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Probíhá druhá vlna digitalizace televizního signálu
Jak již jistě víte, v České republice probíhá
druhá vlna televizní digitalizace. Po dočasném
pozastavení přechodu na nový vysílací standard
DVB-T2 aktualizovala vláda České republiky
termíny pro vypínání stávajících sítí.
Ve čtvrtek 27. srpna 2020 vypnou vysílání ve
stávajícím standardu DVB-T na 32. kanálu vysílače Pardubice - Krásné, a na 33. kanálu vysílač
Jihlava - Javořice, jejichž signál přijímá většina
domácností v Pardubickém kraji a na Vysočině. Zároveň se tentýž den definitivně na nový
standard DVB-T2 přeladí vysílač Jeseník - Pra-

Cyklobusem
kolem Sněžníku

Od soboty 4. 7. 2020 do 28. 9. 2020 v sobotu
a v neděli jezdí linkový cyklobus Litomyšl-Česká Třebová-Lanškroun-Čenkovice-Červená Voda-Králíky-Dolní Morava-Staré Město a zpět.
V naší obci zastavuje na zastávce Malá Morava,
pohostinství.
Jde o vlastní linku, která propojuje kdysi obec
Velkou Moravu (která je od roku 1960 součástí
Dolní Moravy) s Malou Moravou. Dle spolku
Království Králického Sněžníku je tato linka unikátní, protože propojuje všechna místa v Sněžnickém regionu.
Naše redakce tento spoj vyzkoušela. Z Králík měl odjet v 9:50, ale bylo ohlášeno zpoždění
46 minut. Na můj dotaz po důvodu zpoždění
odpověděla průvodčí, že je to kvůli nakládce a vykládce kol, se kterými nemůže pomoci další řidič,
jehož zaplacení je drahé. Když jsme přijeli do Dolní
Moravy, viděli jsme velký provoz, protože se právě
konal sjezd veteránů motocyklů a automobilů. Na
zástavce „Dolní Morava, konečná“, kde je točna, už
dva autobusy stály, a tak byl řidič nucen předvést
kus řidičského umění, aby se zde vůbec vytočil. Měl
totiž za autobusem ještě přívěs na kola.
Když jsem vystupoval, měl jsem různé dojmy, ale
nikdy by mě nenapadlo, že takový spoj bude jezdit,
jen aby si našel mezi cyklisty a turisty své uplatnění.
A jaká je cena jízdného? Na celé lince platí tarif IREDO z Králík do Malé Moravy bez karty
IREDO 20 Kč, s kartou 18 Kč. Z Dolní Moravy
do Malé Moravy bez karty IREDO 20 Kč, s kartou 18 Kč. Více na www.oredo.cz
Petr Mahel

Pozvánka

Spolek Království králického Sněžníku a politická strana Moravané zvou na třetí ročník setkaní u Zemského moravského stromu v pátek 4. 9.
2020 v 16.30 hod.
Strom je zasazen u státní silnice na Králíky,
nedaleko odbočky na Zlatý Potok.

děd z 36. kanálu v Olomouckém kraji a vysílače Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava - Hladnov a
Frýdek-Místek - Lysá hora z 54. kanálu v kraji
Moravskoslezském.
Aby Česká televize poskytla svým divákům
dostatek času na přeladění, spustila vysílání v
novém standardu DVB-T2 již v březnu roku
2018, a to na 26. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále přijímají signál z končící platformy
DVB-T, tak mohou na nový standard přeladit již
nyní. Jelikož se jedná o náročný proces, rádi bychom občanům vaší obce nabídli pomoc.
S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypíná-

ní, způsobu přeladění nebo jiných technických
problémů se můžete obrátit na naše divácké centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mailu
info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace
jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.
Na jiném místě vašeho obecního zpravodaje najdete leták, který proces přechodu na DVB-T2
podrobně vysvětluje.
Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
info@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz

Vítězný pokřik našich fotbalistů po prvním mistrovském zápase proti Brníčku, který vyhráli 5:1. Více
na sportovní straně 16.					
Foto Tomáš Jurka

Podpora prodejen potravin
Obec v letošním roce podpoří provozovatele
prodejen potravin ve Vojtíškově a v Podlesí. Vesnických prodejen v celé republice ubývá, jejich
provoz je vesměs ztrátový a obchody na venkově jsou víceméně službou ve veřejném zájmu.
Zčásti ale plní také funkci komunitního setkávání a jsou nezbytné k zachování základní infrastruktury, a proto se zastupitelé rozhodli každou
prodejnu podpořit dotací ve výši 60.000,- Kč,
která bude muset být použita na částečné krytí
provozních nákladů. Polovinu této částky poskytl obci Olomoucký kraj v rámci Programu obno-

vy venkova Olomouckého kraje.
Bohužel se stále nedaří najít provozovatele obchodu do Malé Moravy. Obec může poskytnout
prostory v bývalé škole, nebo například na bývalé poště. Ovšem není zájem zejména z důvodu
malého počtu obyvatel a častého dojíždění za
nákupy ve větších městech.
Ani pojízdná prodejna v okolí neexistuje. Ale
v hledání nepolevujeme a snad se najde někdo,
kdo by si zde malý obchůdek chtěl otevřít.
Antonín Marinov
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Poutní slavnost na Podlesí

Každoročně v druhé polovině července se
schází poutníci a turisté na poutní slavnosti
sv. Máří Magdaleny v Podlesí.
I letos si pořadatelé zaslouží pochvalu a uznání. Rodina paní kostelnice dala dohromady pracovité ruce a snahu pomoci mamince. Vzorně
vysmejčili kostel a bohatě vyzdobili celý chrám.
Po poutní bohoslužbě se konalo přátelské
posezení pod rozkvetlými starými lípami. Pořadatelé s úsměvem nabízeli voňavé cukroví, koláče, chlebíčky a kvalitní slivovičku. Kdo tam byl,
poznal a chválil pohostinnost a štědrost rodiny
Pospíchalů.
S poděkováním
poutníci a turisté z okolí

Tempura
TĚSTÍČKO: hladká mouka 3 lžíce, ledová
voda 15–20 ml, ledové kostky 2 ks, sůl.
OMÁČKA: bílá ředkev 150 g, jablečný ocet 2
lžíce, sójová omáčka 2 lžíce, olej na smažení 200 ml.
POSTUP: Z hladké mouky a studené vody
umíchejte metličkou řídké těstíčko. Nechte půl
hodiny odpočívat v lednici. Ředkev nastrouhejte
najemno, přidejte jablečný ocet a sójovou omáčku
a osolte. Pokud je omáčka příliš silná, nařeďte dle
chuti vodou. Omáčka by měla být jemná, všechny chutě v rovnováze. Rozpalte olej na smažení
na nejvyšší možnou teplotu (fritovací hrnec na
maximum, obvykle 180 °C). Do těstíčka přidejte
kostku ledu, aby si udrželo nízkou teplotu. Pracujte svižně, aby těstíčko příliš nezřídlo. Tajemství
a kouzlo tempury tkví ve velkém rozdílu teplot.
Jedině tak vzniknou křupavé bublinky v těstíčku.
Výhonky kopřivy namáčejte v těstíčku a
zprudka smažte. Stačí jen mžik. Odkládejte na
ubrousek, aby odkapal přebytečný tuk. Ihned
podávejte s omáčkou.

Ledový zelený čaj
s okurkou

Vyzkoušejte dokonalý osvěžující nápoj, který
spojuje zelený čaj s osvěžující limetkou a salátovou okurkou. Cukr přidejte podle vlastní chuti,
někdo se obejde i úplně bez něj…
SUROVINY (4 PORCE): zelený čaj bez příchutě 4 sáčky, menší salátová okurka 1 ks, limeta 4 ks, třtinový cukr 3–4 lžíce, lístky čerstvé
máty, horká voda 500 ml, vychlazená sodovka
250 ml, pořádná hrst ledu.
POSTUP: Sáčky zeleného čaje zalijte 500 ml
horké vody a nechte je louhovat 2–3 minuty.
Podle chuti čaj oslaďte a dejte vychladit. Okurku
nakrájejte na tenké plátky a vložte je do džbánu s
vychlazeným čajem. Přidejte kolečka limety, led,
dolijte sodovkou a ozdobte mátou.

DOVOLENÁ

v září
MUDr. Kubáček Svatopluk
ve dnech
od 17. do 23. 9. 2020

4 - DEVÍTKA č. 4/2020

Srpen je ideální čas na výsev zeleniny,
na které si můžete pochutnat ještě do zimy
Nenechejte vaši zahradu ležet po sklizni ladem
Léto je na vrcholu. I když už svatá Anna předznamenala chladná rána a dny se pomalu krátí,
slunce má přes den stále velkou sílu. Tak proč
toho nevyužít a nezasadit si něco, z čeho budete
mít užitek i na podzim?
Vsaďte na saláty
Konec léta a začátek podzimu je ideální dobou
pro vysévání listové zeleniny, třeba polníčku. Pokud jej vysejete v srpnu, raději volte stinné stanoviště, kde jej nebudou ohrožovat vysoké teploty, které se v srpnu objevují. Polníček obsahuje
velké množství minerálních látek a vitaminů,
hlavně vitaminu C, ale také vitaminu A, E, betakarotenu. V srpnu můžete také vysévat špenát.
I ten potřebuje stinnější stanoviště. Nebojte se
také sáhnout po semínkách mangoldu, a pokud
si chcete dopřát první jarní salát, je nejvyšší čas
zasít salát. Z ozimých salátů se nejčastěji vysévá
tuzemská odrůda Humil.

Pro milovníky ředkviček
Milujete štiplavou chuť ředkviček? Pak si je
můžete dopřát i na podzim. Mají krátkou vegetační dobu, 30-40 dní, takže je můžete směle
zasít až do konce srpna. Záhon pro ředkvičky
by však neměl být přehnojený, jinak by mohlo
dojít ke špatnému vývinu bulv. Ředkvičky jsou
skvělou zeleninou, která posiluje srdce. Kromě
bulv však můžete zužitkovat také listy. Vadí-li
vám štiplavá chuť ředkviček, pak si zasejte ředkev vodnici, která je úžasně šťavnatá a mohou ji
i malé děti.

