
DEVÍTKA č. 1/2016 -
2016/č. 1

Každý rok se chalupáři a jejich přátelé schází dopoledne na Silvestra u Zvonku svatého 
Silvestra, aby si připili na zdraví a odstartovali oslavy konce roku a příchodu roku nového.  
                Foto Libor Lužík

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ

Vážení spoluobčané, ráda bych vám dnes 
představila zajímavý mezinárodní projekt, 
který připravila pod záštitou Ministerstva 
dopravy ČR a Asociace krajů ČR Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR. 
Jedná se o Euroklíč, který již více než čtvrt 
století pomáhá zdravotně omezeným lidem 
ve vyspělých státech Evropy a konečně také 
dorazil do České republiky.

Euroklíč zajišťuje osobám se sníženou 
pohybovou schopností rychlou a důstojnou 
dostupnost veřejných sociálních a technic-
kých kompenzačních zařízení (např. WC, 

výtahů, plošin apod.), které jsou osazeny 
jednotným Eurozámkem. Tento eurozámek 
tedy zajišťuje, že se do těchto prostor po celé 
Evropě dostane každý držitel speciálního 
klíče. V České republice je takto osazeno 
již kolem 850 míst, většinou na úřadech, 
nádražích, čerpacích stanicích, obchodních 
centrech apod. Databáze všech těchto míst 
je dostupná na stránce euroklic.cz a je pravi-
delně aktualizována.

Proč takový projekt vůbec vznikl?
Vycházelo se z předpokladu, že osoby se 

zdravotním postižením a malé děti potřebují 
ke své hygieně rychle dostupné, čisté a pří-
jemné prostředí, což uzavřený prostor Euro-
zámkem zajistí. Systém zpřístupní takové 
zařízení pouze těm, pro něž je určeno, není 
určeno pro širokou veřejnost, brání jeho zne-
užívání, znečištění či poničení nežádoucími 
jedinci.

Kdo a jak může získat Euroklíč 
v  místních podmínkách?

Euroklíč může získat každý držitel průka-
zu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onko-
logický pacient, člověk trpící RS, Parkin-
sonovou chorobou, a některými závažnými 
střevními a močovými onemocněními a ještě 
řadou dalších nemocí. Lze si o něj požádat 
na pobočce Úřadu práce v Hanušovicích, 
u paní Šárky Kurkové nebo na Městském 
úřadě v  Šumperku, odboru sociálních věcí, 
ul. Lautnerova 1, u paní Zuzany Müllerové. 
Pro rodiče s malými dětmi do tří let je potom 
možné si klíč zapůjčit prostřednictvím 
Mateřských center. S sebou na úřad budete 

potřebovat pouze občanský průkaz a průkaz 
osoby se zdravotním postižením. Pro ty, kte-
ří průkaz OZP nemají, bude do „Evidenční 
karty klíče“ napsáno, že patří do některé 
cílové skupiny. Vydání klíče je bezplatné.

Pokud se podíváme na místa v rámci 
Olomouckého kraje, která již jsou eurozám-
kem osazena, jde např. o budovu Hlavní-
ho nádraží v Olomouci, Galerii Šantovka, 
Výstaviště Flora, OBI Olomouc, Globus Olo-
mouc, Centrum Haná Olomouc, Polilinika 
SPEA Olomouc, RC Olomouc, OSSZ Šum-
perk, železniční stanice Jeseník i Šumperk, 
železniční stanici ve Starém Městě a jiné. 
Tato místa jsou označena výraznou samo-
lepkou s označením „EUROKLÍČ“.

Po dlouhé době opět jeden vynikající 
nápad, jak pomoci zdravotně handicapova-
ným lidem v důstojném bytí na tomto světě.

Eva Pospíchalová
koordinátor KPSS na Hanušovicku

Chodci, pozor!
Od 20. února letošního roku musí ze záko-

na chodci za špatné viditelnosti a v noci při 
chůzi na komunikacích mimo obec nosit 
reflexní vesty popřípadě reflexní prvky na 
svém oblečení. Jinak jim hrozí až dvoutisí-
cová pokuta.

Je to z důvodu zlepšení jejich viditelnosti 
pro řidiče.

Petr Mahel

Dva 
silvestrovské 

ohňostroje
Každý rok v osadě Vysoká u Malé Mora-

vy se skládáme na společný silvestrovský 
ohňostroj. Letos jsme díky kamarádům 
z Brna měli ohňostroje hned dva. Luděk 
Svoboda za osadníky ohňostroj zařídil. Ten 
byl pečlivě uschován u střelmistra Jardy 
Piskoře.

Před půlnocí jsme společně s Jardou 
ohňostroj přemístili na louku pod Centrál-
ní náměstí. Tam už Jožka z Brna chystal 
svoje dílo.

Společně s přáteli jsme odpočítali posled-
ní vteřiny starého roku, přiťukli jsme si 
„šampíčkem“ a popřáli si hodně zdraví a 
štěstí v novém roce.

Čidlo lampy na Centrálním náměstí jsme 
ošidili baterkou, lampa zhasla a s  Jardou 
jsme šli odpálit první dávku. S chalupáři a 
přáteli jsme se kochali světelnými a zvuko-
vými efekty ohňostroje. Hned na to Jožka 
předvedl svou produkci.

Oba ohňostroje byly oceněny potleskem 
a všeobecným jásotem.

Libor Lužík
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Zveme Vás na tradiční posezení
u příležitosti

Mezinárodního dne žen,
které se uskuteční v pátek 4. března 2016

v pohostinství Farmy Morava se zahájením v 17.00 hodin.

Občerstvení a hudba zajištěna.

Test autobusových firem
Přes zástavku „Malá Morava, pohostin-

ství“ v centru naší obce jezdí pět společnos-
tí a platí u nich dva integrované systémy. 
Zastavují tu dálkové autobusy Praha - Jese-
ník a zpět. Za jeden týden tu zastaví celkem 
172 spojů.

Zaměřili jsme se na dvě tratě: Malá Mora-
va -Králíky a Malá Morava -Hanušovice. 
I  když tu zastavuje vcelku málo spojů, tak 
na nich platí hned tři tarify a můžete platit 
platební kartou. Autobusy z Vysokého Myta 
(dříve Karosa), nyní se značkou IVECO, jsou 
na ústupu a dominantní postavení zaujímají 
vozidla SOR.

ARRIVA MORAVA, provoz Šumperk
Provozuje tu dotovanou linkovou dopravu 

jen v pracovní dny a na zástavce zastavuje 
14 spojů denně. Jde o vozidla SOR, jezdí tu 
i minibus IVECO. Na lince je vyhlášen tarif 
KIDSOK, trasa Malá Morava - Hanušovi-
ce je za 16 Kč. Tato jízdenka je přestupná 

a platí v obou směrech zón. Cestující si tak 
mohou zakoupit lístek i přímo do Šumperka 
a ušetří tak 9 Kč. Navíc v Šumperku mohou 
tento jízdní doklad použít i na MHD, ale 
musí si dávat pozor na čas. Jízdenka má 
také určenou časovou platnost.

Josef Pinkas, Králíky
Provozuje dotovanou linkovou dopravu, 

jezdí jen v pracovní dny na trase Králíky 
- Hanušovice a zpět, na zástavce zastavuje 
12  spojů denně. Jde o vozidla SOR, firma 
má také jedno vozidlo Karosy. Jeden spoj je 
provozování minibusem. Na lince je vyhlá-
šen tarif IREDO, bez zaplacení kartou ORE-
DO je jízdenka nepřestupná mezi vozidly. 
Jedním směrem Malá Morava - Hanušovi-
ce stojí 17 Kč, Malá Morava -Králíky je za 
19 Kč. Všechny spoje jedou do Hanušovic 
k  vlakovému nádraží. V Králíkách zajíždí 
až k vlaku jen některé spoje.

ARRIVA MORAVA, provoz Jeseník

Provozuje dálkovou linku Jeseník – Pra-
ha, jezdí celý týden, na zástavce zastavuje 
4× denně mimo soboty, kdy tu staví jen 2× 
denně. Jde o vozidla IVECO Vysoké Myto. 
Na lince platí tarif dopravce. Jízdenka Malá 
Morava - Hanušovice stojí 14 Kč, Malá 
Morava - Králíky 18 Kč. Každá jízdenka je 
současně i místenkou.

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, provoz 
Hradec Králové

Provozuje dálkovou linku Praha – Jese-
ník. Jezdí celý týden, na zastávce zastavuje 
2× denně. Na lince platí tarif IREDO.

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, provoz 
Nové Město nad Metují

Provozuje dálkovou linku Praha- Jeseník. 
Jezdí jen v neděli a ve svátek, na zastávce 
zastavuje 2× denně.Jde o vozidlo IVECO, na 
lince platí tarif IREDO.

Připravil
Petr Mahel

Výroční zpráva
o poskytování informací za rok 2015 

V souladu s ustanovením § 18 zákona 
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím ve znění pozdějších předpisů, 
Obec Malá Morava předkládá „Výroční zprá-
vu o  poskytování informací za rok 2015„.

Za sledované období – leden až prosinec 
2015:

1. Počet podaných žádostí o informace 
a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 
žádosti:

Žádosti o informace: 4
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

2. Počet podaných odvolání proti roz-
hodnutí: 0

3. Opis podstatných částí každého roz-
sudku soudu ve věci přezkoumání zákon-
nosti rozhodnutí povinného subjektu 
o  odmítnutí žádosti o poskytnutí informa-
ce a přehled všech výdajů, které povinný 
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 
řízeními o  právech a povinnostech podle 
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 
vlastní zaměstnance a nákladů na právní 
zastoupení: 0

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, 
včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence: 0

5. Počet stížností podaných podle § 16a, 
důvody jejich podání a stručný popis způso-
bu jejich vyřízení: 0

6. Další informace vztahující se k uplat-
ňování zákona: 

průběhu roku 2015 poskytli zaměstnanci 
obecního úřadu velké množství ústních, tele-
fonických a dalších informací, osobám, které 
o to požádaly. Všechny žádosti byly vyřízeny 
v zákonem stanovené lhůtě.

V Malé Moravě dne 7. 1. 2016
Markéta Zahradníčková

Referent obceKotlíková dotace 
Olomouckého kraje

V pondělí 22. února 2016, přesně v osm 
hodin ráno, začal Olomoucký kraj poprvé 
ve své historii přijímat žádosti o finanční 
podporu na výměnu starých kotlů na pevná 
paliva za ekologičtější topidla.

Do posledního okamžiku „O“ hejtman-
ství dokončovalo přípravy, díky kterým by 

se veškerá administrativa související s pří-
jmem žádostí měla obejít bez zbytečných 
problémů. Kraj například zřídil hned tři 
místa pro podání žádosti. Kromě Šumperku 
a Jeseníku samozřejmě i v Olomouci, kde se 
předpokládá největší nápor žadatelů. 

Více informací na www.kr-olomoucky.cz 

Půjčky z FRB

Krátce

O půjčku na opravy domů a bytů 
z Fondu rozvoje bydlení Obce Malá 
Morava můžete i letos požádat, ovšem 
nejpozději do 10. 3. 2016.

Více informací najdete na stránkách 
www.obecmalamorava.cz nebo vám je 
rádi sdělí na Obecním úřadě v Malé 
Moravě.

Ve středu 13. ledna 2016 zasahovali 
profesionální hasiči z Králík nedaleko 
Malé Moravy. Odstraňovali strom pad-
lý na silnici.

HZS Olomouckého kraje
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Ledové kaštany tu jsou již šedesát let
Vypravíme-li se na nákup v dnešní době, 

vyhrne se na nás v obchodech a obchodních 
domech celá lavina výrobků, a to i světových 
značek. A to již nemluvím o různých reklam-
ních i prodejních akcích a soutěžích, které 
nás mají k jejich koupi zlákat. Mě osobně 
ale vždy potěší, najdu-li v té záplavě výro-
bek, jenž se vyráběl a prodával i před rokem 
1989.

Jedním z nich jsou i ledové kaštany. Letos 
oslaví tahle originální čokoládová tyčinka 
60  let. Je o ni stále velký zájem. Dnes už 
má i své „bratříčky“ - ledové kaštany vlaš-
ský ořech, extra hořké, bíla čokoláda a mar-
cipán.

Před dvaceti lety byla výroba ledových 
kaštanu přesunuta do Zory Olomouc, i když 
je obalu stále uveden název Orion. Jsou to 
šikovné moravské ruce, které se chopili jejich 
výroby, aby nám tento lahodný pamlsek 
nezmizel z regálů našich prodejen. Meziná-
rodní konkurence je obrovská a velice rychle 
dokáže zacelit každou mezeru v nabídce.

Podnik Zora Olomouc je součástí skupiny 
mezinárodní společností Nestlé, která má 
zájem v České republice rozvíjet výrobu, 
a to i u nás na Moravě. V Zoře se vyrábí 
také čokolády Orion, na pultech a regálech 
obchodů najdete však i jiné výrobky s touto 
obchodní značkou. Ostatně, na obale je vždy 

uvedeno, kde byl výrobek vyroben. Toho by 
si měl všímat i pozorný zákazník, aby kou-
pí toho kterého výrobku - svým způsobem - 
pomohl také rozvoj svého regionu.

Jen dodám, že za dva roky oslaví Zora 
Olomouc 120 let od svého založení.

Petr Mahel

Ještě jedna vzpomínka – děti čekají u školky ve Vysokém Potoku na příjezd svatého Martina 
na počátku letošní zimy.           Foto Kamila Tóthová

V muzeu na Malé Moravě
chceme obnovit školní třídu

Prosíme ty, kdo mají schované staré třídní 
fotografie - taková ta společná fota co se dělá-
vala na konci školního roku nebo i jiné fotky 
ze života školy na Malé Moravě, o  zapůjčení 
těchto fotografií. Budeme rádi i za zapůjčení 
starých školních pomůcek - školní učebnice, 
tašky, cvičky, penály apod. Možná najdete 
i  staré dětské brusle, lyže...

