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Skončily volby - Malá Morava má nové zastupitele

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly další 
volby do zastupitelstev obcí, a tedy i té naši. Vo-
leb se na Malé Moravě zúčastnily tři volební stra-

ny s plnými, tedy devítičlennými kandidátkami.
Volilo se tradičně ve čtyřech volebních okrs-

cích. Ze 407 voličů zapsaných v seznamech se jich 

k urnám dostavilo 277, účast tedy byla 68,06 %. 
Nejvyšší volební účast byla zaznamenána ve Voj-
tíškově, a to 75,47 %.

A jak se stranám vedlo v jednotlivých okrs-
cích? Kompletní výsledky najdete na str. 3.

Foto Kamila Tóthová

Změna způsobu 
distribuce

propan butanu

Zrušení dálkového spoje

Naše společnost - PLNÍRNA PROPAN BU-
TANU RÁJEC ve vaší obci zajišťovala více než 
10 let rozvoz propan butanu, a to systémem ne-
adresné distribuce (hlášení znělky z aparatury 
vozidla), zákazníci nakupovali přímo z vozidla.

Od 1. října 2022 jsme zásobováním tímto způ-
sobem ukončili a vaše občany budeme zásobovat 
systémem adresné distribuce, tzn. na objednáv-
ku telefonickou, sms, případně e-mailem, v běž-
né zásobovací dny, nebo dle dohody.

Naše zákazníky ve vaší obci jsme o tomto kro-
ku průběžně informovali s předstihem 3 měsíců, 
nicméně může nastat situace, že ne všichni, kteří 
tento plyn potřebují, tuto informaci mají. Proto 
tedy:

- Kontaktní telefon pro objednávku zboží 
603  293 173.

- Kontaktní e-mail pro objednávku zboží 
info@plynove-lahve.cz

Plnírna PB Rájec

Naše nejdelší dálková linka 950151 spojuje 
lázeňské město Jeseník, Králíky, Žamberk nebo 
Častolovice s Hradcem Králové a Prahou. Linka 
je v provozu ve všední dny i o víkendech.

Jízdenku s rezervací místa k sezení je možné za-
koupit v předprodejních místech skupiny Arriva.

Od pondělí 31. října 2022 nevyjede na 230  ki-
lometrů dlouhou trasu naše dálková linka 
950151 Jeseník – Hradec Králové – Praha. Dů-
vodem je nerentabilnost jejího provozu a dlou-
hodobá ztráta, kterou už nemůžeme z vlastních 
prostředků dál financovat.

Linku provozujeme na vlastní podnikatelské 
riziko bez jakékoliv podpory od obcí na její trase. 
První potíže nastaly při covidových restrikcích, 
kdy byl provoz linky přerušen, protože v někte-
rých obdobích byl zákaz překračovat i  hranice 

okresů, poté se už počet cestujících při jízdách 
na delší vzdálenosti nikdy na původní hodnoty 
nevrátil. Druhým důvodem, který lince zlomil 
vaz, jsou dlouhodobě vysoké ceny pohonných 
hmot, které jsme se snažili co nejdéle ufinan-
covat, ale peníze za prodané jízdenky bohužel 
nepokrývají ani současné ceny nafty, natož další 
neustále rostoucí ostatní náklady.

Po zralé úvaze jsme se proto rozhodli s posled-
ním říjnem provoz linky na trase z Jeseníku přes 
Králíky, Žamberk, Častolovice a Hradec Králové 
do hlavního města zastavit. Naposledy pojedou 
spoje v neděli 30. října.

Děkujeme za pochopení.
Šárka Dorotíková

manažer obchodu Morava
ARRIVA autobusy a. s.

Vážení spoluobčané,
tímto bych vám chtěl poděkovat za zájem a vysokou volební účast při letošních volbách do 

zastupitelstva obce, která byla v naší obci 68% a byla jednou z nejvyšších v okrese Šumperk.
Dovolte mi taky za všechny naše kandidáty poděkovat vám za výjimečnou a výraznou pod-

poru, kterou jste našemu sdružení nezávislých kandidátů vyjádřili. Díky vám jsme získali 69  % 
všech hlasů a 7 zastupitelů, což je nebývale silný mandát a vyjádření podpory a důvěry.

Velice si toho vážíme. Je to pro nás čest a velká motivace, ale i obrovský závazek do budoucna.
Antonín Marinov
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Na slovíčko s panem starostou Antonínem Marinovem

Pane starosto, skončilo Vaše další volební ob-
dobí. Když se za ním ohlédnete, jste spokojen?

Nevím, jestli by nějaký starosta měl být se 
svojí prací spokojený, protože vždy se najde 
něco, co by člověk mohl udělat lépe anebo jinak. 
Ovšem dosavadní spolupráce s ostatními zastu-
piteli byla vynikající, a tak se nám za uplynulé 
volební období podařilo zrealizovat celou řadu 
investic a   akcí, které nemalou měrou přispěly 
ke zvelebení obce. Zrekonstruovali jsme napří-
klad čtyři kilometry místních komunikací, na 
kterých je nyní nový povrch z asfaltové živičné 
směsi a další tři kilometry jsme opravili zhut-
něným asfaltovým recyklátem. Postavili jsme 
nové parkoviště pro osobní automobily na Malé 
Moravě, protože to současné již kapacitně nevy-
hovovalo. Jelikož naše obec pronajímá 51 nájem-
ních bytů, což je oproti jiným obcím, které svůj 
bytový fond rozprodaly, poměrně velké číslo, tak 
velké investice mířily i tam. Kromě rekonstrukcí 
bytů, které průběžně provádíme, jsme komplet-
ně opravili fasády dvou domů ve Vojtíškově, vy-
měnili okna ve dvou bytových domech na Malé 
Moravě a  Podlesí, odvlhčili a upravili okolí čtyř 
bytových domů na Malé Moravě a kompletně 
zateplili jeden dům na Podlesí. I veřejná pro-
stranství se změnila. Na čtyřech místech v obci 
vznikly odpočinkové plochy za účelem posezení 
a relaxace v přírodě. V Podlesí jsme vybudovali 
nové dětské hřiště a zrekonstruovali kašnu, kte-
rá je díky péči a údržbě, kterou provádějí místí 
občané, ozdobou náměstí. Rekonstruovali jsme 
také dva historické kříže na Vysoké a Malé Mo-
ravě a   jednu kulturní památku, vstupní bránu 
na hřbitov na Podlesí. A nezapomněli jsme ani 
na naše děti a sportovce. Pro ty nejmenší vznik-
la v  naší mateřské školce, za pomoci šikovných 
rodičů a učitelek, nová přírodní zahrada, která 
dětem nabízí další místo pro pohyb v přírodě, 

učení a odpočinek. Pro sportovce jsme u hřiště 
v Podlesí rozšířili hygienické zázemí o nové soci-
ální zařízení s WC a sprchami.

Epidemie covidu zcela ochromila společen-
ský život nejen na Malomoravsku, ale i jinde 
v  naší zemi. Vím, že se vám tyto těžké časy po-
dařilo překonat. Stálo to hodně úsilí?

Pandemie covidu byla zcela mimořádnou si-
tuací, která v podstatě ovlivňovala vše. Mimo-
řádná opatření zasáhla do společenského, kul-
turního života i do osobního života nás všech. 
Nemohli jsme dělat věci, které pro nás byly do-
teď samozřejmostí, nekonaly se obvyklé kulturní 
akce, občané se nepotkávali. Na začátku pande-
mie mě ovšem velmi mile překvapila ochota ob-
čanů pomáhat. Chyběly roušky, a tak je spousta 
lidí doma šila a rozdávali je ostatním, kteří tuto 
možnost neměli. Distribuovali jsme taky chybě-
jící dezinfekci, zajišťovali obědy, nákupy a další 
základní potřeby našich obyvatel. Situace se po-
malu vrací do starých kolejí a já bych rád tou-
to cestou ještě jednou vyjádřil všem těm, kteří 
v  covidové době pomáhali tuto nelehkou situaci 
zvládnout, poděkování a uznání za jejich práci 
a nasazení, píli a nezištnost. Velké poděkování 
patří i zaměstnancům obce.

Přesto se však život nezastavil úplně. Jistě se 
podařilo zrealizovat i mnohé investiční akce.

Realizovali jsme akce, které jsme měli připra-
vené, zejména opravy komunikací a bytů.

Jak byla obec úspěšná při získávání granto-
vých a dotačních peněz?

Od roku 2018 obec získala na všech příspěv-
cích, dotacích a grantech jak z krajského rozpoč-
tu, tak od státu či Evropské unie, téměř třináct 
milionů korun. To je pro lepší představu téměř 
jeden rozpočet obce navíc.

Vraťme se ale k současnosti. Překvapil vás 
výsledek letošních voleb?

Volby jako takové nejsou nikdy jen o jedinci, 
ale o celém týmu a za náš letošní příznivý vý-
sledek zaslouží uznání a poděkování i všichni 
ti, kteří byli ochotni se na kandidátku napsat, 
předstoupit s ní před veřejnost a požádat ji o  dů-
věru. Výsledek voleb je jakýmsi ohodnocením 
dosavadní práce a zisk sedmi mandátů z devíti 
je přáním občanů pokračovat stejným způso-
bem a   stejným směrem jako dosud. Je po vol-
bách, pletichy a agitace už utichly. Předvolební 
rétoriku bychom proto měli nechat v archivech 
a  společně začít dělat maximum pro naši obec 
tak, abychom naplnili očekávání našich občanů.

Máte obrovskou výhodu, že fázi obeznamo-
vání s funkcí starosty, jak funguje samospráva 
a chod úřadu dávno za sebou. Jistě proto máte 
i jasnější představu, co vás a obec v následují-
cích čtyřech letech čeká.

Když jsem před pár lety nastupoval z pozice 
referenta na post starosty, měl jsem výhodu, že 
jsem se v oblasti státní správy již několik let po-
hyboval. Ovšem nyní můžu konstatovat, že za 
těch pár let přibylo nejen práce, ale hlavně byro-
kracie. A to řádově. Mnohdy zbytečné papírová-
ní zabírá spoustu času a neznalým se může zdát, 
že na úřadech se spíše hledá způsob, jak to nejde. 
Situace je ovšem jiná, mě například ubíjí, když 
chystáme nějakou práci, o které se nejdříve půl 
roku papíruje, pak ji máme za čtrnáct dní hoto-
vou, ale pak ji musíme ještě další rok vyhodno-
covat. To platí zejména pro dotační tituly.

Plánů do dalších let je i přesto spousty. Mu-
síme dokončit rozšíření vodních zdrojů na vo-
dovodech v Podlesí a Vojtíškově a pokračovat 
v  celkové obnově. Rozšíření parkovacích kapa-
cit v obci. Přístavba kaple ve Vysoké. Dále máme 
připravené projekty na revitalizaci rybníka 
v  Podlesí, rekonstrukci komunikace u bytových 
domů na Malé Moravě a chystáme projekt na 
revitalizaci centra Skleného. Rád bych taky vy-
budoval areál zázemí pro technické služby obce, 
sběrný dvůr a kompostárnu. Důležité je rovněž 
v  obci vytvářet vhodné podmínky pro bydlení 
pro nové mladé rodiny s dětmi nebo drobné 
podnikatele, kteří by u nás chtěli podnikat.

Je něco, co se vám dlouhodobě nedaří, něja-
ký kostlivec ve skříni, co byste už rád konečně 
dotáhl do konce?

Nic zásadního mě nenapadá, snad jen s ko-
nečnou platností vyřešit osud bývalé školy na 
Malé Moravě nebo zrušení Nadace Franze Schu-
berta ve Vysoké, která již splnila svůj účel.

Co vás naopak moc těší, co se vám daří?
Moc mě těší, že občané naší vesnice mají po-

řád zájem o společný život v obci, což vyplývá 
i   z   vysoké volební účasti v obecních volbách. 
Jsem rád, že funguje spolkový život, a to zejmé-
na zásluhou fotbalistů a také chatařů z Vysoké. 
A v  neposlední řadě taky díky Devítce a všem 
jejich přispěvatelům.

A na závěr, co byste chtěl popřát novým 
i  staronovým zastupitelům do jejich čtyřleté-
ho funkčního období?

Všem zastupitelům bych rád poblahopřál ke 
zvolení do zastupitelstva obce a vyjádřil přesvěd-
čení, že společnou prací se nám podaří zlepšit 
úroveň a kvalitu životu v naší obci.

Děkuji vám za rozhovor.
Za Devítku se vyptával

Arnošt Juránek
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Volební okrsek č. 1 (Malá Morava)
V seznamech 125 voličů, odevzdáno 88 obálek, účast 70,40 %
 1. Sdružení nezávislých kandidátů - SNK 480 abs. hl. 63,58 %
 2. Pro prosperující Malou Moravu 170 abs. hl. 22,52 %
 3. Koalice Nestraníci a KDU-ČSL 105 abs. hl. 13,91 %

Volební okrsek č. 2 (Vysoký Potok)
V seznamech 96 voličů, odevzdáno 59 obálek, účast 61,46 %
 1. Sdružení nezávislých kandidátů - SNK 435 abs. hl. 88,31 %
 2. Pro prosperující Malou Moravu 44 abs. hl. 8,73 %
 3. Koalice Nestraníci a KDU-ČSL 25 abs. hl. 4,96 %

Volební okrsek č. 3 (Podlesí)
V seznamech 80 voličů, odevzdáno 50 obálek, účast 62,50 %
 1. Sdružení nezávislých kandidátů - SNK 218 abs. hl. 53,96 %
 2. Pro prosperující Malou Moravu 130 abs. hl. 32,18 %
 3. Koalice Nestraníci a KDU-ČSL 56 abs. hl. 13,86 %

Volební okrsek č. 4 (Vojtíškov)
V seznamech 106 voličů, odevzdáno 80 obálek, účast 75,47 %
 1. Sdružení nezávislých kandidátů - SNK 494 abs. hl. 74,29 %
 2. Pro prosperující Malou Moravu 110 abs. hl. 16,54 %
 3. Koalice Nestraníci a KDU-ČSL 61 abs. hl. 9,17 %

Celkový výsledek voleb za volební strany:
 1. Sdružení nez. kandidátů - SNK 1 627 abs. hl. 69,89 %  7 man.
 2. Pro prosperující Malou Moravu 454 abs. hl. 19,50 % 1 man.
 3. Koalice Nestraníci a KDU-ČSL 247 abs. hl. 10,61 % 1 man.

