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Kdo má povinnost udržovat příjezdové komunikace
k soukromým rodinným domům?
Tato problematika Vás bude jistě zajímat i vzhledem k probíhajícímu zimnímu období, a proto začněme od začátku. Pozemní komunikace se podle
zákona o pozemních komunikacích dělí na několik
kategorií. Jsou to dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Nás budou nejvíce zajímat místní a účelové komunikace.

Účelové komunikace slouží mimo jiné ke spojení nemovitostí pro potřeby jednotlivých vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi.
Vlastníkem veřejně přístupných účelových komunikací může být prakticky kdokoliv, právnická nebo i fyzická osoba. Vlastník musí strpět její

obecné a veřejné užívání, ale žádné povinnosti
o ni pečovat mu zákon o pozemních komunikacích neukládá. To se týká, jak oprav, tak i povinnosti provádět například zimní údržbu.
Jiná situace nastane, jestliže se jedná o místní
komunikace. Místní komunikace jsou veřejně
přístupné pozemní komunikace, které slouží
převážně místní dopravě na území obce a jsou
ve vlastnictví obce. Tyto komunikace, které jsou
vedeny ve zvláštní evidenci, tzv. Pasportu místních komunikací, nemohou mít jiného vlastníka,
žádná jiná právnická osoba kromě obce a ani fyzická osoba nemůže vlastnit místní komunikaci.
A obce také mají povinnost se o údržbu těchto
komunikací starat.
Takže, jestli bydlíte u silnice, která je zařazena
do kategorie místní komunikace, a tato silnice
není uvedena v nařízení obce, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
zimní údržba, tak se o úklid sněhu postará obec.
V ostatních případech doporučujeme obrátit se
na vlastníky pozemků a dohodnout si údržbu
s nimi. Ovšem majitelé s tím nemusejí souhlasit
a údržba tak bude na vás.
Individuálně lze zimní údržbu těchto komunikací dohodnout i s obcí, ovšem za úplatu
a pouze v době, kdy právě nebude prováděna
údržba obecních komunikací.
Více informací také zjistíte na webových stránkách obce www.obecmalamorava.cz, kde je zveřejněn plán zimní údržby místních komunikací
a Nařízení obce č. 1/2020, kterým se vymezují
úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním ledu a náledí.
Obec Malá Morava
Foto: Arnošt Juránek - Ráno pod Vojtíškovem

Proč se zvyšuje místní poplatek za komunální odpad?
Od 1. 1. 2021 začal platit nový zákon o odpadech, který mimo jiné počítá i s tím, že od roku
2030 nebudeme moci ukládat komunální odpad
na skládkách. Ale už od letošního roku se zvyšují poplatky za ukládání odpadů na těchto skládkách. Zdražení se bude týkat všech obcí, které
překročí předem určené množství vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2021 je limit
nastavený na 200 kg na jednoho občana. Obce,
které se vejdou do tohoto limitu, zaplatí za skládkovné stávajících 500,- Kč za tunu. Obce, které
tento limit překročí, zaplatí 800,- Kč za tunu odpadu ukládaného na skládku.

Ovšem tímto změny ještě nekončí. Nový zákon počítá taky s tím, že se bude do roku 2030
limit pro množství odpadu ukládaného na
skládku každoročně postupně snižovat. A to
konkrétně z 200 kg, nastavených na rok 2021,
na konečných 120 kg na jednoho občana za rok
v roce 2030. A naopak se bude každý rok zvyšovat poplatek za uložení komunálního odpadu
na skládky až na 1.850,- Kč za tunu v roce 2030.
V praxi to znamená, že pokud nebudeme lépe
třídit a produkovat méně komunálního odpadu,
zaplatíme v roce 2030 cca o 120.000,- Kč více ve
srovnání s rokem 2020.

Každý občan Malé Moravy v průměru vyprodukuje ročně 285 kilo nevytříděných komunálních odpadů, celkem za rok tak uložíme na
skládce asi 150 tun komunálních odpadů. V obci
již pár let funguje inteligentní systém nakládání
s odpady, který má za úkol snížit podíl nevytříděného zbytkového komunálního odpadu.
Ovšem ne všichni jsou ochotni se chovat ekologicky a důsledně třídit odpad, a právě ti by měli
platit poplatek v plné výši. Ostatní si jej mohou,
podle míry vytříděného odpadu, i nadále snížit
až o 70 %.
Obec Malá Morava
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Myslete
na řidiče autobusů
Svatý Martin si dal tuto zimu na čas a na svém
pověstném bílém koni přijel až na Tři krále, zato
s plnou parádou. Prostě zima, jak má být.
Nejen z televize jsme slyšeli, jak to opět zaskočilo silničáře, jak přibylo dopravních nehod
a vlaky a autobusy nabíraly zpoždění.
Na silnicích za zpoždění autobusů však ne
vždy mohl jen sníh. Komplikace autobusákům
přinášeli i nesvědomití řidiči, kteří nevědí kde
a jak zaparkovat anebo svou neukázněností
nedají autobusu přednost. Nedodržení jízdního
řádu přináší sankce vůči dopravci, kterého platí Olomoucký kraj. Mnohdy takové zpoždění
může mít za následek i postih řidiče autobusu.
A tak bych chtěl poprosit vás, řidiče, projevte
více ohleduplnosti vůči autobusům, které jsou
pro mnohé z nás jediným dopravním spojením
se světem.
Petr Mahel

Další
omezení spojů
V souvislosti s dalším prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj, stejně jako
na podzim, k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od středy 13. 1. 2021 přešly
do prázdninového režimu, přičemž nebudou vypravovány některé školní a posilové spoje.
Jízdní řády prošly procesem schvalování
a od úterý 12. 1. 2021 je možné zkontrolovat
spojení ve vyhledávačích CESTUJOK.CZ nebo
IDOS.CZ, případně můžete zavolat na infolinku
588 887 788.
Olomoucký kraj

Celosíťové jízdenky
Nově jsme od 1. 1. 2021 zavedli celosíťové
jízdenky, se kterými můžete v rámci IDSOK
a časové platnosti neomezeně cestovat po celém
Olomouckém kraji.
Celodenní jízdenka stojí 180 Kč a platí na autobus, vlak a tramvaj na území Olomoucké kraje.
Více najdete na www.idsok.cz, nebo vám rádi
řeknou řidiči veřejné dopravy.
Olomoucký kraj

Žlutý sníh
Ten, kdo první únorový víkend uklízel sníh
z cest, ze střech, skleníků a aut, jistě si všiml, že
má lehce žlutou, až narůžovělou barvu. Možná, že
to v duchu přisoudil všudypřítomnému znečištění
vzduchu. Vysvětlení je ale mnohem konkrétnější.
Jednalo se o jemné částečky písku až z daleké
Sahary, které vzdušnými proudy doputovaly až
k nám na Malou Moravu a celé naší vlasti.
Letošní zima nás překvapuje i extrémními
mrazy a nebývalým množství sněhu. Kdo ví,
čeho se ještě dočkáme.
Petr Mahel

Informace pro občany
Občanům obce nabízíme ústenky,
respirátory, ručně šité látkové roušky
a dezinfekci na ruce.
V případě zájmu kontaktuje starostu
na telefonním čísle 724 186 911.

Poplatky a splatnosti v roce 2021
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Výše poplatku 610,- Kč za osobu nebo poměrná část podle inteligentního systému třídění odpadů.
Splatnost poplatku: jednorázově do 30. 6. 2021
Místní poplatek ze psů
Výše poplatku:
150,- Kč za jednoho psa,
220,- Kč za každého dalšího psa.
Starobní důchodci:
100,- Kč za jednoho psa,
150,- Kč za každého dalšího psa.
Splatnost poplatku: jednorázově do 30. 6. 2021
Platby za vodu za 2. pololetí 2020
Podle směrných čísel roční spotřeby vody 46 m3 ve výši 1.012,- Kč na osobu a rok.
Splatnost poplatku: jednorázově do 31. 3. 2021
Místní poplatky je možné uhradit:
hotově nebo platební kartou na pokladně obecního úřadu, a to:
v pondělí od 12:00 do 17:00 hod.
ve středu od 12:00 do 17:00 hod.
Bezhotovostně převodem na účet č. 6727841/0100
V případě bezhotovostní platby je ovšem nutné zaslat avízo platby na email:
s.pospichalova@obecmalamorava.cz tak, aby bylo možné Vaši platbu identifikovat.

Obec Malá Morava přijme pracovníka na pozici

Dělník čištění obce
Náplň práce:
Obsluha sekaček a křovinořezů, úklid veřejných prostranství,
sekání trávy, úklid sněhu, práce v lese, údržba majetku obce.
Zabezpečení kulturních akcí a další práce.
Požadujeme:
Manuální zručnost, pečlivost a důslednost, aktivní a samostatný přístup k práci.
Částečná znalost práce na PC výhodou.
Zdravotní způsobilost.
Ochota práce přesčas.
Nabízíme:
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
2. platová třída s platem podle délky praxe od 15.200 Kč
+ osobní ohodnocení podle výsledků od 0 Kč do 6.000 Kč.
Pravidelná valorizace platu.
25 dní dovolené.
Stravenky.
Příspěvek na penzijní spoření.
Příspěvek na dovolenou.
Bližší informace: Antonín Marinov, tel.: 583 240 104
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Proč při sčítání lidu zapisovat jazyk moravský?