Vše můžete nosit na Obecní úřad Malá 
Morava. Fotografie naskenujeme a ostatní 
poctivě vrátíme. Hlavně se přijďte do muzea 
zase podívat. Od června opět otvíráme.

Děkujeme.
Ing. Radislava Nožířová

Správa CHKO Jeseníky

Podlesí 
nedáme!

Českým drahám prý minulý rok ubylo 
400 tisíc cestující. Proto zřejmě na naší 
zástavce Podlesí zkouší nový projekt.

Než cestující dojde na zástavku, tak 
si zahraje něco jako počítačovou hru. 
Jde ale o to, že silnice a cestující bude 
hrát hlavní roli. Musí jít přes kaluže, 
v  bahně a dávat přitom pozor na mani-
pulační techniku. A když dojde k  ple-
chové zastávce a nemá na oblečení 
ani kousek bláta a má suché boty, tak 
vyhrává. A když vlak pojede podle jízd-
ního řádu, tak dostane bonus. To však 
neznamená, že si ve vlaku nemusí kou-
pit jízdenku. Například do Vlaského za 
12 Kč, do Hanušovic za 18 Kč a do Dol-
ní Lipky 26 Kč.

Nový projekt se místním zjevně zalí-
bil. Někteří jsou v terénním běhu na 
vlak mistři. Čekávají na hlavní silnici, 
až začnou blikat výstražná světla na 
přejezdu, a pak utíkají na zástavku. 
Dokonce chtějí založit spolek „Podlesí 
nedáme!“ a v rámci své činnosti všech-
ny ty kaluže a bahniska udržovat, aby 
obec nepřišla o tuto úžasnou turistic-
kou raritu.

Trochu vážně, trochu s úsměvem

Petr Mahel
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U šéfredaktora i u nás můžete za desetikorunu získat tento Doklad 
Moravského markrabství. Jde o jakousi celomoravskou iniciati-
vu, jejímž smyslem je získat přehled, kolik lidí se dnes ještě hlásí 
k  Moravě a moravanství. Pořadatelem akce je nepolitické sdružení 
Moravský kulatý stůl.

Spolek Království Králického Sněžníku v těchto dnech začal za 
desetikorunový poplatek vydávat tzv. Královské průkazy. Vedle loga 
království a nezbytných údajů je na něm i heslo Užij si svůj čas. Na 
zadní stranu si můžete nejen nalepit svou civilní fotografii, určenou 
pro běžné průkazy, ale taky obrázek, jak jste si svůj čas v našich 
horách užili právě vy. K dostání je na vybraných místech v regionu 
a také u našeho šéfredaktora.

Peníze – dluhopisy a akcie
Akciové společnosti nejsou vynálezem 

posledních několika let. První akciová spo-
lečnost světa vznikla v roce 1602 v Nizozemí. 
Byla to Nizozemská východoindická společ-
nost (nizozemsky Vereenigte Oost-Indische 
Compagnie).

Význam akciových společností a 
jejich názvu

Akciová společnost jako forma společen-
ského podnikání souvisí s potřebou vět-
ších kapitálových hodnot pro investice. 
Ty, zejména při zámořských výpravách, 
vyžadovaly velkého kapitálu, který nebyl 
jednotlivec schopen shromáždit. Hrozil mu 
také v případě neúspěchu krach. Proto se 
na potřebný kapitál soustředilo několik dílů 
(akcií) od jednotlivců, který se každý podí-
lel na daném obchodu svým dílem. Oproti 
jednorázovému obchodu byla forma akciové 
společnosti zaměřena se stejnými pravidly 
na dlouhodobé podnikání.

A jaký je rozdíl mezi dluhopisem a akcií?
Dluhopis (obligace)
je cenný papír, reprezentující závazek 

emitenta splatit určitou částku a určitý 
úrok. Majitel dluhopisu je věřitelem emiten-
ta. S delší splatností nebo rizikovostí emi-
tenta roste požadovaná riziková prémie nad 
bezrizikovou sazbu, a tím pádem i kupónová 
sazba. Vývoj ceny dluhopisů v období před 
splatností je nepřímo úměrný pohybu úro-
kových sazeb, tzn. pro majitele dluhopisů je 
výhodné obecné snižování úrokových sazeb 
na trhu.

Akcie
je cenný papír reprezentující podíl na 

podniku. Majitel akcie je spolumajitelem 
příslušného podniku, má například právo 
hlasovat na valné hromadě, má právo na 
rozdělení zisku (dividendu) a na likvidační 
zůstatek (při zániku společnosti).

(Pokračování příště)

Strach
(Malá úvaha)
Skoro každý člověk má někdy strach.
Někdo jej pocítil ponejprve v dětství, když 

jako malý chlapec něco provedl, a tak se bál, 
že doma dostane od rodičů. Někdo starší zase 
měl někdy strach, když přišel do práce pozdě 
a bál se, že bude postižen za nedochvilnost na 
platě.

Někdo se bojí zlého psa. Někdo hada, někdo 
žáby. Někdo se bojí koně, někdo krávy, někdo 
myši a někdo je po celý život pořád vystrašený. 
I takového bázlivého a hlavně pořád vystraše-
ného člověka jsem měl tu čest potkat. Ale toto 
již není lidský strach, ale spíše nemoc.

Vesměs všichni se bojí chodit k zubaři, 
i  když, jak se říká, k němu musíme všichni. 
Alespoň jednou v roce na kontrolní prohlídku. 
Bojíme se také zlé nemoci a je jedno jaké, jen 
aby nás obešla.

Ale bojíme se i jinak. Třeba, že nebude čím 
v  zimě topit, protože jsme přípravu topiva 
celoročně podcenili. A v zimě se otop nejen 
těžko shání, ale hlavně i dělá.

Tím jsem zabrousil do skutečnosti, že bývá 
zvykem si někdy připravit dříví na zimu sám 
– tedy po domluvě na lesní správě a po jeho 
zaplacení. Zde ale vrtá červ strachu, kdy si 
nějaký vykuk sice dřevo ve zdejších lesích 
také připravuje a dělá, ale dělá to bez vědo-
mí místního lesního úřadu a tedy, jak se říká, 
zadarmo. Tomu se ale říká „zlodějna“ a obyčej-
ně co takový chytráček ušetří na legální koupi, 
o to více ho to pak stojí na pokutě.

Strach mívají děvčata o Velikonocích, kdy 
se bojí, že to mládenci s tím vyšlaháním 
přeženou a bude je to bolet. Strach mívají lidé, 
co suší seno a obávají se, že jim seno zmokne a 
následně shnije. Strach mívají hospodáři, kte-
ří se zase bojí, aby jim úrodu nesežraly myši. 
Strach mívají rybáři, kteří se bojí, aby jim 
nějaký neodpovědný člověk nevytrávil ryby 
vypouštěním nějakých herbicidů poblíž řeky 
na pole. Strach mívají turisté, aby po cestě 
v  přírodě nezmokli.

Tak to zmoknutí v přírodě jsem sám osob-
ně zažil mnohokrát. Krásně se o tom píše, ale 
není to zrovna příjemný zážitek.

Strach mívají baletky ve smyslu, že jsou 

tlusté a nedostanou pořádnou roli v baletu, 
i  když váží třeba jen 45 kg. Je to sice hlou-
post, ale i to jsem jako jinoch zažil. Ne, že 
bych byl baletkou, ale měl jsem štěstí, že jsem 
chodil naprosto náhodně na oběd s baletka-
mi z  konzervatoře. Jejich způsob stravování 
raději nebudu zde popisovat, protože byste 
tomu stejně nevěřili. Ale protože jim kuchař-
ky pořád nadávaly, že musí jíst, nebo že se 
ze samého odtučňování zhroutí hladem, tak 
sice jídlo vyfasovaly, ale hned si našli nějaké-
ho „hladomora“. A tím jsem v té době býval 
v  jídelně já, a nejen já. A tomu pak tajně skoro 
všechno své jídlo daly s tím, aby jim nebylo od 
kuchařek pořád nadáváno. No a já, jako sedm-
náctiletý věčně hladový student, jsem v té době 
jedl jako zjednaný – a hlavně rád. A ještě jsem 
měl navíc za kamarádky baletky, všechna to 
krásná děvčata, což mi někteří neznalí, moji 
kamarádi a spolužáci, záviděli. Nebyla v tom 
žádná láska, jen přátelská výpomoc u oběda. 

Stejně se na tento podvod přišlo a pak s nimi 
chodila na oběd jejich učitelka tance. Musely 
to pak, chudery, všechno sníst pod jejím přís-
ným dozorem. Stejně snědly tak půl knedlíku 
s tím, že jsou zcela úplně přecpané. Nezáviděl 
jsem ten dozor jejich učitelce.

Strach je přirozená lidská vlastnost. Dokon-
ce i jeden filmový a divadelní herec, a navíc 
ještě režisér, se jmenuje Strach. Takže toto 
slovo je v naší mluvě hodně zakořeněné.

Strach mívají maminky a všeobecně všichni 
rodičové o své děti, bez ohledu na to, jak jsou 
staré. Strach máme i v takových případech, 
aby nebylo v obchodě zrovna zavřeno, když 
jdeme nakoupit. Nebo máme strach, aby nám 
neujel vlak. Strach máme, aby na úřadě, když 
potřebujeme zrovna něco důležitého vyřídit, 
se s námi někdo vůbec bavil.

Protože je toho strachu již nějak moc, tak 
všem poradím, abyste se nebáli. Většinou ten 
strach ani nestojí za ten okamžik, co se bojíte. 
Pak najednou zjistíte, že se vám beze strachu 
již žije trochu lépe.

Ludvík Vrána
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S Milanem Trnkou nejen o Moravě a moravanství
Pozorným čtenářům našeho zpravodaje nemohlo uniknout, že už tři roky uveřejňujeme seriál 

o  dějinách moravské země – Črty z moravských dějin. Mezi občany pracují po celé zemi skupiny 
aktivistů, jejichž snahou je obnovit povědomí o Moravě, o její historii, kultuře, ekonomických schop-
nostech jejích obyvatel atd.

Položil jsem se panu Ing. Milanu Trnkovi, koordinátorovi Moravského Kulatého Stolu, bývalému 
předsedovi politické strany Moravané, k tomuto tématu několik otázek.

Můžete stručně říci, co je to Moravský 
kulatý stůl?

Moravský kulatý stůl (MKS) byl založen 
skupinou lidí z několika moravských iniciativ 
6. října 2011. Původním záměrem bylo vyho-
vět požadavkům na včasnou výměnu informa-
cí o pořádání akcí na podporu obnovy identity 
Moravy a moravského Slezska různými spolky. 
Postupně se ale začal MKS přetvářet na volnou 
organizaci, sdružující jak občanské spolky, tak 
významné jednotlivce - osobnosti a právnic-
ké osoby, i zástupce nejrůznějších politických 
stran. Všechny, kteří jsou ochotni spolupracovat 
na konečném cíli: navrácení samosprávy Mora-
vě. Jde například o vytváření různých odbor-
ných projektových týmů, které dokumentují a 
rozšiřují informace o moravských osobnostech, 
kultuře, historii atd. MKS podporuje vydávání 
internetového měsíčníku Hlas Moravy, organi-
zuje besedy s občany, přednášky, veřejné akce 
a další. Vše s tématy zaměřenými na moravské 
záležitosti. O většině z těchto záležitostí se jinak 
v České republice nemáte možnost nic dozvě-
dět. Takže kromě angažovaných jednotlivců 
z  řad podnikatelů, historiků, umělců, zvolených 
zastupitelů obcí a dalších pracuje v současnosti 
u MKS třináct společenských iniciativ. Členem 
MKS je také Království Králického Sněžníku.

Mluvíte o navrácení samosprávy Mora-
vě. Lidé budou mít strach, že chcete rozbít 
Českou republiku, jako to bylo v devadesá-
tých letech se Slováky.

Abychom si rozuměli - chceme dosáhnout 
navrácení samosprávy Moravě. Lidé si pletou 
pojmy samospráva a samostatnost. Je pravdou, 
že v dějinách Moravy byla období, kdy Morava 
měla možnost chovat se jako samostatný stát. 
Ale po většinu své existence v průběhu řekně-
me 1 500 let byla součástí jiného státního útva-
ru. A nebyly to vždy Čechy. Dá se doložit, že 
v  každém takovém státu měla, jako jeden z  nej-
starších historických evropských celků, výsadu 
samosprávy. To znamená, že o záležitostech, 
které nebyly nutně podřízeny orgánům státu, 
si rozhodovala Morava prostřednictvím svých 
volených orgánů sama. Této výsady byla zbave-
na až po nástupu Komunistické strany Česko-
slovenska v roce 1948 k moci a této výsady je 
zbavena i v současné České republice. Zjednodu-
šený příklad: o výzbroji armády nechť rozhoduje 
stát. Avšak o tom, jestli se postaví nová silnice z 
Olomouce do Jeseníku nechť si Země moravská 
rozhodne sama. A Země česká nechť si sama roz-
hodne, zda chce mít novou třeba silnici z Prahy 
do Liberce.

Samospráva Moravy neznamená rozbití stáva-
jícího státu. Znamená návrat od současného cent-
rálního ovládání státu k tradičnímu spravedlivěj-
šímu samosprávnému rozdělení výkonu moci.

A doufám, že nechcete obviňovat moravské 
iniciativy z podílu na rozbití bývalé Českoslo-
venské republiky v roce 1992. Byly to morav-
ské iniciativy, které po roce 1990 dokladovaly, 
že udržet celistvou republiku je žádoucí možné, 
pokud se prosadí přeměna na spolkový stát po 
vzoru Německa, Rakouska, Švýcarska a dal-
ších.

Má ale smysl obnovovat v dnešní době 
existenci samosprávy nějaké rozlohou 
malé země? V době, kdy je Česká republika 
členem EU?