Zvolení zastupitelé za volební strany:
Volební strana č. 1 - Pro prosperující Malou Moravu
 1. Maxmilián Ščambura 26 let 71 hlasů
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátu - SNK
 1. Antonín Marinov 50 let 201 hlasů
 2. Pavel Morong 44 let 183 hlasů
 3. Walter Köhler 61 let 190 hlasů
 4. Olga Temňáková 39 let 182 hlasů
 5. Karel Svoboda 70 let 172 hlasů
 6. Štěpán Morong 49 let 174 hlasů
 7. Jan Kouřil 45 let 177 hlasů
Volební strana c. 3 - Koalice politického hnutí Nestraníci a politické strany 

KDU-CSL
 1. Rostislav Ščambura 52 let 46 hlasů

Přehled kandidátů za volební strany a jejich zisk hlasů:
Pro prosperující Malou Moravu
 1. Maxmilián Ščambura 71
 2. Petr Vávra 47
 3. Štefan Fatura 63
 4. Markéta Kročilová 43
 5. Petr Sklenář 40
 6. František Filgas 51
 7. Robert Složil 45
 8. Josef Hulín 50
 9. Kamila Tóthová 44

Sdružení nezávislých kandidátů - SNK
 1. Antonín Marinov 201
 2. Pavel Morong 183
 3. Walter Köhler 190
 4. Olga Temňáková 182
 5. Karel Svoboda 172
 6. Štěpán Morong 174
 7. Jan Kouřil 177
 8. Petr Pospíchal 182
 9. René Šebek 166

Koalice politického hnutí Nestraníci a politické strany KDU-CSL
 1. Michal Tóth 24
 2. Radovan Šikula 45
 3. Markéta Crhová 20
 4. František Ceh 32
 5. Natálie Chromková 18
 6. Rostislav Ščambura 46
 7. Miroslav Vávra 34
 8. Petra Diblíková 16
 9. Jaroslav Kročil 12

Zdroj: Český statistický úřad

Kompletní výsledky komunálních voleb 2022

Novela veterinárního zákona přináší řadu změn
Od 1. října vstoupila v platnost novela veteri-

nárního zákona. Ta přinesla řadu změn, které se 
týkají majitelů psů, včelařů a chovatelů dobytka, 
drůbeže, ale i hmyzu určeného k jídlu.

Povinnost mít očipovaného psa v Česku platí 
dva roky, ale v evidencích panují stále zmatky. 
„Když pejska odchytne útulek, tak horko těžko 
musí hledat z 12 registrů. Třeba o víkendu nebo 
o svátcích to vůbec nefunguje,“ uvedla majitelka 
útulku v Jablonci nad Nisou Dagmar Kubištová.

Teď bude existovat jeden společný registr pro 
všechny psy. „Provozovatelem bude Komora ve-
terinárních lékařů,“ řekl mluvčí Státní veterinár-
ní správy Petr Majer.

„Je to cesta, na kterou jsme čekali hodně dlou-
ho. Bude v tom větší pořádek, vzhledem k tomu, 
že těch databází je už tolik, že v tom je naprostý 
zmatek. Teď se to sjednotí, bude to pod státem. 
Bohužel mohlo to být už před 10 lety,“ konstato-
val veterinář Miroslav Peršín.

Psy budou registrovat výlučně veterináři. Sys-
tém bude fungovat 24 hodin denně a komora ho 
spustí v průběhu příštího roku.

„Není to o tom, že hned teď od 1. října musejí 
všichni majitelé psů povinně naklusat k veteri-
náři. Nejdřív se ten systém musí vytvořit, pak 
otestovat a pak to bude připravené na ostrý pro-
voz. Určitě tam budou moct veterináři, orgány 
samosprávy a policie,“ sdělila Kateřina Návojová 
Horáčková, členka představenstva Komory vete-
rinárních lékařů.

Změny zasáhnou také včelaře. Nově třeba ne-
budou muset už žádat veterinární správu o  sou-
hlas při přemístění včelstva do jiného kraje. 
A  ani hlásit úhyny včelstev s výjimkou podezře-
ní na nebezpečné nákazy.

Telata do stáří 12 měsíců u domácích porážek 
veterinárním prohlídkám nepodléhala. Mezi lidi 
se tak často dostávalo telecí, o kterém se nevědě-
lo nic. Od teď budou moci farmáři provést ma-
ximálně tři domácí porážky ročně. „Ty porážky 
jsou určeny pouze pro rodinu toho chovatele,“ 
podotkl Majer.

„Jsem s tím spokojený. Myslím, že se tomu na-
staví pravidla. Některé sektory byly bez kontroly,“ 
řekl drobný chovatel skotu František Dřevínek.

Malochovatelé slepic budou nově moci svá vejce 
prodávat prostřednictvím prodejních automatů.

Novela veterinárního zákona nově ukládá 
chovatelům hmyzu k lidské spotřebě povinnost 
se registrovat na Krajské veterinární správě. 
A  pokud svého mazlíčka vodíte k fyzioterape-
utovi, ten k tomu bude už muset mít odbornou 
profesní způsobilost. Přijetím novely se stává 
tato profese další regulovanou činností.

Zdroj: TV Nova

Vývoz popelnic
Informujeme občany, že každá popelnice na 

komunální odpad musí mít nalepený čárový 
kód. Jestliže tento kód na popelnici chybí, je ne-
čitelný nebo jinak poškozený, pracovníci svozo-
vé firmy tuto popelnici nevyvezou.

Prosím, zkontrolujte si proto nálepky a v pří-
padě potřeby kontaktujte obecní úřad, aby Vám 
vydal nové.

Obecní úřad Malá Morava
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Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému 
zřízení datových schránek živnostníkům, spolkům, nadacím

a některým fyzickým osobám
Od ledna 2023 budou dle zákona č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů budou postupně zřizová-
ny datové schránky všem subjektům vedeným 
v registru osob (ROS). Největší část z nových 
držitelů schránek tvoří podnikající fyzické oso-

by (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude dato-
vá schránka zřízena všem právnickým osobám, 
které jsou zapsané v zákonem stanovené eviden-
ci nebo rejstříku a  dosud datovou schránku ne-
mají. Jedná se například o společenství vlastníků 
bytových jednotek, spolky, nadace apod. 

Právnickým osobám a živnostníkům budou 
rozeslány přístupové údaje dopisem. Datové 
schránky budou následně automatizovaně zpří-
stupňovány i subjektům, které si nepřevezmou 
přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

Další skupinou, které budou automaticky zři-
zovány datové schránky, jsou fyzické osoby pou-
žívající přihlášení Identitou občana. Při prvním 
použití Identity občana se počínaje rokem 2023 
fyzické osobě zřídí datová schránka. Fyzickým 
osobám nebudou rozesílány přístupové údaje, 
protože již prokazatelně disponují kvalifikova-
ným prostředkem pro elektronickou identifika-
ci. Jejich schránky budou zpřístupněny prvním 
přihlášením do schránky nebo uplynutím lhůty 
15 dnů po zřízení.

Často kladené otázky:
Mám pozastavenou živnost, bude mi zřízena 

datová schránka?
Pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či 

znepřístupnění datové schránky. Datová schrán-
ka bude zřízena i subjektům, které mají živnost 
pozastavenu. Důvodem nezřízení či znepřístup-
nění datové schránky je pouze výmaz subjektu 
ze zákonem stanovené evidence, tj. ukončení 
podnikání.

Zrušil jsem svoji živnost, bude mi zřízena da-
tová schránka?

Ne. V případě zrušené živnosti (tj. výmaz zá-
konem stanovené evidence a ukončení podniká-
ní) schránka zřízena nebude.

Jak mohu zrušit datovou schránku?
Datovou schránku je možné jejím držitelem 

znepřístupnit, nikoli zrušit. Znepřístupnění 
datové schránky je možné v případě datových 
schránek fyzických osob provést na žádost, tzn. 
např. na kontaktním místě Czech POINT nebo 
po přihlášení do datové schránky prostřednic-
tvím Identity občana přímo v nastavení schrán-
ky. V případě datových schránek zřizovaných ze 
zákona (podnikající fyzické a právnické osoby) 
datovou schránku ovšem není možno na žádost 
znepřístupnit. Znepřístupnění probíhá pouze 
ze zákonných důvodů, tj. např. z důvodu vý-
mazu subjektu ze zákonem stanovené evidence 
(ukončení podnikání), úmrtí, omezení na osob-
ní svobodě, apod. K vlastnímu zrušení datové 
schránky dochází až uplynutím tří let od zne-
přístupnění datové schránky z důvodu úmrtí či 
výmazu ze zákonem stanovené evidence.

Co dělat v případě ztráty či zapomenutí pří-
stupových údajů?

Přihlašovací údaje, resp. heslo není uživate-
lům datových schránek na rozdíl od uživatelské-
ho jména v datové schránce po přihlášení k zob-
razení. V případě, že uživatel nemá k dispozici 
aktuální uživatelské jméno a heslo, doporučuje 
se mu požádat o nové přístupové údaje (např. 
na nejbližším pracovišti Czech POINT) nebo do 
datové schránky přistoupit některým z elektro-
nických identifikačních prostředků (např. pro-
střednictvím mobilního klíče eGovernmentu, 
Bankovní identity a dalších.

Lidé kvůli drahotě masivně sbírají 
klestí v lese. Jenže zapomínají měřit

Lesy napříč republikou jsou v posledních dnech 
v obklíčení zaparkovaných automobilů. Ne všichni 
však do hájů míří s košíčkem na sběr hub. Stále 
více lidí bere les v době vysokých cen energií jako 
samoobsluhu s takřka nekonečnou zásobou pali-
vového dřeva. I tento samosběr má však svá pra-
vidla a člověk si nesmí domů odvézt vše, co mu 
přijde pod ruku.

Každý, kdo do lesa jede pro dřevo, by se měl 
držet v mantinelech stanovených Lesním záko-
nem. V něm stojí, že si člověk může pro svoji 
potřebu odvézt suchou, na zemi ležící klest. Tedy 
větve nebo zbytky vršků stromů. I tato podmín-
ka má však svá jasně daná pravidla. „Hranice je 
stanovena zhruba dříví v průměru do sedmi cen-
timetrů. Pokud má větev bez kůry větší průměr, 
už se jedná o dříví, ne o klest, a to je možné jen 
koupit,“ upozorňuje mluvčí Lesů ČR, které spra-
vují necelou polovinu hvozdů v České republice, 
Eva Jouklová.

V případě, že chce člověk více, než jen klestí, 
musí se domluvit s vlastníkem či správcem lesa. 
A to i v případě samovýroby, kdy si člověk pro 
palivo jezdí za mírný poplatek přímo do lesa. 
Tam si jej sám nařeže, naloží a také odveze. A  to 
za cenu na hony vzdálenou ceně na pile či ve 
skladu.

„Jedná se o velice úspornou variantu získání 
paliva na zimu, ale můžeme ji doporučit jen li-
dem, kteří mají s těžbou dřeva dostatečné zku-
šenosti a odpovídající vybavení. Těžba dřeva 
je náročná a nebezpečná činnost. I malá chyba 
může vést k vážným zraněním, či dokonce smr-
ti,“ upozornila ředitelka spotřebitelské organiza-
ce dTest Eduarda Hekšová.

Například u Lesů ČR se zájem o samovýrobu 
zvýšil oproti loňsku o třetinu. „I proto jsme na-
výšili roční objem dřeva určeného pro samový-
robu. Jeho podíl vzrostl z 250 tisíc kubíků o  sto 
tisíc kubíků. V některých oblastech už nyní re-
vírníci musí odmítat lidi,“ řekl nedávno Deníku 
pověřený ředitel státního podniku Jiří Groda.

Dříví ale státní podnik nabízí lidem i z vlast-
ních skladů. „Jak u samovýroby, tak i u dříví ze 
skladu se jedná maximálně o 35 metrů krychlo-
vých na fyzickou osobu ročně. To by mělo stačit 
na vytopení rodinného domu během jedné zimy,“ 
dodala Jouklová. Připomněla však, že kvůli lepší 
výhřevnosti je vždy lépe použít vyschlé dříví.

Za krádež dřeva až deset let vězení
Člověk, který si z lesa odveze dřevo bez před-

chozího souhlasu vlastníka či dokonce bez sou-
hlasu v lese kácí stromy, se může dopouštět trest-
ného činu se sazbou až dva roky odnětí svobody. 
V případě vysoké škody dokonce až deset let.

Lesníci se krádežím dřeva brání nejen závo-
rami, ale také moderními technologiemi, které 
jim umožňují pachatele vypátrat. Například GPS 
čipy. „Ty vkládáme do klád, abychom v případě 
krádeže mohli sledovat jejich aktuální polohu. 
Tato data pak slouží policii při vyšetřování,“ in-
formovala mluvčí Lesů ČR.