Otázka, zda ještě stále existuje zemský útvar,
zvaný Morava, nebo zda existují v České republice Moravané jako skupina obyvatel, je uměle
komplikována tvrzením, že o národnosti občana
rozhoduje jazyk, kterým mluví. Toto tvrzení se
utvářelo v dobách takzvaného národního obrození, vznikajícího v různých koutech Evropy již
koncem osmnáctého a během devatenáctého
století. Tedy nejen na území Rakouské monarchie. Ve snaze vymezit pojem “národ” a “národní
stát” byly vytvářeny teorie o společně prožitých
událostech, společném základu kultury a především o společném jazyku. Jazyková jednota je
bezpochyby důležitým prvkem v rozpoznávání
národnosti, ale nikoliv rozhodujícím. Uvedená
jazyková teorie se stala samozřejmou doktrínou
především v obdobích existence totalitních režimů v různých státech, Československo nevyjímaje. Její počátky lze najít v dobách Velké francouzské revoluce, kdy byla vyhlášena mocenská
suverenita lidu a termíny “národ” a “demokracie” splynuly ve Francii do jednoho významu.
Dá se říci, že právě Velká francouzská revoluce
položila základy k rozvoji nacionalismu (rozumí
se v záporném slova smyslu), do té doby pojmu
málo známému.
Ve snaze dokázat, že obyvatelstvo některých
částí bývalého Československa (a nově současné České republiky) hovoří odlišným jazykem

od obyvatel jiných částí států, začali zastánci
moravské samosprávy uvažovat o nářečích jako
o samostatných jazycích, které by následně
předurčovali i existenci různých národů. Až tak
daleko může zajít úporná snaha dodržet nesmyslné pravidlo “jeden jazyk rovná se jeden národ”.
Hlasatelé tohoto pravidla uvádí, že samostatný
jazyk může být za takový považován jen tehdy,
existuje-li slovník spisovného jazyka. Tím vyloučili nejen pokusy vydávat nářečí za odlišný jazyk,
ale vytvořili i absurdní argument, že Moravané
(a následně Morava) neexistují, protože neexistuje ani slovník spisovné moravštiny.
Je pravdou, že v období vzestupu německého, maďarského, a českého národního obrození Moravané svůj Slovník spisovného jazyka
nevytvořili. Ojedinělé pokusy se udály, nenašly
však žádnou odezvu. Dějiny Moravy však dávají
dostatek důkazů o používání moravštiny i jako
diplomatického jazyka. Příkladem může být období, kdy Morava byla součástí uherského státu.
Moravštinou se sepisovaly důležité listiny už od
počátku patnáctého století a za krále uherského
a markraběte moravského Matyáše Korvína byla
moravština pokládána za úřední a diplomatický
jazyk i na západě Ukrajiny, v Polsku a v Litvě.
Moravská reprezentace přistoupila v období
českého národního obrození na teorie o nutnosti společné jazykové obrany slovanského
obyvatelstva v rakouské monarchii proti sílícímu německému národnímu obrození a přijala
češtinu za společný jazyk Moravanů a Čechů.
Tím zanikla možnost bránit se výše zmíněným
teoriím o jednom národě, hovoří-li obyvatelstvo
stejným jazykem. Do té doby se však Moravané
i Čechové považovaly za dva různé zemské národy a nezáleželo při tom, jakým jazykem který
národ hovoří – zcela přirozeným bylo vědomí,

Obec Malá Morava přijme pracovníka na pozici

Pracovník údržby obce
Náplň práce:
Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel.
Sekání trávy, úklid sněhu, práce v lese, údržba majetku obce.
Údržba vodovodů, kanalizací a zeleně, svozy odpadů.
Zabezpečení kulturních akcí a další práce.
Požadujeme:
Manuální zručnost, pečlivost a důslednost, aktivní a samostatný přístup k práci.
Řidičské oprávnění skupiny „B“ a „T“.
Částečná znalost práce na PC výhodou.
Zdravotní způsobilost.
Nabízíme:
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
5. platová třída s platem podle délky praxe od 14.660 Kč do 21.370 Kč
+ osobní ohodnocení podle výsledků od 0 Kč do 6.000 Kč.
Pravidelná valorizace platu.
25 dní dovolené.
Stravenky.
Příspěvek na penzijní spoření.
Příspěvek na dovolenou.
Bližší informace: Antonín Marinov, tel.: 583 240 104

že česky hovoří Čechové v Čechách a moravsky
hovoří Moravané na Moravě. Česká reprezentace však sledovala v průběhu národního obrození
jasný cíl – dosáhnout české hegemonie v bývalé
Koruně české i na Slovensku. K tomu jazyk využila. Slovenská reprezentace se na rozdíl od té
moravské dokázala tomuto tlaku ubránit.
Je-li podmínkou existence národa jednotný
jazyk, pak bychom nemohli hovořit například
o americkém či švýcarském národu. Národ
může existovat i bez Slovníku spisovného jazyka.
Není bez zajímavosti, že už v roce 1853 jednal
o těchto otázkách Mezinárodní kongres v Bruselu, který určil jako rozhodující kritérium pro
stanovení příslušnosti jedince k národnosti jazyk, kterým se hovoří nikoliv na území určitého
státu, ale v dané komunitě. Jednalo se o tak zvaný
obcovací jazyk. Dnes je hlavní váha k přihlášení
se k určitému národu kladena na vlastním cítění
a vůli jedince. A jazykem se rozumí jazyk, který
se jedinec učil od své matky nebo osob k tomu
pověřených – takzvaný mateřský jazyk.
Sčítání lidu není žádnou novinkou v dějinách
lidstva. Stačí připomenout okolnosti narození
Ježíše Krista, které se událo v době, kdy císař Říše
římské Caesar Augustus vydal výnos, nařizující
soupis lidu v tehdejším celém obydleném světě.
“Moderní” sčítání lidu se na moravském území
uskutečnilo poprvé v roce 1869. Ve všech Sčítáních se na území Rakouska – Uherska až do první světové války (1869, 1880, 1890, 1900 a 1910)
nezjišťovala národnost. Na sčítacích listinách
bylo však nutno uvést místo narození v pořadí:
korunní země (v našem případě Morava) a obec,
dále pak místo domovského práva. Vypisovala se
však mateřská řeč (v našem případě moravština).
Jestli jsou Moravané samostatným národem
v České republice, o tom nemohou rozhodovat
žádní úředníci na ministerstvu, žádní politici
nebo sociální inženýři vymýšlející absurdní podmínky pro spnění svých fantazijních představ.
Ke kterému národu patřím, to si musím rozmyslet já sám, případně si to musí rozhodnout pospolitost lidí, kteří mají shodný názor a mohou
se opřít o historii a kulturu svých předků. A do
této kultury a historie patří i jazykové zvyklosti
na území, ve kterém takový národ žije. Nenechme se zviklat při zapisování moravské národnosti a moravského jazyka posměšky na adresu
moravštiny a moravanství. Není nesnášenlivým
nacionalistou ten, kdo se ke svému národu a jazyku přihlásí. Šovinistou je naopak ten, kdo začne jeho rozhodnutí zpochybňovat, zesměšňovat
a popírat.
Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2011
poprvé zpracovávalo mateřský jazyk moravský.
Tomuto faktu však nebyla před deseti lety věnována téměř žádná osvěta. Podíváme-li se na
výsledek předchozího SLDB 2011 v záležitosti
jazyka, pak pořadí počtu obyvatel, hlásících se
k jednomu samostatnému jazyku bylo: k českému 9 263 300 lidí, ke slovenskému 154 465,
k moravskému 62 908 osob, k ukrajinskému
48 250, k polskému 33 597, k jazyku ruskému
31 622 osob, k jazyku vietnamskému 30 830 lidí,
k německému 14 148, k romskému 4 919 obyvatel.
Vyjmenoval jsem deset samostatně zapsaných
jazyků záměrně! Moravský jazyk byl druhým
nejpočetnějším v pořadí. Co myslíte? Nebylo by
při Sčítání 2021 logické, aby jazyk moravský byl
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na sčítacím archu předepsán jako druhý v pořadí? Jenže kde je v současné době nějaká logika?
Takže na sčítacím archu k SLDM 2021 uvidíte
předtištěné mateřské jazyky v pořadí český –
slovenský – romský – polský – německý – ruský – ukrajinský – vietnamský a znakový. Jazyk
moravský a případné další musíte dopisovat!
Můžeme uvažovat o diskriminaci Moravanů? Je
to záměr, nebo jde o nedopatření?
Pro doplnění: Při Sčítání je možno uvádět
dva mateřské jazyky. Při SLDB 2011 využilo této
možnosti 45 561 osob. Možno tedy uvádět, že
k moravskému jazyku se před deseti léty hlásilo
108 469 občanů České republiky.
Vážený čtenáři, organizace volného sdružení
Moravský kulatý stůl (mezi něž patří i Králov-

ství Králického Sněžníku, z. s.) ve velké většině
spojily své síly a možnosti, aby seznámily občany
na Moravě a ve Slezsku s možností, přihlásit se
k moravské či slezské národnosti a k moravskému mateřskému jazyku. Propagace této možnosti je nutná vzhledem k faktu, že i když má Česká
republika v preambuli své Ústavy uvedeno “My
občané v Čechách, na Moravě a ve Slezsku…”
je kultura, historie i současnost na Moravě a ve
Slezsku zamlčována nebo v lepším případě vydávána za českou. Existence moravské a slezské
národnosti je popírána a zesměšňována. Nikdo nemá právo bránit občanům, aby se podle
vlastního svobodného rozhodnutí hlásili k jiné
národnosti než české a k jinému mateřskému jazyku než českému, pokud je takové rozhodnutí

odůvodněno právě vlastními tradicemi, vlastní
historií a kulturou.
Spolky a politická uskupení v Moravském kulatém stole nabízí různé programy a různé cesty,
jak tyto programy plnit. Tyto programy a cíle
najdete například na internetových stránkách
jednotlivých iniciativ. Protože MKS je volné
sdružení, ustavené za účelem vzájemné informovanosti, případně za účelem vzájemné spolupráce v prokazatelně společném zájmu (jako je
vyjádření příslušnosti k Moravě a Moravanům
při Sčítání lidu), nemůže vydávat politická prohlášení a stanoviska, jak občas mnozí spoluobčané žádají.
Milan Trnka

Skryté číslo používá i policie nebo státní správa.
Jak zjistit, kdo volá ze skrytého čísla
Telefonování se stalo běžnou činností, díky
níž lze vyřídit spoustu užitečného. Občas se však
stane, že zavolá skryté číslo. Jak zjistit, kdo volá?
Pojďme se podívat na to, jaké možnosti odhalení
skrytého čísla vůbec existují.
Šmejdi, nebo volání úřední osoby?
Určitě se to stalo už každému z vás, že zazvonil mobilní telefon a na jeho displeji se ukázalo
skryté číslo. Vzhledem k existenci nejrůznějších
tzv. šmejdů, kteří se pokoušejí lidem vnutit své
předražené služby, už spousta lidí na takový telefonát nereaguje a preventivně jej nezvedá.
Skryté číslo však často používají také některé
státní organizace, jako jsou lékaři, policie, hasiči
nebo finanční správa. Takže ve chvíli, kdy si myslíte, že vás někdo obtěžuje, vám ve skutečnosti
může volat například někdo ze správy sociálního
zabezpečení.
Skryté číslo může odtajnit váš mobilní operátor
Máte-li problém zvednout hovor ze skrytého čísla, protože vám připadá příliš anonymní,
můžete si nechat toto číslo zjistit od vašeho mobilního operátora za poplatek – například u O2

Tenhle levný zázrak
nám pomůže v boji
s covidem
a zvedne imunitu
Znaly ho a každý rok na zimu si ho vyráběly už
naše babičky a prababičky. A dobře věděly proč.
Obrovské množství vitamínů, minerálních a dalších prospěšných látek, které rozhodují o síle
naší imunity. Tedy o tom, jak se popereme s viry
včetně teď aktuálního nového typu koronaviru.
Je to jednoduché, levné a může si ten zázrak
vyrobit každý z nás. Záleží na nás a máme to
ve svých rukou. Nic cennějšího než zdraví naše
a našich blízkých nikdo z nás nemá.
Je to obyčejné kyselé zelí.
Zdroj: televizeseznam.cz

zaplatíte za identifikaci skrytého volání poplatek
252 Kč s DPH.
Vše se řídí platným Zákonem č. 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích. Platí přitom, že
údaje lze poskytnout nejpozději do 2 měsíců ode
dne uskutečnění takového volání.
S identifikací volajícího pomůže i policie
Je-li volání ze skrytého čísla obtěžující a zasahuje tak do vašeho soukromí, lze se obrátit také na
Policii České republiky, a to dokonce bezplatně.