Členství České republiky v Evropské unii 
nijak nebrání obnovení samosprávného vnitř-
ního uspořádání České republiky. Už jsem 
jmenoval Rakouskou spolkovou a Německou 
spolkovou republiku jako důkaz, že samospráva 
má i v dnešní době smysl. I tyto státy jsou přece 
členy Evropské unie. Samotná EU do budoucna 
zvažuje svou další existenci v několika varian-
tách. Relativně velkou podporu má představa 
EU jako spolku historických území. To zname-
ná takového uspořádání Evropy, ve kterém by 
i Morava, jako jedna z nejstarších evropských 
zemí, měla svoje samostatné zastoupení.

A že je Morava malá země? Podívejte se na 
rozlohu států, které jsou členy EU. Vždyť mnohé 
jsou rozlohou či počtem obyvatel ještě menší, než 
naše Morava!

Jakou má tedy MKS představu o státním a 
politickém systému v České republice v  pří-
padě, že bude obnovena Země moravská?

Česká republika jako spolkový stát složený 
buď ze tří, nebo ze čtyř zemí: České země, 
Moravské země, Slezské země (variantou je 
jednotná Moravskoslezská země) a Prahy. Pra-
ha má specifické postavení v České republice a 
přísluší ji statut země podobně jako třeba Vídni 
v sousedním Rakousku. Samosprávná by tedy 
nebyla jen Morava, ale i Čechy!

Každá země by měla svoje samosprávné orgá-
ny. Nejvyšším orgánem by bylo občany volené 
zemské zastupitelstvo (v období první Českoslo-
venské republiky bylo pro Zemi Moravskoslez-
skou šedesátičlenné), v čele Země by stál zemský 
prezident a zemská vláda (v Moravskoslezské 
Zemi byla dvanáctičlenná).

Několika nezávislými odbornými rozbory je 
prokázáno, že návrat k zemskému uspořádání 
by České republice přinesl roční úsporu na výda-
je státní správy čtyři až pět miliard korun.

V České republice ale máme zřízeny kra-
je. A ty přece představují samosprávu.

Těch současných 14 krajů nápadně připomíná 
kraje, zřízené komunistickým režimem namísto 
zemského zřízení od 1. 1. 1949. Taky se jim pře-
zdívá Gottwaldovy kraje. Sami komunisté po 
čase naznali, že udělali chybný krok a alespoň 
částečně svůj omyl napravili. Česká republika 
Gottwaldovy kraje převzala. Nerespektují přiro-
zenou spádovost ani historické hranice.

Současný krajský systém jen vytváří zdání 
samosprávy. Kraje nemají dostatek pravomocí, 
nemají ani dostatek finančních prostředků, aby 
se mohly chovat jako samosprávné. Napros-
tá většina financí v krajích shromážděných se 
odvádí do centra. A Praha tyto prostředky pře-
rozděluje. Do krajů vrací jen nedostatečné pro-
cento financí. Tímto způsobem se centralismus 
spíše utužuje.

Snížení počtu územních celků v ČR a oddělení 
státní správy od samosprávy by přineslo znač-
nou úsporu finančních prostředků. K tomuto 
tvrzení nás opravňuje několik nezávisle na sobě 
zpracovaných rozborů. V důsledku by také vedlo 
k většímu respektu občanů ke společnému stá-
tu, protože by se tak odstranili morální křivdy 
z dob všech Československých a současné České 
republiky.

Někteří občané jsou přesvědčeni, že se 
chcete dostat za každou cenu k moci.

Po letech, kdy se moravští politici mezi sebou 
hádali, navzájem na sebe házeli špínu a jinak 
znehodnocovali moravanství, se těm občanům 
ani nedivím. Samotný politický život v této 
republice je plný podrazů, pomluv, plný sna-
hy prospěchářů vyšplhat se po zádech voličů 
k  vytouženému vlastnímu korýtku.

Moravský kulatý stůl ale není politickou 
organizací, i když v něm pracují i politici růz-
ných politických stran. Pokud se bude nějaký 
vědecký pracovník, který zpracovává pro potře-
by MKS třeba otázky vztahů mezi Moravou a 
Uhrami za panování markraběte Jošta, ucházet 
o zvolení do českého parlamentu, MKS mu v tom 
sotva pomůže. Musí se přece nechat zapsat před 
volbami na kandidátku některé partaje! Myš-
lenka, že by Moravský kulatý stůl byl „výtahem 
k  moci“ je naprosto scestná. MKS není politická 
organizace. Pravda však je, že chce prostřednic-
tvím své činnosti tlačit politické síly k prosazo-
vání myšlenek samosprávy.

Proč tedy politici, kteří pochází z Mora-
vy, za Moravu nebojují?

Nerad bych někoho z takových politiků urazil. 
Každý je samozřejmě jiný a jak už jsem říkal, 
u  Moravského kulatého stolu pracují i lidé 
mnohdy ve vysokém postavení u svých politic-
kých stran. Obecně však platí: „Čí chleba jíš, toho 
píseň zpívej!“ I když je takový na Moravě zvole-
ný politik zapřisáhlým Moravanem, jakmile se 
ocitne mezi poslanci nebo senátory, je vystaven 
obrovskému tlaku. Jeho moravanství je zesměš-
ňováno, jsou mu nabízeny různé „výměny“ za 
to, že se nebude příliš projevovat jako Moravan. 
On sám si rychle uvědomí, že přišel do Prahy za 
lepším a hájením výhod samosprávného zříze-
ní státu by se o to lepší mohl připravit. Většina 
těchto lidí časem podlehne.

Můžete říci, jaké jsou ohlasy na morav-
ské snahy v zahraničí?

Jeden z nedostatků všech moravských akti-
vit, bylo a je nedůsledné informování zahraničí 
o snahách obnovení samosprávy Moravy. Inicia-
tivy jako Královský řád moravských rytířů, poli-
tická strana Moravané nebo Spolek monarchistů 
Brno, které v důsledku své činnosti nutně spo-
lupracují se zahraničními iniciativami stejného 
zaměření, pochopitelně informují své partnery 
v  cizině. Podobně na své profesní úrovni i spolu-
pracující jednotlivci – osobnosti. Z ohlasů víme, 
že podporu máme. Zasvěcení cizinci ponejvíce 
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vyjadřují údiv, že v záležitostech vnitrostátního 
uspořádání setrvává Česká republika na tota-
litním systému. Ale to je k naší podpoře málo. 
O moravských snahách v zahraničí něco ví zase 
jen jednotlivci nebo členové několika organiza-
cí. Veřejnost v zahraničí ne. V druhé polovině 
loňského roku se u Moravského kulatého stolu 
začaly vytvářet dva projektové týmy, které by 
měly tento dlouholetý nedostatek napravit.

Na závěr: jaké symboly má vlastně Morava?
V prvé řadě má Morava své zemské symboly. 

Je to znak, vlajka a hymna. Jako znak upřed-
nostňuje Moravský kulatý stůl zlatočerveně 
šachovanou orlici na modrém štítu. Víte, že ve 
velkém státním znaku České republiky je ale 
stříbrno červeně šachovaná orlice. Proč zlaté 
nebo stříbrné šachování, to by bylo na delší poví-
dání.

Za vlajku Moravy považujeme žlutočervenou 
bikolóru, na které je uprostřed položen morav-
ský znak. Jde o podobu vlajky, která byla až na 
malé výjimky občany přijata a je běžně používá-
na při různých příležitostech. Někdy je k vidění 
i podoba takzvané markraběcí moravské vlajky 
– ta je celá modrá s moravským znakem upro-
střed. Nic proti ní.

Hymnou Moravy by podle našeho názoru měla 
zůstat „Moravo, Moravo“ od moravského skla-
datele Ludvíka Ditricha. Poměrně velká část 
moravských aktivistů by dala přednost skladbě 
českého skladatele Václava Novotného „Jsem 
Moravan“. Z více důvodů osobně nesouhlasím 
– ale to by opět bylo na dlouhé vysvětlování.

Obecně se domnívám, že bychom při výběru 

symbolů Moravy měli ctít dřívější rozhodnutí 
našich předků. Alespoň do doby, než Morava 
bude mít opět svoje zákonodárné orgány. Ty pak 
rozhodnou.

V druhé řadě existují i další zemské symboly 
– bratři Češi mají například Říp (my Hostýn), 
svatého Václava (my bratry Cyrila a Metoděje), 

praotce Čecha (my krále Ječmínka), a tak dále. 
Zatím co symboly české země jsou vnucovány 
jako symboly celé České republiky, ty moravské 
jsou cíleně zamlčovány.

Děkuji Vám za rozhovor.
Za Devítku se vyptával

Petr Mahel

Črty z moravských dějin
Od roku 1945 do roku 1960
Po osvobození v roce 1945 došlo k obnovení země 

Moravskoslezské a jejího původního členění na poli-
tické okresy ke stavu ze září 1938. Odchylkou od 
původního stavu bylo nové statutární město Morav-
ská Ostrava (od roku 1946 Ostrava), vzniklé jako 
městský okres roku 1941, dále uznání protektorátní 
vládou provedeného začlenění téměř celého soudní-
ho okresu Frýdku a nepatrné části soudního okresu 
Moravská Ostrava do politického okresu Místek 
a městysu Líšně ke statutárnímu městu Brnu, 
a obnovení postavení statutárního města Opavě 
spojené s  připojením 3 sousedních obcí k městu 
k  1.  1. 1946. V  reakci na požadavek obnovení slez-
ské samosprávy došlo ke vzniku Slezské expozitury 
země Moravskoslezské se sídlem v Ostravě, do níž 
byly vedle území původního Českého Slezska začle-
něny také původně moravské politické okresy Nový 
Jičín, Moravská Ostrava a Místek.

Po parlamentních volbách, které proběhly 
26.  května 1946, získali komunisté vliv také v zemi 
Moravskoslezské. Výsledky voleb se promítly i do 
vedení a činnosti národních výborů, včetně Zemské-
ho národního výboru pro zemi Moravskoslezskou, 
jehož novým předsedou se stal 31. července 1946 
člen KSČ a šéfredaktor jejího moravského deníku 
Rovnost František Píšek, čímž se stal zemský národ-
ní výbor podstatně poslušnějším nástrojem převáž-
ně komunistické československé vlády.

Po únoru 1948 začal nový komunistický režim 
pracovat na správní reorganizaci Československa. 
Výsledkem bylo, kromě jiného, zrušení zemského 
zřízení a rozčlenění republiky na kraje. Podobu 
krajského zřízení schválila vláda republiky v listo-
padu 1948. Rozhodla o zřízení 13 krajů v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, a šesti krajů na Slovensku. 
Národní shromáždění československé republiky 
změny odsouhlasilo a zavedlo úplnou centralizaci 
správního aparátu.

Období komunistického režimu
Výsledkem komunistických představ o centralizaci 

moci bylo kromě jiného zrušení zemského zřízení a 
zavedení členění republiky na kraje. Definitivní podo-
bu krajského zřízení schválila vláda Československé 
republiky na svém zasedání 30. listopadu 1948.

Rozhodla o zřízení 14 krajů (včetně Prahy s posta-
vením kraje) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 
a šesti krajů na Slovensku. Národní shromáždění 
Československé republiky podle rozhodnutí KSČ 
odsouhlasilo zrušení členění na země a úplnou cent-
ralizaci správního aparátu.

1. ledna 1949 bylo území Československa rozděle-
no mezi nově vzniklé kraje, které, s výjimkou sloven-
ské hranice, nerespektovaly dřívější historické hra-
nice zemí. Čechy a země Moravskoslezská současně 
přestaly existovat jako správní celky. Země Morav-
skoslezská byla rozdělena mezi kraje Brněnský, 
Gottwaldovský, Jihlavský, Olomoucký, Ostravský, 
Pardubický (14 katastrálních území a Českobudě-
jovický (3 katastrální území), přičemž hranice krajů 
nerespektovaly bývalé hranice zemské. Nejvíce zem-
ské hranice nerespektoval kraj Jihlavský, zasahující 
hluboko do Čech.

Pozdější období komunistického režimu - 
Československá socialistická republika

9. dubna 1960 pak Národní shromáždění schváli-
lo zákon o reorganizaci územní správy, jímž se rušilo 
členění platné od roku 1949. Vstoupil v platnost 1. 7. 
1960 a výrazně se jím snižoval počet krajů i okresů. 
Při jejich projektování nebyla respektována historic-
ká hranice. Na základě této reformy byla převážná 
část území někdejší země Moravskoslezské přeroz-
dělena mezi kraje Jihomoravský (jehož součástí se 
však stala i osada Jobova Lhota, patřící k Čechám) 
a Severomoravský, zatímco území na severozápadě 
Moravy (1) bylo začleněno do kraje Východočeského 
(od roku 2000 součást kraje Pardubického), a území 
na jihozápadě Moravy (2) připojeno ke kraji Jihočes-
kému, jehož součástí jsou (s výjimkou katastrálních 
území Vesce u Počátek, Prostý a Horní Vilímeč, kte-
rá v současné době náležejí k českému městu Počát-
ky v kraji Vysočina) dodnes.