Štavnatá mrkev
Ještě před příchodem zimy si můžete pochutnat také na čerstvé mrkvi. Vyhledejte odrůdu
s názvem Rondo. Její vegetační doba se pohybuje okolo 80 dní, takže vám stihne ještě bez problémů dozrát. Této mrkvi musíte dopřát dostatek
zálivky a živin, ale její chuť vás opravdu velmi
překvapí. Kromě mrkve si také můžete ještě dopřát řapíkatý fenykl, který dozrává přibližně za
70 dní. Je skvělý do zeleninových salátů a příznivě ovlivňuje trávení.
Zdroj: hobby.instory.cz

Zázvor si pěstujte donekonečna doma
Zázvor lékařský je rostlina oblíbená pro aromatickou chuť a vůni svého kořene. Právě z něj připravujeme v létě zázvorové limonády a na podzim
čaje s medem a citrónem při nachlazení. Možná i

vám se stalo, že vám zázvor doma vyklíčil dříve,
než jste jej stihli spotřebovat. Co ho místo vyhazování raději zasadit a už nemuset do obchodu?
Přívlastek lékařský nemá zázvor jen tak. Jeho
léčivé schopnosti jsou známé už od starověku,
především v čínské medicíně má své stálé místo.
Právě z Číny ostatně tato rostlina pochází
a rozšířila se odtud do světa. V současnosti je
rekordmanem v pěstování zázvoru Indie.
Zvládnete to v domácích podmínkách
Chcete-li mít zázvor pořád při ruce ať už proto, že vás štve jeho cena, nebo jen zkrátka milujete jeho chuť a účinky, zpozorněte. Dá se totiž velmi snadno pěstovat i v domácích podmínkách.
Jakožto rostlina pocházející ze subtropického
až tropického podnebí se nehodí na zahradu, ale
pouze do květináče či do skleníku.
Nejlepší je samozřejmě sázet zázvor na jaře.
Dělá se to tak, že se odřeže kousek kořene, který
jste si přinesli z obchodu. Pro pěstování rostliny
není vhodný jakýkoliv kousek, musí obsahovat
očka. Právě z nich totiž zelená rostlina připomínající trochu trávu vyroste.
Takový kus dáte do květináče a se zeminou tak,
aby ona očka směřovala vzhůru. Zázvor by měl být
zasazen do půdy, jejíž vlhkost budete doma udržovat, a květináč by měl být umístěn na dostatečně
světlém místě. Přímo slunce ale není úplně vhodné.
Na podzim můžete „sklízet“ a dál množit
Když se vám bude dařit, poroste zázvor v následujících týdnech až do výšky přes padesát centimetrů.
Rostlinu roste pravidelně pomocí rozprašovače.
Na podzim pak můžete z květináče rostlý kořen vybrat a odříznout část, kterou nezpracujete,
ale použijete na další pěstování. A takto jednoduše to můžete praktikovat pořád dokola.
Alice Konopásková
Zdroj: onlyu.cz

Paštika z lišek

Co potřebujeme: půl kilogramu čerstvých lišek, 2
větší cibule, trochu tymiánu, petrželovou nebo celerovou nať, dvě lžíce červeného vína, 80 g másla, sůl,
mletý pepř, trochu vody na počáteční podlití.
Příprava: Nakrájenou cibuli udusíme na másle
a přidáme drobně nasekané lišky. Stále mícháme
a dusíme 10 minut. Pak přidáme ostatní přísady
a držíme na ohni, dokud se voda neodpaří a nevznikne hustá pasta. Můžeme ji tvarovat, je vynikající jako nádivka drůbeže nebo na topinky.
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O včelách a včelaření
O historii vývoje druhu včela nemáme příliš mnoho konkrétních znalostí, protože fosilní
nálezy včel jsou velmi vzácné. Na základě těchto nálezů vědci usuzují, že včely se vyvinuly asi
před 80 milióny let z hmyzu podobného vosám,
které se přestaly živit masitou stravou a přešly
na nektar a pyl rostlin. Vlivem změny stravy
a specifických přírodních podmínek se na Zemi
vyvinulo několik tisíc druhů čeledi včelovitých.
Do této čeledi náleží rod včela (Apis), která má
dnešní podobu více než 15 miliónů let. Rod včela
zahrnuje 4 druhy, a to: včela zlatá (Apis dorsata),
včela květná (Apis florea), včela indická (Apis
cerana) a včela medonosná (Apis mellifera).
Včela zlatá žije v tropické a subtropické oblasti
Asie, zejména v horských oblastech Indie. Včela
květná žije v tropech Asie od Ománu po Indonésii. Včela indická se vyskytuje hlavně v Indii,
Číně a Japonsku. Včela medonosná je vývojově
nejdokonalejší druh rodu včela a nejlépe se hodí
k chovu. Původně byla rozšířena v Evropě, Africe a Přední Asii. Dnes včela medonosná pokrývá prakticky celé člověkem obydlené území
zeměkoule. Od poslední doby ledové, před 500
000 lety, se druh včely medonosné diferencoval
do několika plemen. Ve střední Evropě se chová
hlavně včela medonosná kraňská (Apis mellifera
carnica). Toto plemeno se vyznačuje mírností,
malou zimní spotřebou, rychlým jarním rozvojem, nízkou rojivostí a vysokým medným výnosem. Proto je oblíbená i u našich včelařů.
Včelaři se v ČR sdružují v Českém svazu včelařů (ČSV) a k letošnímu červenci má svaz 55
300 členů, kteří chovají téměř 621 400 včelstev.
ČSV se organizačně člení na 77 okresních organizací (OO) a 1 099 základních organizací (ZO).
Neorganizovaných včelařů je v ČR asi 3 100.
Většina včelařů včelaří ze záliby a chov včel má
jako „koníčka“. Jen malé procento včelařů má
včelaření jako zaměstnání a hlavní zdroj obživy.
Úspěšné včelaření však předpokládá mít dobré znalosti života včelího společenství a stále se
vzdělávat studiem odborné literatury a získávat
zkušenosti od dlouholetých včelařů.
V Hanušovicích sídlí ZO ČSV Hanušovice,
která sdružuje včelaře z poměrně širokého okolí. Do obvodu její působnosti spadají katastrální
území Hanušovice, Kopřivná, Lužná, Hynčice,
Potůčník, Prameny, Sklená, Labe, Pusté Žibřidovice, Nové Losiny, Pleče, Habartice, Žleb, Vlaské,
Vysoká, Vojtíškov, Malá Morava, Sklené, Zlatý
Potok, Vysoký Potok, Podlesí a Křivá Voda. ZO
Hanušovice má k 1. 7. 2020 49 řádných členů,
kteří chovají 672 včelstev. V ZO Hanušovice je
dále zaregistrováno 9 členů jiných ZO, kteří mají
v obvodu naší ZO stanoviště svých včelstev.
Základem úspěšného včelaření je především
dobrý zdravotní stav včelstev, která jsou v posledních letech ohrožována mnoha nemocemi
a parazity. Pro prevenci je vypracována metodika Státní veterinární správy a povinná ošetření proti nejzávažnějším onemocněním včelstev musí provádět každý včelař i nečlen svazu.
V současné době se jedná o tzv. varroázu a bakteriální onemocnění mor včelího plodu (MVP).
Varroáza není nemoc jako taková, jde o roztoče,
který parazituje na dospělých včelách a množí se na včelím plodu (larvách). Ranky po sání
roztoče jsou pak vstupní branou různých infekcí, viróz a bakterií, které jsou příčinou oslabení

včelstev a vedou až k jejich úhynu, hlavně v zimním období. V boji s varroázou se bohužel neobejdeme bez aplikace chemických prostředků,
samozřejmě při dodržení veterinárních předpisů, které zaručují nulovou kontaminaci včelích
produktů. Pokud se objeví ve včelstvech bakteriální onemocnění MVP v určitém rozsahu daném
kriterii veterinárních předpisů, včelstva se neléčí,
ale utratí se a spálí s celými úly a spalitelným vybavením včelaře. Výskyt roztoče varroa je každoročně v únoru zjišťován z odebraných vzorků
spadu ze dna úlů, které se zasílají k rozboru do

laboratoře Státního veterinárního ústavu (SVÚ)
v Olomouci. Nákazu včelstev morem monitoruje sám včelař při běžných prohlídkách včelstev,
nebo je zjišťována ze vzorků zimního spadu ze
včelstev, nacházejících se v ochranných pásmech
ohnisek MVP v laboratoři SVÚ.
Zdravotní stav včelstev v naší ZO se daří držet
na velmi dobré úrovni. Zamoření varroázou je
minimální a MVP se za dobu existence ZO vyskytl pouze u dvou včelařů.
Ing. Milan Doležal
Jednatel ZO Hanušovice

70 let od založení
včelařského spolku v Hanušovicích
Úvodem něco z historie včelařských spolků
v našem regionu.
Dne 16. 4. 1900 byl v Hanušovicích na veřejné schůzi založen německý včelařský spolek, do
kterého se přihlásilo asi 40 včelařů. Spolek se stal
pobočkou německého pražského spolku, který
fungoval jako zemské ústředí pro Čechy a byl
mu přidělen název „Horní Pomoraví“. Hanušovický spolek sdružoval včelaře z Rudy n/Mor.
a přilehlých obcí, Hanušovicka, Staroměstska
a Branenska. V roce 1905 měl spolek již 77 členů a 544 včelstev. Hanušovický včelařský spolek
„Horní Pomoraví“ v roce 1924 přestoupil z pražského německého spolku do brněnského „Německo-moravského včelařského svazu“. V tomto
roce byl založen včelařský spolek Podlesí (Krumperky), kam přešli členové hanušovického spolku
bydlící v Podlesí a v okolních obcích. V roce 1927
byl založen včelařský spolek Staré Město p. Sn.,
kam přešli tamní včelaři, dosud organizovaní
v Hanušovicích. K zániku německého včelařského spolku došlo v roce 1945 po skončení II. světové války a odsunu německého obyvatelstva.
O založení poválečného včelařského spolku
v Hanušovicích se nedochovaly žádné doklady,
jen v městské kronice Hanušovic je zápis o založení včelařského spolku v Hanušovicích v roce
1950 s 25 členy a 212 včelstvy. Podle pamětníků
byli jeho funkcionáři: předseda – František Bank,
jednatel – František Bezslezina, místopředseda
– Josef Krátký a pokladník – Antonín Hanzal.
O existenci spolku se až do roku 1957 nedocho-

valy žádné doklady o jeho činnosti. V roce 1957
měl spolek 53 členů a 343 včelstev a byl organizací Československého včelařského svazu se sídlem v Praze. Obvod působnosti hanušovického
spolku se tehdy v podstatě shodoval se současnou působností Základní organizace Hanušovice
Českého svazu včelařů, z. s. (ZO ČSV, z. s.). Do
obvodu působnosti ZO Hanušovice spadají tato
katastrální území: Hanušovice, Kopřivná, Lužná, Prameny, Hynčice na Mor., Potůčník, Pleče,
Sklená, Labe, Pusté Žibřidovice, Pekařov, Nové
Losiny, Habartice, Vlaské, Křivá Voda, Podlesí,
Vysoký Potok, Zlatý Potok, Malá Morava, Sklené,
Vojtíškov, Vysoká a Žleb. Krom soukromých včelařů choval včelstva v našem regionu v 60. letech
i Státní statek Hanušovice a Malá Morava, oba
po 100 včelstvech. Tyto chovy postupně zanikly.
Pod ZO Hanušovice byl od roku 1987 převeden
Pokusný včelín Pekařov, Výzkumného ústavu včelařského Dol s 80 včelstvy. V současnosti je naším
registrovaným členem. Aktuální stav členské základny ZO Hanušovice je 49 členů s 672 včelstvy.
Věkový průměr členů je 51,2 let. Včelaři vykázané
roční výnosy medu se pohybují od 5 do 12 tun,
vosku až 500 kg ročně. Výnosy medu v letošním
roce se jeví jako nejnižší za posledních 40 let.
Zpracoval:
Ing. Milan Doležal,
jednatel ZO Hanušovice,
s využitím údajů v publikaci Ing. Miloše Vymětala: Včelařský spolek v Hanušovicích, vydané v roce
1990 k 40. výročí založení ZO ČSV Hanušovice
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Stížnost na technický stav komunikace Vlaské - Vysoká
JUDr. Karel Reichl
Malá Morava – Vysoká
Vysoká 22. července 2020
Správa silnic Olomouckého kraje
Lipenská 120
772 00 Olomouc