Lesní stráž, která kontroluje dodržování práv 
a povinností v lese, může při podezření na po-
rušení zákona o lesích zastavit dopravní prostře-
dek a požadovat předložení souhlasu. V určitých 
případech má právo toho, kdo porušuje zákon, 
i zadržet a předvést na Policii České republiky.

Petr Vaňous
Deník.cz, 29. 9. 2022
Foto Arnošt Juránek



DEVÍTKA č. 5/2022 - 5

Hody na Vysoké se opravdu povedly!
Letos v září to bylo již 25 let, co byla opravena 

a znovu vysvěcena kaple Nejsvětější trojice na 
Vysoké, známá také jako kaple Franze Schuber-
ta. U této příležitosti nám bylo ze strany nových 
chatařů z Brna manželů Hejmalových navrhnuto 
uspořádat hody po vzoru jižní Moravy.

A tak se také stalo, na severu Moravy, mezi 

horama v chatařské osadě na Vysoké. Přípra-
vy byly náročné, hlavní organizátorka Terezka 
Hejmalová vymyslela kroje pro 16 tanečníků, 
které také převážně sama ušila.

17. září ve 14 hodin, i přes nepřízeň počasí, 
propuklo hodové veselí, průvod osadou, zpívá-
ní, tancování a starosta předal právo „stárkům“ 

k   zahájení hodů. Poté se všichni přesunuli 
k  Lužíkům do stanu a tam se tancovalo a zpívalo 
dlouho do noci. Vařilo se maso v kotli a každý, 
kdo přišel, něco dobrého donesl.

První hody na Vysoké se velice povedly!!!

Mgr. Jaromír Straka
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Škola v Podlesí

Budovu školy tady z nás místních zná každý. 
Ve škole probíhala dlouhá léta výuka, chodily 
sem naše babičky, naši rodiče a i pár z nás sem 
do školních lavic usedlo.

Okolnosti však škole nepřály a proto byla před 
lety uzavřena. Budova nebyla dále využívána, 
a  tak začala postupně chřadnout. Zub času, van-
dalství a nezájem se na škole projevil v podobě 
rozbitých oken, počmáraných stěn a částečném 
rozkradení vybavení. Omítka začala opadávat, 
v  místnostech, kde nikdo již netopil, docházelo 
k chátrání podlah a po návštěvách v neuzamčené 
budově zůstaly jen odpadky.

Snad sama Prozřetelnost tomu chtěla, aby se 
na Podlesí vrátil ze světa jeden z místních. Osud 
budovy mu nebyl lhostejný, a tak se zrodil nápad 
budovu opět začít využívat. Ne však již k výuce, 
ale jako veřejný prostor pro stejné nadšence, pro 
místní, pro své aktivity a pro potřeby druhých. 
To oslovilo hrstku nadšenců se stejnou potřebou 
pro vytvoření jakéhosi zázemí pro svoji umělec-
kou a tvůrčí činnost.

A tak se začalo vyklízet. Provedli se nutné 
opravy a budova začala pomalu ožívat. Nábytek 
v  místnostech dodal budově nádech zabydlenosti 
a obrazy, plakáty a malby zas vrátili aspoň z čás-
ti důstojnost prázdným a opadaným smutným 
stěnám staré školy. Budova trochu prokoukla 
a  usoudili jsme, že je čas ji představit veřejnos-
ti a  třeba získat další nadšence a  podporu mezi 
lidmi pro tento projekt, protože práce a  úkolů je 
před námi ještě hodně. Nadšení a  radost z každé-

Malovaná chaloupka
Ve Vlaském stála na okraji před mostem přes 

Moravu krásná malá malovaná chaloupka. U cha-
loupky byla hezká květinová zahrádka a zahrada 
s  ovocnými stromy. Také kousek políčka, na kte-
rém místní pěstovali nějakou zeleninu a brambo-
ry pro domácí spotřebu. Její zasazení v krajině na 
okraji obce bylo doslova nádherné a já od ní často 
ani nemohl oči odtrhnout. Když jsem tudy pro-
jížděl, a bylo to hodně krát, tak jsem na ni pořád 
se zalíbením koukal. Vůbec mě nezajímala zdejší 
státní traktorová stanice, odbočka na Vysokou, 
nádražíčko atd. Jen tato chaloupka mne vždycky 
dokázala očarovat. Měla prostě své kouzlo.

Protože před ní byla levotočivá zatáčka ve 
směru od Hanušovic a navíc tam ze svahu občas 
tekla voda přes cestu, tak se tam občas i havaro-
valo. Nikomu se obyčejně nic moc nestalo, pro-
tože tyto havárie končívaly většinou na zahradě 
této chaloupky. Také já jsem tam havaroval. A  to 

hned dvakrát. Jednou na motocyklu a jednou 
v  osobním autě. Vždy jsem to zavinil já sám, pro-
tože jsem si nedal pozor na to, že je na silnici led. 
S   motocyklem jsem skončil v kotrmelcích v té 
krásné zahradě u malované chaloupky. S autem to 
byly „hodiny“ jako vrata. Nikdy se mi ale nic ne-
stalo. Jednak zrovna nikdo tam v té době co já ne-
jel a jednak jsem byl na nějaké bourání již zvyklý. 
Protože jsem nejezdil žádnou závratnou rychlostí, 
tak to obyčejně dopadlo vždycky dobře.

Tato krásná chaloupka byla v obdivu všech, 
co tady projížděli. A všichni na ni koukali stejně 
jako já.

Ale jednoho dne jsem byl opravdu škaredě 
překvapen. Krásná malovaná chaloupka vyho-
řela. A nešťastní majitelé ji už nikdy neobnovili.

Takže zůstala po ní jen ta krásná vzpomínka.

Ludvík Vrána

ho malého úspěchu nás žene dál a  doufáme, že se 
škola stane místem pro setkávání, realizaci volno-
časových aktivit a radosti pro mnohé.

Dnes již uběhlo pár týdnů od otevření a první 
vernisáže a bylo by dobré se za ní ohlédnout. Ti, 

kdo 18. září přišli na slavnostní otevření, určitě 
nebyli zklamáni.

Ve vstupní hale čekalo na návštěvníky bohaté 
a chutné občerstvení, pivo, čaj, víno a další nápo-
je a pochutiny. Po krátkém úvodním slovu bylo 
možné si prohlédnout samotnou budovu a práce 
hlavních vystavovatelů. Tím byli samotný guru 
projektu Škola Podlesí Jan Švéda se svými obrazy 
a hlavně upcyklací a renovací nábytku, čemuž se 
věnuje především. Poté Marie Wojeschová se svý-
mi obrazy a ručně malovanými židlemi. Své obra-
zy v prvním patře vystavila i Natálie Chromková.

V přízemí pod přezdívkou „2Š“ vystavovala své 
sochy z pískovce a obrazy Kateřina Špárníková 
a   svoje zlatnické umění a kresby Karolína Štofi-
lová. Ze své soukromé sbírky zapůjčil k vystavení 
obrazy pan Josef Richter, kterému tímto děkujeme.

Z ohlasů můžeme skromně říct, že výstava se 
povedla a panovala na ní skvělá atmosféra. Vel-
ké díky patří lidem, kteří nás podpořili. V první 
řadě panu Walteru Kohlerovi za to, že dal projek-
tu zelenou. Kamile Tothové a Petrovi Kubíčkovi 
z Pohostinství Farma Morava za sponzorský dar 
v podobě rautu, který lahodil jak oku, tak jazyku.

A díky všem, kteří se na oživení Školy Podle-
sí podílí. Pokud máte zájem nás podpořit či vás 
zajímá spolupráce, neváhejte se nám ozvat na 
facebooku, kde nás najdete pod stránkou Škola 
Podlesí nebo přímo na Podlesí na Škole, kde jsou 
všechny kontakty uvedeny.

Jan Krejčí

Za očkováním
už nemusíte dojíždět

Očkování proti koronaviru nebo chřipce 
v pohodlí domova? MUDr. Doleček takovou 
možnost nabízí přímo u vás doma. O   nic se 
nemusíte starat, vše zařídí lékařský personál. 
Jestliže o tuto službu máte zájem, informuj-
te prosím obecní úřad na telefonním čísle 
583  240 161 nebo 724 186 911.

MUDr. Jiří Doleček
Hradisková 255,

56164 Jablonné nad Orlicí
Telefon: +420 604 971 64
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Setkání u vodopádu v lese nad Skleným

Změna úředních hodin úřadu práce
Z rozhodnutí Generálního ředitelství úřadu práce v Praze bylo s účinností od 20. 10. 

2022 rozhodnuto o tom, že se omezují úřední hodiny všech pracovišť Úřadu práce.
Nově budou úřední hodiny stanoveny následovně:

 Pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.00
 Úterý 8.00 – 11.00
 Středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00
 Čtvrtek není úřední den
 Pátek není úřední den
Ve čtvrtek a pátek budou vyřízeni pouze klienti, kteří budou předem dohodnuti s pří-

slušným pracovníkem úřadu práce, eventuálně nově příchozí klienti s žádostí o zprostřed-
kování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti.

V tyto dny bude budova ÚP uzamčena.
Mgr. Bc. Eva Pospíchalová

Vedoucí KoP Hanušovice
Hynčická 1, 788 33 Hanušovice, Tel: 950 164 450, Email: eva.pospichalova1@uradprace.cz

Setkání u Moravského zemského stromu

Před časem, když jsem byl ještě vojákem a  vo-
jákoval na Vojenské správě v Šumperku, jsme 
dostali za úkol zkontrolovat všechny pevnostní 
objekty na území okresu Šumperk, Bruntál, Jese-
ník a Ústí nad Orlicí. Byla to docela složitá práce 
a při ní se občas udály i poněkud neuvěřitelné 
příběhy. Jeden z nich se odehrál také u jednoho 
„řopíku“, který stojí poblíže horského potoka 
nad Skleným.

Všechny tyto objekty byly postaveny v nějaké 
konfiguraci s ohledem na průběh státní hrani-
ce a hlavně ve dvou řadách. Horní řada řopíků 
byla docela jasná a jednoznačná a snadno se v  ní 
dalo orientovat. Myšleno v terénu. Dolní řada 
byla nejednoznačná a hlavně natolik zarostlá, že 
se častokrát stalo, že se jednotlivé objekty těchto 
pohraničních bunkrů ani nedaly v terénu na-
jít, natožpak nějak zkontrolovat. Naše pracovní 
skupina musela často hodně pátrat, aby se vůbec 
k  nim v terénu dopátrala.

Jeden takovýto naprosto zarostlý v lesním 
houští, a tak velmi dobře zamaskovaný, byl řopík 
u potoka nad Skleným. Jak tak u něj zkoumáme 
jeho polohu, provádíme kontrolu jeho mříží 
a  celkového stavu.

Najednou slyšíme řev nějakého motoru. To 
nám bylo naprosto divné. My sami jsme se do 
tohoto terénu s naším terénním autem Suzuki 
vitara, který jsme měli zapůjčený od Hasičské-
ho záchranného sboru ze Šumperka, netroufali 
zajet, a proto jsme toto služební auto nechali na 
lesní cestě poměrně daleko od tohoto řopíku 
stát. V tom se z houštiny lesa před námi vynořilo 
auto osobní značky Volvo. Ihned jsem měl obavu 
o zdravý rozum jeho řidiče. Již jsem viděl jak má 
urvaný výfuk a další technické problémy a jak se 
my sami musíme postarat o jeho vyproštění z to-
hoto lesního houští.

Auto se zarazilo doslova o naše nohy a zůstalo 
stát. Vylezl z něj nějaký prapodivný človíček, kte-
rý byl asi mdlého rozumu. Svoji partnerku raději 
zanechal ve voze. Nebo spíše ona měla asi kalhoty 
plné strachu, což bych se ani nedivil. Jak jsme zjis-
tili podle jeho značky na automobilu, tak to byl 
„Holanďan“, a jak to u takovýchto lidí zvykem, 
tak mluvil s námi doslova nesrozumitelnou řečí. 
Drmolil a drmolil, ale stejně to bylo tak leda pro 
kočku. Nakonec přeci jen vytáhl cestovní bedekr 
(turistický průvodce), který byl vydán v Německu 
a byla tam i stať napsaná v němčině. Já německy 
umím docela dobře, ale stejně jsem mu moc nero-
zuměl, když se i on snažil nám něco říci v němči-
ně. Vím docela dobře, že v Německu je obrovské 
množství dialektů a sama holandština je vlastně 
naprosto zkomolená němčina také. Nakonec jsem 
se dopátral za pomoci bedekru a jeho německému 
koktání, co tam vůbec pohledává.

Jednalo se jim o prozkoumání vodního vo-
dopádu na tomto potoce a dále chtěli navštívit 
historickou sklárnu, o které byla v tom cestopise 
řeč. Tak vodopád zde byl spíše na jaře, a to jen 
zásluhou jarního tání. Ale sklárna zde byla více 
než před sto lety zrušena. Na jejím místě sice 
byla zřízena textilka, ta ale byla časem také zru-
šena a přemístěna do Hanušovic.

To jsem se mu snažil také všelijak vysvětlit. 
Nevím ale, jestli to vůbec pochopil. Němec-
ky moc neuměl, jen spíše nějakou pohraniční 
hatlamatilku ze severního Německa, která mu 
v  praktickém životě stačila. Sem se přijel podívat 

na divočinu, o které slýchával, ale ještě ji neviděl. 
Doma v Nizozemí byl zvyklý na absolutní rovinu 
a navíc hustě osídlenou. Zde se dostal do reality 
krajiny horské, spíše neobydlené, a pochopil, že 
cestování podle nějakého starého německého 
průvodce se také občas nevyplácí.