Poznámky k předchozímu odstavci:
(1) Katastrální území Velká Morava, Červená Voda, 

Šanov u Červené Vody, Moravský Karlov, Bílá Voda, 
Mlýnice u Červené Vody, Mlýnický Dvůr, Cotkytle, 
Strážná, Tatenice, Krasíkov, Lubník) a okolí Svitav a 
Moravské Třebové (katastrální území Koruna, Tře-
bařov, Rychnov na Moravě, Petrušov, Staré Město 
u  Moravské Třebové, Prklišov, Dětřichov u Moravské 

Třebové, Radišov, Kunčina, Moravská Třebová, Lin-
hartice, Gruna, Borušov, Karlín, Svojanov u Borušo-
va, Boršov u Moravské Třebové, Mladějov na Moravě, 
Nová Ves u Moravské Třebové, Bohdalov u Městečka 
Trnávky, Pečíkov, Vranová, Vranová Lhota, Stará 
Roveň, Hartinkov, Vražné, Radkov u Moravské Třebo-
vé, Petrůvka u Městečka Trnávky, Unerázka, Bezděčí 
u Trnávky, Chornice, Zadní Arnoštov, Přední Arnoštov, 
Lázy, Pacov u Moravské Třebové, Stará Trnávka, Malí-
kov, Útěchov u Moravské Třebové, Rozstání u Morav-
ské Třebové, Dlouhá Loučka, Křenov, Šnekov, Dolní 
Rudná, Horní Rudná, Janůvky, Moravská Dlouhá, 
Horní Hynčina, Pohledy, Sklené u  Svitav, Moravská 
Kamenná Horka, Moravský Lačnov, Javorník u Svi-
tav, Svitavy Město, Svitavy Předměstí, Ostrý Kámen, 
Vendolí, Čtyřicet Lánů, Moravská Radiměř, Hradec 
nad Svitavou, Muzlov, Březová nad Svitavou, Moravská 
Chrastová, Chrastová Lhota, Rozhraní, Bradlné, Horá-
kova Lhota, Želívsko, Březinka, Slatina u  Jevíčka, Bře-
zina u  Moravské Třebové, Malonín, Smolná u Jevíčka, 
Študlov, Vilémov u Rozhraní, Bělá u Jevíčka, Jevíčko-
Město, Jevíčko-Předměstí, Víska u Jevíčka, Jaroměřice, 
Biskupice u  Jevíčka, Zálesí u Jevíčka, Březinky, Vysoká 
u  Jevíčka, Bohuňov.

(2) Dačicko - katastrální území Rancířov, Hluboká 
u Dačic, Dančovice, Dešná u Dačic, Plačovice, Bělčovi-
ce, Chvalkovice u Dešné, Županovice u Dešné, Písečné 
u Slavonic, Nové Sady u Písečného, Marketa, Mod-
letice, Staré Hobzí, Nové Hobzí, Báňovice, Václavov 
u  Chvaletína, Slavětín, Chvaletín, Mutná, Ostojkovi-
ce, Třebětice, Manešovice, Budíškovice, Vesce u Dačic, 
Budeč, Horní Slatina, Jersice, Červený Hrádek u Dačic, 
Prostřední Vydří, Řečice, Volfířov, Malý Pěšín, Hříšice, 
Kostelní Vydří, Dolní Němčice, Hostkovice u Dolních 
Němčic, Peč, Hradišťko u Dačic, Urbaneč, Chlumec 
u  Dačic, Nové Dvory, Vnorovice, Holešice u Cizkrajova, 
Cizkrajov, Slavonice, Maříž, Leštnice, Kadolec u Slavo-
nic, Mutišov, Stálkov, Vlastkovec, Dolní Bolíkov, Dolní 
Bolíkov-Rubašov, Dolní Bolíkov-Nová Ves, Matějovec, 
Stoječín, Český Rudolec, Dolní Radíkov, Horní Radíkov, 
Valtínov, Markvarec, Lipolec, Lipnice u Markvarce, 
Radlice u Volfířova, Heřmaneč, Velká Lhota u Dačic, 
Brandlín, Maršov u Heřmanic, Olšany u Dačic, Malý 
Jeníkov, Velký Jeníkov, Horní Mezeříčko, Horní Němči-
ce, Skrýchov, Sumrakov, Horní Bolíkov, Studená, Jilem, 
Palupín, Horní Dvorce, Světlá pod Javořicí, Horní Pole, 
Domašín u Studené, Horní Olešná, Prostý, Horní Víli-
meč, Vesce u Počátek, Popelín, Česká Olešná

(Pokračování příště)
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Zápis ze 7. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 17. 12. 2015 od 16.00 hodin ve společenské místnosti Pensionu Sport Vojtíškov

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze 
iniciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu 
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 
Zveřejněné osoby jsou zde uvedené s jejich souhlasem. Do úplné verze 
Zápisu mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout 
občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzické 
osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a 
cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzic-
ké 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: Josef Hulín (1), 
Ing.  Marek Janda (2), Walter Köhler (3), Antonín Marinov (5), 
Pavel Morong (6), Štěpán Morong (7), Karel Svoboda (8).

Nepřítomni členové zastupitelstva obce: Jan Kouřil (4), 
Josef Temňák – omluveni.

Přítomni občané, kteří podepsali souhlas se zveřejněním 
svých údajů: Irena Kouřilová, Helma Köhlerová, Petr Kurečka, 
Luboš  Grisník, Vlasta Juránková, Zdeněk Mikulič, Jiří Macháček, 
Libor Lužík, Jaromír Straka, František Klímek, Jana Mikuličová, 
Jarmila Voženílková, Tomáš Voženílek, Eva Kalmanová, Martin Toth.

Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, 
(×) nepřítomen. (Redakční poznámka – tzv. hlasovací hřebínek, kte-
rý je součástí oficiálního zápisu, uvádíme u projednávaných bodů, 
z důvodu úspory místa, jen tam, kde hlasování zastupitelů nebylo 
jednomyslné.)

Starosta obce v 16:10 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, tudíž je, podle ustanovení zákona 
o  obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Starosta poté navrhl, aby 
se dnešní jednání řídilo tímto programem:

1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ.
5. Rozpočtové změny.
6. Provedená opatření starosty.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2015.
8. Mezitimní závěrka.
9. Rozpočtové provizorium na rok 2016.
10. Zápis z dílčího přezkoumání obce.
11. Poplatek za odpad.
12. Poplatek za odpad - podnikatelé.
13. Souhlas se stavbou el. vedení.
14. Souhlas se stavbou MVE Vlaské.
15. Hospodaření a správa v nájemních bytech.
16. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce.
17. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací.
18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
19. Fond na obnovu vodohospodářského majetku.
20. Darovací smlouva.
21. Smlouva s Energií pod kontrolou.
22. Žádosti o změnu územního plánu.
23. Smlouva o dílo SURPMO.
24. Rozpočtová opatření na konci roku 2015.
25. Smlouva na Malomoravské slavnosti.
26. Žádost o provádění zimní údržby.
27. Žádost o příspěvek na knihu.
28. Inventury
29. Zpráva o daňové kontrole.
30. Diskuse.
31. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2015/07/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

Pospíchalovou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana 

Ing.  Marka Jandu a pana Josefa Hulína.

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

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty, včetně schvá-
lených opatření. Dále informoval o situaci kolem znečištění přístu-
pové komunikace a celkového okolí železniční zastávky v Podlesí. Do 
diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatře-

ní č. 200004/2015, včetně důvodové zprávy. Příjmy byly sníženy 
o  143.267,- Kč, Financování bylo sníženo o 1.499.982,- Kč a výdaje 
byly sníženy o 1.643.249,- Kč. Kompletní znění rozpočtových změn 
je v Příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo z přítomných 
nepřihlásil.

2015/07/02: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 200004/2015.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

6. Provedená opatření starosty
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 24 

a 27/2015, kterými schvaluje a provádí rozpočtová opatřeními 
č.  100010 a 100011/2015, schválenými a provedenými v jeho působ-
nosti. Opatření jsou Přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval 
o  přijatých opatřeních č. 23, 25, 26 a 28/2015. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových 
opatřeních.

7. Výsledek hospodaření za leden až listopad 2015
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za 

uvedené období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých 
položek. Příjmy za toto období ve výši 11.929.431,86 Kč jsou plněny 
na 86,01 % schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 11.078.515,- Kč 
jsou plněny na 65,26 % schváleného rozpočtu. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za 
leden až listopad 2015.

8. Mezitimní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za 

období leden – září 2015.
ZO bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období 

leden – září 2015.

9. Rozpočtové provizorium na rok 2016
Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné 

k  sestavení rozpočtu obce na rok 2016, bylo předloženo k projednání 
rozpočtové provizorium obce na dobu od 1. 1. 2016 do doby schválení 
rozpočtu zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v  uve-
deném období. Kompletní znění provizoria je Přílohou č. 3 tohoto 
zápisu. Starosta otevřel diskusi. Nikdo z  přítomných nepřihlásil.

2015/07/03: ZO vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2016 do schválení 
rozpočtu obce na rok 2016 rozpočtové provizorium a stano-
vuje podmínky pro hospodaření v tomto období.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

10. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dne 15. prosince 2015 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospoda-

ření, které provedly kontrolní pracovnice Krajského úřadu Olomouc-
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kého kraje paní D. W. a Mgr. A. V.
Bylo kontrolováno hospodaření v období od ledna do září toho-

to roku. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že při přezkoumání 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Starosta otevřel diskusi, 
nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaře-
ní obce Malá Morava.

11. Poplatek za odpad
Zastupitelům byl předložen návrh nové obecně závazné vyhlášky 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v souladu s novelou 
zákona o dopadech z roku 2015.

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2014 byly 567.103,- Kč, 
tj. 817,- na 1 poplatníka, což je cca o 30,- Kč více než v roce před-
cházejícím. Při výpočtu místního poplatku se ovšem může vycházet 
pouze z nákladů na sběr netříděného odpadu, rozpočítaných mezi 
všechny poplatníky. Dle zákona může být poplatek v maximální výši 
1.000,- Kč a skládá se ze dvou složek. Max. 250,- Kč za osobu a 
kalendářní rok a max. 750,- Kč na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za osobu a kalendářní rok. Bylo navrženo pro rok 2016 
poplatek navýšit o 30,- Kč. Starosta otevřel diskusi, nikdo z  přítom-
ných se nepřihlásil.

2015/07/04: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 
č.  2/2015 O místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a stanovuje novou výši poplatku na 
510,- Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

12. Poplatek za odstraňování odpadů od podnikatelů
V současnosti obec na základě smluv zajišťuje odstraňování 

odpadu podobného komunálnímu od podnikajících subjektů v obci 
a umožňuje jim využívat systém pro nakládání s komunálním odpa-
dem a jejich vytříděné složky. Od roku 2012 jsou za tyto služby vybí-
rány poplatky v následující výši:

2 500,- Kč + DPH/rok za 1 ks popelnice – vývoz 26× ročně,
2 875,- Kč + DPH/kontejner za rok – vývoz dle potřeby.
Po diskusi bylo navrženo poplatky zvýšit cca o 7 % z ceny bez DPH.
2015/07/05  ZO schvaluje zvýšení poplatků za vývoz komunál-

ních odpadů od podnikatelů na částku 2675,- Kč + DPH za vývoz 
jedné popelnice v rámci ročního svozu a na částku 3 076,- Kč + 
DPH za roční používání kontejneru na komunální odpad.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

13. Souhlas se stavbou el. vedení
Na obec se obrátil se žádostí o vyjádření ke stavbě „Zlatý Potok 

– p.  č. 368/15, Ing. Smýkal, nové NNk“ pan P. M. Jedná se o při-
pojení tří nových odběrných míst v místní části Zlatý Potok, pro 
parcely p.  č. 368/15, 557 a 44, zemním kabelovým vedením v délce 
cca  300  m. Jelikož se stavba dotkne i obecního pozemku, žadatel 
zároveň žádá o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

2015/07/06: ZO souhlasí se stavbou“ Zlatý Potok – p. č. 368/15, 
Ing. Smýkal, nové NNk“ a dále schvaluje uzavření smlouvy 
o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

14. Souhlas se stavbou MVE Vlaské
Na obec se obrátila se žádostí o vyjádření a souhrnné stanovisko 

ke stavbě MVE na pozemcích v k. ú. Malá Morava, Vlaské a Vojtíš-
kov, v zastoupení Ing. R. Ch., paní D. P. MVE investor hodlá postavit 
na toku Moravy, v úseku poblíž pily. Odběrné místo bude na pravém 
břehu. Elektrárna bude mít instalovaný výkon 100 kW. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

2015/07/08: ZO souhlasí se stavbou vodního díla „Malá vod-
ní elektrárna na vodním toku Morava, ř. km 335,65“.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

15. Hospodaření a správa v nájemních bytech
Předkládaná vnitřní směrnice týkající se hospodaření a sprá-

vy v nájemních bytech je vypracována v souladu s § 2257 zákona 
č.  89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s Nařízením vlády 
č. 308/2015 Sb., které nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016. § 2257 
občanského zákoníku vymezuje práva a povinnosti pronajímatele 
a nájemce a Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. vymezuje pojmy běžná 

údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. K zásadní změ-
ně dochází k povolené výši nákladů, které platí nájemce. Do diskuse 
se nikdo nepřihlásil.

2015/07/09: ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2015 o hospo-
daření a správě v nájemních bytech.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

16. Zápisy kontrolního a finančního výboru obce
Starosta seznámil přítomné se zápisy z kontrol obou výborů obce. 

Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zápisy z kontrol výborů obce.

17. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Starosta seznámil přítomné s plněním plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací v roce 2015. Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných 
se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí plnění plánu rozvoje vodovodů a kana-
lizací za rok 2015.

18. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Starosta informoval přítomné, že obec, jako každý vlastník vodo-

vodu nebo kanalizace je povinna, podle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zpracovat a reali-
zovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, a to na dobu 
nejméně 10 kalendářních let. Obsahem Plánu financování obnovy 
vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve čle-
nění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční poři-
zovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech 
opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostřed-
ků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o  čer-
pání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich 
kopií. Obec tento dokument již má zpracovaný, předložený návrh se 
týká jeho aktualizace. Starosta otevřel diskusi, nikdo z přítomných 
se nepřihlásil.

2015/07/10: ZO schvaluje aktualizaci „Plánu rozvoje vodo-
vodů a kanalizací“.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno, pan Hulín nehlasoval)

19. Fond na opravu vodohospodářského majetku
Pro účely vytváření rezervy na obnovu vodohospodářského majet-

ku starosta obce navrhuje pro tyto účely zřídit fond na obnovu vodo-
hospodářského majetku a stanovit pravidla pro tvorbu a čerpání 
tohoto fondu. Fond bude mít zřízen samostatný bankovní účet, na 
který bude poukázán počáteční vklad ve výši 2.000,- Kč na úhra-
du bankovních poplatků za 1. rok vedení účtu. Do diskuse se nikdo 
z  přítomných nepřihlásil.