Komunikace do vesnice Vysoká je významná,
ve srovnání s obdobnými silnicemi v této oblasti,
tím, že se zde narodil otec známého hudebního
skladatele Franze Schuberta, který má zde své
kořeny. Za tímto účelem sem jezdí nejen trvale
žijící obyvatelé a chataři, ale i autobusové zájezdy
s turisty, zejména z Rakouska a Německa, kteří

navštěvují tato památná místa.
V zákonem stanovené lhůtě, chci být informován o učiněném opatření.
Na vědomí: Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
S pozdravem
JUDr. Karel Reichl

Věc: stížnost a upozornění na komunikační závadu
Do obce Vysoká jezdím nejméně 40 roků,
z toho 20 roků zde bydlím trvale. Nepamatuji si,
že by se silnice 3. třídy: Vlaské – Vysoká za tuto
dobu někdy opravovala. Vždy se prováděla pouze
běžná údržba. Čas zapříčinil to, že již delší dobu
je komunikace v dezolátním stavu. K dnešnímu
dni nezapočala ani její běžná údržba, přestože
na některých okolních komunikacích stejného
významu, někde i méně devastovaných, údržba
již proběhla, dokonce i souvislá oprava povrchu.
Blíží se konec července 2020 a stále jezdíme po
této komunikaci. Lze předpokládat, že do podzimu 2020 bude provedena alespoň běžná údržba.
Na jaře 2021 bude opět vozovka v dezolátním
stavu. Komunikace má vyježděné koleje a vyvýšený střed vozovky. Při zimní údržbě je z tohoto
důvodu povrch opět poškozen, avšak obsluha
pluhu za to jistě nemůže. Naskýtá se otázka, kolik měsíců v roce a zda vůbec budeme jezdit alespoň po přijatelné komunikaci?

„Paranormální jev“
na Vysoké

spočívá v umístění dopisu v informační tabuli,
který upozorňoval na zdevastovanou silnici III/
31241 směřující z Vlaského na Vysokou.
Je všeobecně známo, že tato silnice je snad ze
všech okolních komunikací stejného významu
nejvíce v dezolátním stavu. Ke konci července
2020 nedošlo ani k její běžné údržbě. Většinu
trvale žijících obyvatel, ale i chatařů a chalupářů,
zajímá, jak to s touto silnicí bude v budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že na Vysoké jsem již nejméně 40 roků a po této komunikaci často jezdím, tak
je samozřejmé, se o uvedený problém zajímám.
Dotazem zaměstnanců Správy a údržby silnic
v Šumperku jsem se nic konkrétního nedozvěděl.
Rozhodl jsem se tudíž upozornit na komunikační závadu „vyšší místa“, která rozhodují o dalším
postupu. Napsal jsem dopis na Správu silnic Olomouckého kraje a na Krajský úřad Olomouckého
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
abych se dozvěděl řešení výše uvedeného problému a následně informoval občany z Vysoké. Ve
čtvrtek 23. 7. 2020 jsem umístil kopii dopisu na
informační tabuli v obci Vysoká. Domníval jsem
se, že občany z Vysoké bude zajímat zpětná vazba.
Následujícího dne jsem v odpoledních hodinách
zjistil, že dopis z informační tabule „zmizel“. Proto jsem tam opětovně umístil kopii tohoto dopisu.
Během pěti dnů jsem vyvěsil celkem čtyři kopie
„záhadně“ zmizelého dopisu. Vždy po několika
hodinách „se vytratily“. Po pěti dnech jsem to již
vzdal. Došel jsem k závěru, že proti „paranormálnímu jevu“, případně „bytostem“ se bojovat nedá.
Pro bližší informovanost přikládám kopii výše
zmíněného dopisu a také odpověď Správy silnic
Olomouckého kraje.
JUDr. Karel Reichl

Kousek nad pilou, na silnici směr Podlesí, probíhá plánovaná oprava mostku.

Foto Luboš Mahel
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Zápis z 8. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 25. 6. 2020 od 16.00 hodin 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), Antonín Marinov (3), Štěpán Morong (5), Petr Pospíchal (6), Mgr. Olga Temňáková (9).
Nepřítomni členové zastupitelstva obce:
Jan Kouřil (2), Pavel Morong (4), Karel Svoboda (7), Ing. René Šebek (8).
Přítomni občané:
L. P., I. K., J. R., P. H., V. B., A. U., J. 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 zasedání a zpráva o činnosti
obecního úřadu.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2020.
6. Závěrečný účet obce za rok 2019.
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava.
8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava.
9. Rozpočtová opatření.
10. Provedená opatření starosty.
11. Výsledek hospodaření obce za leden-květen 2020.
12. Kalkulace vodného.
13. Souhlas se stavbou:
- Zlatý Potok,
- Vysoká.
14. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov.
15. Žádost o pacht pozemků Sklené.
16. Žádost o pacht pozemků Křivá Voda.
17. Žádost o pacht pozemků Malá Morava.
18. Žádost o směnu pozemků Malá Morava.
19. Žádost o prodej pozemků Podlesí.
20. Žádost finanční dar – Asociace rodičů.
21. Žádost o dotaci Sokol Malá Morava.
22. Žádost o dotaci Farnost Malá Morava.
23. Stížnost na sousedské vztahy.
24. Směna nemovitostí Podlesí.
25. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava.
26. Rozpočtová opatření MŠ Malá Morava.
27. Souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Horní Pomoraví.
28. Řád veřejných pohřebišť.
29. Půjčky FRB.

30. Přijetí dotace na podporu prodejen v obci.
31. Přijetí dotace na opravu komunikací.
32. Přijetí dotace na podporu SDH.
33. Memorandum o destinační spolupráci.
34. Informace o projednávaném územním plánu.
35. Informace o opatření proti suchu.
36. Diskuze.
37. Závěr jednání.
1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního jednání. Do
diskuze se nikdo nepřihlásil.
2020/08/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 5:0:0 (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 Waltera Köhlera
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.
Starosta informoval o situaci v obci během nouzového stavu a o nákupu
potřebných prostředků jako byly roušky, desinfekce, rozprašovače, stojany,
plexi skla na OÚ a ozonový generátor. Celkové náklady byly 157 000,00 Kč.
Dále poděkoval ženám z obce za obětavost při šití roušek pro další spoluobčany. Obec distribuovala všem zájemcům z řad občanů i chatařů textilní
roušky a dezinfekci na ruce. Dále informoval, že s ohledem na situaci byly
zrušeny Malomoravské slavnosti, které se měly konat v srpnu.
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
5. Mezitimní závěrka 1-3/2020
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.
ZO bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účetní závěrky za
období 1-3/2020.
6. Závěrečný účet obce za rok 2019
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, výsledek hospodaření obce,
rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB
a SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaření MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet je
zveřejněn na úředních deskách a webu obce.
Příjmy celkem po konsolidaci: 16.764.049,31 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 16.386.108,06 Kč
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet + ČNB: 13.517.354,82 Kč
Sociální fond: 270.439,80 Kč
Fond rozvoje bydlení: 578.618,24 Kč
Fond vodohospodářského majetku: 197.473,00 Kč
Dlouhodobé závazky: 2.035.885,00 Kč
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok
2019, a to bez výhrad.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2019
Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných
se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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2020/08/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2019 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2019
Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel
diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2019 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
2020/08/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá
Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2019 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

objektu p. č. 15, 90/1. v k. ú. Vysoká u Malé Moravy“. Jedná se o stavbu
určenou k rekreaci. Stavba jako taková je bez připomínek, ovšem souhlas
je navržen udělit s výhradou, jelikož na sousedních pozemcích ve vlastnictví obce (i přesto, že jsou v KN vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace) se dle názoru ZO žádná užívaná komunikace, ve smyslu Zákona
o pozemních komunikacích, nenachází. Obec proto nebude nově zřizovat,
obnovovat či udržovat cesty na těchto pozemcích. Komunikace na těchto
pozemcích neexistují, pozemky jsou porostlé vzrostlými stromy, nyní je ani
nikdo neužívá.
Starosta otevřel diskuzi. Zastupitelé předložený názor podpořili.
2020/08/08: ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Novostavba
rekreačního objektu p. č. 15, 90/1. v k. ú. Vysoká u Malé Moravy“ s výhradou, že není zajištěn příjezd k této nemovitosti po obecních cestách.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

9. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100007/2020 včetně
důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 767.076,00 Kč, ve výdajích o 962.076,00 Kč a financování bylo navýšeno o 195.000,00 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č. 3 tohoto zápisu. Starosta otevřel
diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/05: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100007/2020.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

14. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov
Paní O. V. požádala obec o pacht části pozemku p. č. st. 194 v k. ú. Vojtíškov. Část tohoto pozemku o výměře cca 65 m2 již dlouho užívá jako zahradu. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla všeobecná diskuze o místě pachtu.
2020/08/09: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. st. 194
v k. ú. Vojtíškov o výměře cca 65 m2.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

10. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 03, 04, 05, 07, 08 a 09/2020,
kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001,
100002, 100003, 100004, 100005 a 100006/2020, tato opatření jsou přílohou č. 3 zápisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 6/2020
– o uzavření darovacích smluv na poskytnutí daru za požární zásah hasičům. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí opatření starosty.

15. Žádost o pacht pozemků Sklené
Manželé B. požádali obec o pacht části pozemku p. č. 890, ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Sklené u Malé Moravy o výměře cca 12 m2. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla všeobecná diskuze o místu pachtu.
2020/08/10: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. 890,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Sklené u Malé Moravy o výměře cca 12 m2.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

11. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2020
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uvedeném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v období leden až květen 2020.