Bylo to ale v dobách na konci minulého stole-
tí. Dnes by se už nic takového stát nemohlo.

Pomohli jsme mu dostat se z houštiny až na 

lesní cestu a doporučil jsem mu, aby jel radě-
ji rychle pryč. Při té příležitosti si ale ještě sti-
hl prohlédnout náš „řopík“ a poptat se, proč tu 
vlastně stojí a k čemu tu byl. Jeho paní či slečna 
byla ale pořád schovaná v autě.

Snažil jsem se mu vše německy vysvětlit a po-
psat, dodnes si ale nejsem jistý, zda všemu správ-
ně porozuměl.

Ludvík Vrána

První zářijový pátek se již tradičně konalo se-
tkání u Moravského zemského stromu na Malé 
Moravě.

Dorazili hosté z Brna, Hodonína, Mohelnice 
a také rodinka z Vyškova na Moravě. Po slav-
nosti obdivovali hosté zdejší krajinu. I řidiče 
kolem projíždějících automobilů jezdili ukázko-

vě pomalu, a tak svým způsobem akce přispěla 
i  k  bezpečnosti silničního provozu.

Všichni zúčastnění se již nyní těší na další 
setkání. Pořadatelé se chystají u pamětní tabule 
osadit lavičku.

Království Králického Sněžníku



    - DEVÍTKA č. 5/2022 8

Fotografické ohlédnutí za Malomoravskými slavnostmi

Tradiční Malomoravské slavnosti na fotbalovém hřišti v Podlesí se letos konaly v sobotu 13. srpna. Atmosféru nám přiblíží snímky Luboše Roščáka 
z   RASCALS AGENCY - umělecké a produkční agentury z Ostravy, která pro obec akci zajišťovala.
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Březinova Vlastivěda moravská - Vysoká
Občas se nás někdo zeptá, proč se náš zpravodaj jmenuje právě Devítka, a my trpělivě vysvětlujeme, 

že číslo devět symbolizuje počet vesnic, z nichž se dnes skládá současná obec Malá Morava. V úvodních 
číslech našeho zpravodaje jsme jednotlivé obce představovali citací z Vlastivědy šumperského okresu. Ale 
i ta si vzala jako pramen historického poznání našeho kraje ve Vlastivědě moravské Dr. Jana Březiny, vy-
dané v několika částech, mapujících místopis Moravy. Nás nejvíce zajímá část, věnovaná Šumperskému, 
Staroměstskému a Vízmberskému okresu, vydaná v roce 1932, v časech první Československé republiky. 
Hranici mezi prvními dvěma tvořila řeka Morava.

Snad nebude od věci, pokud si z výše uvedené knihy ocitujeme v Devítce kapitoly přímo věnované 
našim vesnicím a porovnáme je s naší současností, která je od těchto popisů vzdálena devadesát let...

Arnošt Juránek

Nová Ves (dnes Vysoká)
Nová Ves (Neudorf) je německá pohorská 

dědina; prostírá se pod lesem na jihovýchodním 
svahu Sviní hory (1 088 m). Jest politickou a ka-
tastrální (320 ha) obcí.

Nová Ves, zdá se, stojí na místě druhého, za-
niklého Vojtíškova, který r. 1325 Jan Wustehube 
s jinými ještě vesnicemi daroval cisteriáckému 
klášteru v Kamenci. Vojtíškov ten husitskými 
válkami tak, jako jiné dědiny Staroměstska, 
zpustl a byl obnoven v XVI. století kolštejnskou 
vrchností pod jménem Nová Ves. Roku 1563 
kázal totiž Václav ze Zvole, pán na Kolštejně, 
Linhartu Lecklovi vystavěti v Nové Vsi rychtu, 
obdaroval ho dvěma lány polí a dvěma lány úho-

ru, dovolil mu bráti si z lesa dříví na louče, držeti 
ševce, krejčího, pekaře a pláteníka, volně čepo-
vati víno a vařiti a nalévati pivo, pokud vrchnost 
nevystaví sama pivovaru. Kladské a svidnické 
pivo směl kdykoli volně prodávati. Roku 1584 
zavázal Hynek z Vrbna, pán na Kolštejně, listem 
novoveské sousedy, aby mu v „budoucnu jako 
v  minulosti“ místo skutečné roboty platili každý 
ročně půl zlatého.

Ves měla roku 1954 21 usedlostí d 484 měři-
cemi polí a 106 obyvatel. Rychtářem se 70 měř. 
polí byl Jiří Mick. Roku 1669 byl dům s 20 měř. 
nově osazen. Roku 1763 narodil se v Nové Vsi 
otec německého (rakouského pozn.) hudebního 
skladatele Františka Schuberta. Děd skladatelův 
hájil svého času sedláky proti kolštejnské vrch-
nosti a   dal postaviti u cesty mezi Novou Vsí 
a  Vysokými Žibřidovicemi uměleckou barokní 
sochu Krista. Kapli Nejsvětější Trojice v Nové 
Vsi zbudovala obec v roce 1786.

Roku 1791 bylo tu 41 stavení s 299 obyvateli, 
r. 1839 42 domů s 253 obyv., r. 1921 55 domů, 
251 katol. Němců, r. 1930: 52 domů, 227 katol. 
obyvatel (226 Němců a 1 Čech).

Nová Ves má německou jednotřídku a spo-
třební spolek; jest přifařena do Vysokých Žibři-
dovic. Příslušný poštovní úřad má ve Vojtíškově, 
příslušnou četnickou stanici v Malé Moravě. 
Nejblíže na železniční zastávku má do Vysokých 
Žibřidovic nebo do Vlaského.

Jan Březina, 1932

Tento otisk originální pečeti obce Nová Ves nám 
poskytl Moravský zemský archiv v Brně. Pečeť má 
průměr 22 mm, v pečetním poli je radlice ostřím 
nahoru, vpravo od ní hvězdička. Opis nápisu je 
SO D G NEIDORF.                 Foto Arnošt Juránek

UZÁVĚRKA
příštího čísla

bude

10. prosince 2022
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Malá fotografická vzpomínka z letošního červnového Vítání malých občánků v zasedací místnosti obecního úřadu.
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Zápis ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 15. 9. 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze ini-
ciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu do-
držení 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 (sta-
veb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý 
pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost zís-
kat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přítomní členové zastupitelstva obce:
Walter Köhler (1), Jan Kouřil (2), Antonín Marinov (3), Štěpán Morong (5), 

Petr Pospíchal (6), Karel Svoboda (7), Mgr. Olga Temňáková (9)

Nepřítomni členové zastupitelstva obce:
Pavel Morong (4) – omluven
Ing. Šebek René (8)

Přítomni občané:
A. T., J. B., J. P., L. L., M. Š., J. R., 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 vyvěše-
ným 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 usnášeníschop-
né. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na 
obecním úřadě v Malé Moravě.

Starosta navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
  1. Schválení programu jednání.
  2. Určení zapisovatele z jednání.
  3. Určení ověřovatelů z jednání.
  4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o činnosti 

obecního úřadu.
  5. Mezitímní závěrka 1-6/2022.
  6. Výsledek hospodaření 1-8/2022.
  7. Rozpočtová opatření.
  8. Provedená opatření starosty.
  9. Dotace na vodovody.
10. Bezúplatný převod majetku.
11. Bezúplatný převod pozemků.
12. Žádosti o pacht nemovitostí Podlesí.
13. Žádosti o pacht pozemků Křivá Voda.
14. Odpady Olomouckého kraje.
15. Návrh na změnu územního plánu.
16. Provozování hřiště.
17. Souhlas se stavbou přípojky NN Sklené.
18. Souhlas se stavbou přípojky NN Podlesí.
19. Změna stavby přípojky NN Sklené.
20. Žádost o směnu pozemků.
21. Stanovení prodejní ceny.
22. Smlouva se SFŽP.
23. Diskuze.
24. Závěr jednání.

1. Schválení programu
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/17/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání
Hlasování: 7:0:0  (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 Jana Kouřila 

a  pana Štěpána Moronga.

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

Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zasedání a se 
zprávou o činnosti obecního úřadu a starosty. Starosta vyzval k diskuzi, do 
diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Mezitímní závěrka 1-6/2022
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitímní účetní závěrkou. 

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitímní účet-

ní závěrky za období 1-6/2022.

6. Výsledek hospodaření obce za období 1-8/2022
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uve-

deném období a poté otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření 

obce v období leden až srpen 2022.

7. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100010/2022, 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 16.000,00 
Kč, ve výdajích o 16.000,00 Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je 
v  Příloze č. 1 tohoto zápisu. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných 
se nepřihlásil.

2022/17/02: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření 
č.  100010/2022.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

8. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 07, 08, 10/2022, kterým 

starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100007, 100008, 
100009 /2022, tato opatření jsou přílohou č. 2 zápisu. Dále přítomné se-
známil s Opatřením starosty č. 09/2022 – dohoda o ukončení pachtovní 
smlouvy a s Opatřením starosty č. 11/2022 – darovací smlouva s panem 
T. M. na 5.000,00 Kč na pořádání akce Běh Billiho Toma. Starosta otevřel 
diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty.

9. Dotace vodovody
Obec Malá Morava uspěla se žádostmi o dotaci a obdrží od Státního 

fondu životního prostředí dotace na posilový zdroj vody a úpravnu vody 
v Podlesí a na připojení nového vodního zdroje a úpravnu vody ve Voj-
tíškově. Předpokládané náklady na práce ve Vojtíškově jsou 2.998.500,00 
Kč, dotace bude 70 %, tj. 2.098.950,00 Kč ze způsobilých výdajů. Předpo-
kládané náklady na práce v Podlesí jsou 2.821.010,00 Kč, dotace bude ve 
výši 1.974.707,00 Kč. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musí 
obec nejpozději do 12 měsíců od vydání rozhodnutí doložit fondu projekt 
a stavební a vodoprávní povolení na obě akce. Dále taky musejí být vysou-
těženi zhotovitelé díla. Poté bude podepsána smlouva a může se realizovat. 
Dále starosta navrhl ustanovit výběrovou komisi ve složení Karel Svoboda, 
Mgr. Olga Temňáková a Pavel Morong, která by vybrala nejvýhodnějšího 
uchazeče na zhotovitele vrtu na Podlesí. Starosta bude následně pověřen 
podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem na základě výběru a doporu-
čení výběrové komise.

Starosta navrhl administrací výběrových řízení pověřit paní Mgr. M. P., 
která již na projektech spolupracuje. Dále pak upozornil na nutnost výběru 
projektanta na zhotovení dokumentace staveb. Starosta otevřel diskuzi. 
Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
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2022/17/03: ZO Malá Morava vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení 
vrtu v Podlesí, ustanovuje členy výběrové komise ve složení Karel Svo-
boda, Mgr. Olga Temňáková a Pavel Morong a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na základě doporučení 
výběrové komise.

ZO pověřuje administracemi výběrových řízení i na ostatní etapy 
podpořených projektů paní Mgr. M. P. ZO pověřuje starostu výběrem 
projektantů na zhotovení dokumentace k projektům týkajících se vodo-
vodů v místní části Podlesí a Vojtíškov.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

10. Bezúplatný převodu majetku
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje nabízí obci bezúplatný 

převod dvou rotačních sirén:
- rotační siréna na škole na Malé Moravě,
- rotační siréna na zbrojnici v Podlesí.
Sirény jsou a budou i nadále využívány pro účely Jednotného systému 

varování a vyrozumění a pro účely svolávání JSDH Malá Morava. Starosta 
otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/04: ZO Malá Morava schvaluje bezúplatné nabytí majetku 
a souhlasí s podpisem smlouvy s Hasičským záchranným sborem Olo-
mouckého kraje.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

11. Bezúplatný převod pozemků
Starosta informoval, že na částech pozemků parc. č. 194/4, 188/1, 188/2, 

185 a 341/2 v k. ú. Křivá Voda se nachází místní komunikace č. 2D. Dále 
na částech pozemků parc. č. 68/1 a 375 v k. ú. Křivá Voda se nachází místní 
komunikace 1C. Výše uvedené pozemky jsou ve vlastnictví Státního po-
zemkového úřadu a obec bude žádat o bezúplatný převod částí těchto po-
zemků z majetku státu do vlastnictví obce. Starosta otevřel diskuzi. Nikdo 
se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/05: ZO Malá Morava schvaluje bezúplatný převod částí po-
zemků parc. č. 194/4, 188/1, 188/2, 185, 341/2, 68/1 a 375 v k. ú. Křivá 
Voda a pověřuje starostu podáním žádosti a uzavřením smlouvy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

12. Žádost o pacht Podlesí
Pan M. P., bytem xxx, požádal obec o pronájem/pacht pozemku 

p. č. 1901/1 o výměře 1 931 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Podlesí-město. Dále by rád ukončil pronájem pozemku p. č. 174 o výměře 
496 m2, trvalý travní porost, ostatní pozemky ze smlouvy (p. č. 2171 o  vý-
měře 592 m2) by rád užíval i nadále. Návrhem je ukončit současnou ná-
jemní/pachtovní smlouvu dohodou a schválit nový záměr pachtu. Starosta 
otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/06: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pacht pozem-
ku p. č. 1901/1 o výměře 1 931 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a  p. č. 2171 o výměře 592 m2, ostatní plocha v k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

13. Žádost o pacht Křivá Voda
Pan P. N., bytem xxx, požádal obec o pronájem/pacht pozemků 

p. č. 100/6 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kři-
vá Voda. Tento pozemek měl pronajatý pan P. H., bývalý majitel rekreační 
chalupy na Křivé Vodě, ten dal výpověď z pachtovní smlouvy. Starosta ote-
vřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2022/17/07: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku 
p. č. 100/6 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
v  k.  ú. Křivá Voda.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

14. Odpady Olomouckého kraje
Starosta informoval o možnosti se zapojit do organizace Servisní spo-

lečnost odpady Olomouckého kraje a. s. Byl předložen informativní dopis 
z Olomouckého kraje s výzvou k zapojení se a představení systému zpra-
cování odpadu. S ohledem na skutečnost, že nejsou uvedeny podrobnosti 
o cenách následného zpracování odpadu a dopravy, které jsou pro obec 
zásadní, doporučil starosta danou problematiku vzít na vědomí a vyčkat 
s rozhodnutím na další informace. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z pří-
tomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí informativní dopis ve věci možnosti 
vstupu do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a. s.

