáci zájem 
ji bránit a vydali ji spojencům bez boje.

Ludvík Vrána
(Pokračování příště)

Naše muzeum na Malé Moravě získalo další zajímavý exponát dobové zemědělské techni-
ky, který věnovala paní K. z Vojtíškova.              Foto Petr Mahel
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Milé děti, za pár dní nastanou velikonoční svátky, které se vždy končí pondělní veli-
konoční pomlázkou. Máme pro vás návod, jak si (nejen) chlapci můžou uplést svojí 
pomlázku. Za pěknou pomlázku si koledníček zaslouží i pěkné vajíčko. Máme proto pro 
vás i jeden z mnoha návodů, jak namalovat vajíčko.

Pletení pomlázky
K pletení pomlázky je nejvhodnější vrba 

bílá (Salix alba). Je to keř se světlehnědou 
kůrou, má olivově zelené výhonky, které jsou 
pružné a nelámou se, listy jsou střídavé.

Kvalitu proutku si ověříme ihned na místě 
- přehněte proutek a pokud nevydrží ohnutí 
90 stupňů a láme se, je pro pletení pomláz-
ky zcela nevhodný. K řezání používejte ostrý 
nuž nebo nůžky na stříhání větví stromů. 
Prut držte levou rukou, u země mírně ohně-
te a stříhejte co nejníže. Před vlastním ple-
tením si namočte proutky na 20 až 40 minut 
do studené vody, získají tak větší vláčnost 
a nelámou se. Můžete je například položit 
do vany a zatížit tak, aby zůstaly celé pod 
hladinou.

K vlastnímu pletení si připravte prout-
ky stejně silné a dlouhé. Pomlázku můžete 
plést ze šesti, případně z osmi proutků.

Držadlo pomlázky 
Nachystejte si vrbové proutky, z kte-

rých budete pomlázku plést, a to buď šest, 
nebo osm kusů. Vezměte si další proutek a 
omotejte jím připravený svazek na silnější 
straně a to tak, že vložte silnější konec sva-
zujícího proutku mezi proutky svazku, asi 
3  cm od konce, 2-3krát obtočte pod vyčníva-
jícím koncem svazek, a pak pevně ovinujte 
vzhůru. Tenký konec zapleťte mezi proutky 
svazku. Držadlo je potřeba poměrně kvalit-
ně utahovat, neboť jeho kvalita nám usnad-
ní další pletení a ovlivní životnost upletené 
pomlázky.

Je také možné omotat připravené prout-
ky přírodním motouzem. Získáme tím sice 
kvalitní držadlo, ale nebude tak pěkné jako 
s použitím vrbového proutku.

Kraslice malované octem
Vajíčko je obarveno v cibulových slup-

kách. Na suché vajíčko se maluje pomocí 
octa. Ten barvu rozleptá a ta se setře. Dobře 
se maluje sirkou nebo špejlí - konec špejle 
rozžvýkáte či rozklepete - tím se v něm drží 

více octa. Můžete použít i slabý štěteček, ale 
tou sirkou je to lepší, potřebujete trochu víc 
při malování na vajíčko tlačit, aby se ta bar-
va lépe stírala.

Hody, hody doprovody
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.
Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pondělí
Na velikonoční pondělí
čekám, co pomlázka mi nadělí.
Malované vajíčko anebo zajíček
víte, kolik tady znám holčiček?
U každé zazvoním, vyšlehám zadeček
na velikonoční pondělí se těším
jsem přece chlapeček.

Koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Tři přání
Ve mlýně v Podlesí měli hodně dětí. Nej-

starší dcera se jmenovala Lidunka. Jak dří-
ve bývalo zvykem, pomáhala matce v kuchy-
ni i na zahrádce a hlavně pečovala o mladší 
sourozence. Jak jí roků přibývalo, rozkvéta-
la do krásy.

Na náhonu u mlýna sedával prastarý vod-
ník. Žena se mu před mnoha lety proměni-
la ve vodní pěnu u splavu, kde se houpala 
na přepadávající vodě přes splav. Vodník 
se lety celý ohnul a hlava se mu skláněla 
k zemi. Byl celý obrostlý vodními rostlinami 
a na boty se mu přilepily opuštěné domeč-
ky chrostíků. Kam se pohnul, doprovázel ho 
starý a mrzutý rak. Již dávno rozdal svoje 
hrníčky s pokličkou a propustil ze služby 
věrné služebníky pstruhy. Připravoval se na 
odchod do hlubokých lesů ke stojatým tůním 
a mechem zarůstajícím jezírkům.