16. Žádost o pacht pozemků Křivá Voda
Xxx, požádal obec o pacht pozemků za účelem zemědělské činnosti na
těchto pozemcích.:
k. ú. Křivá Voda p. č. 118/1 výměra 761 m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 176/4 výměra 101 m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 267/2 výměra 172 m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 350 výměra 1 608 m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 355 část výměra 120 m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 361/2 část výměra 420m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 366 výměra 1 101 m2
k. ú. Křivá Voda p. č. 370 výměra 755 m2
k. ú. Vlaské p. č. 710/3 výměra 3 850 m2
Starosta otevřel diskuzi. Proběhla diskuze o jednotlivých místech pachtu
a jejich užití a bylo navrženo některé nemovitosti nepropachtovat z důvodu
nevyužití pro zemědělskou činnost.
2020/08/11: ZO schvaluje záměr pachtu nemovitostí p. č. 118/1, trvalý
travní porost o výměře 761 m2, p. č. 176/4, trvalý travní porost o výměře
101 m2, p. č. 267/2, trvalý travní porost o výměře 172 m2, p. č. 350, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 608 m2, p. č. 361/2 , ostatní
plocha, ostatní komunikace část o výměře 420 m2 a p. č. 366, trvalý travní porost o výměře 1 101 m2, vše k. ú. Křivá Voda. Ostatní požadované
pozemky nebudou propachtovány.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

12. Kalkulace ceny vodného na rok 2020
Ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a úplné
informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě Metodického
pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly zpracovány přílohy podle uvedené metodiky a budou zveřejněny i na internetových stránkách obce. Obec
Malá Morava vlastní a provozuje 5 vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí a Vysoký Potok. Zveřejněné údaje
jsou společné za všechny vodovody. Stočné není účtováno. V loňském roce
byla cena fakturovaná 19,13 + 15 % DPH = 22,00 Kč za 1 m3 vody. V návaznosti na platné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
kdy od 1. 5. 2020 je vodné zařazeno do skupiny se sníženou sazbou DPH ve
výši 10 %, a návrhem je účtovat vodné v následující výši:
Cena za 1 m3 vody v období 1. 1.-30. 4. 2020 je 19,13 Kč + 15 % DPH,
tj. 22,00 Kč.
Cena za 1 m3 vody v období 1. 5.-31. 12. 2020 bude 20,00 Kč + 10 %
DPH, tj. 22,00 Kč.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO bere na vědomí porovnání položek výpočtu vodného.
2020/08/06: ZO schvaluje cenu za odběr 1 m3 pitné vody z obecního
vodovodu ve výši 22,00 Kč včetně příslušné sazby DPH.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
13. Souhlasy se stavbami
- Zlatý Potok
Společnost OHF WERKE SE, se sídlem Generála Šišky 2082/26, Praha,
zastoupená Ing. O. H. požádala obec o souhlas se stavbou „Rekreační chata
na pozemku p. č. 215/1 v k. ú. Zlatý Potok“. Jedná se o stavbu k rekreaci.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/07: ZO souhlasí s umístěním a realizací stavby „Rekreační
chata na pozemku p. č. 215/1 v k. ú. Zlatý Potok“.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
- Vysoká
Ing. M. K. požádal obec o souhlas se stavbou „Novostavba rekreačního

17. Žádost o pacht pozemků Malá Morava
Pan Š. F. požádala obec o pacht části pozemku p. č. st. 228, a části p. č. 283/10
v k. ú. Malá Morava. Žádost odůvodnil tím, že části těchto pozemků užívá jako zahradu a kůlnu pro skladování dřeva. Skutečnost je ovšem jiná.
Některé z požadovaných částí již více let smluvně užívají dva občané z bytového domu č. p. 89 na Malé Moravě. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla
diskuze o jednotlivých místech pachtu a jejich užití.
2020/08/12: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. st. 225
zastavěná plocha a části p. č. 283/10 orná půda a nádvoří v k. ú. Malá
Morava, vše o celkové výměře cca 354 m2.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
18. Žádost o směnu pozemků Malá Morava
Pan W. K. požádal obec o směnu obecních pozemků, které navazují na
jeho nemovitosti nebo na nemovitosti společnosti Farma Morava. Jedná se
o p. č. 176/6, 136/10, 136/12 a 714 v k. ú. Vysoký Potok a p. č. 839, 892/1
a 16/12 v k. ú. Sklené u Malé Moravy. Obci nabízí pozemek p. č. 217/11
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v k. ú. Malá Morava, na kterém se nachází vedení a zařízení obecního vodovodu. Jedná se o zahradu, kterou užívá paní xxx. Starosta otevřel diskuzi.
Proběhla diskuze ke směně pozemků.
2020/08/13: ZO schvaluje záměr směny pozemků p. č. 176/6, ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 44 m2, p. č. 136/10, ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 106 m2, 136/12, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 252 m2, p. č. 714, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97 m2 vše v k. ú. Vysoký Potok a p. č. 839, trvalý travní
porost o výměře 146 m2, p. č. 892/1 , ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 188 m2 a p. č. 16/12, trvalý travní porost o výměře 189 m2
v k. ú. Sklené u Malé Moravy za pozemkem p.č. 217/11, zahrada o výměře 1 097m2 v k. ú. Malá Morava.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
19. Žádost o prodej pozemků Podlesí
Jednatel společnosti Farma Morava s. r. o. pan W. K. požádal obec o odprodej pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zastavěny stavbami v majetku jejich společnosti.
Jedná se o pozemky v k. ú. Podlesí-město:
- p. č. st. 252, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 125 m2, který je
zastavěný budovou teletníku (zemědělská stavba bez domovního čísla),
- p. č. st. 247/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2, který je
zastavěný budovou seníku (zemědělská stavba bez domovního čísla),
- p. č. st. 236/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2, který je
zastavěn budovou ocelokůlny (zemědělská stavba bez domovního čísla).
Obec neprodává pozemky, ovšem výjimkou jsou pozemky zastavěné
stavbami. Všechny výše uvedené pozemky jsou zastavěny zemědělskými
stavbami. Starosta otevřel diskuzi. Proběhla diskuze k prodeji pozemků.
2020/08/14: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Podlesí
-město:
p. č. st. 252, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 125 m2, který je
zastavěný budovou teletníku (zemědělská stavba bez domovního čísla), p. č. st. 247/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 552 m2, který
je zastavěný budovou seníku (zemědělská stavba bez domovního čísla)
a p. č. st. 236/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 109 m2, který je
zastavěn budovou ocelokůlny (zemědělská stavba bez domovního čísla).
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
20. Žádost finanční dar – Asociace rodičů
Starosta informoval o obdržené žádosti od Asociace rodičů a přítel zdravotně postižených dětí v ČR, která byla podána mimo pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. ZO
se rozhodlo danou žádost nepodpořit, protože není spjata přímo s obcí, je
to uniformní žádost.
2020/08/15: ZO neschvaluje poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
21. Žádost o dotaci Sokol Malá Morava
Starosta informoval o obdržené žádosti o poskytnutí mimořádné dotace
ve výši 20.000,00 Kč od Sokola Malá Morava, která je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. S ohledem na
vládní omezení spojená s COVID-19 nebylo možné konání Velikonoční
zábavy nebo turnaje „O pohár starosty obce“, kde organizace měla možnost
získat další prostředky na svou činnost.
Starosta otevřel diskuzi. ZO žádost s ohledem na situaci podpořilo.
2020/08/16: ZO schvaluje dotaci ve výši 20.000,00 Kč formou daru
pro Sokol Malá Morava.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
22. Žádost o dotaci Farnost Malá Morava
Starosta informoval o obdržené žádosti o poskytnutí dotace na nové
zemní vedení hromosvodu na kostele v Malé Moravě, která je podána
mimo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. Starosta otevřel diskuzi. ZO žádost podpořilo.
2020/08/17: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč formou daru pro Farnost Malá Morava.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
23. Stížnost na sousedské vztahy
Starosta předložil informaci od paní G. Š., bydlící v bytě v obecním
domě Podlesí xxx, o situaci a sousedských vztazích v domě v rámci soužití
s nájemníky Majznerovými. Starosta otevřel diskuzi. Přítomní zastupitelé

diskutovali o poskytnutých informacích a doporučili smírné jednání vedené panem starostou.
2020/08/18: ZO pověřuje starostu obce vedením smírného jednání
k řešení sousedských vztahů nájemníků v domě Podlesí xxx.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
24. Směna nemovitostí Podlesí
Starosta informoval o výsledku ocenění nemovitostí ke směně, jejíž záměr byl schválen na minulém jednání. Jedná se o části pozemků
(J. C.) p. č. 561/3 a 561/5 (podle geometrického plánu označených jako
p. č. 561/11 o výměře 69 m2 a p. č. 561/10 o výměře 473 m2) za obecní
pozemek p. č. 683/2 o výměře 354 m2 v k. ú. Vysoký Potok.
Ocenění pozemků:
- p. č. 561/11 o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p. č. 561/10 o výměře 473 m2, trvalý travní porost 39.630,- Kč,
- p. č. 683/2 ostatní plocha o výměře 354 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 10.620,- Kč.
Starosta otevřel diskuzi k možnostem úhrady nákladů spojených se směnou pozemků. P. Köhler navrhl, aby náklady hradil žadatel, jak je běžné.
2020/08/19: ZO schvaluje směnu nemovitostí p. č. 561/3 a 561/5 (podle geometrického plánu označených jako p. č. 561/11 o výměře 69 m2
a p. č. 561/10 o výměře 473 m2) za obecní pozemek p. č. 683/2 o výměře
354 m2 v k. ú. Vysoký Potok, vzájemným zápočtem cen. Náklady na převody nemovitostí uhradí žadatel.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
25. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava
ZO byla předložena zpráva o výsledku hospodaření MŠ Malá Morava,
příspěvkové organizace za rok 2019 a žádost o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2019 do rezervního fondu MŠ Malá Morava.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/20: ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ Malá Morava,
příspěvkové organizace za rok 2019 a ZO schvaluje převod kladného
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 669,23 Kč do rezervního
fondu MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
26. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava
Obec Malá Morava schválila v roce 2019 rozpočet pro MŠ Malá Morava
na rok 2020. V průběhu roku 2020 došlo ke změnám, které byly ZO předloženy. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 8.074,34 Kč.
Upravený rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2020:
Příjmy: 2.271.294,34 Kč
Výdaje: 2.271.294,34 Kč
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/21: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 MŠ Malá
Morava, příspěvkové organizace.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
27. Souhlas se zařazením obce do územní působnosti MAS Horní Pomoraví
Starosta seznámil s informací od MAS Horní Pomoraví, kdy ještě neskončilo stávající programové období EU, ale již nyní se musí MAS připravovat na nové plánovací období EU na roky 2021 až 2027. Proto byla
obec Malá Morava požádána o projednání souhlasu zastupitelstva obce se
zařazením obce do územní působnosti MAS Horní Pomoraví pro období
2021-2027. Tento souhlas umožní neziskovým organizacím, podnikatelům
a veřejným subjektům z území naší obce žádat o podporu přes MAS Horní Pomoraví. Následně po sesbírání souhlasů obcí MAS Horní Pomoraví
zahájí přípravu komunitního projednávání aktualizaci strategie MAS. Starosta otevřel diskuzi. ZO kladně kvitovali dosavadní spolupráci a zařazení
podpořili.
2020/08/22: ZO schvaluje zařazení území obce Malá Morava do územní působnosti MAS Horní Pomoraví na programové období 2021-2027.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
28. Řád veřejných pohřebišť
Obec Malá Morava je provozovatelem veřejného pohřebiště Malá Morava, veřejného pohřebiště Vojtíškov a veřejného pohřebiště Podlesí. Obec
Malá Morava je provozovatelem veřejných pohřebišť podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“). Pro veřejná pohřebiště je stanovena povinnost provozovatele vydat řád veřejného pohřebiště
v ustanovení § 19 zákona o pohřebnictví. Řád veřejného pohřebiště musí
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být v souladu s novelou zákona o pohřebnictví účinnou od 1. září 2017.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/23: ZO schvaluje Řád veřejných pohřebišť obce Malá Morava
místní části Malá Morava, Vojtíškov, Podlesí.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
29. Půjčky z FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva č. 2 k předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena žádost paní M. S, xxx, na
Opravu střechy domu staršího 15 let ve výši 70.000,00 Kč.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/24: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z FRB podle pravidel
paní S. M., bytem xxx, ve výši 70.000,00 Kč.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
30. Přijetí dotace na podporu prodejen v obci
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje, v dotačním programu „Podpora venkovských prodejen“.
Olomoucký kraj poskytne dotaci ve výši 60.000,00 Kč. Spoluúčast v tomto
případě je 60.000,00 Kč. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se
nepřihlásil.
2020/08/25: ZO souhlasí s přijetím dotace z Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020 na podporu venkovských prodejen a schvaluje
uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
Starosta dále informoval, že o finanční podporu si požádali dva zájemci,
kteří provozují v obci prodejnu potravin, a to pan P. P., bytem xxx, a pan J.
Z., bytem xxx. Návrhem tohoto bodu usnesení je poskytnout těmto subjektům dotaci každému ve výši 60.000,00 Kč na rok 2020, a to dle pravidel dotace formou smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu. Návrh
smlouvy je součástí důvodové zprávy. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/26: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na provoz prodejen
v obci Malá Morava ve výši 60.000,00 Kč na prodejnu a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu s panem P. P., bytem xxx, a panem J. Z., bytem xxx.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
31. Přijetí dotace na opravu komunikací
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z POV Olomouckého kraje na opravu komunikací v Malé Moravě a Křivé Vodě. Od
Olomouckého obec obdrží dotaci ve výši 454 415,00 Kč.
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/27: ZO souhlasí s přijetím dotace z Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020 na podporu budování a obnovy infrastruktury obce a schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
32. Přijetí dotace pro hasiče
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z dotačního
programu „Program na podporu JSDH“ dotační titul č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020. Z požadovaných 35.000,00
Kč byla uznána podpora ve výši 17.500,00 Kč. Dotace je bez spoluúčasti
žadatele a rozpočet bude ponížen dle rozhodnutí. Starosta otevřel diskuzi.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2020/08/28: ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu na podporu
JSDH 2020 na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 a schvaluje uzavření smlouvy s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
33. Memorandum o destinační spolupráci
Ředitel společnosti Králický Sněžník z. ú. (zapsaný ústav) pan P. V.,
požádal obec o podpis Memoranda o destinační spolupráci, které dokládá spolupráci obou stran v oblasti turismu. Memorandum je obecné a
v podstatě k ničemu zásadnímu obec nezavazuje. Jde o proklamaci a je
potřebné pro další rozvoj společnosti. Zakladateli této společnosti jsou
Města Králíky a Staré Město, dále obce Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a městys Mladkov. Společnost byla založena v roce 2007 za účelem
poskytování obecněprospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj cestovní-