Na základě uvedení data a času takového telefonního hovoru provede policie šetření v součinnosti s příslušným mobilním operátorem, který
je povinen s ní spolupracovat.
V každém případě je dobré, že v dané záležitosti není člověk odkázán jen sám na sebe, ale že
má možnost požádat o pomoc. Když vám volá
skryté číslo, není to totiž nic příjemného a takový telefonát dokáže pořádně otrávit život.
Zdroj: seznam.cz

Pomůžeme s registrací k očkování
V České republice v současnosti probíhá další
fáze očkování proti onemocnění Covid-19. Od
pátku 15. ledna 2021 se můžou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou
starší 80 let. Následně by měla být registrace dostupná taky pro širokou veřejnost.
Do Centrálního registračního systému, který provozuje Ministerstvo zdravotnictví ČR, se
zájemci o očkování mohou přihlašovat, ovšem

pouze přes internet. Ne všichni ovšem tuto registraci zvládnou sami. Všem těmto občanům
nabízí obecní úřad pomoc.
V případě zájmu volejte na telefon starosty
obce č. 724 186 911 a ten Vám při registraci pomůže. Jestliže znáte seniory nebo spoluobčany,
kteří by o tuto službu zájem, prosím informujte
je o této možnosti.
Obecní úřad Malá Morava
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DEVÍTKA č. 1/2021 - 7

Zápis z 10. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 17. 12. 2020 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
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 fyzické
osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva
obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Walter Köhler (1) – dostavil se v 16:20, Kouřil Jan (2), Antonín Marinov
(3), Pavel Morong (4), Štěpán Morong (5), Petr Pospíchal (6), Karel Svoboda
(7), Ing. René Šebek (8), Mgr. Olga Temňáková (9)
Nepřítomni členové zastupitelstva obce:
Všichni přítomni.
Přítomni občané:
B. K., M. G., J. U., I. U., J. S.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování,
(×) nepřítomen
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil,
že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva
obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na
obecním úřadě v Malé Moravě.
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 2020.
8. Mezitimní závěrka.
9. Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2021.
10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava.
11. Rozpočtové změny MŠ Malá Morava.
12. Rozpočtové provizorium na rok 2021.
13. Změna obecně závazné vyhlášky odpady.
14. Nová pravidla Motivačního systému třídění.
15. Převody pozemků pod komunikacemi I.
16. Převody pozemků pod komunikacemi II.
17. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra.
18. Pracovní činnost zastupitelů.
19. Podpora prodejen potravin.
20. Žádost o dotaci na opravu komunikací.
21. Žádost o dotaci na Malomoravské slavnosti.
22. Žádost o dotaci na odstavnou plochu.
23. Žádost o pacht Podlesí.
24. Žádost o pacht Vysoká I.
25. Žádost o pacht Vysoká II.
26. Žádost o pacht Křivá Voda.
27. Rozpočtová opatření na konci roku 2020.
28. Souhlas se stavbou v Podlesí.
29. Souhlas se stavbou Sklené I.
30. Souhlas se stavbou Sklené II.
31. Souhlas se stavbou Malá Morava.

32. Souhlas se stavbou Vlaské.
33. Souhlas se stavbou Vysoký Potok.
34. Revitalizace prostranství ve Vysokém Potoku.
35. Obnova rybníka v Podlesí.
36. Kontrolní činnost u obce.
37. Zápisy z kontrol výborů obce.
38. Příkaz k inventarizaci majetku.
39. Revokace usnesení.
40. Věcné břemeno.
41. Posouzení výměny oken.
42. Příspěvek na obědy.
43. Záměr směny ve Vojtíškově.
44. Žádost o odkup pozemků ve Vojtíškově.
45. Žádost o odkup pozemků ve Zlatém Potoku.
46. Diskuze.
47. Závěr jednání.
1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do
diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Temňákovou.
3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu
a pana Petra Pospíchala.
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti
obecního úřadu
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání
a se zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Informoval, že z důvodu
nouzového stavu je stále úřad k dispozici veřejnosti v omezených úředních
hodinách. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
5. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření
č. 100018/2020 včetně důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 38.281,- Kč.
Financování bylo sníženo celkem tímto opatřením o 843.258,- Kč a výdaje
celkem sníženy tímto opatřením o 804.977,- Kč.
Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do
diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/02: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření
č. 100018/2020.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
6. Provedená opatření starosty
Starosta informoval o provedených opatřeních č. 21, 22, 24, 27, 29/2020,
kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100013,
100014, 100015, 100016/2020. Tato opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval o opatřeních č. 23, 25, 26 a 28/2020 provedených v jeho
působnosti. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2020
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené
období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období jsou ve výši 15.129.885,26 Kč a jsou plněny na 88,41 %
upraveného rozpočtu. Výdaje jsou ve výši 12.151.007,03 Kč a jsou plněny
na 55,60 % upraveného rozpočtu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření
obce za leden až listopad 2020.
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8. Mezitimní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za období
leden–září 2020.
ZO Malá Morava bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období
leden–září 2020.
9. Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2021
Starosta informoval o předloženém rozpočtu MŠ Malá Morava, který je
přílohou č. 3 tohoto zápisu. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 2.604.220,- Kč.
Podíl zřizovatele na rozpočtu je 671.000,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/03: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet MŠ na rok 2021 ve
výši 2.604.220,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava
Starosta informoval o předloženém návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava na období 2021–2023. Návrh je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/04: ZO Malá Morava schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
MŠ Malá Morava na rok 2021-2023.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
11. Rozpočtové změny MŠ Malá Morava
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
MŠ Malá Morava včetně důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 165.797,Kč, výdaje byly rovněž navýšeny o 165.797,- Kč. Upravený rozpočet je vyrovnaný ve výši 2.437.091,30 Kč. Kompletní znění rozpočtových změn je
v příloze č. 5 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/05: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020
MŠ Malá Morava.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
12. Rozpočtové provizorium na rok 2021
Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné k sestavení
rozpočtu obce na rok 2021, byl předložen k projednání návrh rozpočtového provizoria obce na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu
zastupitelstvem obce včetně pravidel hospodaření v uvedeném období.
Kompletní znění provizoria je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Do diskuze se
nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/06: ZO Malá Morava vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2021 do
schválení rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtové provizorium a stanovuje pravidla pro hospodaření v tomto období.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
13. Změna obecně závazné vyhlášky odpady
Zastupitelům byl předložen návrh Obecně závazné vyhlášky obce
č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z důvodu stanovení nové sazby místního poplatku s ohledem na růst nákladů na
odpadové hospodářství. Dále byli zastupitelé seznámeni s náklady za odpadové hospodářství v roce 2019 a výpočtem výše možné maximální výše
poplatku pro rok 2021. V diskuzi zastupitelé souhlasili s navrženou výší poplatku 610,- Kč na poplatníka. Cena je zvýšena z důvodu navýšení nákladů
na odpadové hospodářství. Stále ovšem platí, že poplatníci si mohou tento
poplatek snížit až o 70 % účastí v systému inteligentního systému třídění
odpadů. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/07: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
14. Nová pravidla Motivačního systému třídění
(V 16:20 hod. se dostavil Walter Köhler.)
Zastupitelům byla předložena nová pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci Malá Morava. Tato nová pravidla jsou výrazně jednodušší co do výpočtu i podmínek
pro občany a více zvýhodňuje občany, kteří mají malé množství odpadů
a obci tak šetří nejvíce nákladů. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/08: ZO Malá Morava schvaluje nová pravidla k Motivačnímu
a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) v obci
Malá Morava.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