Lidunka se vodníka nebála. Byla zvěda-
vá a chtěla si s vodníkem popovídat. Matka 
mlynářka jí však varovala: „Vodníci nejsou 
lidské bytosti a radosti a trápení lidí je neza-
jímá, mohla by sis zvědavostí ublížit.“

Jednou, když chystala Lidunka jídlo pro 
sourozence, uvařila kroupovou polévku a tro-
chu v misce donesla vodníkovi. Ten se podíval 

na Lidunku pronikavýma zelenýma očima. 
Měl kroupovou polévku rád. Kroupy mu připo-
mínaly jikry, ze kterých se líhnou malé rybič-
ky. Zahřálo se mu v hrudi a srdce se pohnulo. 
Usmál se na Lidunku a řekl: „Za tvoji polévku 
ti splním tři přání. Dobře přemýšlej, ať nepro-
hloupíš,“ a vrátil Lidunce misku.

Dívka byla ráda, že s ní vodník mluví a 
zvesela zvolala: „Kéž by naše louka u lesa, 
co se na ní pasou krávy a kozy, byla pořád 
zelená a plná květů.“

Vodník sklouzl do náhonu. Stalo se, jak 
si Lidunka přála. Celý rok byla louka zele-
ná a květy na ní krásně kvetly, ale užitek 
nepřinesla. Květy krásně voněly, ale krávy 
ani kozy se na louce pást nechtěly. Dobře 
poznaly, že květy, které voní výrazně a hořce 
mohou být jedovaté.

Všichni se divili, proč na louku v zimě 
nepadá sníh a celý rok na ni neprší, a přesto 
je krásně zelená a plná květů. Začali se lou-
ce vyhýbat. Mlynářka musela dávat dobytku 
jen seno nebo pásla dobytek u sousedů.

Brzy poznala dívka svoji chybu. Přišla 
znovu za vodníkem. Teď už nebyla ani zvě-
davá ani bezstarostná. Omlouvala se a prosi-
la ho, aby její přání zrušil. „Dobře, Lidunko, 

zruším tvoje přání, ale tím ztratíš druhou 
možnost něco si přát, zbude ti jen jedno přá-
ní,“ řekl vodník a dívčino přání zrušil. Louka 
byla zelená a kvetly na ní jen ty květy, které 
zvířatům neublížily.

Třetí přání si Lidunka dobře promyslela.
„Chci, aby se v našem mlýně mlela ta 

nejlepší mouka a bylo jí vždy pro každého 
dost.“

Od té doby se ve mlýně dařilo dobře. Mlýn 
vesele klapal, mezi mlýnskými kameny se 
mlela pšenice i žito a mouka se sypala hladká 
a bílá pro každého, kdo sem přišel mlít obilí. 
Jen vodníka tu již nikdo nespatřil. Usadil se 
hluboko v lesích a hlídá tam vodní tůňky.

Milena Brňáková
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Aprílový příspěvek

Od května nové platební podmínky
Olomoucký kraj jedná s autobusovými 

společnostmi, které zajišťují pro Olomoucký 
kraj autobusové link, aby nedošlo k výpadku 
ve veřejné dopravě, kdyby se Krymská krize 
ještě více zkomplikovala a byl omezen dovoz 
ropy do České republiky.

Kraj a společnosti se dohodly, že budou 
do vozidel montovat motory na dřevoplyn, 
protože dřevo se nemusí dovážet a je obnovi-
telným zdrojem. Na dřevo se jezdilo během 
války, proto je vyzkoušené a díky novým 
technologiím laik nepozná, kde se ukrývá 
kotel na výrobu plynu. Nejdříve takto budou 
zkoušet autobusy na málo vytížených lín-
kách a podle výsledků se pak rozhodne, jak 
na projektu pokračovat.

I do naší obce bude jezdit jeden zkušeb-
ní autobus, bude označen logem „Jezdím na 
dřevo“. Projekt má jednu nevýhodu, a to, že 
během dne se kotel musí plnit dřevem. Celý 
den autobus nepřijede do depa a ujede často 
i 200 km za den, nemá proto možnost doplnit 
palivo.