15. Návrh na pořízení změny územního plánu
Společnost SURPMO Hradec Králové, která zastupuje žadatele pana 

W.  K. a Ing F. W., požádal obec o pořízení změny územního plánu obce 
zkráceným postupem dle ustanovení § 55a odst. 4 stavebního zákona. Jeli-
kož se jedná o žádost na konci volebního období současného zastupitelstva, 
navrhl starosta nevázat nové zastupitelstvo současným rozhodnutím a ce-
lou žádost projednat na některém z dalších jednání nového zastupitelstva 
po volbách a po doložení všech kladných stanovisek. V současné době bylo 
doručeno jedno nesouhlasné stanovisko MěÚ Šumperk. Starosta vyzval 
k  diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/08: ZO Malá Morava schvaluje odložení bodu jednání o změ-
ně územního plánu obce Malá Morava na další jednání ZO, a to po před-
ložení všech kladných stanovisek.

Hlasování: 6:0:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
o + + × + + + × +

16. Provozování hřiště
Mgr. R. Š., zástupce Alienteam.cz - klub volného času, z. s., oslovil za-

stupitele obce s nabídkou převodu nájmu hřiště na Malé Moravě. Bližší in-
formace provozování hřiště neuvedl. Starosta navrhl vyvolat další jednání 
k podrobnostem k danému převodu a provozování/údržbě hřiště. Starosta 
vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/17/09: ZO Malá Morava pověřuje starostu vstoupením do jed-
nání ohledně provozování hřiště na Malé Moravě se zástupci Alienteam.
cz - klub volného času, z. s.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

17. Souhlas se stavbou NN Sklené
Společnost TRABAU a.s. Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha, požádala obec 

o souhlas se stavbou Malá Morava, Sklené – č. p. 779/2 NNk. Předložena je 
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEME-
NE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY. Věcné břemeno bude úplatné za 
částku 2.000,00 Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných 
se nepřihlásil.

2022/17/10: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou „Malá 
Morava, Sklené – č. p. 779/2 NNk“. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy 
o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 
p. č. 822/1 v k. ú. Sklené u Malé Moravy a dohodu o umístění stavby 
v  předloženém znění.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

18. Souhlas se stavbou NN Podlesí
Společnost RH Elektro, Nad Tyrkovou 99, 739 61 Třinec, požádala obec 

o souhlas se stavbou parc. č. 1872/3 v k. ú. Podlesí-město. Jedná se o stav-
bu přípojky NN pro parcelu p. č. 55 v k. ú. Podlesí-město. Předložena je 
SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEME-
NE A DOHODA O UMÍSTĚNÍ STAVBY. Věcné břemeno bude úplatné za 
částku 2.000,00 Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných 
se nepřihlásil.

2022/17/11: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou NN na 
parc. 1872/3 v k. ú. Podlesí-město. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy 
o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obecním pozemku 
p.č. 822/1 v k. ú. Sklené u Malé Moravy a dohodu o umístění stavby 
v  předloženém znění.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

19. Změna stavby přípojky NN Sklené
Společnost ELRAM JS zpracovává projektovou dokumentaci pro stav-

bu „Sklené - č. parc. 372/3 NNv“ pro manžele C.. Zastupitelstvo obce je-
jich žádost projednávalo v březnu 2022. Kvůli nesouhlasu pana P. (parc. 
č. 517/1) byli nuceni upravit trasu nového vedení NN. Z toho důvodu je 
vyprojektována nová trasa. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných 
se nepřihlásil.

2022/17/12: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou „Sklené - 
č. parc. 372/3 NNv“.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

20. Žádost o směnu
Pan M. M., bytem xxx, požádal obec Malá Morava o směnu pozemků 

v  katastrálním území Zlatý Potok, a to konkrétně směnu části pozemku 
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p. č. 545/4 na jejím severním konci v rozměru cca 80 m2 a za to nabízí 
část dvou pozemků p. č. 376/3 a 368/9 v rozměru cca 42 m2. O tuto směnu 
požádal z důvodu odstranění výklenku mezi svými vlastněnými pozemky 
a  současně zarovnání s vyčleněnou částí pozemku z p. č. 359/1.

Starosta informoval, že se s jeho argumentací neztotožňuje a navrhl smě-
nu v předložené podobě neschválit. Není totiž možné, aby obec směnou 
získala menší nebo méně hodnotný pozemek. Starosta vyzval k diskuzi. Do 
diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/17/13: ZO Malá Morava neschvaluje záměr směny pozemků dle 
žádosti pana M. M., bytem xxx, v předloženém znění.

Hlasování: 6:1:0 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- + + × + + + × +

21. Stanovení prodejní ceny
Obec nechala pro rok 2023 zhotovit nástěnné kalendáře obce s historic-

kými fotografiemi. Cena byla navýšena dle ceny ve výši nákladů na částku 
157,00 Kč. Starosta vyzval k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/17/14: ZO Malá Morava schvaluje prodejní cenu nástěnného ka-
lendáře pro rok 2023 ve výši nákladů na částku 157,00 Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

22. Smlouva se SFŽP
Starosta předal slovo paní Temňákové, která informovala o realizaci pro-

jektu „Přírodní zahrady pro MŠ Malá Morava“. Realizace ukončena a je 
potřeba odsouhlasit smlouvu se SFŽP na výši skutečné podpory, a to 179 
487,94 Kč, což je 85 % nákladů. Starosta vyzval k diskuzi. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil.

2022/17/15: ZO Malá Morava schvaluje smlouvu č. 1190700022 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republi-
ky“, která bude uzavřená mezi Obcí Malá Morava a Státním fondem ži-
votního prostředí ČR na podporu akce „Přírodní zahrada pro MŠ  Malá 
Morava“.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

23. Diskuze
Starosta vyzval zastupitele k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Starosta vyzval přítomné občany k diskuzi. Pan J. S. poděkoval za činnost 
současnému zastupitelstvu a spolupráci na zvelebení místní části Vysoká.

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

Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům za spolupráci v tomto 
volebním období. Dále poděkoval občanům a hostům za účast na dnešním 
zasedání a popřál jim mnoho zdraví a v 16:45 hodin jednání ukončil.

Přílohy:
1. Rozpočtová opatření
2. Provedená opatření starosty
(Obě přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových 

stránkách obce)

Zápis byl vyhotoven dne 18. 9. 2022
Ověřovatelé zápisu: Štěpán Morong, Jan Kouřil
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková
Starosta obce: Antonín Marinov

Zápis z 1. ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 20. 10. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod.

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze ini-
ciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu do-
držení 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 (sta-
veb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý 
pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají možnost zís-
kat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přítomní členové zastupitelstva obce:
Walter Köhler (1), Jan Kouřil (2), Antonín Marinov (3), Pavel Morong (4), 

Štěpán Morong (5), Karel Svoboda (6), Ing. Maxmilián Ščambura (7), 
Rostislav Ščambura (8), Mgr. Olga Temňáková Olga (9)

Přítomni občané: 
S. P., P. P., A. U., J. U., J. M., I. K., J. B, J. S., J. R., L. J., V. B., K. T., P. M., 

Ž. M.

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

Program jednání:
Informace o výsledku voleb, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, 

složení slibu.
1. Schválení programu.
2. Volba starosty a místostarosty.
a) určení počtu místostarostů,
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění,
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty,
d) volba starosty,
e) volba místostarosty.

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
b) volba předsedy finančního výboru,
c) volba předsedy kontrolního výboru,
d) volba členů finančního výboru,
e) volba členů kontrolního výboru.
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastu-

pitelstva.
5. Rozpočtová opatření.
6. Souhlas se stavbou.
7. Diskuze.
8. Závěr jednání.

Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce Antonín Marinov 
(dále jen „předsedající“) v 16.00 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řád-
ně svoláno tak, aby se v souladu se zákonem o obcích konalo do 15 dnů 
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 
hlasování. Informace o konání zastupitelstva obce byla zveřejněna v sou-
ladu se zákonem o obcích na úřední desce Obecního úřadu Malá Morava. 
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Bylo přítomno 
devět nově zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

Předsedající informoval o výsledku voleb. Poděkoval za účast ve volbách, 
kdy došlo z 407 voličů k urnám 68 %. Zastupitelé budou pracovat poctivě 
a  svědomitě ku prospěchu obce a jejích obyvatel.

(Následuje výčet zvolených zastupitelů za jednotlivé volební strany, který 
zveřejňujeme na str. 3 tohoto vydání Devítky - pozn.)

Složení slibu
Všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohli tedy přistoupit 

ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib sta-
novený v zákoně o obcích „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitel-
stva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod text slibu. 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.



    - DEVÍTKA č. 5/2022 14

ZO bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 
odst. 2 zákona o obcích.

Poté předsedající určil zapisovatelem z jednání paní Mgr. Olgu Temňá-
kovou a ověřovateli tohoto zápisu pana Karla Svobodu a Jana Kouřila.

1. Schválení programu
Předsedající přednesl program a vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. 

Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se 
nikdo nepřihlásil.

2022/01/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2. Volba starosty a místostarosty
2.1. Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl volbu jednoho místostarosty a vyzval k dalšímu ná-

vrhu nebo diskuzi. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stano-
visko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/02: ZO Malá Morava schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolněni.

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvol-
něná, ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před 
hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se ni-
kdo nepřihlásil.

2022/01/03: ZO Malá Morava určuje, že pro výkon funkce starosty 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající navrhl veřejnou volbu starosty a místostarostů. Předsedající 

vyzval k dalšímu návrhu nebo diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/01/04: ZO Malá Morava schvaluje jako způsob volby starosty 

a  místostarosty obce veřejné hlasování.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2.4. Volba starosty obce
Předsedající vyzval zastupitele, aby podali návrhy na obsazení funkce 

starosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi. Jediným navrhovatelem byl pan Karel Svoboda, který navrhl za 
Sdružení nezávislých kandidátů – SNK do funkce starosty pana Antonína 
Marinova. Jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit 
své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/05: ZO Malá Morava volí do funkce starosty obce Malá Mo-
rava pana Antonína Marinova, nar. 12. 6. 1972, bytem Malá Morava 32.

Hlasování: 6:2:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + o + + + - - +

Po zvolení starostou obce Antonín Marinov poděkoval zastupitelům 
obce za projevenou důvěru a zdůraznil, že se bude svoji funkci vykonávat 
co nejlépe, v zájmu obce a jejich občanů.

2.5. Volba místostarosty obce
Nově zvolený starosta obce pan Antonín Marinov vyzval zastupitele, aby 

podali své návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. Antonín Ma-
rinov navrhl do funkce místostarosty pana Waltra Köhlera. Jiné návrhy 
nebyly. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do 
diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/06: ZO Malá Morava volí do funkce místostarosty obce Malá 
Morava pana Waltra Köhlera, nar. 20. 11. 1960, bytem Malá Morava 93.

Hlasování: 6:2:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
o + + + + + - - +

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru obce
3.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrol-

ní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Starosta vyzval k dalšímu 
návrhu nebo diskuzi. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své sta-

novisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/01/07: ZO Malá Morava zřizuje finanční výbor a kontrolní vý-

bor obce. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

3.2. Volba předsedy finančního výboru
Starosta obce navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru obce 

pana Pavla Moronga. Žádné jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána 
možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/08: ZO Malá Morava volí do funkce předsedy finančního vý-
boru obce pana Pavla Moronga.

Hlasování: 7:1:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + o + + + - +

3.3. Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru obce pana 

Karla Svobodu. Žádné jiné návrhy nebyly. Před hlasováním byla dána mož-
nost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/09: ZO Malá Morava volí do funkce předsedy kontrolního 
výboru obce pana Karla Svobodu.

Hlasování: 6:1:2 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + + + o o - +

3.4. Volba členů finančního výboru obce
Starosta navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru obce pana Ště-

pána Moronga a paní Irenu Kouřilovou. Žádné jiné návrhy nebyly. Před 
hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se ni-
kdo nepřihlásil.

2022/01/10: ZO Malá Morava volí členy finančního výboru obce pana 
Štěpána Moronga a paní Irenu Kouřilovou.

Hlasování: 8:0:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + + o + + + +

3.5. Volba členů kontrolního výboru obce
Starosta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru obce Mgr. 

Olgu Temňákovou a pana Jana Kouřila. Žádné jiné návrhy nebyly. Před 
hlasováním byla dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se ni-
kdo nepřihlásil.