15. Převody pozemků pod komunikacemi I
Starosta informoval, že ve stavu těsně před podepsáním, jsou smlouvy
o převodu pozemků pod místními komunikacemi od Státního pozemkového fondu v místních částech Malá Morava, Sklené, Vojtíškov a Podlesí. Jedná se o pozemky uvedené níže v usnesení, které vznikly na základě
geometrických plánů, oddělením od původních pozemků. Nově vzniklé
pozemky jsou zastavěné stavbami místních komunikací, o jejichž převod
v minulosti obec požádala. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/09: ZO Malá Morava souhlasí s uzavřením smluv a pověřuje
starostu podpisem smluv na bezúplatný převod pozemků ostatní plocha, ostatní komunikace p. č.:
k. ú. Sklené
p. č. 669/2 o výměře 51 m2
p. č. 705/2 o výměře 100 m2
p. č. 742/2 o výměře 67 m2
p. č. 625/6 o výměře 201 m2
p. č. 583/3 o výměře 105 m2
p. č. 739/2 o výměře 52 m2
k. ú. Malá Morava
p. č. 1374/3 o výměře 56 m2
p. č. 1501/4 o výměře 100 m2
p. č. 242/8 o výměře 261 m2
p. č. 1377/2 o výměře 57 m2
p. č. 1911 o výměře 72 m2
p. č. 297/19 o výměře 1 159 m2
p. č. 459/3 o výměře 36 m2
p. č. 459/4 o výměře 6 m2
p. č. 464/6 o výměře 121 m2
p. č. 1912 o výměře 58 m2
p. č. 1375/3 o výměře 300 m2
p. č, 1375/4 o výměře 48 m2
k. ú. Vojtíškov
p. č. 127/8 o výměře 203 m2
p. č. 127/10 o výměře 48 m2
p. č. 127/11 o výměře 225 m2
p. č. 1919/8 o výměře 268 m2
p. č. 649/3 o výměře 351 m2
k. ú. Vysoký Potok
p. č. 689/4 o výměře 31 m2
pod místními komunikacemi, které vznikly oddělením od původních
pozemků na základě geometrických plánů.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
16. Převody pozemků pod komunikacemi II
Tento bod předložil k jednání zastupitel pan Petr Pospíchal. Pan Pospíchal informoval, že se jedná o pozemky pod místními komunikacemi
v k. ú. Křivá Voda, kde bylo v minulosti zažádáno o bezúplatný převod
od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) na Obec Malá Morava (p. č. 188/1,
194/4, 188/2, 346, 185, 272, 341/3, 341/2, 341/1). SPÚ reagoval, že na části komunikací není adekvátní zpevněný povrch, a tak není možné převod
provést. V roce 2019 byla tato pravidla mírně změněna a postačilo by zpevnění pouze asfaltovým recyklátem s hutněním, které by obec mohlo provést na svoje náklady. Je však potřeba si tyto pozemky od SPÚ pronajmout,
poté upravit a následně zažádat o bezúplatný převod. Bohužel je část pozemků pronajata a někteří nájemci se změnou nájmu nesouhlasí.
Pan Pospíchal navrhuje, aby obec zažádala o pronájem a následný
bezúplatný převod výše uvedených pozemků na obec i přes nesouhlas některých z nájemců, protože tyto komunikace musejí být ze zákona veřejně přístupné, tudíž dle jeho názoru nemůže být žádná její část zaplocena
a užívána jedním vlastníkem. Dalším důležitým důvodem bezúplatného
převodu na obec je zajištění bezproblémového užívání těchto komunikací
pro všechny občany a tímto se v budoucnu vyvarovat případným konfliktům. V diskuzi zastupitelé jednali o možné výpovědi nájmu ze strany SPÚ
a doporučili o pronájem zažádat.
2020/10/10: ZO Malá Morava schvaluje podání žádost o pronájem
částí parcel pod místní komunikací v k. ú. Křivá Voda p. č. 188/1, 194/4,
188/2, 346, 185, 272, 341/3, 341/2 a 341/1 a pověřuje starostu podáním
žádosti na SPÚ.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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17. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra
Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 5 Partnerské smlouvy pro
projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“. Platnost
smlouvy je do 31. 12. 2021. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/11: ZO Malá Morava schvaluje uzavření dodatku č. 5 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
18. Pracovní činnost zastupitelů
Návrhem bylo vyslovení souhlasu s uzavřením dohody o provedení práce s Mgr. Temňákovou i v roce 2021, kdy bude vykonávat přípravu žádostí
o dotace. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/12: ZO Malá Morava souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s Mgr. Olgou Temňákovou – příprava, vyřizování a administrace žádostí o dotace, za stejných podmínek jako v roce 2020.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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19. Podpora prodejen potravin
V roce 2020 obec Malá Morava finančně podpořila provozovatele stávajících prodejen potravin v obci částkou 60.000,- Kč. 50 % z této částky obci
poskytl Olomoucký kraj, zbytek byl z rozpočtu obce.
S podnikateli byla sepsána smlouva a dotace jim byla vyplacena. Stejná podpora je možná i v roce 2021. Navrženo je aby obec opět ze svého
rozpočtu poskytla 30.000,- Kč a o dalších 30.000,- Kč by požádala od Olomouckého kraje. Nově je navržena podmínka, že příjemce dotace by se zavázal provozovat tuto prodejnu po dobu nejméně 2 let. Do diskuze se nikdo
z přítomných nepřihlásil.
2020/10/13: ZO Malá Morava souhlasí s poskytnutím podpory pro
místní prodejny potravin a s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Dále ZO prohlašuje, že obec poskytne v roce 2021 neinvestiční dotaci podnikatelským subjektům provozující prodejny potravin s podílem obce (z rozpočtu obce) 30.000,- Kč na
1 prodejnu s podmínkou provozování po dobu nejméně 2 let.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
20. Žádost o dotaci na opravu komunikací
Obec Malá Morava má zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu některých místních komunikací v Podlesí a Vojtíškově. Na tuto opravu
je připravena žádost o dotaci na MMR. Cílem opravy je sjednocení povrchů místní komunikace, sjednocení šířek v ucelených úsecích, ochrana
konstrukcí před pronikáním vody (zvětráváním živičného pojiva, tvořením
trhlinek až výtluků) a zvýšení životnosti konstrukcí vozovek. Opraveno by
mělo být 1,51 km komunikací za cenu 2.655.918,- Kč. Dotace by mohla
dosáhnout až výše 80 % z nákladů, tj. 2.124.734,- Kč. Do diskuze se nikdo
z přítomných nepřihlásil.
2020/10/14: ZO Malá Morava schvaluje podání žádosti o dotaci „Obnova místních komunikací Malá Morava“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
21. Žádost o dotaci na Malomoravské slavnosti
Starosta informoval, že by na pořádání Malomoravských slavností v roce
2021 byla předložena žádost o dotaci od Olomouckého kraje, Program
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 v běžné výši jako v minulých letech. I přes současnou situaci by se o podporu pokusil. Do diskuze
se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/15: ZO Malá Morava souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
podporu Malomoravských slavností 2021 od Olomouckého kraje.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
22. Žádost o dotaci na odstavnou plochu
Starosta informoval, že byla zpracována projektová dokumentace na vybudování odstavné plochy na Malé Moravě u čp. 89 a 90. Na tuto akci by
byla podána žádost o podporu z dotačního programu Olomouckého kraje
POV 2021, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Do diskuze se
nikdo z přítomných nepřihlásil.
2020/10/16: ZO Malá Morava souhlasí s výstavbou a podáním žádosti
o dotaci na výstavbu odstavné plochy na Malé Morava na Olomoucký

kraj z programu obnovy venkova Olomouckého kraje v roce 2021.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
23. Žádost o pacht Podlesí
J. R., xxx, požádal o pacht pozemku p. č. 2152/2 v k. ú. Podlesí, za účelem
provozování zemědělské činnosti. Pozemek doposud není propachtován.
Obec pozemky propachtovává na dobu neurčitou s měsíční výpovědní
lhůtou. Pro podnikatelské subjekty, které zemědělsky hospodaří na těchto
pozemcích, je nově navrženo změnit výpovědní lhůtu na 1 rok. Zastupitelé
návrh v diskuzi podpořili.
2020/10/17: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku
p. č. 2152/2, ostatní plocha v k. ú. Podlesí- město.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2020/10/18: ZO Malá Morava schvaluje roční výpovědní lhůtu pro zemědělské podnikatele, kteří budou propachtovaný pozemek obce užívat
k zemědělským účelům.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
24. Žádost o pacht Vysoká I
Ing. F. W., prokurista společnosti Statek Winter v.o.s., Vysoké Žibřidovice 46, požádal obec o pacht pozemků v k. ú. Vysoká u Malé Morava:
p. č. 523/1 o výměře 12 441 m2, p. č. 523/9 o výměře 76 m2, p. č. 523/2 o výměře 355 m2. Pozemky dosud nejsou propachtovány. Požadované pozemky
je možné propachtovat, ale ovšem jenom jejich část, kterou žadatel, podle
Registru uživatelů půdy, ve skutečnosti k dnešnímu dni užívá. Části těchto
pozemků totiž slouží chatařům ve Vysoké jako místo k setkávání a jsou
užívány jako například místo k umístění vánočního stromu a podobně.
Snížení požadované výměry je nepatrné, v celém objemu je to cca 257 m2.
2020/10/19: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků
v k. ú. Vysoká u Malé Moravy, část p. č. 523/1, orná půda o výměře
12 200 m2, p. č. 523/9, orná půda o výměře 76 m2 a část p. č. 523/2, ostatní plocha o výměře 339 m2.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
25. Žádost o pacht Vysoká II
Ing A. B., xxx, požádala obec o pacht pozemků v k. ú. Vysoká u Malé
Morava: p. č. 19/3, 558/1, 558/11, 619, 620/1, 620/2, 636/12, 656, 657/2,
663/1, 664, 668/2.
Pozemky požaduje pronajmout k provozování zemědělské výroby s minimálně roční výpovědní lhůtou.
Pozemky dosud nejsou propachtovány. Návrhem je propachtovat ty části
pozemků, které žadatelka užívá v LPISu a nejsou užívány veřejností nebo
jako komunikace.
2020/10/20: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků
v k. ú. Vysoká u Malé Moravy:
19/3, ostatní plocha o výměře 25 m2
část 558/1, trvalý travní porost o výměře 190 m2
část 558/11, ostatní plocha o výměře 55 m2
619, orná půda o výměře 301 m2
část 620/1, ostatní plocha o výměře 2 072 m2
část 620/2, ostatní plocha o výměře 30 m2
část 636/12, ostatní plocha o výměře 70 m2
části 656, ostatní plocha o výměře 811 m2
část 657/2, ostatní plocha o výměře 130 m2
663/1, ostatní plocha o výměře 3341 m2
část 664, ostatní plocha o výměře 95 m2
668/2, ostatní plocha o výměře 24 m2.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
26. Žádost o pacht Křivá Voda
J. H., bytem xxx, požádal o pacht části pozemku p. č. 357 o přibližné
výměře 245 m2 a o části pozemku p. č. 361/2 o přibližné výměře 322 m2
v k. ú. Křivá Voda za účelem pasení hospodářských zvířat. Pozemky dosud nejsou propachtovány. Starosta navrhl schválit záměr pachtu těchto
pozemků. V diskuzi pan Pospíchal navrhl, aby byly pozemky pronajaty až
po vyřešení pronájmů pozemků pod MK od SPÚ dle bodu 10 tohoto jednání. Starosta obce nechal nejprve hlasovat o protinávrhu pana Pospíchala.
2020/10/21: ZO Malá Morava schvaluje záměr pronájmu pachtu pozemků v k. ú. Křivá Voda až po dořešení situace s MK v této oblasti.
Hlasování: 7:0:2 (schváleno)
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27. Rozpočtová opatření na konci roku 2020
Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/22: ZO Malá Morava pověřuje starostu obce schvalováním
a prováděním všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku
schvalována zastupitelstvem obce a mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to v období od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Dále ZO Malá
Morava ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo obce o všech
rozpočtových opatřeních, která v období od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020
provedl na základě pověření.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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28. Souhlas se stavbou v Podlesí
Stavebník paní J. Č. požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Novostavba objektu pro rodinnou rekreaci“ na p. č. st. 79
v k. ú. Podlesí-město. Zároveň požádala o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu studny na tomtéž pozemku. Žádosti, včetně projektových dokumentací byly předloženy. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/23: ZO Malá Morava souhlasí se stavbami „Novostavba objektu pro rodinnou rekreaci“ a zdrojem užitkové a pitné vody na p. č. st. 79
v k. ú. Podlesí-město.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
29. Souhlas se stavbou Sklené I
Investor Ing. J. O., bytem xxx, požádala obec o souhlas se stavbou
přípojky nízkého napětí na obecním pozemku p. č. 889/1 v k. ú. Sklené
u Malé Moravy. Přípojka se bude budovat její náklady a bude sloužit jako
zdroj elektřiny pro plánovanou obnovou rekreačního objektu na pozemku
p. č. 57/1. Návrhem je vyslovit souhlas se stavbou, souhlas se smlouvou
o provedení prací a v případě potřeby i uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jelikož Ing. Ondrušková buduje přípojku
na své náklady, starosta navrhl věcné břemeno zřídit bezplatně.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/24: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou přípojky nízkého
napětí na obecním pozemku p. č. 889/1 v k. ú. Sklené u Malé Moravy
a uzavřením smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
30. Souhlas se stavbou Sklené II
Investoři, manželé V., bytem xxx, požádali obec o souhlas se stavbou objektu rodinné rekreace, stavebními úpravami objektu na pozemku p. č. 210
a st. 36 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/25: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou objektu rodinné
rekreace, stavebními úpravami objektu na pozemku p. č. 210 a st. 36
v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
31. Souhlas se stavbou Malá Morava
Starosta informoval o svém případném střetu zájmů dle ustanovení zákona o obcích v následujícím bodu, kdy požádal společně s P. M., bytem
xxx, o vyjádření k dodatečnému povolení stavby zemědělského přístřešku
na pozemku p. č. 217/20 v k. ú. Malá Morava. Slovo si převzal místostarosta
pan Walter Köhler a vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/26: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou zemědělského přístřešku na pozemku p. č. 217/20 v k. ú. Malá Morava v rámci dodatečného schválení stavby.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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32. Souhlas se stavbou Vlaské
Projektová společnost Moravia Consult Olomouc, a. s., Legionářská
1085/8, Olomouc, požádala obec o vyjádření k zamýšlené opravě železničního mostu v km 73,743 na trati Hanušovice - Lichkov. Jedná se o výměnu
stávající ocelové konstrukce a úpravu spodní stavby. Do diskuze se nikdo
nepřihlásil.
2020/10/27: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Oprava mostu
v km 73,743 na trati Hanušovice Lichkov“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