ho ruchu a turistiky v turistické oblasti Králický Sněžník, který přesahuje
do kraje Pardubického, Královehradeckého, Olomouckého a do přilehlého regionu v Polské republice. Starosta otevřel diskuzi. ZO memorandum
podpořili.
2020/08/29: ZO souhlasí s podpisem memoranda o destinační spolupráci s organizací Králický Sněžník, z. ú.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
34. Informace o projednávaném územním plánu
V květnu tohoto roku byl MěÚ Šumperk zveřejněn k připomínkování
návrh změny územního plánu obce Malá Morava. Kromě dalších návrhů na změnu územního plánu, které jsou předloženy ZO, byly stanoveny
i podmínky jednotlivých úřadů. Připomínky byly vesměs kladné, až na odbor životního prostředí Olomouckého kraje. Ten požaduje posouzení vlivu
územního plánu na životní prostředí. Toto posouzení bude velmi nákladné.
Odbor ochrany zemědělského půdního fondu ovšem nedoporučuje celkově další projednávání změny, protože nesouhlasí se záborem zemědělského
půdního fondu v navrhovaném rozsahu cca 5,5 ha. Důvodem je mimo jiné
nevyužití stávajících stavebních ploch v dosavadním územním plánu. Pro
všechny záměry požadují prokázat, že pro potřeby obce není možné najít
jiné a výhodnější plochy. Problémem ovšem je, že veškeré návrhy na změnu
územního plánu vycházejí od soukromých osob, obec zde nemá žádný svůj
zájem. Takže toto odůvodnění zde není na místě.
ZO musí navrhnout řešení výše uvedené situace. V návrhu jsou uvedené
možnosti:
1. Zrušit projednávání Změny ÚP - obec zde nemá žádný záměr na změnu.
2. Zábor ZPF ve změně redukovat na minimum, ovšem zde nám dotčený orgán nepovolí stanovit více nových ploch, než kolik bylo zastavěno
v dosud platném ÚP. Oslovit žadatele, ať své původní záměry minimalizují na minimum, popřípadě ať redukují plochy k zastavění v dosud platném územním plánu.
3. V původním ÚP zredukovat zastavitelné plochy tak, aby bylo možné
vyhovět stávajícím žadatelům. Zde se může narazit na nesouhlas vlastníků
současně zastavitelných ploch.
Starosta otevřel diskuzi. ZO podpořili variantu 2 - oslovení žadatelů
s požadavkem na minimalizaci svých záborů, popřípadě redukci ploch
k zástavbě, které mají v dosud platném ÚP. A stanovit poplatek pro ty, kterým bude v územním plánu vyhověno ve výši 30.000,00 Kč za 1 pozemek
tak, aby se obci alespoň částečně vrátily náklady na změnu ÚP. V případě
schválení žádostí v ÚP se totiž bude jednat pouze o zhodnocení soukromých pozemků, a ne o zájem obce.
2020/08/30: ZO schvaluje v rámci projednávání změn územního
plánu obce oslovit žadatele s návrhem na minimalizaci zastavitelných
ploch a s informací, že za každý kladně vyhověny pozemek k zástavbě
poplatek ve výši 30.000,00 Kč.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
35. Informace o opatření proti suchu
Starosta upozornil, že již delší dobu je část obce vyčleněna jako územní rezerva pro opatření proti suchu. Je to poměrně stará záležitost, ovšem
v současné době se opět objevila jakási iniciativa osob, společností či zájmových skupin, za výstavbu vodního díla Hanušovice. Informoval, že
předseda politické strany KSČM, Vojtěch Filip ve veřejnoprávní televizi
uvedl, že se zasadí o výstavbu tohoto vodního díla, a tvrdil, že s tím místní
lidé a obce souhlasí. Což ovšem není pravda. Již v roce 2006 obec Malá
Morava a město Hanušovice podepsali petici proti plánovaným výstavbám
vodních nádrží. Nesouhlasné stanovisko obce MM je také uvedeno i v Generelu ploch vhodných pro akumulaci vody z roku 2011. VD Hanušovice
by totiž zásadně změnilo obec. Kromě zatopení asi 25 budov a výrobních
podniků by byla zatopena také komunikace na Podlesí, Vojtíškov a Vysokou, včetně železniční tratě. Nové komunikace by měly se svými mosty zasahovat na dalším nezasaženém území, takže by z celistvého území obce
téměř nic nezbylo. Celkové náklady by podle údajů z roku 2017 měly být
ve výši 18. mld. Kč.
Starosta otevřel diskuzi. ZO se shodlo na níže uvedeném usnesení.
2020/08/31: ZO vnímá, že je potřeba řešit problémy se suchem, ale
pouze systémově a účinně, a to obnovou krajiny, nápravou zemědělské
půdy i lesů a aktivním předcházením dalšímu zhoršování klimatických
změn. ZO odmítá vládní plány na přehradu, protože by zničila zbytky
zachovalé přírody, zatopily domovy a poškodily živobytí obyvatel. Nové
přehrady by se měly stavět jen tam kde je prokazatelně nezbytná pro
vodárenské účely a kde mají podporu dotčených obcí.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)
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36. Diskuze
Paní Olga Temňáková poděkovala za ZO starostovi a zaměstnancům
obce za práci v průběhu nouzového stavu.
Pan J. S. informoval o schůzi chatařů osady Vysoká a prezentoval její
výstupy – spolek má již řádně zapsané všechny náležitosti u rejstříkového
soudu, požádal o opětovnou výpomoc s opravou výtluků v místní části,
informoval o plánovaném zájezdu na Baťův kanál v září, poděkoval za
součinnost při opravě kaple a požádal o instalaci odpočívadla. Na závěr
poděkoval za spoluobčany za práci starosty, za zajištění roušek a potřebné
desinfekce v období nouzového stavu i nadále.
Pan J. R. se dotazoval na opravu cesty na Křivé Vodě, kde je na tento rok
plánována vysprávka. Starosta reagoval, že do budoucna se počítá s celkovou opravou včetně propustku, který je nyní v havarijním stavu.
37. 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 a v 17:15 hodin jednání ukončil.
Přílohy:
1. Protokol o schválení účetní závěrky.
2. Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2019.
3. Provedená opatření starosty.
(Do všech příloh je možné nahlédnout na webových stránkách obce, popřípadě na obecním úřadě)
Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2020
Ověřovatelé zápisu: Walter Köhler, Petr Pospíchal
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková
Starosta obce: Antonín Marinov

Nejčastější chyby při práci se sekačkou
Sekačky na trávu patří k nejběžnější technice
využívané na zahradě. Přesto s nimi ne vždy zacházíme správně, a tím zhoršujeme jejich výkon
a leckdy i ohrožujeme svoje zdraví.
Sekačky čekají v kůlnách a sklepích, až je z nich
vyvezeme a rozjedeme se s nimi po trávníku. Než
tak učiníme, pojďme si připomenout, co můžeme
dělat špatně nebo co opomíjíme při údržbě, kterou
bychom měli dělat pravidelně.
Podceňování údržby
Silná krusta zaschlé nalepené trávy nebo hlíny na spodní části okolo nože brání při sekání
volnému pohybu travních stvolů, práce je pak
mnohem namáhavější a také se neplní dobře
koš. Po skončení sečení tedy nezapomínáme sekačku vždy dobře očistit. Pokud jsme si nelámali
hlavu se zazimováním sekačky, měli bychom ji
zkontrolovat i zespodu, špínu očistit a promazat
šroubové spoje vazelínou.
U benzinové sekačky nezapomeneme vyměnit zapalovací svíčku a také olej, který po roce
svou kvalitu ztrácí. Vyměníme i vzduchový filtr
a zkontrolujeme stav hnacího řemene. Opotřebovaný nebo roztřepený nahradíme novým.
Rovněž mohou nastat problémy se startováním benzinové sekačky. Může se to stát již
po delší nečinnosti motoru, protože palivo má
trvanlivost jen 30 dnů. Řešením je stabilizátor
paliva, který benzín udrží čerstvý dva až tři roky.
U elektrické sekačky bychom měli prohlédnout kabel. Narušený necháme vyměnit. U akumulátorových strojů dobijeme baterii.
Tupé nože
Nedostatečně ostré nože se projeví roztřepenými a žloutnoucími konci posečené trávy.
Současně dochází v důsledku překonávání většího odporu při sečení k namáhání pohonné jednotky. Pro dosažení optimálního žacího výkonu
výrobci doporučují ostření nožů po každých
25 hodinách používání. Pokud stroj dovezeme
do autorizovaného servisu, tak vám nože nejen
naostří, ale i vyváží.
K tupění a deformaci nožů přispívají nárazy
na kameny a další tvrdé předměty, z toho důvodu je pravidelně z trávníku odstraňujeme.
Sekání za horka či mrazu
S prvním jarním sečením nespěcháme, jinak
můžeme trávník poškodit. Sečeme, až když se teploty ustálí výrazně nad nulou a půda rozmrzne.