2015/07/11: ZO zřizuje Fond na obnovu vodohospodářského 
majetku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2015/07/12: ZO schvaluje pravidla pro tvorbu a čerpání 
Fondu na obnovu vodohospodářského majetku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2015/07/13: ZO schvaluje zřízení samotného bankovního 
účtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2015/07/14: ZO schvaluje výši počátečního vkladu na ban-
kovní účet Fondu na obnovu vodohospodářského majetku ve 
výši 2.000,- Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

20. Darovací smlouva
Město Hanušovice zaslalo obci návrh darovací smlouvy na klavír 

zn. Frostel. Tento klavír je již více než cca 10 let umístěn v budově 
mateřské školy ve Vysokém Potoku.

2015/07/15: ZO souhlasí s bezúplatným nabytím klavíru do 
majetku obce a schvaluje darovací smlouvu.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

21. Smlouva s Energií pod kontrolou
Společnost Energie pod kontrolou (EPK) spravuje pro obec někte-

ré odběrná místa elektrické energie. Podle právního rozboru Mgr. S. 
tato společnost porušila smluvní povinnosti a ve vztahu ke společ-
nosti Energie Pro EPK překročila meze svého oprávnění. Navrženo 
je s tímto právním jednáním vyslovit nesouhlas a rovněž z důvodů 
právní jistoty se ve smyslu ustanovení § 49a starého občanského 
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zákoníku dovolat neplatnosti smlouvy; dále vyzvat k vyúčtová-
ní uhrazených záloh a vrácení případného přeplatku. Dále bylo 
navrženo společnosti Energie Pro zaslat písemné sdělení, že EPK 
překročila meze svého zmocnění, že nebyla jménem obce a na účet 
obce činit právní jednání formou Smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny. Toto právní jednání obec neschválila, tedy tímto 
právním jednáním není vázána.

Dále bylo navrženo od nejbližšího data zajistit dodávky elektrické 
energie s novým dodavatelem podle výběru obce. Porovnávány byly 
nabídka společností ČEZ, RWE a Amper Market. Nejnižší cenu měla 
společnost ČEZ. Starosta otevřel diskusi, přihlásil se Ing. Marek 
Janda a informoval přítomné o situaci se společností Energie pod 
kontrolou a možnými sankcemi ze strany společnosti Energie Pro.

2015/07/16: ZO nesouhlasí s jednáním společnosti Energie pod 
kontrolou a schvaluje odstoupení od Smlouvy o energetickém 
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 
spotřebu elektrické energie a zemního plynu a to s účinností ke 
dni 31. 12. 2015, z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
ze strany společnosti Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
společnost, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2015/07/17: ZO pověřuje starostu odeslat společnos-
ti Energie Pro, s. r. o., se sídlem K Haltýři 686/13, Praha 8, 
písemné sdělení, že společnost Energie pod kontrolou pře-
kročila meze svého zmocnění, že nebyla jménem obce a na 
účet obce oprávněna činit právní jednání formou Smlouvy 
o  sdružených službách dodávky elektřiny a že toto právní 
jednání obec neschválila a tudíž tímto jednáním není Obec 
Malá Morava vázána.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2015/07/18: ZO souhlasí s uzavřením nové smlouvy o dodáv-
kách elektřiny se společností se společností ČEZ Prodej s.r.o.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

22. Žádosti o změnu územního plánu
Starosta seznámil zastupitele se žádostmi o změnu územního plá-

nu obce Malá Morava, které byly doručeny na obecní úřad. Žádal 
zastupitele, aby si návrhy pozorně prostudovali a zaujali stanovisko 
k navrhovaným změnám.

ZO bere na vědomí přijaté žádosti o změnu územního plánu.

23. Smlouva o dílo se společností SURPMO
Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla s názvem „Pod-

klad pro změnu č. 1 ÚP Malá Morava – posouzení záměrů na prove-
dení změn v území“.

2015/07/19: ZO souhlasí s uzavřením nové smlouvy o dílo na 
zhotovení díla s názvem „Podklad pro změnu č. 1 ÚP Malá 
Morava – posouzení záměrů na provedení změn v území“ se 
společností SURPMO, a. s., Opletalova ul. 1626/36 Praha 1.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24. Rozpočtová opatření na konci roku 2015
Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuse se nikdo 

nepřihlásil.
2015/07/20: ZO pověřuje starostu obce schvalováním a pro-

váděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu 
roku schvalována zastupitelstvem obce a kterými se mění 
i  závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 
17.  12. 2015 do 31. 12. 2015.

Hlasování: 6:0:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + × o + + + ×

2015/07/21: ZO ukládá starostovi obce informovat zastupi-
telstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období 
od 17. 12. 2015 do 31. 12. 2015 provedl na základě pověření.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

25. Smlouva na Malomoravské slavnosti 2016
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy na kulturní 

vystoupení v rámci Malomoravských slavností 2016. Starosta ote-
vřel diskusi, nikdo z přítomných se do ní nepřihlásil.

2015/07/22: ZO schvaluje uzavření smlouvy na Malomoravské 
slavnosti 2016 s RASCALS AGENCY - umělecká agentura, R. L.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26. Žádost o provádění zimní údržby
Na obec se obrátil Ing P. Š. se žádostí o provádění zimní údržby 

na komunikaci p. č. 1906 v k. ú. Vojtíškov, vedoucí k jeho domu. 
Komunikace je obecní a v současnosti je zařazena do komunikací, na 
kterých se neprovádí zimní údržba. Starosta otevřel diskusi, nikdo 
z  přítomných se do ní nepřihlásil.

2015/07/23: ZO schvaluje provádění zimní údržby na komu-
nikaci na pozemku p. č. 1906, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k. ú. Vojtíškov v délce cca 120 m.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

27. Žádost o příspěvek na knihu
Zastupitelstvu byla předložena žádost Ing. K. K., který zastupuje 

společnost Tiskárna a vydavatelství OFTIS, s. r. o., ve které žádá 
o  finanční příspěvek na vydání knihy pohádek z okolí Sněžníku 
autora J. Š. s názvem „Sněžnické pohádky“.

2015/07/24: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku společnosti 
Tiskárna a vydavatelství OFTIS, s. r. o., Nygrinova 336, 562 01 
Ústí nad Orlicí, ve výši 5.000,- Kč, a to formou daru.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

28. Inventury
Starosta obce seznámil přítomné se zahájením inventarizace 

majetku obce za rok 2015. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o zahájení inventarizace majetku.

29. Zpráva o daňové kontrole
Starosta seznámil přítomné se zprávou o daňové kontrole, kterou 

provedly pracovnice Finančního úřadu pro Olomoucký kraj. Předmě-
tem kontroly byla kontrola skutečností rozhodných pro vznik povin-
nosti odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s čerpáním 
dotace na projekt „Zapojení dětí do výstavby dětského hřiště v obci 
Malá Morava“. Výsledkem kontroly bylo zjištěno, že se Obec Malá 
Morava nedopustila porušení rozpočtové kázně. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly.

30. Diskuse
Mgr. Jaromír Straka poděkoval zastupitelům za příspěvek na pro-

voz spolku chatařů ve Vysoké, informoval o jejich činnosti a údržbě 
kaple, kterou provádí. Dále upozornil na potřebu opravy komunika-
ce ke kapli, vhodnost stavby přístřešku. Dotazoval se na stavbu rou-
benky na Vysoké, co je to za stavbu, k čemu bude sloužit a jak bude 
zabezpečená údržba a úklid. Starosta situaci zjistí a bude informo-
vat. Dále pozval přítomné na koncert žáků ZŠ Bohdíkov v kapli ve 
Vysoké.

Martin Tóth požaduje pokácení dřevin u dětského hřiště ve Voj-
tíškově.

Luboš Grisník informoval o stavu bytového jádra v nájemním 
bytě.

Dále proběhla všeobecná diskuse.

31. Závěr jednání
Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce 

Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, obča-
nům a hostům za účast na dnešním zasedání, popřál všem hodně 
úspěchů v novém roce a v 17:15 hodin jednání ukončil.

Přílohy:
1. Rozpočtová opatření 200004/2015.
2. Provedená rozpočtová opatření starosty.
3. Rozpočtové provizorium na rok 2016.
(Poznámka redakce: výše uvedené přílohy jsou k nahlédnutí na 

webových stránkách obce, popřípadě přímo na obecním úřadě)

Zápis byl vyhotoven dne 23. 12. 2015

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marek Janda a Josef Hulín
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Marinov Antonín
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Domácí plastelína

Soutěž 
Ředkvička

Milé děti,
v letošním prvním Olšováčku jsme si pro vás připravili novou soutěž, která prověří 

vaše zahradnické dovednosti, návod na výrobu plastelíny, s kterou vám ale musí pomo-
ci starší sourozenci nebo  dospělí a nakonec i nezbytnou pohádku.

Plastelíny se u nás doma vyrábí spousta, 
moje nejoblíbenější je ta která nepotřebuje 
vaření. Žádné špinavé hrnce a vše je hotovo 
za 4 minuty. Tento nový recept trvá trošič-
ku déle a hlavně jsem musela čekat, až bude 
zajištěno hlídání, asistenci mých dětí jsem 
u tohoto pokusu doopravdy nepotřebovala. 
Ale nakonec to šlo líp, než jsem si myslela 
a výsledkem je měkká nelepící se plastelína 
s  krásnými jasnými barvami, která neza-
barví dětské ruce.

Z první části výroby jsem měla trochu oba-
vy, ale voskovky se rozpustily za pár sekund, 
pak rychle suché ingredience a horkou vodu, 
chviličku pomíchat, pořádně prohníst, umýt 
hrnce a hrát si.

Na co si dávat při výrobě pozor? Dát 
malinko oleje na roztopení voskovek, aby 
plastelína nebyla moc mastná. Množství 
vody? Málo - plastelína se bude trochu dro-

lit, ale po hnětení bude pořád pěkně držet. 
Hodně vody udělá lepící plastelínu a po sun-
dání z  ohně to nespraví ani přidání mou-
ky. Jedna várka mé plastelíny tak skončila 
v  koši, takže méně je lepší než více.

RECEPT na čtyři várky plastelíny
4× 2–3 nalámané voskovky jedné barvy, 

2 hrnky mouky, 1/2 hrnku soli, 2 lžíce vin-
ného kamene (dá se nahradit moukou nebo 
škrobem, pokud nemůžete sehnat), 1 hrnek 
vroucí vody a kapka oleje.

Smíchat mouku, sůl a vinný kámen a 
rozdělit na 4 části, rozpustit voskovky na 
mírném plameni, přidat namíchané suché 
ingredience, zalít horkou vodou a pořádně 
promíchat, sundat z ohně, když se plas-
telína spojí dohromady. Moje byla tak za 
30  sekund.

Zdroj: domasdetmi.eu

Milé děti, tak nám nejen Vánoce, ale 
téměř celá zima utekly, a na dveře už nám 
pomalu klepe jaro. A protože víme, že máte 
rádi soutěže, tak si pro vás spolek Království 
Králického Sněžníku zase jednu připravil.

Název je jednoduchý – Ředkvička.
Jde o to, že si můžete vypěstovat svoje 

vlastní ředkvičky. U členů našeho spolku 
si můžete vyžádat balíček osiva ředkviček 
a pak si jen najdete kousek pozemku, kde 
semínka zasejete.

Vaším úkolem bude se o ně starat, zapi-
sovat si, jak vám rostou, kdy jste ředkvič-
ky sklidily a na co jste je, třeba při vaření 
s maminkou, použily. Za správné pěstování 
a nejlepší recept dostanete naše penízky, 
tzv. olšováčky, které si budete moci v srpnu 
vyměnit za zboží na naší další akci.

Za Království Králického Sněžníku
Petr Mahel

Nebojácný Norbert
Kdysi dávno žil s rodiči v malé chaloup-

ce, skoro na Vlaského, chlapec Norbert. No 
on to byl již chlap jako hora, ale pro rodiče 
byl pořád jen chlapec. Sílu měl jako lamžele-
zo, ale k práci se nějak neměl. Byl vyučený 
mlynářem, učil se v horním mlýně v Červe-
ném Potoku. Ale po vyučení se opět vrátil 

domů do Vlaského k rodičům. Doma se  jen 
tak paběrkoval, poflakoval se a do práce do 
nějakého mlýna se nijak nehrnul. A tu začí-
ná náš příběh.

Pod Vlaským, na řece Moravě ve směru 
na Hanušovice, stával osamoceně krásný 
velký mlýn. Zdejší starý mlynář najednou 

zemřel a jeho mlynářská chasa se rozutekla 
do kraje. Jen ve mlýně zůstával starý „prý 
stárek“, mlynářský chasník, co řídíval mletí 
obilí ve mlýně.

Byl to podivín. S nikým nemluvil. Chodil 
ošuntělý a jakoby zanedbaný. Byl takový již, 
jak se říká, nad hrobem. Jen oči měl ostré a 
nikdo je ani nemohl popsat, protože jak se 
mu někdo pořádně podíval do očí, tak mu 
bylo hned týden zle.

Mlýn samotný ovšem chátral. Byla to ško-
da, protože v dobách jeho slávy se sem sjíždě-
li mleči ze široka a daleka. Tehdy ovšem bylo 
v řece Moravě vždycky dvakráte více vody, 
než je tomu dnes, a tak mlýn mlel na dolní 
vodu. Říká se tomu podle toho, jak jde voda 
na mlýnské kolo. Vody byl nadbytek a tak 
stačila na roztočení mlýnského kola a všech 
jeho dalších zařízení ve mlýně.