33. Souhlas se stavbou Vysoký Potok
Pan S. J., bytem xxx, požádal obec o vyjádření k projektové dokumentaci
pro účely vydání dodatečného povolení již zrealizované stavby malé vodní
elektrárny. Jedná se o stavbu obslužného objektu včetně jímky. Původní
elektrárna byla realizována v 90. letech, stavební povolení bylo vydáno
v roce 1992, manipulační řád byl schválen okresním úřadem Šumperk
30. 3. 1994. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/28: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou obslužného objektu
včetně jímky MVE Vysoký Potok v rámci dodatečného schválení stavby.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
34. Revitalizace prostranství ve Vysokém Potoku
Starosta informoval, že záměrem obce je revitalizovat prostranství před
obecním úřadem. Jedná se o činnost na pozemcích či jejich částí p. č. 132/4,
132/1,132/6 a 132/5, které jsou propachtované od Státního pozemkového
úřadu a o pozemek p. č. 132/3 ve vlastnictví obce. U pozemků ve vlastnictví státu se bude žádat o jejich převod do vlastnictví. V prostoru by mělo
vzniknout centrum pro potkávání obyvatel, hřiště s umělým povrchem,
dětské atrakce, parkové úpravy, nový mobiliář, prostor pro občerstvení,
včetně zastřešení apod. Záměrem bodu jednání je uzavřít smlouvu s osloveným projektantem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/29: ZO Malá Morava souhlasí se zhotovením studie na Revitalizaci prostranství před obecním úřadem.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
35. Obnova rybníka v Podlesí
Záměrem obce je revitalizovat rybník v Podlesí na pozemcích p. č. 2221
a 2222 v k. ú. Podlesí-město. Rybník v Podlesí je patrný už na císařských
mapách z roku 1826-1840. Po dlouhém snažení byl nalezen projektant
Martin Dobeš, Tachlovice, který by projekt připravil na míru dotačním
programům, zajistil potřebná vyjádření a stavební povolení. V případě bezproblémového průběhu stavebního řízení by mohlo být stavební povolení
koncem roku 2021. Projekt by byl v červnu 2021. Cena za kompletní plnění
je 169.000,- Kč + DPH. V diskuzi zastupitelé záměr podpořili.
2020/10/30: ZO Malá Morava souhlasí s obnovou rybníka v Podlesí
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projektové práce s Ing. Martinem
Dobešem, IČ: 18920578, dle předložené nabídky.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
36. Kontrolní činnost u obce
Dne 2. 12. 2020 byla zahájena dílčí kontrola hospodaření obce Malá
Morava za rok 2020. Kontrolu provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje. Kontrola byla prováděna dálkově bez fyzické přítomnosti kontrolorů. Výsledkem přezkoumání je konstatování, že při dílčím
přezkoumání hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dále byla dne 22. 10. 2020 zahájena daňová kontrola týkající se dotačně
podpořené akce „Protipovodňová opatření obce Malá Morava“. Tato kontrola byla ukončena s výsledkem, že daňový subjekt se nedopustil porušení
rozpočtové kázně.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o kontrolní činnosti u obce.
37. Zápisy z kontrol výborů obce
Zastupitelům byly předloženy zápisy z kontrol Kontrolního a Finančního výboru. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zprávy výborů obce za rok 2020.
38. Příkaz k inventarizaci majetku
Starosta seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku se stavem k 31. 12. 2020 a se složením inventarizačních komisí. Do
diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce
za rok 2020.
39. Revokace usnesení
V březnu 2020 zastupitelstvo obce Malá Morava schválilo žádost pana
P. CH., bytem xxx, o poskytnutí půjčky na vybudování ČOV u rodinného
domu. Pan Ch. k dnešnímu dni nedoložil žádné podklady nezbytné k uzavření smlouvy a jelikož uplynula i doba k čerpání příspěvku, starosta navrhuje toto usnesení revokovat. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/31: ZO Malá Morava revokuje usnesení č. 2020/07/06 ze dne
12. 3. 2020.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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40. Věcné břemeno
Manželé K. požádali obec o věcné břemeno spočívající ve zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku 705/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vysoký Potok, obce Malá Morava. Jedná se o přístup k jejich
domu. Návrhem je souhlas s uzavřením smlouvy, zřízení služebnosti bude
bezúplatně. Žadatelé uhradí pouze náklady spojené s uzavřením smlouvy
a zápisem do katastru nemovitostí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/32: ZO Malá Morava souhlasí s návrhem uzavřením smlouvy
o bezúplatném zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku p. č. 705/1,
k. ú. Vysoký Potok, ve prospěch majitelů domu č. p. 1 Vysoký Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
41. Posouzení výměny oken
Na základě žádostí nájemníků v obecních domech Malá Morava č. 92
a Podlesí 135 byl posouzen stav oken ve dvou bytech v těchto domech.
S posouzení vyplývá velmi špatný, až havarijní stav stávajících oken s tím,
že případná oprava by byla z hlediska nákladů neekonomická. Otázkou je
posouzení výměny za EURO okna dřevěná nebo plastová okna. V diskuzi
bylo navrženo udělat nabídku variantní, jak na dřevěná EURO okna, tak
i okna plastová, s adekvátním členěním zachovávajícím historický ráz budov. Bohužel nebyly nalezeny vhodné dotační programy pro bytové domy
a akce bude muset být hrazena z rozpočtu obce. Realizace se předpokládá
v roce 2021, rozhodnutí by mělo být na dalším jednání ZO.
2020/10/33: ZO Malá Morava souhlasí se zpracováním cenových
rozpočtů na výměnu oken v domech č. p. 92 v Malá Morava a č. p. 135
v Podlesí ve variantě EURO i plast s adekvátním členěním.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
42. Příspěvek na obědy
Obec Malá Morava již od roku 2013 přispívá starobním důchodcům, kteří
odebírají stravu ze školní jídelny v Hanušovicích, částkou 5,- Kč na jeden
oběd. Příspěvek není poskytován přímo důchodcům, ale je hrazen na základě faktury vystavené ZŠ a MŠ Hanušovice. O poskytnutý příspěvek je seniorům ponížena cena za oběd. Současná cena za oběd je 77,- Kč, doprava je za
8,- Kč. Navrženo je příspěvek aktualizovat na novou výši 20,- Kč/oběd. Do
diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/10/34: ZO Malá Morava souhlasí se zvýšením příspěvku na obědy pro starobní důchodce na výši 20,- Kč/oběd a pověřuje starostu obce
podepsáním dodatku ke smlouvě.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
43. Záměr směny ve Vojtíškově
Obec se dlouhodobě snaží získat vhodné pozemky k rozvíjení činnosti
obce, na skladování techniky, případně sběrný dvůr, kompostárnu apod.
Měli jsme zájem o pozemky pod bývalou rychtou na Vysokém Potoku, ale
i další vhodné v okolí obecního úřadu. Po jednání s Lesy ČR se naskytla
možnost získat vhodné pozemky ve Vojtíškově, a to formou směny. Lesy se
směně nebrání a obec by tak konečně získala vhodné pozemky pro rozvoj.
Zvažovaná směna pozemků za pozemky na Vojtíškově by byly nabídnuty
pozemky – bývalé cesty, které obec vlastní uprostřed pozemků státu. Směna by se mohla uskutečnit vzájemným oceněním parcel. Zastupitelé diskutovali o možnosti získání pozemků poblíž OÚ, popřípadě možnost dopravy
osob na nové pracoviště na Vojtíškově.
2020/10/35: ZO Malá Morava souhlasí s předběžným záměrem směny
pozemků p. č. 1813/14, 189/16, 189/13, st. 196, 189/11, 189/12, 189/14
(popřípadě jen jeho části), 189/2, 189/3 (popřípadě jen jeho části), 211/5
(popřípadě jen její část, kde je komunikace) a 211/3 (popřípadě jen její
část, kde je komunikace) v k. ú Vojtíškov a pověřuje starostu obce jednáním s LČR a přípravou podkladů k projednání záměru směny na dalším
jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: 8:1:0 (schváleno)
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44. Žádost o odkup pozemků ve Vojtíškově
Manželé B., bytem xxx, kteří vlastní dům čp. 38 ve Vojtíškově, požádali
obec o odprodej pozemků p. č.:
749/1, ostatní plocha o výměře 3 725 m2
6, ostatní plocha o výměře 414 m2
11/1, ostatní plocha o výměře 2 299 m2
11/2, ostatní plocha o výměře 230 m2.
Svoji žádost odůvodnili tím, že chtějí rozšířit své pozemky a uvažují o zástavbě těchto parcel menšími stavbami. V diskuzi nebyl prodej podpořen.