Při teplotách vyšších než 25 °C poraněné konce krácených stvolů rychle zasychají, proto se za
horkých dní raději do sekání pustíme až později
odpoledne nebo k večeru.
Sečení bez sběrného koše
Sečení trávy se zvednutým zadním víkem bez
sběrného koše je velmi nebezpečné, protože konce nožů průměrné sekačky se pohybují rychlostí
až 300 km/h. Zachycený a odhozený kámen pak
může nepříjemně poranit nejen obsluhující osobu.
Chceme-li využívat sekačku i k mulčování,
pořídíme si raději typ s možností bočního vý-

hozu trávy nebo opatřený mulčovací záslepkou,
která po sejmutí koše uzavře výhozový tunel.
Naprostým hazardem se zdravím se stává
čistění ucpaného výletového prostoru za chodu
motoru. Sekačku před jakoukoliv manipulací
vždy vypneme!
Dobré rady
Sekačku zazimováváme jen zcela čistou.
Před prvním použitím v sezóně sekačku důkladně zkontrolujeme a provedeme nezbytnou
údržbu.
Zdroj: chatar-chalupar.cz

Likvidace slimáků přírodní cestou

V posledních letech je stále oblíbenější využívat k hubení škůdců přírodu. To znamená
nasadit na škůdce jeho přirozeného nepřítele.
Plzák španělský v našich podmínkách žádného
přirozeného nepřítele nemá. Snad kromě kachny
plemene indický běžec, která jako jedna z mála
jí i oranžové plzáky španělské. Většina z nás ale
na své zahrádce kachny nechce, protože by na ní
napáchaly víc škody než slimáci.
Naštěstí jsou firmy, které přírodě pomohou
a v laboratořích množí hlístice, které parazitují
v tělech slimáků a během několika dnů je zahubí. Konkrétně na slimáky se používají parazitické
hlístice rodu Phasmarhabditis hermafrodita prodávané pod obchodním názvem Nemaslug.
Jde o malá háďátka o velikosti 1 mm (v jednom balení jich jsou miliony) která se aplikují
na zahradu tak, že se hlístice rozmíchají ve vodě
a vzniklým roztokem se zalije nejlépe celá zahrada.

Hlístice žijí v půdě a aktivně vyhledávají slimáky, které napadají, dýchacím ústrojím se jim
dostanou do těla a slimáka postupně zahubí.
Po jeho smrti hledají další hostitele. Ideální čas
k aplikaci hlístic je začátek května, když jsou slimáci ještě malí a hlístice si s nimi lépe a rychleji
poradí. Výhodou května jsou i časté srážky. Hlístice stejně jako slimáci potřebují pro svůj život
vlhkou půdu. Ideální teplota pro aplikaci hlístic
je 5–20 °C. Teplota půdy nesmí klesnout pod
5 °C – mráz by hlístice zabil. Čímž se dostáváme k nevýhodě hlístic – v našich podmínkách
nepřežijí zimu a každé jaro se tak musí aplikovat
znovu. Je tedy čas o nich přemýšlet už nyní.
Lidé se často ptají, jestli mohou chodit po
trávníku ošetřeném hlísticemi bosky. Z aplikace
hlístic na zahradu nemusíte mít strach – nejsou
nijak nebezpečné pro lidi ani pro domácí zvířata.
Napadají pouze slimáky, plzáky a hlemýždě.
Zdroj: ceskazahradka.cz
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kterých jsou z vosku vylisované buňky, podle
kterých včelky vystaví ty svoje. Tím nám ušetří
spoustu práce.
Med musí v buňkách vyzrát, zpočátku je to jen
tzv. „mlazina“. Ale když vyzraje, buňku zavíčkujeme. Pak přijde včelař, odvíčkuje buňky, vezme
rámek, dá ho do medometu a odstředivou silou
vytočí med.
A jestlipak víte, děti, jak jsem já - včelka Mirečka - přišla na svět? Vajíčko, které včelí královna
nakladla do buňky, prasklo a já jsem se vylíhla
jako larvička. Jak to včely uviděly, hned mi do
buňky daly dobrou mateří kašičku, abych měla co
jíst. Pak buňku zavíčkovaly. Já jsem se v zavíčkované buňce pěkně krmila a rostla. Moje larvička
třikrát svlékla košilku, než se z ní vyvinula včela.
Ale jak se to stalo a já dospěla, prokousala jsem
víčko a šla jsem se rozkoukat po úle. No a potom
už se ze mě stala dělnice, to znamená, že jsem pomáhala v úle. A pak ze mě byla létavka, a to znamená, že můžu létat na květy pro pyl a nektar.
Narodila jsem se, milé děti, v polovině srpna, a tak jsem zimní včela a budu se celou zimu
s ostatními včelkami starat o včelí královnu.
Budeme ji zahřívat a krmit a až jaro zaklepe na
náš úl, posbíráme první nektar z prvních kytek sněženek a bledulí a první pyl z „kočiček“ (vrba
jíva). A v dubnu už půjdu na odpočinek a vylíhne se nová Mirečka.

Dobrý den, milé děti,
jmenuji se včelička Mirečka a v dnešním Olšováčku Vás provedu naším domečkem, který se
nazývá úl. Není to obyčejná díra v kusu klády,
jako tomu bývalo dřív, ale dnes už máme moderní nástavkové úly, kde se o nás včelaři moc
dobře starají.
Vespod úlu je dno, jehož součástí je česno, což
je otvor, kterým včeličky lítají dovnitř a ven. Nad
ním je nástavek a v něm rámky, kde my včelky

stavíme buňky, do kterých potom včelí královna
naklade vajíčka, aby se z nich mohly vylíhnout
mladé včeličky. Také buňky plníme vodou, pylem a nektarem z květů, z čehož potom vznikne
slaďoučký med.
Děti, jste zvědavé, z čeho my ty buňky stavíme? Tak já vám to prozradím. Včelky vylučují místo potu vosk, ten my sesbíráme a z něho
buňky postavíme. Včelaři nám s tím ale moc
pomáhají. Dávají do úlu nové rámky, uprostřed

Doplňovačka
1. Životodárná tekutina.
2. Čím se krmí včelí larvičky? Mateří .......
3. Co slaďoučkého nám včely dávají?
4. Pohybovat se vzduchem.
5. Balón.
6. Pusa, spisovně.
7. Domeček pro včely.
Olšováček připravili
Petr Mahel a Radka Morbacherová
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Nový hrad u Hanušovic
Pod nepřístupnými Jeseníky jižně od Hanušovic se v kopci nad dravou řekou Moravou rozkládá zřícenina Nového hradu, jenž díky svému opevnění patřil mezi nejrozsáhlejší stavbu na Moravě. Hrad, zvaný
také Furchtenberk (Strašný hrad), vznikl asi někdy v druhé polovině 14. století. Jeho hlavní úkol spočíval
v obraně údolí řeky Moravy a stezky vedoucí z Moravy do Slezska. Kolem roku 1420 koupil novohradské
panství král Zikmund a teprve po skončení husitských nepokojů ho zastavil Benešovi z Valdštejna. Jeho
nástupce Bernard z Cimburka byl nařčen z loupežnictví a o mnoho lépe neprosluli ani Tunklové, kteří
hrad získali v polovině 15. století. Za česko-uherských válek byl Nový hrad vojsky Matyáše Korvína
dobyt a rozbořen. Pro svou nedostupnost a nepohodlí už nebyl vícekrát opraven a od začátku 16. století
zůstal pustý do dnešních dní.

Pověst o bílé paní
Ve strmém kopci nad údolím, kterým se z
Králického Sněžníku dolů valí řeka Morava, stojí
rozvaliny Nového hradu. Skulinami rozbořených
zdí sviští meluzína, jež svým kvílivým hlasem
zpívá strašlivou píseň.
Na Novém hradu, kdysi pevném a bohatém,
vládla mladá, krásná, ale pyšná paní. Rodiče jí
odešli na onen svět, když ještě ležela v kolébce.
Jako věno jí nechali rozlehlý hrad, k němuž náležela řada vsí a osad. Spanilá tvář spolu s nesmírným bohatstvím z ní učinily nejžádanější nevěstu
v kraji. Avšak hradní paní na vdavky nepomýšlela.
Všemi nápadníky, s nimiž se na hradě dveře netrhly, pohrdala a častokrát se jejich lásce i vysmívala. Přesto zájem ženichů neopadal a na hrad stále přijížděli další a další manželství chtiví mladíci.
Jednoho dne přijala hradní paní do svých
služeb nového čeledína. Petr, mládenec urostlý
jako jedle, s havraními vlasy a hustým obočím,
zpod něhož nevinně koukaly nebesky modré oči,
se hradní paní na první pohled zalíbil. Podivné
teplo se dotklo jejího chladného srdce, které
k čeledínovi zahořelo láskou.
Hradní paní si k sobě Petra pod různými záminkami často přivolávala. Jednou měl přiložit
do krbu, podruhé otevřít okno a potřetí třeba
posloužit u stolu. Pokaždé se ho snažila nenápadně vtáhnout do hovoru, ale čeledín se vždy
šikovně vykroutil a poté odešel. Hradní paní pomalu docházela trpělivost, a proto přestala chodit kolem horké kaše a rovnou se do ní velikou
lžící pustila. Ještě netušila, jak moc se spálí.
Zavolala si čeledína a hned na něj uhodila:
Jistě víš, že jsem mocná, bohatá a krásná. Na

každém prstu mi visí deset ženichů. Stačí mi jen
kývnout a všichni do jednoho se mi budou rázem plazit u nohou.“ Petr se nad jejími vychloubačnými slovy jen ušklíbl. „Ale já jsem si vybrala
tebe,“ pokračovala pyšná paní a majetnicky se na
čeledína podívala. „Učiním z tebe svého šťastného manžela a zároveň také zámožného pána.“
Petr netrpělivě přešlápl a s pohledem upřeným
do země řekl: „Nevím, čím jsem si tvůj obdiv
zasloužil, má paní, ale tvou nabídku musím odmítnout.“ Zvedl k hradní paní své nebeské oči
a dodal: „Již jsem slíbil věrnost komorné Bětce.“