2022/01/11: ZO Malá Morava volí členy kontrolního výboru obce 
paní Mgr. Olgu Temňákovou a pana Jana Kouřila.

Hlasování: 6:1:2 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ o + + + + + - o

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů za-
stupitelstva

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvu byla po-
skytnuta měsíční odměna v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlá-
dy č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. 
Rovněž navrhl poskytnout měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru 
obce, který není zastupitelem. Starosta vyzval k dalšímu návrhu nebo dis-
kuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/12: ZO Malá Morava stanovuje svým neuvolněným členům 
za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách takto:

 Místostarosta obce 9.500,00 Kč
 Předseda výboru 2.600,00 Kč
 Člen výboru 2.100,00 Kč
 Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.400,00 Kč
ZO Malá Morava schvaluje stanovení měsíční odměny členům výborů 

obce, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 700,00 Kč. Odměna bude 
poskytována od 1. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázd-
něný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode 
dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5. Rozpočtové opatření č. 100013/2022
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 100013/2022, včetně 

důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích o  411.000,00 Kč 
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podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpočtových změn je v Pří-
loze č. 2 tohoto zápisu. Před hlasováním byla dána možnost vyjádřit své 
stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/13: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření 
č.  100013/2022.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

6. Souhlas se stavbou
Společnost SUNFIN PRAHA s. r. o., se sídlem Olgy Havlové 2901/28 

Praha Žižkov, požádala obec o souhlas, kdy v zastoupení společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., zpracovává projektovou dokumentaci ke stavbě „IV-12-
8022641 Křivá Voda – obora Počátky, TS, NN“. Stavba řeší rekonstrukci 
nadzemního vedení NN a dotkne se 4 obecních pozemků 361/2, 171/11, 
358 a 357 v k. ú. Křivá Voda. Dále byla předložena k projednání Smlouva 
o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stav-
by. Platba za věcné břemeno je ve výši 2.000,00 Kč. Před hlasováním byla 
dána možnost vyjádřit své stanovisko. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/01/14: ZO Malá Morava schvaluje souhlas se stavbou NN „IV-
12-8022641 Křivá Voda – obora Počátky, TS, NN“. ZO souhlasí s uza-
vřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc. 
361/2, 171/11, 358 a 357 v k. ú. Křivá Voda a dohodu o umístění stavby.

Hlasování: 7:0:2 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + + + + + + +

7. Diskuze
Do diskuze se přihlásil Pavel Morong s informací z Pozemkového fondu, 

ohledně možnosti využití výzvy obce na odstranění náletů na pozemcích 
PF. Starosta uvítal tuto možnost a společně s panem Morongem se můžou 
zaměřit na vytypované pozemky dle KN. Nikdo další se do diskuze nepři-
hlásil.

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 16:25 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 10. 2022

Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda, Jan Kouřil
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
Č. 1 - Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce.
Č. 2 - Rozpočtové opatření 100013/2022.
(K nahlédnutí na obecním úřadě.)

Pod cívkou
Čas letí jako splašený a je tu další článek - 

čas... nelze ho vidět, nelze ho zrychlit ani zpoma-
lit, jediné co zmůžeme, je ho změřit. A tak jsem 
vybral pro toto číslo zajímavost z Dolní Moravy 
z bývalé křižovatky starých cest, která již dnes 
neexistuje, avšak zkušený pozorovatel dokáže 
z   terénu vyčíst její pozůstatky. Jedná se o staré 
stříbrné kapesní hodinky tak zvané „cibule“.

K nálezu došlo již při návratu z hledání, 
cca  15  cm pod povrchem na mě ze země vykouk-
lo torzo těchto hodinek - přední ani zadní kryt ne-
měly - bylo vidět dovnitř na kdysi funkční strojek, 
ozubená kolečka a další součástky. Jelikož už byl 
večer, v hledání jsem dále nepokračoval, ale bylo 
mi jasné, že se na místo nálezu ještě musím vrátit 
druhý den pokusit se najít další části. Tyto hodin-
ky se skládaly z více plášťů, které kryly ciferník 
a  zadní stranu strojku. Kvůli vrstvám a kvůli své-
mu tvaru právě dostaly svou přezdívku „cibule“.

Druhý den se mi skutečně povedlo dohledat 
stříbrný plášť jen o několik metrů dál. Udělalo 
mi to velkou radost, přeci jen se jedná asi o sto 
let starou věc osobního charakteru. Tyto hodin-
ky se těšily velké popularitě a každý noblesní 
pán měl své vlastní ve speciální kapsičce saka, 
řetízkem zajištěné ke knoflíku. Hodinky bývaly 
dosti zdobené, nechávalo se do plášťů vyrýt přá-
ní, jméno majitele či k jaké příležitosti byly da-

rovány. Zrovna tyto však nijak značené nejsou, 
a   proto dohledat komu patřily či kde se vzaly 
právě na Dolní Moravě, si mohu jen domýšlet.

A něco málo k historii. Náramkové hodinky, 
takové jaké známe dnes, nebyly vůbec prvními 
hodinkami vůbec. Jejich předchůdcem jsou totiž 
právě kapesní hodinky, nebo také cibule, které 
byly vyrobeny někdy po roce 1600. Zlatou éru 
zažívají v 19. století, kdy byly doplňkem oblečení 
nejen ve vyšších společenských vrstvách, ale byly 
také nedílnou součástí vybavení pracovníků že-
leznic, pošty nebo námořních důstojníků.

První větší sériovou výrobu kapesních 
hodinek započal 1587 ve švýcarské Ženevě 
francouzský přistěhovalec Karel Cusin. Tyto 
hodinky jsou stále poměrně větších rozměrů 
pouzder - těší se však oblibě zákazníků v  celé 
Evropě. První kapesní hodinky dnešních roz-
měrů byly vyrobeny hodinářem Jeanem Bab-
tistem Duboulem ve Švýcarsku. A hodinky jsou 
decentně tenčí a menší. Díky tomu jsou příjem-
něji nositelné. Roky 1632 se zdobí číselníky ho-
dinek smaltem a malbami na smalt. Z hodinek 
se stává skutečný šperk. A   inovace nejsou jen 
estetické - roku 1690 se do základního strojku 
přidává první komplikace - budíček. Budíček 
je využíván zejména muži, hodinky s budíčkem 
jsou větších rozměrů. Menší hodinky zdobe-
né malbami na smalty obdivují stále více ženy. 
A  roku 1722 se kapesní hodinky předělávají na 
zápěstí a   vznikají první náramkové hodinky. 
Nosí je ženy a náramek je velmi ozdobný. Může-
me si povšimnout, že od vyrobení prvních hodi-
nek uběhlo téměř 135  let, než se hodinky začí-
nají nosit na zápěstí. Tím však obliba kapesních 
hodinek neupadá - „kapsáče“ se vyrábí v sériích 
stále a  zejména muži nacházejí klasiku nosit ka-
pesní hodinky v kapsičkách vest, kde tradičně 
zdobí řetízek chránící hodinky před upadnu-
tím. Rok 1766 se zapsal do dějin hodinářského 
řemesla prvními hodinkami, které již spolehlivě 
měřily čas s rozumnou denní přesností.

A od roku 1728 se stále více hodinářů za-
bývá vylepšováním a inovacemi hodinkových 
strojků. John Harrison vynalézá přesný chro-

nometrový stroj. Tento stroj používá dosud 
nejlepší materiály pro výrobu hodinek a díky 
pečlivému seřízení je tento chronometr vel-
mi přesný. A synonymum chronometr dnes 
též znamená přesnost - chronometry, již ne 
námořní, ale aplikované do strojků náramko-
vých hodinek, jsou puncem maximální přes-
nosti mechanických automatických hodinek. 
A roku 1755 vzniká jedna z prvních firem 
na výrobu hodinek, známá i dnes - Vacheron 
Constantin. V době založení této firmy ješ-
tě neexistovaly automobily - a již se vyrábě-
ly precizní krásné hodinky. Právě Vacheron 
Constantin vyráběl pro své hodinky první 
kompletní svůj strojek. A roku 1793 vzniká 
jedna z největších firem na výrobu strojků 
Eta. A co se týče machanických automatů, 
vedle Valjoux si toto prvenství držela po sta-
letí. Vedle dnešních špičkových výrobců stroj-
ků Piaget a Jeager LeCoultre, jejichž strojky 
a komponenty jsou velmi drahé, zaujímá 
Eta,   která již vlastní Valjoux, prvotní místo 
výrobce mechanických strojků na světě. Ety 
a Ety Valjoux se používají ve všech kvalitních 
hodinkových značkách - Tisst, Certina, Ha-
milton s úpravami základen a modření šroub-
ků Longines a v chronometrovaných verzích 
Tag Heuer, Breitling a Omega.

Jan Krejčí
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Doplňovačka

Milé děti,

       přišel podzim a podzimní příroda 
zve k procházkám. Když si na jednu tako-
vou vyjdete, okouzlí vás vůně a scenérie 
podzimu a jeho atmosféra, která je svým 
způsobem krásná. Přináší barevné stro-
my a  lesy, chladivý vítr, odpolední slun-
ce, poslední ptáčky zpěváčky, bubnování 
kapek deště.

Ale ještě jiné dary podzimu máme. Jsou 
to různé plody, ať už pro zvířátka nebo 
pro nás. Které že to jsou? Kaštany - z těch 
se dají vyrobit postavičky a zvířátka nebo 
hojivé lektvary. Šípky slibují lahodný čaj. 
Žaludy a bukvice jsou převážně potravou 
pro zvířátka. Střádají si je do pelíšků na 
zimu. Šišky jehličnatých stromů - se-
mínka z nich jsou pro zvířátka a my si 
z nich můžeme vyrobit hezké podzimní 
dekorace. Jeřabiny jedlé a bez jsou léčivé. 
Pro nás i pro zvířecí říši. Houby miluje-
me jako pochoutku my i zvířátka. Oříšky 
a  mandle taktéž. A oranžové plody Ra-
kytníku jsou jedny z nejzdravějších.

Tak vám přeji, děti, ať si z podzimní 
přírody odnesete plno krás - jak v duši, 
tak i v košíčku.

Váš Olšováček

1. Tvorové s křídly.
2. Barva plodů rakytníku.
3. Co pouštějí děti na podzim na dlouhých 

provázcích až k nebi?
4. Když mi není teplo, je mi ....?
5. Plody jeřábu.
6. Jedovatá houba, jejíž klobouček je červe-

ný s bílými puntíky.

Olšováček připravila
Radka Morbacherová
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Vítej, hojný podzime!

Skvělá školka v přírodě

Digitální pohádka

Ke konci září přebírá vládu podzim. Přichází 
čas studenějšího počasí, nošení svetrů, dny se 
zkracují a lidé se stahují do svých obydlí. Nastá-
vá čas zklidnění. Příroda se zabarvuje do krásně 
teplých a zemitých odstínů oranžové, červené 
a  žluté a dává nám své plody. Když květy a natě 
odkvétají, vydáváme se do lesa na bylinky, u kte-
rých se soustředíme hlavně na kořenové části 
rostlin. Je čas zabořit ruce do hlíny, je čas rýpat 
kořeny, je čas sbírat semínka a dělat si zásoby, na-
stává příprava na zimní čas. Je důležité podpořit 
naší imunitu, zklidnit svou mysl a duši a vrátit se 
ke své podstatě bytí. S podzimem přichází klid, 
vše divoké a bláznivé už se stalo. Příroda nám 
stále dává svoji hojnost, ale síla se pomalu sta-
huje do země.

Podzim je zasvěcen slovanské bohyni Mokoš, 
krásné, zralé a plodné ženě. Zosobňuje vlhkou 
a úrodnou zemi, je to bohyně domova. Je také 
ochránkyní naplněných košů, ovcí, matka oprav-
dového štěstí, proto jí v podzimní čas vzdejme 
hold tím, že budeme půdu udržovat a celkově si 
naší země vážit.

Stromy se vybarvují do krásných barev, po-
malu začínají shazovat listí a stěhovaví ptáci opět 
odlétají do teplých krajin. Jako jedni z prvních 
nás opouštějí racci chechtaví, husy velké, dudci 
a slavíci a míří do Afriky. Poté se k nim přidávají 
zvonohlíci a konipasi, kteří směřují do teplých 
krajin Evropy a následují je další desítky jiných 
druhů. Můžeme je již teď podpořit něčím výživ-
ných v krmítku, nebo i tím, že nebudeme sbírat 
všechny plody z keřů a stromů a něco jim pře-
necháme.

Dřeviny v této době mění barvu svých listů 
a  poté je shazují. I významný francouzský spi-
sovatel Albert Camus o tomto období napsal: 
„Podzim je druhé jaro, kdy každý list je květem.“

Proč a jak ale k této fascinující změně dochá-
zí? V průběhu jara a léta kořeny rostlin absorbují 

vodu a živiny z půdy a transportují je cévními 
svazky do jiných částí rostliny (pupenů, výhon-
ků, listů). Pokud má strom dostatečný přísun 
vody a slunce, listy vytváří zelené barvivo chlo-
rofyl, který zachycuje světelnou energii, vytváří 
fotosyntézu a tím i další organické látky formě 
glukózy, ze kterého rostlina prosperuje. Kyslík je 
v podstatě jen nepotřený, odpadový produkt.