Obec pozemky prodává výjimečně, spíše je možná směna.
2020/10/36: ZO Malá Morava nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků p. č. 749/1, 6, 11/1 a 11/2 v k. ú. Vojtíškov.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
45. Žádost o odkup pozemků ve Zlatém Potoku
Pan M. M., majitel rekreačního objektu ve Zlatém Potoku, požádal obec
o odprodej části pozemku p. č. 545/4, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Zlatý Potok. V diskuzi bylo opět navrženo pozemky neprodávat.
2020/10/37: ZO Malá Morava neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 545/4 v k. ú. Zlatý Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
46. Diskuze
Pan starosta vyzval zastupitele obce k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Pan starosta vyzval přítomné občany k diskuzi.
Pan J. U. se dotazoval na možnost vysokorychlostního internetu v obci
a případných dotačních možností jeho výstavby. Starosta reagoval, že je
v obci obecně problém se signálem (hodně katastrů a členitý terén). Byla
snaha a dokonce i možnost dotačních prostředků na vybudování hotspot
bodů, ale bohužel není možné garantovat minimální počet odběratelů
a rychlost.
Pan J. S. poděkoval za spolupráci s obcí na zvelebování místní části Vysoká, kde byla z důvodu situace a omezení cestování do zahraničí letos velmi
vysoká návštěvnost. Na příští rok by požádal o možnost úpravy prostranství před kaplí, které by potřebovalo být více bezbariérové. Starosta doplnil,
že by chtěl do jara také připravit projekt na přístřešek před vstupem, který,
ale s ohledem na kulturní památku, musí být povolen památkáři. S tím by
se pak upravilo i celkové prostranství před kaplí.
47. Závěr jednání
Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto starosta obce Antonín
Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za
účast na dnešním zasedání. Popřál pěkné vánoční svátky a mnoho zdraví
do nového roku. V 17:30 hodin jednání ukončil.
Přílohy:
1. Znění rozpočtového opatření č 100018/2020.
2. Provedená rozpočtová opatření starosty.
3. Rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2021.
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Malá Morava.
5. Rozpočtové změny č. 2/2020 MŠ Malá Morava.
6. Rozpočtové provizorium na rok 2021.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 12. 2020
Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda, Petr Pospíchal
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková
Starosta obce: Antonín Marinov

Naše jubilantky
V lednu oslavila 90 let
paní Eliška ADÁMKOVÁ
a 65 let
paní Hana BUKOVANOVÁ.
V únoru slaví 70 let
paní Svatoslava MARINOVÁ.
Všem našim jubilantkám
srdečně blahopřejeme.
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Recyklace skla

Vážené čtenářky,
v letošním roce jsme se rozhodli nahradit stávající přílohu pro ženy Heřmánek novou, pro niž
jsme zvolili název ATICE. Podstatnou změnou bude, že se nebude věnovat jedinému nosnému
tématu, ale budeme pro ni vyhledávat zajímavé zkušenosti, použitelné pro řešení problémů vašich domácností. Je to i prostor pro vaše náměty a dotazy. Takže - začínáme!

Ucpaný odpad ve dřezu nebo koupelně?
Žádný problém!
Ucpaný odpad je problémem každé domácnosti. U někoho dříve u někoho později. Dokážete si
vyčistit odpad i bez opraváře?
Proč se ucpává odpad?
Za ucpaný odpad si většinou může každý sám.
V kuchyni by měl mít každý ve dřezu sítko, které
je potřeba čas od času vyčistit. Pokud sítko nepoužíváte, počítejte s častějším čištěním odpadu.
Zbytky jídla se totiž nedostanou přes přepad v odpadu, a potom přes něj nemůže voda odtéct dál.
V koupelně už je to ale horší. Ve vaně se sítka nepoužívají, a za ucpaný odpad většinou můžou vlasy.
Jak dokážou vlasy ucpat odpad? Velice jednoduše.
Vlasy v odpadu s postupem času tvoří chuchvalce,
které potom stojí za ucpaným odpadem podobně
jako zbytky jídla v kuchyňském dřezu.
Jak na ucpaný odpad ve dřezu nebo koupelně mechanickou cestou?
Odpad můžete vyčistit několika způsoby. Můžete se vydat mechanickou cestou nebo můžete
odpad vyčistit pomocí chemie. Mechanické čištění odpadu nemusí být ale vždy účinné, a potom musí přijít na řadu chemie.
Vyčistit ucpaný odpad mechanickou cestou
můžete pomocí zvonu. Zvon tvoří gumová část
zvonu na dřevěné tyči. Zvon nasadíte na od-

pad, a pomocí tlaku budete hýbat s usazeninou
v odpadu. Další možnost mechanického čištění
ucpaného odpadu je pomocí instalatérského
pera na protahování ucpaných odpadů.
Takové pero seženete v každém hobby marketu
nebo železářství. Pero budete postupně sunout do
odpadu, a budete s ním otáčet ve směru hodinových ručiček. Ve výsledku jde o to, aby pero prorazilo nepořádek, který může za ucpaný odpad.
Jak na ucpaný odpad pomocí chemie?
Pokud nepomůže ani jedna z mechanických
možností čištění ucpaného odpadu, potom
může přijít na řadu chemie. Velice účinný čistič
odpadu je hydroxid sodný.
Můžete si koupit přímo hydroxid sodný určený
k čistění odpadů. Jedná se o čištění pomocí granulí hydroxidu sodného, které je velice jednoduché.
K vyčištění odpadu pomocí hydroxidu sodného budete potřebovat ještě vřelou vodu. Zajistěte si cca 1,5 litru vřelé vody. Trochu vřelé vody
nalijete přímo do odpadu, a potom nasypete dle
návodu hydroxid sodný. Ihned po přidání hydroxidu uslyšíte, jak začíná v odpadu čistič pracovat. Až neuslyšíte nic, vylijete zbytek vřelé vody
do odpadu.
Zdroj: napady-navody.cz

Sklo je ideální obalový materiál, který drží teplotu.
Zabarvené sklo může chránit před přílišným
světlem a UV zářením. Taky je zdravotně nezávadné a díky jeho téměř neomezené recyklovatelnosti je sklo fakt eko. Jojo, sklo se prostě může
dobře „reinkarnovat“. Skleněné obaly na rozdíl
od mnoha jiných nevylučují žádný škodliviny do
obsahu, který uchovávají, a výborně uchovávají
i jeho autentickou chuť, vůni a drží vitamíny.
Sklo je ideální obalový materiál, který drží
teplotu. A kdo by to byl řekl, že sklo (to nejrozšířenější a nejvyužívanější) vzniká z křemičitého
písku, tedy z tzv. sklářského písku. Proměna písku v něco tak krásného, jako je sklo, může být
docela fascinující, nemyslíte?
Sklo, které dosloužilo, by se mělo dát do sběrné nádoby k recyklaci, aby jen neskončilo na
skladce, ale by se ušetřilo přírodní zdroje.

Rozdíl mezi
kreditní
a debetní kartou

Pokud chcete chytře používat kreditní kartu, musíte pochopit její princip. Nemůžete ji používat úplně
stejně, jako běžnou kartu ke svému osobnímu účtu.
Mezi debetní a kreditní kartou není na pohled
žádný rozdíl. Je to stejný kousek plastu s logem banky a karetní asociace – nejčastěji Mastercard nebo
Visa, případně Diners club. Stejný je i počet číslic,
podpisový proužek, CVV kód a další prvky.
Pokud před vás někdo položí kreditní a debetní
kartu, nemáte prakticky šanci pohledem poznat,
která je která. Vzhledem ale jejich podobnost končí.
Jejich fungování je úplně jiné:
Debetní karta
Je karta, kterou dostáváte ve své bance ke svému bankovnímu účtu. Můžete s ní platit v obchodech či vybírat z bankomatu, a to až do výše
částky, kterou máte na účtu.
Pokud máte na účtu 1 000 korun, tak debetní kartou nákup za 1 500 korun nezaplatíte a u pokladny si
prožijete horké chvilky.
Debetní karta pracuje pouze s vašimi penězi.
Kreditní karta
Kreditní kartu vám vydá jakákoliv banka, aniž
by bylo potřeba u ní mít běžný účet. Banka vám
prostřednictvím kreditní karty půjčuje své peníze a to do výše limitu, který je na kartě nastaven,
např. 30 000 Kč.
Kreditní karta pracuje s penězi vydavatelské
banky. Pokud platíte „kreditkou“, tak vaše peníze
leží v bance a vy utrácíte místo svých peněz peníze
banky, která kartu vydala.
Pokud nesplatíte peníze v bezúročném období,
naskočí vám poměrně vysoký úrok blížící se obvykle
30 %. Jsou ale i výjimky, kde na kreditní kartě máte
přátelský úrok 9,9 %.
Nevybírejte s kreditkou z bankomatu!
Nikdy, opravdu nikdy, nevybírejte kreditní kartou peníze z bankomatu.
Jednak je výběr z bankomatu zpoplatněn opravdu
vysokým poplatkem, který je většinou kalkulován
tak, že i za výběr malé částky zaplatíte okolo 100 Kč.
A hlavně je vybraná částka okamžitě úročena, na
rozdíl od platby kreditní kartou přímo v obchodě,
kde platí tzv. bezúročné období.
Zdroj: prodej.mesec.cz
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Jak vyrobit domácí droždí a množit kvasnice?
Na výrobu droždí vám postačí suroviny, které máte určitě doma. Droždí si můžete vyrobit
za pomoci brambor, vody, piva a cukru. Na jeho
výrobu budete potřebovat půl kila brambor, 60 g
cukru, 2 lžíce piva a trochu cukru.
Brambory uvaříte ve slupce doměkka a oloupete. Potom je vložíte do kuchyňského mixéru a budete přidávat vodu, dokud z nich nevznikne hustá
kaše. V trošce vody rozmícháte 60 g cukru a přidáte
tuto sladkou vodu k již vzniklé bramborové kaši.
Celou směs promícháte a necháte odstát na
teplém místě. Jakmile se pořádně celá směs prohřeje, tak přidáte dvě lžíce piva a necháte 24 hodin
odpočívat.
Rozdíl od kupovaného droždí je, že tohoto
droždí budete muset použít víc. Před použitím

kousek odeberete a smícháte s vodou. Směs budete používat v kombinaci 1:1 s vodou.
Jak množit kvasnice?
Pokud máte doma kupovanou kostku droždí, tak můžete kvasnice množit. Postačí k tomu
čtvrt kilogramu brambor, 30 g cukru, 30 g hladké mouky, voda a třetina kostky droždí. Postup je

stejný, oloupané brambory smícháte s cukrovou
vodou, moukou a přidáte rozdrobené kvasnice.
Celou směs promíchejte a nechte odstát. Potom je dáte na chladnější místo, kde kvasnice
vydrží klidně další 4 dny.
Zdroj: napady-navody.cz

Horská zimní zeleninová polévka
Ingredience: mrkev, celer, kapustičky nebo velká
kapusta, brambory, čočka, cibule, sůl, pepř, kmín.
Postup: Pokrájenou cibulku zpěníme na olivovém oleji a přidáme všechnu nakrájenou ze-

leninu. Posypeme kmínem a dáme trochu pepře.
Já přidávám také špetku kurkumy. Zalijeme horkou vodou a vaříme. Po 10 minutách přidáme
čočku. Vaříme doměkka. Dochutíme solí.