Po čase se k mlýnu již nikdo ani nepřibližo-
val. V okolních obcích se mezi lidmi říkalo, že 
tam v tom mlýně straší. Nebyla to ale pravda. 
Ve skutečnosti se v tom mlýně usídlila parta 
tří darebáků loupežníků, co v noci přepadá-
vali pocestné. Přes den byli schovaní ve mlý-
ně a po nocích chodili na loupežné výpravy 
do okolí. Běda bylo samotnému pocestnému. 
S  nikým neměli slitování. Vždy každého 
okradli o všechno, co měl zrovna u  sebe. A 
bylo jim jedno, jestli je to bohatý sedlák, nebo 
chudý krajánek, co si zrovna tudy cestou jde 
hledat nové místo na práci. O půl noci se pak 
ve mlýně dělili o  svůj lup. U toho ale tak kři-
čeli a vyváděli, že si lidé mysleli, že ve mlýně 
melou v tu dobu samotní čerti. Jen starý stá-
rek je nenápadně pozoroval a sledoval, kam 
si pak ti loupežníci ten svůj lup schovávají.
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Na zámku v Kolštejně, dnešní Branné, 

vrchnost po čase zjistila, že nedostává ze 
zdejšího mlýna roční daň. Správce hned 
nařídil drábovi, aby zašel do Vlaského za 
starostou a vše napravil. Houby se staral, že 
zdejší mlýn nemá pána a majitele, že odtud 
všichni utekli, že zde nikdo nemele a hlavně, 
že starosta ve Vlaském za to nemůže. Pan-
stvo si viníka umí najít vždycky, především 
když jde o peníze.

Dráb dorazil ke starostovi a hned mu vyří-
dil zprávu od panstva. Jednak že starosta 
musí tu chybějící daň za nefungující mlýn 
zaplatit ze svého, dále, že musí okamžitě 
zařídit, aby mlýn zase mlel. Jestli to neudě-
lá, tak v tom mlýně bude muset mlít sám.

Na starostu šly rovnou smrtelné mráko-
ty. Mlít neuměl. Ale peníze se mu jen tak ze 
svého platit taky nechtělo. A navíc z mlýn-
ských strašidel míval ohromný strach, takže 
se mlýnu také vyhýbal, jako ostatní obyva-
telé obce. Ať přemýšlel, jak přemýšlel, nic 
kloudného jej nenapadalo.

Naštěstí měl ale chytrou ženu. Ta sta-
rostovi poradila, aby nařídil našemu Nor-
bertovi jít do mlýna, aby zase rozjet mletí 
obilí. Je silný dost, ničeho se nebojí a hlavně 
- mlynářskému řemeslu rozumí. A tu neza-
placenou daň hned Norbertovi připíše jako 
jeho dluh do začátku. Však on si na něj brzy 
vydělá. Že to bylo nespravedlivé, tak o to se 
starostová se starostou nestarali.

Hned poslali pacholka pro Norberta, aby 
mu nařídil, aby si zase zkusil své mlynář-
ské řemeslo v čertovském mlýně. Jinak že se 
budou mstít na jeho rodičích a museli by se 
z Vlaského rovnou vystěhovat.

Toho se Norbert zalekl. Nejen že se mu 
zde žít tuze líbilo, ale navíc nechtěl dělat 
svým starým rodičům zle a starost.

Norbertovi se nikam nechtělo. Ne že by se 
do mlýna bál, ale nechtělo se mu pracovat. 
Nedalo se však nic dělat, poslechnout musel. 

Popadl své věci, moc jich neměl, a šel do pan-
ské služby do mlýna. Všichni lidé ve Vlaském 
se ulekli, že chudáka Norberta hned první 
noc čerti seberou rovnou do pekla.

Nestalo se tak. Norbert přišel do mlýna, 
nikde nikdo, jen všude velký nepořádek, 
prach a špína. A to samé venku okolo mlýna. 
Bylo vidět, že dělná ruka tu již dlouho nic 
nedělala. Náhle se málem lekl, to když se 
v  přístavku setkal se starým stárkem. Nor-
bert se ale nebál, podal mu ruku a zpříma se 
mu podíval do očí. Hned poznal, že je to hod-
ný člověk, který mu bude v díle pomáhat.

Norbert mu v krátkosti řekl, proč tu je a 
hlavně, že zde zůstane. A mlýn, že bude opět 
mlít obilí. Stárek mu pak prozradil, jak je 
to tu s tím strašením. Že se nemá bát, že to 
s  těma darebáky jistě v dobré dořeší. Také 
mu řekl, že přespávají v čeledníku a také 
kde mají schovaný lup.

To chtěl Norbert slyšet. Ihned zašel do 
čeledníku, vzbudil darebné osoby a hned jim 
vyprášil kožich. Dostal na ně takovou zlost 
proto, že straší a okrádají poctivé lidi, že 
to vypadalo, že je snad utluče a navíc hodí 
rovnou do Moravy. Darebáci prosili o milost, 
aby je již nechal žít a jít pryč. To jim ale Nor-
bert nedovolil. Museli se mu upsat rok na 
práci ve mlýně.

A jak řekl, tak bylo. Pak si vyzvedl jejich 

lup. Bylo toho dost nejen na zaplacení dluž-
né daně, ale i na zakoupení nového nářadí, 
zvířectva a jiných potřebných věcí pro zave-
dení života ve mlýně. Také si mohl koupit 
pár silných koní. Najal si také dvě děvečky, 
jednak na vaření a taky na vedení domác-
nosti ve mlýně. Na čeledíny, kteří po léta 
tropili neplechu po okolí, dohlížel starý stá-
rek. To proto, aby si svou vinu odpracovali 
pěkně poctivě.

Starosta ve Vlaském, lidé z celého okolí 
a hlavně Norbertovi rodiče byli rádi, že se 
mlýn takto proměnil. Již se nemusel nikdo 
kolem jdoucí bát. Naopak, chodili do mlýna 
na kus řeči všichni a rádi. Norbertovi se prá-
ce zalíbila a hlavně se mu začalo dobře dařit. 
Z darebníků se za rok stali také poctiví pra-
covníci a žádali, aby mohli zůstat ve mlýně, 
že stejně nemají kam jít.

Norbert si je proto nechal na práci i nadá-
le. Stejně musel pro veliké množství práce 
ještě další pracovníky přijmout. Nejen do 
mlýna, ale taky do hospodářství a pro pomoc 
v domě.

A starý stárek jen chodil, vše hlídal a 
pochvaloval si, jak se vše v dobré obrátilo. A 
jako odměnu za všechnu mu Norbert koupil 
zcela nové oblečení.

Ludvík Vrána

Naši jubilanti
V lednu oslavila 85 let

paní Eliška Adámková
a v únoru 65 let

paní Svatoslava MARINOVÁ.
Oběma našim jubilantkám blahopřejeme. 

Kastrace jako prevence
Milí čtenáři, jaro se nám pomalu blíží, teploty 

už dokonce jarní jsou a jak v tomto období bývá, 
kočičky se začínají mrouskat a fenky hárat.

Často se ve své ordinaci setkávám s otáz-
kou, proč by měli majitelé kastrovat své domá-
cí mazlíčky.

Vždy jsem přemýšlela, proč kastrovat. V chyt-
rých knihách jsou napsány spousty důvodů.

Například předejít nechtěné březosti. Toto 
platí především u všech venkovních kočiček 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 roz-
dat. Kočka je schopná zabřeznout a mít koťata 
klidně i 2× ročně.

Další důvod, proč kastrovat, je zdravotní 
stránka fenky a kočičky v pozdějším věku. Kaž-
dé hárání zvyšuje hladinu hormonů, estrogenů 
a ty mají vliv na dělohu, chování fenky a mléč-
nou lištu. Způsobují zvětšení mléčné žlázy, zvět-
šení děložní sliznice a zvýšené produkci hlenu 
v  děloze. A pokud se tento proces zvrtne, dochá-
zí 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 pre-
disponovány 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 úmrtí 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 co nejméně starostí s vašimi 
mazlíčky. Pokud byste měli jakékoliv otázky 
či nejasnosti v tomto směru, obraťte se na mě, 
ráda vám pomohu.

MVDr. Kateřina Mazáková
veterinární lékařka, Hanušovice
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Bříza – lék nejen proti bolesti

Doslova za rohem už čeká jaro, a to je čas na očistné kúry. Rostliny pomáhají k očistě 
těla i ducha od nepaměti. A právě na jaře přichází ten nejvhodnější čas k detoxikaci a 
zbavení se všech nahromaděných odpadů a toxických látek. Ke komplexní očistě nám 
pomohou půsty, detoxikační kúry, ale také bylinky, které se v těchto dnech probouzejí 
ve volné přírodě.

Očista těla je čas od času vhodná pro každého, dopřát by si ji měli povinně všichni 
alergici, obézní a ženy, které plánují otěhotnět. Díky bylinkovým kúrám se nám pročistí 
krev, vyplaví toxiny, posílí se naše imunita, zažene jarní únava a v neposlední řadě 
dodáme tělu velké množství vitamínů, minerálů a dalších užitečných látek.

Sbíráme léčivé bylinky
Jarní byliny, které si dnes představíme, 

můžeme přidávat do řady pokrmů, nápojů a 
pojídat je jen tak samotné. Pokud se vydá-
me sbírat bylinky pro přímou konzumaci, 
rozhodně si vybíráme místa s čistou půdou 
a prostředím, vyhýbáme se okrajům silnic, 
blízkosti továren apod. Sbíráme zdravé a 
mladé listy bez známek poškození, ukládá-
me je do košíku nebo plátěné tašky.

Před konzumací bylinky propereme ve 
studené vodě a necháme okapat. Celé lis-
ty používáme do salátů a ke zdobení. Pro 
přípravu pomazánek, dresinků a špenátu 
krájíme byliny na jemno, pro ještě jemnější 
chuť je zlehka promixujeme. Nasbírané léči-
vé bylinky se dají použít také jako koření, 
k  dochucení omáček, polévek a vývarů.

Bylinky vhodné k očistným kúrám
Pampeliška - smetánka lékařská
Čerstvé mladé pampeliškové listy mají sil-

né močopudné účinky a skvěle očišťují játra 
i ledviny. Pampeliška obsahuje vitamíny A, 
B, C a betakaroten, dále pak draslík, vápník 
a křemík. Listy mají nahořklou chuť a nej-
častěji se z nich připravují polévky, saláty a 
pomazánky.

Kopřiva dvoudomá
Jistě znáte velmi zdravý kopřivový čaj. Ale 

víte o tom, že mladé kopřivové listy se přidá-
vají také do smoothie, polévek, nádivek a dá 
se z nich uvařit velmi dobrý kopřivový špe-
nát? Kopřiva obsahuje vitamin C, betakaro-
ten a vitamin A, železo a vápník. Má močo-
pudné a odhleňující účinky, její konzumace 
se doporučuje při chudokrevnosti a kožních 
potížích (lupenka, akné, ekzémy). Ale pozor, 
kopřivu bychom měli užívat s  pauzami - 
v  časově omezených opakujících se kúrách 
o intervalu cca 2 týdny.

Šťovík kyselý
Pamatujete si na kyselé lístky šťovíku, 

které jste žvýkali jako děti? A právě tato 
bylinka je známá vysokým obsahem vitami-
nu C, betakarotenu, vápníku a železa. Opět 
působí močopudně, pomáhá v čištění krve a 
příznivě stimuluje činnost jater. Ze šťovíku 
se připravují výborné saláty, polévky, omáč-
ky, pomazánky a přidává se také do špená-
tu, zeleninového leča a míchaných vajíček. 
A pokud máte rádi čerstvý chléb s máslem 
sypaný pažitkou, zkuste chléb pro změnu 

posypat nasekaným šťovíkem, je to bašta. 
Jen si hlídáme přijaté množství, při větší 
konzumaci může způsobit citlivým jedincům 
kopřivku.

Sedmikráska chudobka
Ze sedmikrásky můžeme konzumovat 

kromě listů také květy. Stejně jako ostatní 
byliny, také sedmikráska má močopudné 
účinky, čistí krev, stimuluje činnost jater, 
žlučníku a užívat by ji měli zejména lidé 
trpící na ekzémy, akné, dnu a artritidu. Lis-
ty i květy sedmikrásky se používají do polé-
vek, salátů a jen tak na chleba.

Bříza bělokorá se užívá k preventivním 
jarním očistným kúrám. Drogou je přede-
vším list. Pupeny můžeme sbírat již v břez-
nu, listy hned po vyrašení.

Březové pupeny stimulují jaterní funkce, 
příznivě ovlivňují zánět slinivky a funkci sle-
ziny. Při zánětlivých chorobách ledvin dokáží 
odstraňovat bílkovinu z moči. Listy jsou 
bohaté na smolné látky, jejichž součástí jsou 
saponiny, flavonoidy, vitaminy, fytoncidy. 
Saponiny jsou látky, které rozpouští hleny, 

posilují nervový systém těla, vážou přeby-
tečné žlučové kyseliny a zamezují rozmnožo-
vání choroboplodných zárodků v organismu. 
Vážou také cholesterol přijímaný potravou a 
okamžitě jej vylučují. Flavonoidy jsou nepře-
konatelnými bojovníky s rakovinou. Rovněž 
působí protizánětlivě, snižují hladinu chole-
sterolu v krvi a odvádějí z těla jedy. Fytoncidy 
mají široké antibiotické působení. Třísloviny 
aktivují zažívání a látkovou výměnu. Uklid-
ňují střeva a žaludek. Tyto smolné látky mají 

Dvoubarevná 
bábovka

Ingredience: 5 vajec, 180 g Hery, másla 
nebo jiného tuku, 260 g cukru krupice, 1/2 
vanilkového cukru - možno i více, citrono-
vá kůra, 8 lžic vlažného mléka = 1 dcl, 370 
g polohrubé mouky, 3/4 balíčku prášku do 
pečiva, špetka soli, 2 lžíce kakaa, necelá 
lžíce rumu nebo mléka. Na vymazání formy 
100% tuk a trochu hrubé mouky.

Je to výborná bábovka, kterou zvládne každý.
Rozklepneme vejce a oddělíme žloutky od bílků. 