Hradní paní, doteď zrůžovělá svým vyznáním, rázem zbledla. „Jak se opovažuješ,“ zasyčela
a spolkla vzteklé slzy. „Dám ti ještě jednu šanci. Zítra od tebe budu očekávat jinou odpověď.
A teď už zmiz!“ Zabouchla za čeledínem dveře,
až okenní tabulky zařinčely.
Příštího dne si Petra opět pozvala, avšak uslyšela od něho stejně odmítavou odpověď jako
včera. Hradní paní zlostí bez sebe přivolala stráže, které čeledína uvrhly do temného žaláře. „Teď
si můžeš namlouvat akorát krysy a pavouky,“ popřála mu ještě zlostně na cestu.
Celý měsíc seděl Petr ve vězení, ale ani potom
své paní nevyhověl. Nakonec ho hradní paní nechala vhodit do hluboké hladomorny, kde v kamenných skulinách číhaly stále hladové krysy.
Avšak krutá paní pořád neměla dost. Ještě
se nepomstila ubohé komorné Bětce. Od staré
čarodějnice, jež žila v hlubokých lesích za hradem, si přinesla silný výluh z jedovatého rulíku.
Namíchala jed do pití a nenápadně ho komorné
podstrčila. Stačilo pár doušků a Bětka ve strašlivých křečích zemřela. Také Petra potkal děsivý
osud. V hladomorně zahynul hlady a na jeho
mrtvém těle hodovaly krysy.
Ještě než krysy ohlodaly Petrovy kosti doběla,
začalo hradní paní tížit svědomí. Stále častěji vycházela na hradní věž, kde jí studený vítr chladil
horké tváře. Hleděla z vysoké věže dolů a černé
svědomí jí potichu našeptávalo: „Skoč. Budeš
volná jako pták. Tak už přece skoč!“
Jednoho dne byl hlas svědomí natolik silný,
že hradní paní poslechla. Vylezla na cimbuří, roztáhla ruce a skočila. Svědomí nelhalo.
Opravdu letěla.
Od toho dne krutá vládkyně hradu bloudí
v podobě bílé paní hradní zříceninou. Zachránit
ji může jen sedmý z rodu čeledína Petra, který
strašlivému drakovi, v nějž se bílá paní o půlnoci
mění, vyrve z tlamy žhavý klíč.
Ale hradní paní se asi nikdy nedočká, protože
její vyvolený Petr, než zemřel v hladomorně, nestačil zplodit jediného potomka.
Naďa Moyzesová
Z knihy „Pověsti moravských
hradů a zámků“
Vydal Albatros Media, 2018

Naši jubilanti
V květnu oslavil 65 let

pan Jan ŠIKO.

V červnu oslavil 91 let

pan Jozef HELDES
a 65 let

paní Anna KUBANÍKOVÁ.
V srpnu slaví 90 let

paní Kamila ŠIKOVÁ.
Všem jubilantům blahopřejeme.
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Jablečný ocet
obsahuje

Milé čtenářky,
nezadržitelně se blíží podzim a s ním mimo jiné i sklizeň jablek. V tomto Heřmánku se chceme
věnovat jednomu produktu, který se z jablek získává, a to jablečnému octu.

Jablečný ocet - domácí výroba

Suroviny:
- jablka a slupky i s částí dužiny,
- 0,50 kg cukr krupice,
- voda
Postup přípravy receptu:
Výrobu jablečného octu podle letitého receptu našich babiček se budu snažit popsat co nejsrozumitelněji.
Do desetilitrového kbelíku naloupeme slupky
z jablek i s malou částí dužiny. Pokud chceme
mít ocet světlý, použijeme světle žlutá zralá jablka, pokud budeme chtít ocet růžový, použijeme
jablka červená. Nepoužíváme jablka nahnilá!
Ani výkroje!
Když budeme mít kbelík téměř plný slupek
(a nebojíme se je umačkat), přilijeme slazenou
vodu: cukru cca 500 gramů a vody tolik, aby byla
jablečné slupky ponořené. Do jablečných slupek
zapícháme pár čistých, kůry zbavených buko-

- vitaminy skupiny B, C, betakaroten,
- minerály draslík, vápník, hořčík, železo,
- přírodní enzymy a kyseliny ředí krev a napomáhají k detoxikaci,
- jablečný pektin, který nám pomáhá udržovat hladinu krevního cukru, cholesterolu,
upravuje funkci střev, čili při zácpě podporuje
vyprazdňování a opačně, pomáhá při vylučování
kyseliny močové a odstraňuje těžké kovy z těla.
Je důležitým přírodním zdrojem vlákniny pro
lidský organismus.

vých třísek. Pokud jsme z paneláku nebo topíme
plynem, skočíme na nejbližší pilu a poprosíme
o cca 6 slabých delších dubových třísek na zátop.
Jejich snaha plavat vzhůru je normální, ale
my se nedáme a během následujících tří týdnů
vrchní vrstvu budeme průběžně promícháváním
bezvadně čistou vařečkou tlačit opět dolů. Slupky uchováváme pod plátnem na teplém místě.
Za uplynulé tři týdny v teple by mělo být kvašení
u konce. Tekutinu slijeme, několikrát (s odstupem
času na usazení) postupně přes plátno přecedíme
a zbavíme tak ocet od případného kalu - škrobu.
Ocet rozlijeme do menších lahví a lahviček
a používáme dle potřeby.
Jablečný ocet je prý zdrojem minerálů a vitamínů, posiluje imunitu, zlepšuje metabolismus,
posiluje trávení a obranyschopnost organismu,
pomáhá při hubnutí, snižuje cholesterol, ale…!
Všeho s mírou!

Jablečný ocet má i kosmetické účinky

Využití v kosmetice
Vlasy – po umytí si opláchněte vlasy octem,
posílíte je a budou se lesknout.
Pleť -používá se zředěný při kožních zánětech,
akné, bradavic, pigmentových skvrnách.
Pocení – vytřít podpaží zředěným octem, používá se i na koupel nohou.
Příklady použití
V první řadě je třeba říci, že tak jako u farmaceutických přípravků, i při přírodních receptech to
funguje tak, že co zabere jednomu, nemusí stejně
zabrat jinému. Třeba se s tím pohrát a zkoušet.
Dětem se podávání octa velmi nedoporučuje.
Raději ho používat do salátů, polévek, zeleninových jídel.
Běžně se používá 1-2 čajové lžičky na 1 dcl vody.
Vhodné je přidat lžičku medu. Užívat maximálně
2× denně. Pouze při nachlazení a horečce můžeme
dávku zvýšit, maximálně však na 5 denně.
Křečové a vyčnívající žíly

Potírat žíly po délce po dobu jednoho měsíce ráno a večer. Směr vtírání by měl být odspodu směrem k bedrům. Zároveň ráno a večer
pít sklenici teplé vody s čajovou lžičkou octa a
medu. Po měsíci třeba udělat týdenní pauzu a je
možné postup opakovat.
Zvýšená potivost nohou
Ohřejte 2 litry vody na teplotu, kterou vydržíte,
nalijte do lavoru a přidejte 2 sklenice octa. Mějte v
ní ponořené nohy, až se voda ochladí. Po koupeli
nechte nohy volně vyschnout. Doba procedury
je 10 dní, je vhodné to dělat celou dobu, i když
zápach a potivost ustoupí už po pár dnech, nebo
umyjte a otřete si nohy. Měly by být zcela suché.
Poté namočte vatu, nebo gázu do octa a natřete si
tím nohy. Doba procedury je 10 dní.
Rýma
Namočte 2 vatové tampony do octa a vložte
je do nosních dírek na cca 10 minut. Opakovat
třeba denně cca 4×.
Stabilizace cukru
Před jídlem třeba smíchat deci vody s čajovou
lžičkou octa. Schéma procedury je měsíc – měsíc
pauza-opakovat.
Vlasy
Umýt vlasy a namísto kondicionéru je opláchnout vlažnou vodou, do které přidáme ocet. Případný jemný zápach zmizí, když se vlasy vysuší.
Pleť
Na pleť zředit 1:1 s vodou.

Recept
na jablečný ocet
Na internetu najdete množství receptů na domácí jablečný ocet. Já zde uvedu nejjednodušší,
odzkoušený:
- umytá jablka vcelku nastrouhat, nebo nadrobno nakrájet a dát do skleněné, nebo keramické nádoby. Jablka by měla jít cca do tří čtvrtin nádoby a pak je zalít převařenou, ne úplně
vychlazenou vodou, cca 5 cm pod okraj nádoby,
- pro lepší proces kvašení můžete přidat med,
nebo cukr,
- pak třeba nádobu odložit na tmavé teplé
místo a nechat 10–20 dní pracovat,
- každý den třeba několikrát promíchat,
- následně tekutinu přecedíme přes gázu do
skleněné nádoby a necháme ještě 20–30 dní pracovat. Láhev netřeba dolít úplně, stačí cca 5 cm
pod okraj,
- po uplynutí doby jablečný ocet opět přecedíme a můžeme používat.
V případě, že máte chuť, připravte si svou vlastní sójovou majonézu, která kromě jiných zdravých ingrediencí obsahuje právě jablečný ocet.
Zdroj: lehke-recepty.cz
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Elixír z jablečného octa: rychlý recept na posilující tonikum
Perfektní tonikum z jablečného octa, cibule,
česneku a ostrého koření posiluje imunitní systém
a má celou řadu dalších benefitů. Připravíte ho i
doma podle jednoduchého receptu.
Tonikum z jablečného octa, zeleniny a koření má blahodárné působení na celý organismus.
Čistí tělo od choroboplodných zárodků, nahromaděných toxinů, posiluje imunitní systém,
odkyseluje, podporuje metabolismus, prospívá
játrům, ledvinám, srdci, cévnímu a žilnímu systému. Zvyšuje vitalitu organismu a pomáhá při
redukci váhy.
Jak na to? Přípravu tonika zvládnete i doma, z
dostupných surovin.
Tonikum z jablečného octa
Potřebujeme: 4 dl kvalitního jablečného octa
(nejlépe domácí či v bio kvalitě), na špičku kulatého nože kajenského pepře, půl lžičky kořene
kurkumy, 1 nasekanou větší cibuli, 5 stroužků
česneku, na špičku kulatého nože chilli, na špičku kulatého nože nového koření
Všechny ingredience smícháme, zalijeme jablečným octem a krátce rozmixujeme, poté vše
necháme 4 hodiny v klidu louhovat. Po uplynutí
této doby přecedíme, vzniklé tonikum nalijeme do skleněné nádoby a vložíme do ledničky
(tonikum vydrží v lednici cca 7 dní). Užíváme
2× denně 1 čajovou lžičku tonika do 1–2 dl vody
pokojové teploty.
Pro zesílení detoxikačního účinku můžeme
do tonika přidat lžíci čerstvé kopřivy nebo lžíci
lístků medvědího česneku či lžíci lístků smetánky (pampelišky), případně všechny tyto přísady
naráz.
Jelikož toto tonikum nemá žádné vedlejší
účinky, můžeme ho s klidem popíjet dlouhodobě, třeba i po celé období epidemie koronaviru.
Toto tonikum můžeme užívat souběžně s kořeněným čajem, zesílí se tak posilující a léčebné
účinky na celý organismus.