Tvrdý bochník chleba nevyhazujte.
Pekařská finta se studenou vodou navrátí měkkost

Slyšeli jste někdy o tom, že stačí tvrdý chléb namočit do studené vody a znovu ho můžete konzumovat? Ne? Prozradíme vám tedy, jak na to.
Každý to určitě zná – pokud si chléb doma sami
neupečete, je nutné zajít do obchodu. Čerstvý ale
vydrží pouze jeden nebo dva dny a poté postupně
okorá a tvrdne. Většina lidí se rozhodne chléb vyhodit a zajít si do pekárny pro nový. Není to ale
nutnost, vyzkoušejte následující tip.

Namočit chléb do vody? Neuvěřitelné, ale
zkuste to
Tento trik je opravdu snadný. Jako první krok
vezměte chléb a opláchněte ho ve studené vodě
z kohoutku.
Poté ho zabalte do alobalu a takto ho vložte do
studené trouby a zahřejte ji na 150 stupňů.
Chléb nechte ohřát po dobu asi 12-15 minut.
Následně chleba vyndejte, a vložte ho znovu do
trouby již bez alobalu na dalších pět minut.
Po této době můžete chléb znovu namazat
máslem nebo marmeládou tak, jak ho máte rádi.

- bílý jogurt,
- sušenou papriku,
- 1 vejce,
- 1 najemno nakrájenou cibuli.
Všechny ingredience smíchejte dohromady,
pomažte jimi plátky ztvrdlého chleba a pečte v rozehřáté troubě na plechu vyloženém pečícím papírem asi 10 minut. Troubu raději sledujte, pečte
jen do doby, kdy se udělá světle hnědá kůrka.
Všichni také známe chleba ve vajíčku, který
byl oblíbeným pokrmem. Proč si ho nepřipomenout? Stačí chléb obalit ve směsi vajec a soli
a hodit na pánev. Z každé strany stačí pouhé dvě
minuty. Můžete ho jíst jen tak s hořčicí, zeleni-

nou nebo ho použijte jako přílohu k salátům.
Chléb uvnitř bude měkký a vajíčka udělají omeletový obal.
Polévka, na kterou stačí litr zeleninového
vývaru
Postačí starší chleba, česnek, kmín, vejce, lžíce
sádla a bylinky. Vývar okořeňte a rozdrobte do
něj chléb. Vařením vznikne hustá polévka, do
které dejte česnek utřený se solí, vajíčko a sádlo.
Na talíři polévku posypte bylinkami.
Markéta Kadeřábková
Zdroj: chalupari-zahradkari.cz

Zdravotní přínos mandlí

I starší chléb můžete využít k vaření
Pokud se vám nechce zkusit tento trik, starší
chléb můžete samozřejmě využít i tak. Ideální
budou například topinky, ke kterým si můžete
dát skvělý tatarák nebo si udělat masovou směr
nebo topinkovou pomazánku. Udělat si můžete
také sýrové toasty. Potřebovat budete:
- 200 gramů nastrouhané sýru,

Babská rada

Nezastupitelnou roli v zimním jídelníčku hraje
koření. To ostré má zahřívací schopnost a může
být tělu nápomocné při posilování imunity.
Připravte si čaj z čerstvého zázvoru, který nastrouhejte, přesypejte do konvice a zalijte vařící
vodou. Nechejte přibližně 5 minut vylouhovat
a zázvor z čaje odstraňte. Přidejte dle chuti citronovou nebo pomerančovou šťávu a nechejte
mírně vychladnout.
Po zchladnutí můžete přidat lžíci medu, špetku skořice a hřebíček.
Dobrou chuť.
Janina Maurerová

Namočte přes noc 4 mandle a ráno je snězte.
S vaším tělem se začnou dít úžasné věci. Namočené mandle nabízejí tělu více vitaminů a minerálů
než mandle suché. Platí to i pro všechny ostatní
ořechy a semena. V mandlích se nachází vitamín E,
vitamín B17, zinek, vápník, hořčík, draslík a fosfor.
Konzumace namočených mandlí děla trávení
jednodušším a efektivnějším.
Vitamín E a draslík snižuji riziko chronických
onemocnění srdce a hořčík chrání před akutním srdečním infarktem. Mandle navíc mají
schopnost snižovat záněty, které poškozují cévy
a tepny. Mandle se řadí mezi nejlepší potraviny
na snižování cholesterolu v krvi. Je to díky zmíněnému vitamínu E a vápníku.

Mandle zvyšují mozkovou aktivitu, zlepšují
paměť a snižují riziko Alzheimerovy choroby.
Minerály jako vápník, hořčík a fosfor z mandlí
prospívají zdraví kostí a účinně předchází vzniku
osteoporózy.
Draslík přítomen v mandlích přispívá k regulování krevního tlaku.
Pravidelná konzumace mandlí a obsaženého
v nich vitamínu B17 snižují riziko rakoviny tlustého střeva tím, že zlepšují průchodnost střev,
aby v nich potrava nezahnívala a netvořily se
toxiny.
Z internetového zdroje připravila
Janina Maurerová
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Milé děti,
kolem nás je všude zima, mrzne a napadly bílé peřinky sněhu. Určitě k vaší
radosti, vždyť co by to bylo za zimu bez
sněhu a sněžných radovánek?! My vám
v redakci přejeme, abyste si je krásně
užili.
Ale pozor, nezapomeňte, že zvířátka,
mají v zimě více starostí, než my, lidé.
Mají málo potravy, protože země je zamrzlá a pod sněhem. A proto je potřeba
je dokrmovat. Páni myslivci se o to starají, ale můžete přispět malou pomocí i vy.
Můžete zvířátkům přinést do lesa žaludy,
bukvice, suché jeřabiny, suchý chléb, kvalitní seno. Bude však dobré, když se před
tím domluvíte s panem hajným, protože
zvířátka nesmí jíst cokoliv. Z některých
věcí by je bolelo bříško, a to byste určitě
nechtěly.
Na jaře, až se probudí pole, bude zase
potravy pro živočišnou říši dost. A říká
se, že když je „ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ“.
A to znamená, že když je v únoru hodně
sněhu, země si odpočine a na jaře potom
díky tomu vydá bohatou úrodu.
Tak pozdravujte zvířátka!
Vaše redakce

Veršovánky
Helena Záchová
Ilonko, vstávej, venku sněží,
přes pole tam zajíc běží.
Vydáme se za vrátka,
nakrmíme zvířátka.
Patriku, Patriku, máš díru na triku.
Co jsi dělal? Kam jsi vlez´?
Chtěl jsem se jen podívat
do boudy, kde bydlí pes.

Doplňovačka
1. Malé rezaté, chlupaté, velmi hbité
zvířátko, které skáče po stromech.
2. Zrzavé, velmi chytré zvíře (chytrý
jako .....).
3. Měsíc, ve kterém slavíme Vánoce.
4. Zdrobnělina slova „brouk“.
5. Zvířátko s bodlinkami.
6. Roční období, přicházející po podzimu.
Olšováček připravila
Radka Morbacherová
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6 rad, jak bojovat proti plísni v domě
Nejkrizovějším obdobím pro vznik plísně
v domě je zima. Špatná cirkulace vzduchu, vysoká vzdušná vlhkost, nesprávné větrání a cirkulace
vzduchu – to je přímo živná půda pro vznik plísní.
Typický zápach v místnostech, vlhkost, mapy na
zdech a olupující se omítka, to jsou jen některé ze
znaků přítomnosti plísně v domě. Navíc je tu riziko vzniku alergií a různých onemocnění. Máme
pro vás 6 rad, jak s plísní účinně bojovat.
Za vznik plísní zpravidla mohou zvýšená vlhkost, špatné topení, a ještě horší větrání v zimních měsících. Často slýcháme, že za vznik plísně
mohou plastová okna, stavební úpravy a zateplení domů nebo nesprávné odvlhčení stavby. To
jistě může být pravda. Vždy však záleží na nás,
jaká učiníme preventivní opatření, aby i ve starší
zástavbě, kde jsou vyměněná okna za dobře těsnící plastová a provedeno dodatečné zateplení,
ke vzniku plísně nedošlo. Ono, upřímně řečeno,
plíseň nevzniká pouze ve starší zástavbě. Často se s ní potýkají i majitelé novostaveb. Proto
pokud plíseň objevíte, je nutné proti ní bojovat
okamžitě a na nic nečekat!
1 rada: Prevence na prvním místě
Základním preventivním opatřením je dobré
větrání. Často zmiňovaná plastová okna nejsou
sama o sobě příčinou vzniku plísní. Na vině je
nesprávné větrání. Ve dnech, kdy je vnitřní i venkovní teplota přibližně stejná, větrejte klidně celý
den, mějte otevřenou ventilaci nebo mikroventilaci. Problém nastává v době, kdy je rozdíl teplot
velký. V zimě je venku teplota pod bodem mrazu
a uvnitř kolem 20 °C. Větrat se nám moc nechce,
protože přeci nebudeme topit „pánu bohu do
oken“. A to je právě chyba! Také používání ventilace v zimních měsících není dobře.
Jediné správné větrání v zimních měsících je
nárazové – tedy otevřít okna dokořán na několik
minut, několikrát za den. Dojde k rychlé výměně
vzduchu v místnosti, ale zdi nestihnou prochladnout. Stejně rychle jako se vzduch v místnosti
ochladí, tak se zase prohřeje. Na studených zdech
se tak nesráží vlhkost v podobě kapek vody.
Proč je používání ventilace v zimních měsících problém? Pokud necháte dlouhodobě otevřenou ventilaci, dojde k prochládání vnitřních
zdí v okolí okna. Na zdi se pak sráží vlhkost, která zapříčiňuje vznik plísně.
2 rada: Zamezte vzniku přílišné vlhkosti
To se snáze řekne, než udělá. Už jen samotným
dýcháním a pocením vyprodukuje dospělý člověk
až jeden litr vody denně! K tomu připočteme vaření, praní, sušení prádla, koupání a sprchování
se… a to je nějaké vlhkosti! Té se v bytě nezbavíme jinak než jen opět správným větráním. Ideální
vlhkost by se měla pohybovat kolem 50-60 %, cokoliv je navíc, je spolu s teplotou kolem 20 °C živná půda pro vznik plísně. Běžně se však můžeme
setkat i s tím, že v domácnostech je vlhkost i nad
70 %, a to už je skoro jako v pralese!
Velké množství pokojových rostlin nebo třeba
akvárium s rybičkami mohou přispívat ke zvyšování vzdušné vlhkosti v bytě a tím nepřímo
zapříčiňovat vznik plísní.
Lze ale učinit preventivní opatření – pokud
například vaříte, tak zavřete v kuchyni dveře,
pára a s ní spojená vlhkost se pak nebude šířit