Všechny sypké ingredience smícháme v misce, při-
dáme tři žloutky, sklenici oleje a hrnek teplé vody. 
Vše zamícháme. Ušlehaný sníh z bílků vmícháme 
do těsta. Podle chuti můžeme přidat rozinky, oře-
chy nebo kokos. Asi 2/3 těsta nalijeme do vymaza-
né a moukou vysypané formy. Do zbylé třetiny těs-
ta přidáme 2 lžíce kakaa, zamícháme a nalijeme 
na světlé těsto do formy. Bábovku vložíme do pře-
dehřáté trouby a pečeme 20 minut na 150-160°C. 
Potom zvýšíme teplotu na 180°C a dopékáme asi 
20-30 minut. Špejlí vyzkoušíme, jestli je bábovka 
uvnitř hotová. Dozlatova upečenou bábovku vyklo-
píme, pocukrujeme a můžeme podávat.

Sněhové pusinky
Připravíme si bílky, které dotuha vyšleháme. 

K  tomu pak postupně přidáváme cukr. Zapneme 
si troubu na 120°C a vymažeme si plech, na který 
pak pytlíkem s větším otvorem se zdobítkem tva-
rujeme naše pusinky. Vkládáme do trouby, kde asi 
15 minut pečeme a kvůli tomu, aby nám zůstali 
bíle, stahujeme teplotu na 50°C a necháme tak 
dalších 10-15 minut.

Pusinky lze udělat čokoládové, namočením 
právě v rozehřáté čokoládě. Pak se nechají 
vychladnout a jsou hotové.
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močopudné a žlučopudné účinky. Dále obsa-
hují mastné kyseliny i látky, které se mění 
v laktony, a tím pádem hodí rány, ekzémy a 
jiné kožní neduhy.

Březový list také léčí bolesti svalů a klou-
bů. Pokud jsou tyto problémy s horečkami, 
je vhodné kombinovat březový list s lipovým 
květem či květem černého bezu v poměru 
1:1. Březový čaj si připravíme úplně jedno-
duše - 1 lžíci čerstvých listů přelijeme jed-
ním litrem vroucí vody a necháme dvacet 
minut louhovat, pak scedíme a nalijeme do 
termosky. Nálev popíjíme během celého dne, 
denně si jej připravujeme čerstvý. Doba léč-
by se pohybuje kolem šesti týdnů.

„Na pokožku hlavy a zlepšení kvality vla-
sů účinně pomáhá odvar z březových listů. 
Připravíme si ho podle tohoto receptu: 2 lží-
ce pupenů (případně 4 lžíce mladých listů) 
přelijeme 0,5 litrem vroucí vody a necháme 
třicet minut louhovat. Pak dobře přecedíme 
a necháme zchladnout. Odvar vtíráme do 
pokožky hlavy ihned po umytí, už neopla-
chujeme. Tato kúra by se měla pravidelně 
provádět minimálně tři měsíce,“ popisuje 
paní doktorka.

Březové koupele ke snížení nadváhy
„Za pomoci celkových březových koupe-

lí si můžeme provést celkovou nenásilnou 
redukční dietu. Z množství asi dvě až tři 
hrstí čerstvých březových listů na jeden litr 
připravíme pět až deset litrů odvaru, který 
zředíme ve vaně s šedesáti až sto litry vody. 
Celková koupel by měla trvat zhruba deset 
minut, ne déle, při mírné tělní teplotě vody. 
Po koupeli se neutíráme, zabalíme se pouze 
do županu a dynamicky se pohybujeme asi 
patnáct minut po místnosti. Koupel provádí-
me dvakrát, u těžších forem obezity i třikrát 
týdně, k tomu podáváme ještě šest čajových 
lžiček otrub a tři čajové lžičky lněného seme-
ne denně, a to i v dny, kdy koupel neprovádí-
me. Současně však musíme dodržovat nízký 
příjem kalorií a pravidelný pohyb. Celková 
doba redukce je minimálně tři týdny, maxi-
málně však tři měsíce.“

Výborným prostředkem je tinktura z bře-
zových pupenů. Hojí žaludeční a dvanácter-
níkové vředy, uklidňuje žlučník a vypuzuje 
z  těla parazity. „Připravíme si ji následu-
jícím způsobem: 50 g březových pupenů 
zalijeme 500 ml lihu, necháme louhovat při 
pokojové teplotě asi dvacet pět dní, pravidel-
ně dvakrát denně protřepáváme, potom dob-
ře přecedíme. Tinkturu uschováme v tmavé 
skleněné, dobře uzavřené láhvi. Užíváme 

půl lžičky tinktury rozmíchané ve 2 dcl čis-
té vody. Touto tinkturou můžeme zmírnit 
i  bolavé zuby,“ popisuje paní Kudrnová.

Březový olej na problémy s kůží
Za velmi účinný přírodní prostředek se 

nepochybně považuje březový olej. Vyrábí 
se z březových větviček a kůry. „Můžeme si 
jej vyrobit podomácku. Odřežeme mladé vět-
vičky a kůru. Dobře jí naklepeme paličkou 
a vložíme do jednoho litru olivového oleje. 
Necháme na teplém místě asi dvacet dní, 
pravidelně dvakrát denně protřepáváme, 
poté dobře přecedíme, nejlépe přes plátýn-
ko. Březový olej se používá na všechny kožní 
neduhy, proleženiny, otoky, revmatismus, 
křečové žíly, otoky, bolestivé klouby.“

dostání březová šťáva. Je to velmi účinný 
prostředek na různé neduhy. Obsahuje fruk-
tózu, třísloviny, organické kyseliny, vita-
miny, vápník, draslík, křemík, titan, měď, 
nikl, zinek, fosfor, stroncium. V lékárnách 
či obchodech se zdravou výživou je běžně 
k  barium, mangan atd. Tento nápoj tonizuje 
organismus, působí silně močopudně, a tak 
odvádí toxiny z těla ven. Výborně posiluje 
imunitní systém.

Zdroj: Internet

Němá tvář
Výrazem němá tvář každý chápe, že se 

jedná o tvář (výraz, tlamu, rypák atd.) zví-
řete. Ovšem tento výraz může být chápán 
i  jinak.

Třeba když jsem byl vyvolán ve škole 
v  okamžiku, kdy jsem si četl noviny pod 
lavicí a nedával na výuku pozor. Nasa-
dil jsem hned „němou tvář“. Bylo to jasné. 
Nebyl jsem v obraze a nevěděl jsem, jestli si 
náhodou nemám jít do ředitelny pro facku, 
nebo odpovědět na nějakou otázku vyučující-
ho, jejíž obsah jsem ani netušil. Dalo by se to 
i chápat tak, že si mám sundat sako a jít kle-
čet k umyvadlu – což bývaly tresty ve ško-
lách obvyklé v dávné minulosti. O rákoskách 
zde raději nepíši. Výsledkem byla obyčejně 
poznámka do žákovské knížky, tedy sdělení 
pro rodiče, že jsem opět při výuce vlastivě-
dy nedával pozor. V lehčím případě jsem byl 
vyzván, abych si raději sedl a dával příště 
pozor. To první bývalo častěji.

Podobnou situaci jsem zažil i na vysoké 
škole, kdy vyučující něco asi dvě hodiny při 
vyučování teoretické fyziky vysvětloval a 
zapisoval na tabuli. V tom se zeptal celé tří-

dy: „A nyní přijde co?“ A obrátil se do třídy a 
čekal od někoho odpověď. Ale ze třídy na něj 
koukaly jen němé tváře. Nikdo nevěděl, co 
přijde ani kdo přijde. Já si jen tak pro sebe 
říkal, že by měl přijít školník a donést nám 
rovnou svačinu, což byl jen sen. Spíše každý 
si v tom momentu přál, aby rovnou zazvo-
nilo na přestávku. Vyučující jen pochmurně 
zakýval hlavou a sarkasticky poznamenal: 
„S váma to tedy bude těžký.“ A počal před-
nášet a psát na tabuli dále, a to co mělo při-
jít, dopsal na tabuli sám, bez naší nápovědy. 
Uznávám, že po jeho přednáškách jsem oby-
čejně ani nevěděl, kdy jsem se narodil, natož 
tak něco z teoretické fyziky.

Já osobně mám ale raději němou tvář tu 
zvířecí, i když i ona dovede „promluvit“.

Třeba taková doga na vás přímo radostí 
skočí a navíc párkrát zablafe. Vy oněmíte 
hrůzou a je z vás němá tvář. V tu ránu vás 
doga s radostí nejen obejme předníma tlapa-
ma, ale hned vám také tu vaši „němou tvář“ 
olíže.

Lépe je to u takových koček. Ty se na vás 
přívětivě koukají pořád a němé jsou také 
pořád. Tedy kromě temného mručení, když 
předou, kdy vám tím chtějí dát najevo, že 
vás mají plné zuby. Později v noci již tak moc 
němé nejsou. Ale to je jiný případ.

Vždycky je lépe si vše rozmyslet a raději 
odpovědět na přímou otázku nějak vyhýba-
vě, než neodpovědět hned anebo odpovědět 
přitom rovnou špatně. Někdo by řekl blbě.

Kdysi dávno, když jsem byl na vojně jako 
voják základní služby u tankového praporu, 
jsme měli teoretickou přednášku o funk-
ci motoru. Vyučující major nám vysvětlo-
val skutečnosti, kdy dochází k tzv. zadření 
motoru. A tu si všiml jednoho vojáka, jak 
kouká sice na něj, ale nějak nepřítomně. Asi 
si myslel na svoji dívku, kterou již delší čas 
neviděl. To ale nebylo řečeno. Jen v nasta-
lém tichu, což způsobila přestávka v jeho 
přednášce, major najednou na něj zařval: 
„Co na mě koukáš jako auto?“

V tu ránu bylo tzv. odlehčeno. Všichni 
přítomní vypukli v nehorázný smích. Všem 
se tento výraz zalíbil, a když někdo nasadil 
„němou tvář“, tak se mu hned řeklo, že kou-
ká jako auto. Pro neznalé to bylo podivné, 
že používáme takový výraz, ale všem se to 
líbilo. Nebylo to urážlivé, ani hanlivé, ani 
sprosté, ale bylo to přesné a všichni místní 
rozuměli co se tím myslí.

Takže do budoucna nenasazujte němou 
tvář na nikoho, ale ani nikde. I když člověk 
přijde za svými zvířaty po ránu do chléva, 
aby je ošetřil a dal jim žrát, tak vždycky je 
dobré jednak se s nimi pozdravit a taky na 
ně hezky promluvit. Ona ta zvířata hned 
poznají, jaký to člověk za nimi přišel. A to 
samé praktikujte v osobním životě všu-
de. Nejen doma v kuchyni, ale i v obcho-
dě, v  práci, na zábavě, na obecním úřadě, 
u  lékaře, v kostele a podobně.

Slušné chování je vždy dobrá vizitka 
každého správného člověka.

Ludvík Vrána

Cizrnový krém

Líná manželka
Ingredience: 4-5 balíčků BeBe sušenek, 

na ozdobu čokoláda, na potření marmelá-
da, náplň, 1 l mléka, 3 balíčky vanilkové-
ho pudinkového prášku, 2-3 kelímky zaky-
sané smetany, vanilkový cukr, rum.

Je to jednoduchý nepečený desert, po kterém 
se zapráší.

Plech nebo jinou formu vyložíme pečicím 
papírem a vrstvíme. Patro BeBe sušenek na-
mažeme marmeládou a naskládáme druhé 
patro. Mezi tím si uděláme puding a následuje 
další vrstva BeBe sušenek. Nakonec si umíchá-
me zakysané smetany, přidáme kapičku rumu 
a vanilkový cukr. Bílou směsí potřeme celý 
povrch buchty a nakonec posypeme strouhanou 
čokoládou.

Dezert Líná manželka necháme v chladu 
uležet přes noc a poté můžeme podávat.

Ingredience: předvařená cizrna cca 250 
g nebo stejné množství suché cizrny pře-
dem namočené na 12 hodin do vody, 1 až 2 
brambory, 1 cibule, pórek nebo jarní cibul-
ka, rozmarýn, zeleninový vývar + čtvrt 
kostky masoxu, 400 ml vody, 50 g smetany 
(ale nemusí být), 2 lžíce rajského protlaku, 
mletý pepř, petrželka, olej.

Nakrájíme bramboru na malé kousky a uva-
říme ve vývaru, přidáme také najemno nase-
kaný rozmarýn. Na oleji zesklovatíme najemno 
nakrájenou cibuli s pórkem a přidáme cizrnu, 
chvíli prohřejeme a zalijeme vývarem s bram-
bory. Pokud máme cizrnu ne z plechovky ale 
čerstvou, je třeba ji povařit cca hodinu, hodinu 
a půl. Cizrna z plechovky je již uvařená. Při-
dáme dvě lžíce rajčatového protlaku, smetanu, 
nasekanou petrželku a pepř, dochutit můžeme 
samozřejmě i dalším kořením či bylinkami dle 
vlastní fantazie. Přelijeme do misky a rozmi-
xujeme na jemný krém, který podáváme teplý 
s opečenou vekou či bílým chlebem. V tomto 
množství je pokrm pro 2-3 osoby.
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Mikulášská nadílka v hospůdce U Élišky na Vysoké

VIII. ročník Čuprdrink na Vysoké
- soutěž o nejkvalitnější slivovici

V podvečer druhého vánočního svátku 
– 26. 12. 2015 – zasedla v malebné hospůdce 
„U Élišky“ na Vysoké zkušená šestičlenná 
odborná porota, aby ohodnotila letošní vzor-
ky soutěže „Čuprdrink“. Hodnocení probíha-

lo v nejvyšším utajení.
O titul v VIII. ročníku, jedné z nejpres-

tižnějších soutěží na Vysoké, se ucházelo 
9  zástupců rodin chatařů a chalupářů ze vsi 
i z okolí. Degustace se řídila přísnými pravi-

dly a zásadou utajení původu slivovic. Jed-
notlivé ochutnávky byly očíslovány. Porotci 
hodnotili kvalitu, chuť a vůni donesených 
vzorků slivovice. Soutěžní kola uváděl pan 
Karel Reichl. Po skončení koštu členové 
poroty, organizátoři akce a další milí hos-
té zasedli ke společnému stolu a u dobrého 
občerstvení a chutného pohoštění si vyměňo-
vali bohaté zkušenosti z páleničářské praxe 
doplněné zajímavým vánočním vyprávěním, 
veselými příhodami i vtipy. Radostná nála-
da prolínala celým svátečním večerem.