Léčivé účinky
Jednotlivé složky octového elixíru mají řadu
přínosů pro organismus.
Jablečný ocet
Ocet z jablek je bohatý na minerální látky –
draslík, vápník, fosfor, sodík a většinu stopových
prvků. Příznivě působí na metabolismus živin
a má výrazné antivirové, antibakteriální a antimykotické působení. Dále posiluje imunitní
systém, působí močopudně, pomáhá při revmatismu, dně i artróze, povzbuzuje činnost jater,
ledvin a prospívá srdci a krvetvorbě.
Návod na přípravu domácího jablečného octa:
- Jeden kilogram jablek umyjeme, nastrouháme i se slupkou a jádřincem (to je důležité, jinak
by ocet ztratil na léčebné hodnotě), vložíme do
skleněné nádoby a zalijeme vodou tak, aby sahala 5 centimetrů nad jablka.
- Přiklopíme víčkem a necháme zhruba 1 týden na teplém místě.
- Dvakrát za den odklopíme a dřevěnou vařečkou důkladně promícháme.
- Po týdnu dobře přecedíme, zase nádobu uzavřeme a uschováme již v lednici.
- Po dalším týdnu opět scedíme a znovu uzavřeme a dáme na dalších 21 dní na temné chladné místo.
- Po uplynutí této doby přelijeme přes plátýnko, nalijeme do tmavých skleněných lahví, uzavřeme a skladujeme v lednici. Takto připravený
ocet vydrží v chladnu i rok.
Kajenský pepř
Pepř výrazně zvyšuje prokrvení, a tak prohřívá organismus, má mírné antivirové a antibakteriální účinky. Dále pomáhá při potížích s klouby
a posiluje činnost srdce.
Kořen kurkumy
Kurkuma má výrazné antioxidační účinky,
což znamená, že poskytuje ochranu proti poškození buněk volnými radikály, nestabilními mo-

lekulami kyslíku. Rovněž se může pyšnit silnými
antivirovým, antibakteriálním a antifungicidním působením na náš organismus. Kořen této
rostliny příznivě působí na játra i žlučník, které
regeneruje a zvyšuje vylučování žluči. Zlepšuje
chuť k jídlu, podporuje enzymatickou činnost
slinivky, omezuje hnilobné procesy v zažívacím
traktu, má protizánětlivé účinky a působí proti
parazitům.
Cibule
Cibule likviduje v organismu viry, bakterie
i plísně, pomáhá rozpouštět hleny. Dále stimuluje srdečně-cévní systém, působí antiskleroticky, prospívá trávení.
Česnek
Česnek obsahuje silici, která obsahuje síru
a má silné antiseptické vlastnosti. Nejúčinnější
látkou je allicin, který vzniká až při mechanickém poškození česnekových buněk – rozříznutí,
rozmačkání. Začne se totiž uvolňovat enzym,
díky němu se přeměňuje neaktivní sloučenina
alliin na allicin. Allicin úžasně likviduje celou
škálu různých bakterií, plísní, virů a kvasinek,
například původce úplavice, tyfu, cholery, tuberkulózy, je účinný proti stafylokokům, streptokokům, prvokům (Trichomonas vaginalis).
Chilli
Chilli má antibakteriální, antivirové a antimykotické účinky, takže zmírňuje příznaky nachlazení a všech respiračních chorob. Rovněž pomáhá snižovat riziko srdečních nemocí snižováním
hladiny cholesterolu a triglyceridů. Používá se
také jako lék na zlepšení krevního oběhu.
Nové koření
Nové koření má výrazné antibakteriální, antivirové a antimykotické působení. Je rovněž účinné i proti parazitům. Pomáhá při nachlazení,
kašli, rýmě, infekcích močových cest, zánětech.
Dále zvyšuje chuť k jídlu, podporuje trávení.
Zdroj: vitalia.cz

„Holba cup jsme vyhráli pro Libora.“

Letošními vítězi fotbalového turnaje Holba
cup na hřišti Sokola Malá Morava v Podlesí se
tentokrát stal tým SFC Rebels.
Když fotbalisté přebírali cenu pro vítěze a nechali se fotografovat s dresem, na němž bylo čís-

lo 16, neubránili se mnozí dojetí a slzám. „Dres
s číslem šestnáct je a stále bude našeho kamaráda Libora, který nedávno zemřel po tragické
nehodě,“ prozradil nám Lukáš Jedelský a dodal:
„Turnaj jsme vyhráli tam nahoru pro něj. V na-

šich srdcích bude Libor navždy.“
A tak SCF Rebels a Liborovi gratulujeme k vítězství i my.
Kamila Tóthová
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Pozvánka na nový ročník fotbalové III. třídy
Vážení fanoušci fotbalu,
Dovolte, abych Vás pozval k nadcházejícímu
ročníku III. třídy mužů skupiny „A“ ve fotbale.
Pevně věřím, že přerušená (a následně ukončená) sezóna z důvodu koronaviru je již za námi
a podobnou situaci, kdy vyhasl veškerý kulturní život v naší obci, již nezažijeme. Jak se říká
„všechno zlé, je pro něco dobré“, a proto jsme
využili volného jara k vylepšení našeho zázemí.
Podařilo se nám společnými silami vytvořit
desítky let vysněné zavlažování hřiště. Tento
velký projekt se neobešel bez komplikací, ale za
pomoci několika místních sponzorů, kteří nám
zapůjčili nejen techniku, ale vložili do nás svůj
čas, jsme to zvládli. Za to jim patří veliké díky! V
samotný „den D“ se na neplacenou brigádu sešlo
přes 20 lidí z obce, z toho 15 členů Sokolu Malá
Morava. Opět se tak potvrdilo, že náš kolektiv
nám jiné oddíly mohou jen závidět. Podařilo se
nám také vyhrát boj proti jezevci, který hřiště
pravidelně ničil. Za pomoci kari sítí bylo podkopáno oplocení po celém svém obvodu (cca 300
m), čímž došlo k zamezení přístupu nezvaným
hostům. Dále se nám podařilo dokončit zapojení
nové sociální buňky, které slouží (nejen) našim
fanynkám. Díky sponzorům máme nové sítě a
pro naše nejmenší fanoušky jsme zakoupili malou tréninkovou bránu, která je umístěna vedle
pískoviště. Vaše ratolesti tak mohou pilovat své
fotbalové umění.
V minulé sezóně došlo také k velkým změnám
v kádru. Lanaření do vyšších soutěží bohužel neodolala většina opor našeho týmu a my museli
začít hledat adekvátní posily, které by odchod
těchto hráčů pomohly nahradit. Z týmu Sokol
Malá Morava, z. s., odešli:
- Michal Tóth do týmu Olpa Jindřichov,
- Ondřej Ščambura do týmu FC Jiskra 2008
(Králíky),
- Ondřej Houdek do SK Řetězárna Česká Ves,
- Patrik Janák do týmu TJ Libina,
- Marek Kupec do Sokola Boříkovice.
Po dlouhém a náročném jednání s protistranou se nám podařilo do svého týmu přetáhnout

Martina Malého a Roberta Girgu, kteří prošli
mládežnickými výběry až do dorostu v TJ Jiskra
2008 (Králíky). Pevně věřím, že nejlepší střelec
dorostu Martin Malý a jejich bývalý kapitán Robert Girga jsou kvalitními posilami záložních
řad pro naše mužstvo. Doplnili tím dalšího dorostence z týmu Králík, kterým je náš nový brankář Pavel Forman. Klukům přejeme, ať se jim
daří a ať se u nás cítí jako doma.
Chystají se také změny v „pozadí“ chodu klubu. Na nadcházející členské schůzi se po pěti letech bude volit nový výbor Sokola. Návrh, který
bude na schůzi předložen ke schválení, obsahuje
následujícím složení:
- Rostislav Nosek, předseda,
- Petr Ceh, místopředseda,
- Tomáš Jurka, sekretář spolku,

Pozvánka na fotbal

Přinášíme Vám pozvánku na zápasy podzimní části naší fotbalové soutěže - III. třídy okresního přeboru, skupiny „A“.
Jen pro úplnost dodáváme, že pokud je náš tým uveden jako první, hrajeme na domácím hřišti v Podlesí.
16. 8.
22. 8.
29. 8.
5. 9.
12. 9.
26. 9.
4. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.
28. 10.
1. 11.

od 17:00 hod.
od 16:30 hod.
od 16:30 hod.
od 16:00 hod.
od 16:00 hod.
od 15:30 hod.
od 15:30 hod.
od 15:00 hod.
od 15:00 hod.
od 14:30 hod.
od 14.30 hod.
od 14:00 hod.

FC Rovensko - Sokol Malá Morav
Sokol Malá Morava - Tatran Písařov
FK Hanušovice - Sokol Malá Morava
Sokol Malá Morava - FK Šumperk „B“
Postřelmov „B“ - Sokol Malá Morava
Sokol Malá Morava - TJ Libina „B“
Sokol Jedlí - Sokol Malá Morava
Sokol Malá Morava - FC Rovensko
TATRAN Písařov - Sokol Malá Morava
Sokol Malá Morava - FK Hanušovice
Sokol Brníčko - Sokol Malá Morava
FK Šumperk „B“ - Sokol Malá Morava

- Michal Gronych, Josef Hulín, Čestmír Jaroš
a Jaroslav Kročil ml., členové výboru.
Věříme, že toto složení pomůže ke zlepšení
našeho zázemí a také zajistí podporu pro lepší
sportovní výsledky našeho týmu.
Budeme rádi, pokud si na naše zápasy najdete
cestu. Děti si mohou hrát na pískovišti, řádit na
klouzačce či houpačce nebo kopat na branku.
Z pergoly je pak můžete jedním očkem hlídat a
druhým sledovat naše počínání na hřišti. K tomu
všemu, jako tradičně, v jedné ruce pivečko a v
druhé klobásku. Tohle všechno už za cestu kolem určitě stojí!
Děkujeme za Vaši přízeň.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Petr Ceh
Sokol Malá Morava

Sokol Malá Morava – Sokol Brníčko 5:1
První zápas po dlouhé pauze přinášel vlnu očekávání nad týmovým výkonem v nové sestavě. Sokolíci vlítli na soupeře bojovným stylem a hned
po 20 minutách jsme zaslouženě vedli 3:0 zásluhou Michala Malého, který se prosadil po samostatných únicích v 6. a 16. minutě. Ve 20. minutě
pak chirurgicky přesným přímým kopem z poloviny hřiště nalezl Matěje
Ščamburu, který placírkou nedal gólmanovi šanci. Za hosty se prosadil ve
40. minutě Kamil Hetmánek.
Druhý poločas byl už v režii pouze našeho mužstva, kdy v 75. minutě
vstřelil svou první branku za Sokol Malá Morava Robert Girga a potvrdil
tím svůj výborný premiérový zápas. Pokutovým kopem v 86. minutě potvrdil jasnou výhru 5:1 kapitán Petr Ceh.
Branek jsme mohli vstřelit ještě více – hlavičku Jirky Marinova, kterou
už překonal brankáře, vykopl před bránou obránce. Závěrečná pumelice
Jakuba Halaniče z 90. minuty se od tyče bohužel vydala opačným směrem,
než gólovým.
Sokol Malá Morava
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