Zatím se to vyřešilo nouzově - když cestu-
jící donese polínko do autobusu, dostane tzv. 
dřevní slevu 20 procent. A pokud nedonese, 
připlatí si 10 Kč na víc. Kraj si tím slibuje, 

že nebude tak závislý na ropných společ-
nostech a přibudou nové pracovní místa na 
výrobu dřevních polínek.

Petr Mahel

Voda modravá jako Morava
(Pohádka o sobectví a krásné řece)
Byl jednou jeden potůček, ale byl takový 

nespokojený. Jmenoval se Samopotok. Vadi-
lo mu, že do něj padá ze stromů listí a jehličí. 
Že jej kalí lesní zvěř, když se k němu chodí 
napít vody. Tak si usmyslel, že se odstě-
huje někam daleko, kde nebudou stromy, 
kde si nebude chodit lesní zvěř pít z jeho 
vody. Také v jeho vodách žili pstruzi a na 
jeho okrajích další živočichové, co mají rádi 
vodu a vodní tok. Byli to různé žáby, mloci, 
ale také třeba divoké kačenky. Z blizoučké 
vesnice se do našeho potoka chodily koupat 
kachničky domácí a hlavně hejna hus. Také 
toto vodní společenstvo živočichů se našemu 
potoku Samopotoku vůbec nelíbilo. Byl rád 
jen sám se sebou. Byl to sobec.

Aby se všech, co využívají jeho vodu, zba-
vil, přišel na to, že je nutno jít stále výše a 
výše, ale pořád nebyl spokojený. Až jednou 
opravdu již byl nad hranicí lesa. Došel při 
své pouti za štěstím až skoro na vrchol nej-
vyšší hory našeho kraje, a to na Kralický 
Sněžník, kde opravdu nerostou žádné stro-
my a kde ani ta lesní zvěř k vodě nechodí 
pít. Byl ale maličký přemaličký. Jen takový 
malý a nenápadný pramínek. To si při svém 
hledání samoty neuvědomoval, že jej na té 
jeho stěhovací pouti všechny ostatní prame-
ny, praménky, potůčky a říčky vlastně opus-
tí a že zůstane v těchto vysokých končinách 
sám samotinký.

Samota se mu nelíbila a vyzval vládce hor, 
aby mu nějak pomohl. Ten na něj ale seslal 
strašlivou bouři s hromy a blesky. Řekl mu, 
že bude na věky sám, nebo že se změní, bude 
zase téci hezky dolů, přijímat k sobě ostat-
ní vodu z dalších pramenů, praménků, říček 
a potůčků, ale musí změnit název. Nebude 
se již jmenovat Samopotok. Protože poteče 
jeho voda až do moře, tak se bude jmenovat 
Morava. Voda v něm bude čistá a modra-
vá podle oblohy v našich horách, když svítí 
nádherně sluníčko na obloze. A bude muset 
nechat všechny, co budou potřebovat jeho 
vodu k  životu, si ji nabrat podle libosti, jak 
budou potřebovat, nebo ji podle libosti i jinak 
využívat – třeba ke koupání v létě, k bruslení 
a klouzání v zimě, když povrch řeky zamrzne 
silným ledem. Potůček byl rád, že to s ním 

tak dopadlo, hned k této své proměně svolil a 
již nabýval na síle a tekl do údolí.

Všechna lesní zvěř, ale i vodní společen-
stva byla ráda, že se nám vrátil nejen krás-
ný čistý potůček, ale že je nějaký větší a sil-
nější a s radostí přijala nový název této řeky 
– řeky Moravy. Všechny ostatní potůčky a 
říčky této naší řece dodávaly síly, a proto 
naše již vody naší krásné řeky tekly až do 
moře. Na cestě se ještě naše krásná modrá 
Morava zamilovala. Okouzlil ji přenádher-
ný modrý mládenec. I jemu se naše Morava 
hned zalíbila a proto se dali spolu dohroma-
dy s tím krásným a mohutným veletokem 
– mládencem modrým Dunajem a spolu již 
tekly jejich vody až do moře.