A jaké byly výsledky?
Vítězná slivovice byla vyhlášena organizá-

torem akce v osm hodin večer. Zlato získala 
slivovice od majitele pana Luďka Svobody, 
stříbro putovalo k panu Michalu Tothovi a 
bronz obdržel pan Josef Bína. Vítěz rozhodl 
o další konzumaci zbytků slivovice ve pro-
spěch ostatních soutěžících, rozhodčích a 
diváků. Loňský vítěz této soutěže, chalupář 
Libor Lužík, titul bohužel neobhájil.

Na další ročník této zdařilé akce v příjem-
ném prostředí a v přátelském duchu mezi 
účastníky soutěže se v příštím roce těší

Karel Reichl

V sobotu 5. prosince 2015 kolem 18. hodiny 
večerní se sešli v hospůdce U Élišky chataři se 
svými dětmi, aby zde společně strávili příjem-
né chvíle při Mikulášské nadílce. Zavítalo sem 
17 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. 
Přestože má hospůdka menší rozměry, všich-
ni zájemci se do vnitřních prostor vešli. Kolem 
půl sedmé se začaly ozývat na sjezdovce silné 
rány, blikala světla a všude kolem se rozpro-
střel tmavý stoupající dým. Uprostřed toho 
všeho se znenadání vynořila dlouho očekáva-
ná Trojice – Mikuláš, anděl a čert. Všechny 
děti zůstaly stát v němém úžasu.

Když Mikuláš vkročil do hospůdky, děti 
rázem ztichly a s obavami očekávaly dal-
ší dění. Mikuláš nepustil před sebe čerta a 

ujistil všechny děti, že byly hodné, a tudíž je 
čert nemůže odnést do pekla. A těch několik 
zlobivců mělo také velké štěstí. V čertov-
ském pytli bylo již plně obsazeno, o čemž je 
přesvědčily z pytle vyčnívající nožičky nepo-
slušných dětí, zřejmě z vedlejší osady. Čert 
se sice snažil nahánět hrůzu, ale nic mu to 
nebylo platné. Pak už přišlo na řadu dlouho 
očekávané rozdávání dárků. Šikovná a sta-
tečná dítka tu zarecitovala, tu zazpívala, aby 
„Mikulajdu“ přesvědčila, že si dárky opravdu 
zaslouží. Žádné z přítomných dětí nezačalo 
koktat a ani se u nich neprojevilo neočeká-
vané trauma z přítomnosti čerta. Po odchodu 
Mikuláše pokračovala volná zábava.

Ta však byla přerušena příchodem pána 

zdejších hor, duchem rytíře Štemichmana. 
Děti ho s nadšením přivítaly, fotografovaly se 
s ním a zamávaly mu na cestu zpět. Těžko se 
mu odtud odjíždělo, neboť nezískal od místních 
občanů tolik potřebné daně ve finanční výši, 
jak předpokládal. V příštím roce bude muset 
zřejmě omezit svoje neodkladné výdaje.

Na stole se objevily samé dobroty, které 
donesli účastníci nadílky. Majitel hospůdky 
všechny přítomné upozornil, že nabídka chut-
ných jídel je zdarma. To však neplatí o pití 
alkoholických nápojů, které si musí všichni 
zaplatit vzhledem ke skutečnosti, že tato 
akce není nikým finančně sponzorována.

Častým dotazem návštěvníků vůči majite-
li hospůdky U Élišky bylo: „Proč jsou v tak 
malé dědince pořádány mikulášské nadílky 
na dvou místech?“ Vysvětlení je zcela jedno-
duché. Po otevření hospůdky se slavil Miku-
láš právě zde. V roce 2012 přemístilo vedení 
spolku Mikuláše do kaple. Nikdo nebyl proti, 
neboť jsou tam větší vnitřní prostory. Miku-
láš s čertem se tam své úlohy plně zhostili. 
Následující rok však přinesl problém. Dvě 
chatařky vyslovily obavy z toho, že jejich 
vnoučata by mohla z přítomnosti čerta začít 
koktat. Rovněž nesouhlasily se samotnou 
přítomností čerta ve vysvěcené kapli. Vedení 
spolku tedy rozhodlo, že mikulášská nadílka 
se obejde bez čerta, a tudíž ho nevpustili do 
kaple. Část chatařů však zastávala opač-
ný názor, jenž je vedl k závěru, že Mikuláš 
a čert k sobě neodmyslitelně patří, podobně 
jako dobro a zlo v lidském životě. To byl ten 
pravý důvod, proč se po dvouleté pauze opět 
obnovila nadílka v útulné hospůdce U Élišky 
ve společnosti lidí, kteří navazují na kultur-
ní tradici našeho národa a lidovou slovesnost 
našich předků.

JUDr. Karel Reichl
chalupář z Vysoké
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Silvestrovský hokejbal ve Vysoké
Silvestrovského turnaje v hokejbale se 

zúčastnilo šest družstev. Začátek byl naplá-
nován na jednu hodinu po obědě, abychom 
do tmy stihli všechno odehrát.

V Schubert aréně u Lužíků se nejvíce dařilo 
klukům ze Sokola Malá Morava. Páni fotba-
listé předvedli, že i s hokejkami umí výborně 
hrát. V bráně s famózním Ovečkinem nepro-
hráli ani jeden zápas a v  turnaji zvítězili. 
Jen jednou remizovali, 1:1 s Royalem Vyso-
ká, když Libor z hor pustil ostudně gól mezi 
nohama. Výhru Malomoravští oslavili tak, že 
je ani maminky doma nepoznaly.

Na druhém místě skončili domácí borci 
z Vysoké, kterým vypomáhal nejvzdáleněj-
ší účastník turnaje Aleš Vopat ze Sokolo-
va. Třetí místo vybojovali, díky nejlepšímu 
skóre, Démoni ze Šumperka. Za Démony 
si zahrál i Laďa Liška z Vysoké, který byl 
vyhodnocen jako nejlepší a zároveň nejstar-
ší hráč v turnaji. Nepopulární bramborovou 
medaili si odvezly do Brna hokejistky z HC 
Cherokes Brno. Na pátém místě skončili 
hokejbalisté Gerade Hause Topolhause. Na 
nelichotivém šestém místě se po skončení 
turnaje vyskytli Koně Praha. Kapitán Jirka 
Kukačka slíbil, že letos potrénují a na Sil-
vestra budou neporazitelní!

Všechna družstva si odnesla „šampáňo“ a 
vyhodnocení hráči další věcné ceny. Turnaj 
byl ukončen malým ohňostrojem, který byl 
podle očitých svědků vidět a slyšet až na 
Vysokém Potoku.

Vyhodnocení hráči:
Nejlepší a zároveň nejstarší hráč - Laďa 

Liška (Démoni)
Nejlepší brankářka - Eva Ditrichová (HC 

Cherokes Brno)
Nejlepší brankář - Radek Vrážel (Démoni)
Nejužitečnější hráč - Topol (Gerade Hause 

Topolhause)

Objev roku - Ovečkin (Sokol Malá Morava)
Nejmladší hráč - Honzík Smékal (Gerade 

Hause Topolhause)
Nejmladší hráčka - Kíťa Smékalová (Gera-

de Hause Topolhause)
Nejvzdálenější účastník - Aleš Vopat 

(Royal Club Vysoká)
Libor Lužík

Vánoční výprava Šlapáčku do Hynčic

Turistický oddíl Šlapáček Vysoká o Váno-
cích podnikl výšlap do Hynčic pod Sušinou. 
Sešlo se nás osmnáct milovníků turistiky.

Z Vysoké jsme se vydali Kraví stezkou přes 
louky na Cibulku, kde jsme první vrcholový bod 
zapili slivovicí. Někteří těch vrcholových bodů 
měli za sebou už po více. Přes Bystřiny jsme si 

to tlapali pěkně zvesela k Hynčicím. Před vesni-
cí, v ohradě, nás už z dálky vítali koně. Jelikož 
sníh nebyl a trávy dostatek, tak jsme šemíky 
nakrmili, pohladili a pokračovali do Hynčic.

V místní hospůdce jsme si dali výborný 
oběd a pokračovali jsme směrem k vlekům. 
Tam jsme zkontrolovali zelený pažit na 

sjezdovkách a smutné vlekaře. Dali jsme si 
pivko, Kíťa s dědečkem se svezla na koni a 
vyrazili jsme zpátky k domovu.

Do Vysoké jsme přišli a akorát se začalo šeřit. 
Popřáli jsme si pěkné Vánoce a rozešli jsme se 
k domovům. Zas jeden krásný den s přáteli!

Libor Lužík
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Jarní fotbalový los
Sokol Malá Morava čeká od konce března, dovolí-li to počasí, první 

utkání jarní části fotbalové soutěže okresního přeboru REDMAN III. 
třídy, skupina A. Výchozí pozice do druhé části letošního ročníku je 
dobrá, přesto si nenechte ujít příležitost a přijďte povzbudit naše 
fotbalisty na hřiště v Podlesí. Své domácí utkání tam hrají, pokud 
jsou v níže uvedeném rozpisu psáni jako první tým.

 Sobota 26. 3. v 15:30 hod. Malá Morava – Ruda B
 Neděle 3. 4. v 15:30 hod. Jedlí – Malá Morava
 Neděle 10. 4. v 16:00 hod. Písařov - Malá Morava
 Sobota 16. 4. v 16:00 hod. Malá Morava – Rovensko
 Neděle 24. 4. v 15:00 hod. Jestřebí – Malá Morava
 Neděle 1. 5. ve 14:00 hod. Malá Morava – Brníčko
 Sobota 7. 5. v 16:30 hod. Kamenná – Malá Morava
 Sobota 21. 5. v 16.30 hod. Obědné – Malá Morava

Sokol Malá Morava Vás tímto srdečně zve
na tradiční

VELIKONOČNÍ
ZÁBAVU
dne 26. 3. 2016 od 19:00 hod.

v sále kulturního domu
v Malé Moravě.
K poslechu a tanci
hraje PROTEKTOR.
Vstupné 50 Kč

Člověče, nezlob se!
Letošní zima ve Vysoké milovníkům sjez-

dového lyžování a curlingu moc nepřeje. 
Plánovaný turnaj v Curlingu byl pro oblevu 
zrušen. Pár nadšenců stihlo jen tréninkový 
miniturnájek, kde byla nejlepší metařkou 
Beáta Smejkalová, která dráhu zodpovědně 
zametala tělem i duší, za což dostala zvlášt-
ní cenu - dárkový balíček plný sladkostí a 
maminka ji v telefonu taky pochválila, jak 
se pěkně válela ve sněhu. Místo Curlingu 
jsme si zahráli „Člověče, nezlob se“.

Do hlavního turnaje v „Člověče, nezlob se“ 
se přihlásilo osm borců. Vylosovali jsme dvě 
skupiny po čtyřech. Po litých bojích ve sku-
pinách jsme museli dát krátkou pauzičku, 
aby se závodníci znovu psychicky naladili na 
další část turnaje. Do finále „A“ postoupili 
Jirka a Saša Macháčkovi, Zuzka Svobodová 
a Vlaďka Lužíková. V „B“ finále si to rozdali 
Jana, Áďa, Darča a Vašek.

Ve finále „A“ první figurky do domečku 
dopravil Jirka, což jsme poznali podle vítěz-
ného výkřiku, který probudil i kočky ve Voj-
tíškově, hned za Jirkou figurky do domečku 
uklidila Saša. V koncovce měla větší štěstí 
Vlaďka, která figurkami do domečku dopu-
tovala těsně před bojovnicí Zuzankou.

V „B“ finále se zdravě naštvala Áďa a neda-
la nikomu šanci. Za půl hodinky měla všech-
ny figurky v domečku a čekala, jak dopadnou 
ostatní. Za chvilku s pěšáčky do domečku 
doputovala i její maminka Jana. Trošku 
netakticky uklidil do domečku figurky Vašek 
před Darčou, od které to později pěkně schy-
tal - a pak, že „člověče nezlob se“.

Do Turnaje nadějí v „Člověče, nezlob se“ 
se přihlásili Jirka a sourozenci Vojta s Víťou. 
Kluci hráli dravě a vůbec se s tím nemazlili. 
Kostka a figurky lítaly po stole i po zemi. Ani 
nevím, jakým zázrakem dopravili figurky do 
domečků. První skončil Jirka a hned za ním 
Víťa, třetí místo patřilo Vojtíškovi. Kluci si 
to pěkně užili. Od pořadatelů převzali věc-
né ceny a utíkali domů, aby se pochlubili, co 
všechno vyhráli.

Večer do klubovny doskotačili ovčáci Lišá-
ci a s Liborem z hor rozehráli Pastevecký 
turnaj v „Člověče, nezlob se“. Laďa Liška 
doběhl se svými figurkami první do domeč-
ku a zajistil si tak výsostné právo i v příštím 
roce pást ovčí „hejno“ na Vysoké. Libor z hor 

skončil jako druhý, ale úsměv mu vydržel 
jen chvilku. Alenka Lišková mu řekla: „Moc 
se nehyhněj, ty pro ovce zase na jaře poje-
deš.“

V Nočním turnaji se nejlépe vedlo Aleně 
Halasové, která skončila první před Laďou a 
Alčou Liškovými. Na čtvrtém místě skončil 
Luděk Halas.

Všechny turnaje se odehrály v útrobách 
Royal Clubu ve Vysoké. Na cenovém fon-

du se podílela Obec Malá Morava, Město 
Hanušovice, pivovar Holba Hanušovice, Da-
rek - Daniel Přikryl, ZAPA beton, Stamat 
Šumperk. O pitný režim závodníků se sta-
rala Alenka Turoňová. Hrací plátna dodali 
Macháčkovi, Svobodovi a Lužíkovi.

Závěrem bych rád poděkoval všem, co se 
podíleli na organizaci turnaje a sponzorům 
za pěkné ceny.

Libor Lužík