i do dalších místností. V kuchyni při vaření a po
dovaření dostatečně vyvětrejte.
Pokud máte myčku na nádobí, tak ji nechejte
zavřenou ještě alespoň půl hodiny i po tom co
domyla. Však to znáte všichni, jakmile zazní
signalizace, že je mytí dokončeno a vy ihned
otevřete dvířka, tak se vyvalí kopec páry. Pokud
necháte myčku ještě chvíli zavřenou, tak pára
zkondenzuje uvnitř.
Až se půjdete koupat nebo sprchovat, tak za
sebou také zavřete dveře. Po koupeli pak vanu
nebo sprchový kout a podlahu osušte do sucha,
otřete také zkondenzovanou vlhkost na oknech.
Poté samozřejmě dostatečně vyvětrejte. Také
mokré ručníky nenechávejte ležet zmuchlané
na zemi nebo přes vanu, ale dejte je dostatečně
vysušit.
Pokud vlhkost ve zvýšené míře kondenzuje
na oknech, a to je právě záležitost kuchyní, koupelen, ale také ložnic po ránu, pak tuto vlhkost
vždy ihned setřete utěrkou nebo papírovým kapesníkem do sucha.
K sušení prádla využívejte sušárny, venkovní
prádelní šňůry nebo balkóny. Zkuste zamezit sušení prádla v interiéru, uvolňuje se z něj opravdu
velké množství vlhkosti. Ideálním pomocníkem
je v tomto případě sušička na prádlo.
Pokud chcete mít vlhkost v domě pod kontrolou, pak je dobré si pořídit vlhkoměr.
3 rada: Nechejte zdi dýchat!
Nábytek těsně obestavěný kolem zdí, dlouhé
závěsy a husté záclony na oknech zabraňují přirozené cirkulaci vzduchu v bytě. To je opět voda na
mlýn přispívající ke vzniku plísní. Mezi zdí a nábytkem ponechejte volný prostor, kudy může volně proudit vzduch. Často totiž není plíseň v domě
patrná na první pohled, protože se „schovává“
právě za nábytkem, kde si vesele bují… Zvažte
také, zda alespoň v zimních měsících neomezíte
používání dlouhých neprodyšných závěsů, kdy
za nimi na oknech neustále kondenzuje vlhkost,
okna se rosí a voda stéká po zdech. Veškerý nábytek, pokud je to možné, odsuňte alespoň 5-10 centimetrů ode zdi, aby tam mohl proudit vzduch.

seň, malbu a často oškrábat i zasaženou omítku.
To vždy provádějte za vlhka. Nikdy plíseň neodstraňujte například suchým hadříkem nebo
houbou. Plísňové spory se šíří vzduchem, proto
je nutné postižená místa vždy předem navlhčit, nejlépe vodou s přídavkem protiplísňového
přípravku. Teprve až potom odstraňte plíseň,
malbu a případně zeď oškrábejte. Novou omítku
a malbu nanášejte až po dokonalém vyschnutí
postiženého místa. Opět používejte speciální
přípravky určené na plísní postižená místa. Na
zeď napadenou plísní nikdy nedávejte tapety!
Vyzkoušet můžete i tradiční postupy, jako
je dezinfekce postižených míst modrou skalicí
nebo hašeným vápnem.
6 rada: Nepoužívejte chemické přípravky
Raději se v boji proti plísním vyhýbejte chemickým přípravkům. Ty sice dokážou plíseň velmi rychle na oko zlikvidovat, ale stejně rychle se
pak bohužel plíseň často znovu objeví. A mnohokrát v ještě rozsáhlejším měřítku. Vsaďte raději na přírodní protiplísňové přípravky. Pokud
navíc dodržíte všechna preventivní opatření, pak
se vám jistě podaří se plísně brzy zbavit.
Vždy je však nutné odstranit samotnou příčinu vzniku plísně v domě. Dokud nezjistíte, proč
vlastně plíseň u vás doma vzniká, tak se jí nejspíše nikdy na dlouhou dobu nezbavíte a bude se
opakovaně vracet.
Dodržujte proto preventivní opatření, a hlavně odstraňte původ a příčinu jejího vzniku.
Andrea Drobílková
Zdroj: ceskykutil.cz

4 rada: Proti plísni odvlhčovač
Zdrojem vyšší koncentrace vlhkosti jsou například i akvária, velké množství pokojových
rostlin – pokud se nechcete rybiček a květin
zbavovat, pak si k nim pořiďte odvlhčovač, který nadbytečnou vlhkost pohltí. Na trhu je k dostání řada přístrojů od těch malých až po větší
absorpční přístroje, které promění všudy přítomnou páru na tekutinu. Záleží pak, na jakém
principu odvlhčovač funguje, vždy je však nutné
pravidelně kontrolovat nádobku s kondenzátem
a pravidelně ho vyprazdňovat. K tomu samozřejmě platí dodržování tří výše uvedených zásad.
5 rada: Odstraňte vzniklá ložiska plísně
Pokud již plíseň v bytě objevíte, pak je nutné
ji neprodleně odstranit. Nábytek otřete vodou
s příměsí protiplísňového přípravku. Vždy je
lepší používat přípravky na přírodní bázi, zejména pokud místnost trvale obýváte. Vždy dbejte
rad a doporučení výrobce. Nábytek poté nechejte důkladně vyschnout.
Pokud je plíseň na zdech, což bývá nejčastější
problém, pak je nutné odstranit samotnou plí-

Plísním se daří v nevětraných místnostech.
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Potraviny, které vám ublíží, pokud je nekonzumuje ve
správném čase. U některých byste to nikdy nečekali

Žijeme proto, abychom jedli. Nebo jíme proto, abychom žili? Každý si tento výrok dokáže
přizpůsobit podle sebe. Někteří skutečně jedí jen
proto, aby dokázali existovat a fungovat během
celého pracovního dne. Jiní se zase cpou a konzumují vše v nadměrném množství.
Čas od času vám však může být po konzumaci
některých jídel skutečně těžko. Nadýmání a plynatost, pocit plnosti a pocit na zvracení. To vše
můžete pociťovat zejména tehdy, když nekonzumujete potraviny ve správném čase.
Možná jste si už i vy vysledovali, že pokud sníte něco těžkého k večeři, tak je vám pak v noci
nevolno, máte špatné sny a celou noc se převalujete. Právě proto jsme si posvítili na potraviny,
které vcelku běžně konzumujeme, ale někdy bohužel ve špatném čase.
Káva
Klasické ráno vypadá v každé domácnosti
podobně. Zazvoní vám budík, vylezete z postele
a jako první si jdete udělat kávu, která vás vzpruží, probudí a dodá energii. Ano, pro někoho je to
nejpřirozenější věc, kterou dělá během dne jako
první. Ale vědci v tomto případě varují. Káva
hned po probuzení nemá takové účinky jako
v případě, když si ji dopřejete až třeba hodinu po
probuzení. Tělo totiž po probuzení vytváří látku
zvanou kortizol, která zmírňuje účinky kofeinu
obsaženého v kávě. Právě proto se může stát, že
ranní káva na vás nemá tak povzbuzující účinky.
Sladkosti
Ti, co se zdravě stravují a odmítají jakékoliv cukrovinky, toto vůbec nemusí řešit. Pokud si ale sladkosti nemůžete odepřít, konzumujte je alespoň ve
správném čase. Nikdy jimi nenahrazujte svačinu.
Když už musíte mlsat, dopřejte si cukrovinky
hned po obědě, tedy po hlavním jídle. Sladké pamlsky přispívají ke zvýšení hladiny cukru v krvi,

což může vést k výkyvům nálad. Můžete být nervózní a podráždění. Pokud je ale konzumujete
hned po hlavním jídle, nebude hladina cukru
stoupat tak dramaticky.
Banány
Možná se vám to taky stává. Ráno popadnete
banán a utíkáte do práce či do školy. Jenže samotný banán na prázdný žaludek není správná volba.
Banány totiž mohou snižovat vaši hladinu energie.
Sice obsahují více cukru, který energii naopak
organismu dodává, ale platí to jen po omezenou
dobu. V prázdném žaludku se banán rychle stráví, což může rychle přispět k opětovnému pocitu
hladu a vyšší únavě.
PŘED SPANÍM NIKDY!
Hořká čokoláda
Obecně platí, že hořká čokoláda, zejména ta
s vysokým obsahem kakaa, je zdravá. Nicméně
hořkou čokoládu není vhodné konzumovat před
spaním.
Obsahuje tuk, bílý cukr a velké množství energie, které už nespálíme, a začne se nám ukládat
ve formě tuku. Navíc obsahuje i kofein a látku
zvanou theobromin, což jsou stimulanty, které
narušují kvalitu spánku.
Ostrá, kořeněná jídla
Různé druhy koření stimulují a povzbuzují trávení, takže vyžadují od organismu daleko
větší spolupráci. Z tohoto důvodu není vhodné
konzumovat takto kořeněné pokrmy před spánkem. Místo toho, aby se naše trávení zklidnilo,
narušíme ho ostře kořeněným jídlem. Takové
druhy jídla mohou způsobit i zvýšení tělesné
teploty a noční neklid.
Celer
Celer je zajisté velmi zdravou zeleninou, bohatou na nejrůznější látky, nicméně zrovna před

spaním jej nelze doporučit. Obsahuje veliké
množství vlákniny, která se složitěji tráví a může
se tím narušovat kvalita spánku. Dále působí
močopudně a může se tak stát, že spánek bude
narušen častějším puzením k močení.
Zdroj: pikant.cz

Dotace od obce
Záměrem Obce Malá Morava je i v letošním
roce podporovat kulturu, vzdělávání, sport,
tělovýchovu, turistický ruch a sociální služby.
Podporu formou dotací mohou získat spolky,
sdružení a organizace, které pracují v obci zejména s dětmi, mládeží nebo sociálně potřebnými osobami.
Na webu obce www.obecmalamorava.cz
a úředních deskách obce byl zveřejněný Program, včetně pravidel pro poskytování těchto
dotací s podrobnými informacemi, jak o dotace
žádat, na co a jak je použít.
A nezapomeňte, že příjem žádostí o dotace
končí v neděli 28. února 2021.
Obec Malá Morava

Vzpomínka
Druhého února zemřel ve věku 57 let,
po těžké nemoci, pan Radek ŠAMAJ,
s nímž jsme se o tři dny pozdě rozloučili
v úzkém kruhu rodiny a přátel v obřadní
síni krematoria v Šumperku.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte, prosím,
s námi.
Budeš nám chybět, kamaráde...
Kamila Tóthová
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