Ludvík Vrána

Pohádka o květinové louce
(Pohádka o přírodě, která lidem přináší 

radost)

Byla jedna louka u lesa nad Vysokým 
Potokem. Celý rok byla plná rozkvetlých 
květin. Kvetla od jara do zimy. Jen v zimě 
byla celá schovaná pod sněhovou peřinou. 
Po kraji této louky tekl potůček, také zde 
dokola kolem louky rostly nádherné stromy. 
Ty vydávaly na louku podle cestujícího slu-
níčka oblohou svůj stín. Ale vždy tak, aby 
bylo sluníčka vždy na louce dostatek.

Vždy na jaře, když začal tát sníh, tak jako 
první ještě mezi kousky sněhových zbytků 
na louce vyskočily květy sněženek. Na okra-
ji u potůčku pak vyrašily větší bledule. A 
najednou se celá louka žlutě zaskvěla roz-
kvetlýma prvosenkami. Protože se jim říká 
podle sv. Petra, co má na starosti vchod do 
neb, Petrovy klíče – zkráceně „petrklíče“. A 
pak již se vše zazelená a rozkvetou na této 

louce další a další květy. Jsou to květy krás-
né, vždycky překrásně voní.

Na okraji potůčku rostly a kvetly vždycky 
žluté blatouchy. Kousek dále to byly konva-
linky se svojí opojnou vůní. Na okraji u  lesa 
zase rostly a kvetly jahody. Byly zde ale 
i  keře maliníku, ostružiníku a hlavně keře 
šípkových růží. Tyto keře byly také na jaře 
v jednom květu a jejich květy také voněly 
nádherně. Nad nimi se skláněly větve hlo-
hu. Květy hlohu kvetou jen velmi krátce, ale 
nevoní moc hezky. Uprostřed louky rostly a 
kvetly běžné luční květiny jako skoro celo-
ročně maličké sedmikrásky, nebo zde se ke 
slunci otáčely žluté květy pampelišek. Nad 
všechny ostatní luční květiny se vypínaly 
kopretiny se svými velkými květy. Také zde 
byly krásné červené květy lučních máků. Na 
okraji louky se vždy modraly krásné květy 
chrpy. Rostly zde, kvetly a hlavně krásně 
voněly další rostliny a jejich květy. I když 

nebyly tak barevně vyzývavé jako třeba luč-
ní máky, tak o to více voněly.

Některé květiny kvetou tak nějak nená-
padně, ale zato hodně voní. Okolo louky 
chodil do lesa za prací mladý myslivec a při 
cestě tam si ke květinám rád vždycky při-
voněl. Hned měl dobrou náladu. Při cestě 
zpátky nezapomněl na svoji manželku Anič-
ku a vždycky jí donesl domů velkou kytici 
lučních květin. Anička byla ráda. Hned dala 
kytici do vázy a tu na stůl uprostřed světni-
ce. Ty květiny pak provoněly celou světnici, 
celý dům a navíc krásně dále ještě nějaký 
čas v  té vázy kvetly a rozdávaly tím radost 
nejen domácím, ale i všem návštěvníkům, co 
do jejich myslivny zavítali.

Často se na tuto naší louku chodila pást 
i lesní zvěř. Nebo jen tak vpodvečer si sem 
chodila odpočinout a hlavně nadýchat té 
krásné omamné vůně, co se zde linula z těch 
květů. Celá louka hrála svou nezaměnitel-
nou hudební melodii, kde hlavní slovo v tom 
koncertu měli místní cvrčci a kobylky. Také 
ostatní broučci se nenechali v tomto každo-
denním koncertu zahanbit. Byli to čmeláčci, 
různé včelky a další polétavý hmyz, kte-
rý opyloval tyto naše květiny. Není divu, 
že si zde udělal hnízdo i tetřívek se svojí 
družkou. A každoročně zde spolu vyvedli na 
jaře novou generaci jejich malých kuřátek, 
malých tetřívků.

Každý rok v srpnu lidé louku pokosili a 
usušili zde nádherné voňavé seno. Louka 
pak opět vykvetla, ale tentokráte již podzim-
ními květinami.

Na podzim již dávno většina květin odkvet-
la, dozrála jejich semínka a vítr je roznesl 
po okolí. To aby zase na jaře znovu vyrašila 
v  nové květy. Pak již zafoukal vítr, strhla se 
sněhová metelice a všechny naše květiny a 
jejich listy uschly. Schovaly se pod sněhovou 
peřinu. Pod ní čekaly zase na jaro.

Ludvík Vrána
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