S postupujícím podzimem se zkracuje počet 
hodin slunečního svitu a snižuje se teplota. Stro-
my tuto změnu cítí díky chemickým receptorům. 
Na změnu reagují tím, že se začnou chystat na 
dormanci, stav pozastavení růstu a metabolismu. 
U listnatých stromů je nejviditelnějším projevem 
této změny zbarvení listů a jejich opad, ale ne-
nechme se zmást, těchto změn v nitru rostlin je 
o mnoho více, nachází se zde mnoho důležitých 
látek, které by byly ve spadlých listech ztraceny. 
Proto před tím, než list opadne, je část látek od-
vedena z listů do větví, kmene, kde jsou po dobu 
zimního klidu uloženy. V jarním období jsou 
tyto zásoby opět využity ke tvorbě pupenů. Ze-
lená barva jarních a letních listů je způsobena 
chlorofylem. S poklesem denního světla stromy 
produkci zpomalí, až ji úplně zastaví. S tím, jak 
pigment odchází z listu, se začnou objevovat 
další barvy, které byly dosud maskovány. První 
odstíny, které se objeví, jsou žluté, způsobené 
pigmenty karotenoidy. Karotenoidy se vysky-
tují také v kořenu mrkve nebo žlutých květech. 
Červená a fialová barva listů je tvořena pigmenty 
antokyany. Tyto pigmenty zbarvují červeně a fi-
alově také třeba borůvky, jablka, švestky či fialky. 
Jejich přítomnost pravděpodobně pomáhá snížit 
bod mrznutí listu, poskytuje mu určitou ochra-
nu před chladem. Celkově je pro většinu stromů 
nevýhodné nechávat si listy na celý rok. S tím se 
váže i využití listů na zemi, vše je propojené v  je-
den celek a i s nepatrnou změnou se mění celek 
určitého ekosystému.

Příroda žádným materiálem neplýtvá, takže 
listy mají i po dopadu na zem významnou eko-
logickou roli. Živiny vznikající jejich rozkladem 
pronikají do půdy a jsou zdrojem potravy pro 
ohromné množství rostlin a živočichů, které jsou 
před zimou velmi důležité pro její úspěšné přeč-
kání, změní se totiž v úžasný kompost. Chrání 
zemi před mrazem, zimou, výkyvy prostředí, 
zadržuje vlhkost, působí jako ochrana pro trval-
ky, ostatní stromy. Vytváří perfektní úkryt pro 
zimování živočichů. Od hmyzu, který je pro náš 
život markantní, až po ještěrky, slepýše, ježky, 
nebo kriticky ohrožené plchy.

Příroda se tím, že ji budeme chránit, odvdě-
čí. Když jí necháme prostor a místo, kde si může 
nerušeně existovat, vrátí nám to. Nabídne nám 
spoustu semen, květů, plodů, přírodní a bezplat-
nou lékárničku. Například kopřiva dvoudomá (Ur-
tica dioca), kterou každý známe a která provázela 
naše předky už od pradávna, je přehlížená, avšak 
naprosto unikátní superrostlina. Na podzimní čas 
můžeme využít hlavně její semínka, celé hrozny, 
které visí ze samičích rostlin. Ty nasbíráme, poté 
usušíme a skladujeme v chladnu a přidáváme 
v  podstatě všude. Do salátů, polévek, na hlavní jíd-
la. Jsou označovány za adaptogeny, chrání nás při 
stresových situacích, zvyšují odolnost organismu, 
působí při únavě, tělesné vyčerpanosti, jsou velmi 
bohaté na nenasycené mastné kyseliny, antioxidan-
ty, železo. V těchto chladnějších dnech můžeme 
sbírat i další skvělé rostliny, kostivalové kořeny pro 
mast na hojení kostí, lopuchový kořen na hnisavé 
rány, šípek na doplnění vitamínu C, kozlík proti ne-
spavosti, žaludy jako výbornou pochoutku a kašta-
ny jako ochránce proti zlým silám a pro vstřebání 
špatné energie kolem nás.

Ale nechme si konkrétní sběr a využití rostlin 
pro další číslo…

Natálie Chromková
Ilustrace: Dominika Nováková

To jednou bylo, že Jeníček a Mařenka šli do 
lesa na jahody. Bylo jich tam tolik, že popochá-
zeli stále hlouběji do lesa, až zabloudili. A najed-
nou byla tma. Mařenka začala plakat, a tak Jení-
ček řekl, že vyleze na strom a podívá se, kde jsou. 
Vylezl na vysokou jedli a dívá se kolkolem. Všu-
de samý les. Jen kdesi v dálce malinké světýlko.

„Mařenko, vidím světýlko. Půjdeme tím smě-
rem.“ A tak šli.

Po nějakém čase přišli k chaloupce. A světe, 
div se, byla celá z mobilních telefonů. Mařenka 
si jeden uloupla a zkusila ho. „Jeníčku, mají kre-
dit!“ A to si hned Jeníček taky jeden uloupl a už 
brouzdali po netu.

Jenže je slyšela baba Jaga. Vyběhla z chaloupky 
a volá: „Kdo mi to tu krade mobilní data?“

Jeníček se vzpamatoval první a tiše odpověděl: 
„To je počítačový virus.“ A baba Jaga si řekla: „Tak 
to musím ráno zavolat technikovi.“ A zalezla.

Jeníček s Mařenkou si tichoučce sedli pod 
strom, stáhli si GPS, vydali se podle něj a za ho-
dinu byli doma.

Tam si sedli a chatovali a brouzdali a chatova-
li a brouzdali, a jestli jim nedošel kredit a data, 
chatují tam dodnes.

Radka Morbacherová

V letošním roce jsem byla opět pozvána paní 
ředitelkou Aničkou na Školku v přírodě. Mís-
tem, kde si pobyt máme všichni pořádně užít, 
byl opravdu malebný a v čisté přírodě umístěný 
penzion „U Profesora“ v Kunčicích nedaleko od 
jejich základny - školky Malá Morava.

Pro pohodový pobyt dětí paní ředitelka vy-
brala téma „Moře a putování lodí“. Děti se mu-
sely naučit slibu mořeplavce a každý den něco, 
co je velmi důležité pro správného kapitána - Jak 
se u vody a v lodi chovat. Musím říci, že to bylo 
moc hezké. Děti se učily uzlovat, vyrábět lodič-
ky z papíru, navlékat korálky a další pro ně zcela 
nové věci.

Konala se i stezka odvahy. Po setmění se děti 
s baterkou, kterou musejí mít vždy při sobě, 

vyrazily na večerní procházku. Nikdo se nebál 
a  všichni to perfektně zvládli.

Poslední večer pobytu nám moc nepřálo poča-
sí, ale i to se nakonec umoudřilo, abychom mohli 
jít hledat poklad. I to děti zvládly perfektně.

Jsem mile překvapená tím, jak se Anička 
s   Brigitkou o děti starají. Letos byl pobyt o to 
krásnější, že byl k dispozici i bazén s krásně 
teplou vodou. Kdo neplaval, mohl být se mnou 
v  herně, kde jsme si hráli a čekali na plavce, kteří 
se vody nebáli a krásně si to užili.

Mám radost, že se pobyt opět opravdu povedl 
a těším se na další výpravu! Ahoóóóóój...

Rita Sedlačíková

Od 24. října 2022 bude opět otevřena

knihovna v Malé Moravě.
Otevřeno bude každé pondělí 

od 16:00 do 18:00 hodin.
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Kompostování
listí ořešáku

Je zcela běžné, že listí pohrabané na podzim na 
zahradě lidé odloží do kompostu. Jeden druh listí 
ale vyvolává vášnivé debaty, a to ořešákové. Zary-
tí odpůrci radí toto listí raději spálit nebo dát do 
kontejneru na bioodpad. Jiní se ale kompostování 
ořešákového listí nebojí a dokonce se domnívají, že 
kompostu to prospěje. Kde je pravda?

Je pravdou, že s listím z ořešáku to není úpl-
ně jednoduché. Na druhou stranu jde o materi-
ál přírodního původu, který podléhá rozkladu, 
a  tak jej lze samozřejmě také kompostovat. Má 
to ale svá pravidla.

Kde je problém
Celý problém ořešákového listí tkví v tom, že 

má na povrchu voskovou vrstvičku (tzv. kutiku-
lu), která ochraňuje ořechové listí proti přílišné-
mu vypařování vody, nebo naopak proti příliš-
nému přemokření a slouží také jako mechanická 
ochrana proti okusu škůdci. Tento typ listů mají 
ovšem i další druhy stromů (dub, hrušeň, bříza, 
akát a další).

Tyto listy, pokud se kladou ve vodorovných 
vrstvách na kompost (častý a nevhodný zvyk), se 
opravdu kompostují špatně. Listy tak totiž vytvá-
řejí vodě odolnou vrstvu, která vysychá, a listí se 
v podstatě nezkompostuje. Přesto existuje řešení.

Jak ořešákové listí kompostovat
Pokud se listí z ořešáku, ale i hrušní, bříz, aká-

tu či dubu rozhodnete kompostovat, je třeba tyto 
opadané usušené listy rozdrtit na menší kousky a 
poté zamíchat do kompostu (čím menší kousky, 
tím se větší povrch listu dostane do styku s mik-
roorganismy a rychleji se rozkládá).

Jak listy rozdrtit? Suché listí lze například 
nasbírat do pytlů a ty pak sešlapat, nebo listím 
můžete nechat projet travní sekačku či použít 
štěpkovač nebo zahradní drtič na větve.

Pozor na třísloviny
Při kompostování zejména ořechového a du-

bového listí je ale třeba mít na paměti ještě jednu 
věc. Oba druhy listí uvolňují třísloviny (tzv. tani-
ny). Jsou to hořké, trpké látky, které při velkém 
množství okyselují kompost (podobná je např. 
lesní hrabanka, která je vhodná pro kyselomilné 
rostliny, např. rhododendrony). Vhodné je tedy 
vždy listí kompostovat společně s dalšími mate-
riály převážně dusíkaté povahy, jako je čerstvá 
posekaná tráva, zbytky ovoce a zeleniny z kuchy-
ně - prostě vše zelené a dužnaté.

Díky tomuto postupu vyvážíte pH a navíc 
vyrovnáte poměr uhlíku k dusíku, protože su-
ché listí je zástupcem uhlíkaté složky společně 
se senem, slámou, dřevní štěpkou a podobně. 
Dobrou zprávou je, že když tyto zásady dodrží-
te, získáte kvalitní kompost. Navíc listy i oplodí 
ořešáku obsahují látky, které mají antibakteriál-
ní a dezinfekční účinky, které kompostu rovněž 
prospějí.

Zdroj: hobby.instory.cz

10 tipů, jak využít starý chleba
Po voňavém čerstvém chlebu se snad v každé domácnosti rychle zapráší. Občas ale přeci jen nějaký 

ten krajíc zůstane, a když už se někde v koutě hromada ztvrdlého chleba nahromadí, většinou ho nako-
nec vyhodíme. To je ale velká škoda. I starý chleba se totiž dá zužitkovat!

1. Topinky
Skvělé jsou na oleji i nasucho, jen tak s česne-

kem, s tatarákem či s jinou masovou směsí. Starší 
chleba lze také obalit ve vajíčku.

2. Chipsy
Chipsy nemusí být nutně z brambor, vyzkoušejte 

chlebové. Stačí chleba nakrájet na tenké plátky, po-
třít tukem a opéct. Chleba můžete také rozřezat na 
kostky. Ve větší míse smíchejte olej, česnek, pepř, 
kmín, mletou papriku a majoránku. Do této smě-
si pak dejte nakrájené kostky chleba, promíchejte 
a  rozprostřete na plech. Zapečte v troubě.

3. Krutony
Vylepší polévky i saláty. Pěkně křupají a dodávají 

pokrmu další rozměr. Nakrájejte chlebové kostičky 
o hraně 1 cm, trochu pokapte olejem, promíchejte 
a v jedné vrstvě pečte v troubě asi čtvrt hodiny. Ho-
tové krutony můžete ochutit česnekem či bylinka-
mi a skladovat v uzavíratelné dóze.

4. Strouhanka
Také chlebová strouhanka slibuje slastné 

křupnutí – a skýtá celou řadu možností. Chle-
bová strouhanka například výtečně chutná na 
srnčím hřbetu. Vnitřek staršího chleba opečte 
na tuku s jalovcem, trochou jehličí a soli. Přidat 
lze i brusinky nebo jedlé kaštany. Maso pak sta-
čí touto pikantní drobenkou posypat. Chlebová 
strouhanka výborně chutná i třeba v karbenát-
cích nebo sekané.

5. Polévky
Starý chleba využijte na polévku. Nakrájej-

te na kostičky chleba a osmažte jak topinky na 
sádle, zalijte vodou, přidejte polévkové koření. 
Nechte topinečky rozvařit a dochuťte podle va-
šeho gusta. Nakonec dejte zavařit vejce a přidejte 
rozetřený česnek a majoránku.

Ze starého chleba a rajčat lze připravit i vyni-
kající italskou polévku Pappa Al Pomodoro. Po-
délně rozpůlená rajčata dejte nařezanou stranou 
nahoru do zapékací nádoby, posypte nadrobno 
nasekaným česnekem, osolte, opepřete a pokapej-

te olejem. V troubě vyhřáté na 200 stupňů pečte 
asi 20 minut. V hrnci na dvou lžících oleje zpěň-
te zbylý česnek, přidejte konzervovaná rajčata, 
200 ml vody a zvolna vařte asi 15 minut. Chleba 
nakrájejte na kostky a spolu s bazalkou přidejte do 
hrnce a dalších 5 až 10 minut vařte. Přidejte pev-
ná rajčata i se šťávou ze zapékací mísy, naložte do 
misek, ozdobte lístky bazalky a pokapejte olejem.

6. Zahušťování
Starý chleba využijete i k zahušťování a zároveň 

dochucení polévek a omáček. Například do kysela 
se chleba hodí dokonce líp než mouka, právě pro 
svou kyselost. I kulajdě dodá vyzrálý chléb hut-
nější chuť. Skvělý je i do omáček, třeba do guláše.

7. Salát Panzanella
Základem je čerstvá zelenina, hlavně rajčata, 

a opečený chleba, nakrájený na kostky. Přidejte 
spoustu olivového oleje, vinagret a bylinky podle 
chuti a momentálních zásob.

8. Dalamánky z chleba
Budete potřebovat starší krajíce chleba, drož-

dí, hladkou mouku, sůl a kmín. Krajíce chleba - 
nejlépe přes noc - rozmočíte ve vodě a potom je 
rozmixujete. Do směsi přidejte droždí a hladkou 
mouku, vypracujete těsto, které nechte vyky-
nout. Z těsta udělejte malé dalamánky, které na-
hoře naříznete nožem a posypete solí s kmínem. 
V troubě pečete na 180 °C.

9. Chlebová pizza
Chléb obalte v rozšlehaném vajíčku a roz-

prostřete ho po dně pánve s olejem. Navrch 
naskládejte nakrájenou slaninu, rajčata, olivy 
a  nastrouhaný sýr, ještě pokapte olejem. Pod za-
krytou pokličkou dusíte přibližně 5 minut.

10. Chlebové placky
Chléb nakrájejte na kostky, klidně i s kůrkou, 

dejte do mísy a zalijte mlékem. Nakrájenou sla-
ninu spolu s cibulkou osmahněte a přidejte do 
chlebové směsi. Do těsta vmíchejte jedno až dvě 
vejce. Ochuťte pepřem, majoránkou, česnekem 
a  solí. V podobě placek pak smažte na pánvi.
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Hubertova jízda Podlesí 2022

Letošní první říjnová sobota patřila na Podlesí 
koním, koňákům a všem fanouškům jezdectví. 
Jako každý rok proběhla s přicházejícím podzimem 
Hubertova jízda ve stájích Ariva Ranch Podlesí.

Ročníku 2022 se zúčastnilo celkem 15 koní. 
Dopoledne jsme si všichni vyjeli na spanilou jíz-
du z Podlesí směrem na Křivou vodu, a to dvěma 
trasami - rychlá trasa vedla po horizontu luk za 
Křivou vodou od spodního konce k horní části k 
oboře a kroková trasa vedla zadní částí Podlesí zva-
nou „Hinterstadt“, dále pak do kopce nad samotné 
Podlesí a po loukách směrem k horní části obory 
na Křivé vodě, kde se obě skupiny opět setkaly, spo-
lečně vyfotily a vyrazily lesem zpět na Podlesí.

Odpoledne potom patřilo různým soutěžím 
a   kláním. Začalo se tradičním Halali, což je 
klasický závod koní, na jehož konci jezdec musí 
strhnout symbolickou lišku zavěšenou v cíli. Poté 
se jezdci s koňmi přesunuli na jízdárnu a svedli 
souboje v Barell race, klasickém slalomu, jízdě 
zručnosti a v divácky nejoblíbenější disciplíně - 
v židličkované - tuto kratochvíli znáte z různých 
zábav a oslav, kdy jsou v kruhu rozestavěné židle, 

kolem kterých se při hudbě pohybují lidé a při 
ztlumení si všichni musí sednout na židle. Židlí je 
vždy méně než osob, a tak ti, co se neposadí, vypa-
dávají. S koňmi se hraje stejně, s tím, že ovšem se-
sedání a nasedání na koně tuto hru dost okoření. 
Ale všichni jsme se u ní bavili, obecenstvo nejvíce.

Během celého programu fungovalo pro ná-
vštěvníky občerstvení. Mohli jste si pochutnat 
na místních pstruzích pečených na bylinkách, 
výborných klobásách, guláši nebo zapečených 
chlebech. Zapíjelo se Keprníkem a dvanáctkou 
od Holby a na zahřátí posloužilo i něco ostřejšího.

Když se dosoutěžilo, rozdaly se krásné a hod-
notné ceny a koně se odsedlali a byl jim dopřán 
zasloužený odpočinek po celodenním výkonu. 
Účastníci a obecenstvo se přesunulo do Školy 
Podlesí, která nám poskytla útočiště před deš-
těm, který naštěstí přišel až po všech disciplí-
nách. Zde proběhl tradiční Soud s jezdci za jejich 
prohřešky během Hubertovi jízdy, jejich symbo-
lické potrestání a pokračovalo se v zábavě.

Akce to byla vydařená a všichni jsme se dobře 
bavili. Vše se obešlo bez zranění a příští rok se 

určitě sejdeme zase.
Tímto také chceme velmi poděkovat sponzo-

rům a pořadatelům:
Rodina Krellerova a celá stáj Ariva Ranch,
Walter Kohler,
Marika Špárníková,
Pohostinství Farma Morava - Kamila Tothová 

a Petr Kubíček,
Zlatnictví Urc,
Petr Chromek,
Manželé Myškovi, Vysoký Potok,
Manželé Cehovi, Vysoký Potok,
Manželé Krejčovi, Králíky,
Pavlína Saňáková, Stáj Rapotín,
Gabriela Škardová,
Arnoštka Galová, Pusté Žibřidovice,
Farma Pohoda, Dalimil Mika,
Skiareál Kraličák p. Juříček,
Farma Habartice p Jandrt,
Petr Berlínský,
Kávomilka Šumperk,
Špajzka Šumperk.

Jan Krejčí

Blahopřání

Naši jubilantiJablko v kuchyni
Již staří Řekové nazývali jablka elixírem mládí. 

Jablko je symbolem zdraví, vánočních zvyků, podle 
Bible i zdrojem poznání a zhmotněným pokuše-

ním. Má dost vitamínu skupiny B a hojnost vitamí-
nu C, je i výživné. Je bohaté na minerální soli a další 
důležité prvky jako je draslík, sodík, vápník, hořčík, 
chlor, fosfor, železo a další. Působí dobře na játra 
a proti revmatizmu. Omezuje cholesterol v krvi 
a   snižuje výskyt sklerózy. Konzumace syrových 
jablek je zdravou prevencí proti chřipce.

Ihned po lípě je jabloň nejoblíbenějším stro-
mem v zahradě nejen pro dekoraci, vůni květů, 
ale také pro ovoce. Jablka obohacují náš jídelní-
ček - od krupičné kaše až po pečenou kachnu. 
Z padaných jablek známou, levnou a oblíbenou 
pochoutkou jsou křížaly a spousta moučníků. 
Zkuste upéct jablečnou bábovku.

Potřebujeme: 50 dkg jablek, 50 dkg polohrubé 
mouky, 30 dkg moučkového cukru, 3 vejce, 2 dcl 
oleje, 2 dcl mléka, 2 lžičky jedlé sody, půl prášku 
do pečiva a 1 vanilkový cukr.

Utřeme do hladka cukr, vanilkový cukr, vejce 
a olej. Pak přidáme mouku promíchanou s práš-
kem do pečiva a jedlou sodou, opatrně vlijeme 
mléko a vmícháme hrubě nastrouhaná jablka. 
Dobře promícháme a vlijeme do vymazané a vy-
sypané formy. Pečeme asi 50 minut.

Dobrou chuť přeje
Katka Maurerová

Dne 17. srpna 2022 oslavil krásné životní ju-
bileum 60 let pan Vítězslav Gronych z Vlaského. 
Do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, 
spokojenosti, životní pohody a pořád dobrou 
náladu přeje rodina a kamarádi.

V září oslavila 80 let
paní Jana AUERSWALDOVÁ, 

a 70 let
paní Helena MORONGOVÁ.

V říjnu slaví 70 let
pan Jan ZAJAROŠ.

Našim jubilantů srdečně gratulujeme.

V prodeji je nový nástěnný kalendář na rok 
2023 s dobovými fotografiemi naší obce. K dostání 
je na obecním úřadě za pouhých 157 Kč.
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Blíží se zimní přestávka, zatím jsme pátí

Máme kanonýra

Pozvánka na fotbal
Z podzimní části letošního ročníku okresního fotbalu III. třídy zbývá ode-

hrát poslední zápas. Přijďte povzbudit naše fotbalisty na domácím hřišti.
 Sobota 29. 10. ve 14:30 hod. Sokol Malá Morava - Sokol Hrabišín

V době naší uzávěrky chyběla do uzavření VSJ mechanizace s.r.o. III. tří-
dy okresního přeboru, skupiny A, poslední utkání. Naši fotbalisté si zatím 
vedli skvěle, Sokol Malá Morava byl průběžně na 5. místě. Připomeňme si 
dosavadní výsledky utkání podzimní části soutěže.

Sokol Malá Morava - Tatran Písařov 1:4 (0:3)
Hrálo se v sobotu 20. 8. od 16:30 hod.; 70 diváků, rozhodčí Roman Kratky.
Sokol Jedlí - Sokol Malá Morava 1:4 (0:1)
Hrálo se v neděli 28. 8. od 16:30 hod.; 67 diváků, rozhodčí Vladislav 

Rulíšek a Milan Janků.
Sokol Malá Morava - Sokol Brníčko 7:0 (4:0)
Hrálo se v sobotu 3. 9. od 16:00 hod.; 47 diváků, rozhodčí Vladislav Rulíšek.
FC Rovensko - Sokol Malá Morava 1:2 (0:2)
Hrálo se v sobotu 10. 9. od 16:00 hod.; 70 diváků, rozhodčí Petr Musil.
Sokol Malá Morava - Sokol Sudkov „B“ 12:2 (5:1)
Hrálo se v sobotu 17. 9. od 15:30 hod.; 60 diváků, rozhodčí Oto Tandler.
Sokol Malá Morava - TJ Postřelmov „B“ 0:8 (0:4)
Hrálo se v sobotu 24. 9. od 15:30 hod.; 60 diváků, rozhodčí Roman Kratky.
FK Hanušovice - Sokol Malá Morava 4:1 (2:0)
Hrálo se v sobotu 1. 10. od 15:00 hod.; 70 diváků, rozhodčí Rudolf 

Hetmánek.
Sokol Malá Morava - TJ Libina „B“ 3:1 (1:0)
Hrálo se v sobotu 8. 10 od 15:00 hod.; 80 diváků, rozhodčí Jakub Kašpar.
Sokol Hrabišín - Sokol Malá Morava 4:2 (1:1)
Hrálo se v neděli 16. 10. od 14:30 hod.; 120 diváků, rozhodčí Jakub 

Kašpar - Tomáš Chodura, Jan Provazník.
TJ Libina „B“ - Sokol Malá Morava 5:1 (2:0)
Hrálo se v neděli 23, 10. od 14:30 hod.; 116 diváků, rozhodčí Oto Tandler 

- Jan Provazník, David Krejčí.

Průběžná tabulka:
   1. TJ Postřelmov „B“ 9 9 0 0 36:2 27
   2. Tatran Písařov 10 8 0 2 29:15 25
   3. TJ Libina „B“ 10 6 0 4 35:19 18
   4. FK Hanušovice 10 6 0 4 24:18 17
   5. Sokol Malá Morava 10 5 0 5 33:30 15
   6. Sokol Hrabiším 10 5 0 5 26:24 15
   7. Sokol Sudkov „B“ 9 3 0 7 21:32 12
   8. Sokol Brníčko 10 3 0 7 15:26 10
   9. FC Rovensko 10 2 0 8 13:42 5
 10. Sokol Jedlí 10 1 0 9 12:36 3

Po utkání odehraných 23. října máme podle statistik hned tři fotbalisty 
v první sedmičce nejúspěšnějších střelců letošního ročníku okresního fot-
balového přeboru.

Na čele tabulky střelců je s devíti vstřelenými brankami náš Čestmír Jaroš. 
Na čelních místech jsou dále 3. Jiří Marinov s 6 brankami a pořadí těch 
nejúspěšnějších střelců uzavírá na 7. Vladimír Marčan, rovněž se 6  vstřele-
nými góly. Gratulujeme, hoši, a ať vám to dál střílí!

A je po prázdninách…
Je poslední prázdninová neděle, od rána pře-

mýšlím, z které strany začít povídání. Rodiče dětí 
nakupují nové oblečení a školní potřeby, všichni 
využívají poslední volné dny. Letos bylo krásné 
léto a na Vysoké za poslední tři měsíce proběhlo 
mnoho akcí.

28. května se uskutečnil Den dětí. Plno spor-
tovních soutěží opět zajišťoval Jirka Novák s  ka-
marády. Účast veliká, makrely, opékání, kácení 
máje, zábava skvělá. V červenci 5. a 6. byl dva-
náctý ročník v odbíjené a šestý ročník v nohej-
bale. Zúčastnilo se 44 volejbalistů a 30 nohejba-

listů. Dva dny se hrálo od rána od 9 hodin do 
večerních 19 hodin. Akce byla náročná a velmi 
úspěšná. Volejbal se ostatně na Vysoké hraje pra-
videlně každý pátek od 17. hodin.

V sobotu 27. srpna proběhlo „loučení s prázd-
ninami“. Opět makrely, sportovní vyžití na hřiš-
ti, malování kamenů. Spočítali jsme účast asi 120 
osob, z toho polovina děti. V 17.30 jsme se pře-
sunuli do kaple, kde proběhl koncert Mgr. Jar-
mily Bekové s kapelou z Olomouce. Zpěvačka, 
která učí na francouzském gymnáziu, předvedla 
široký repertoár od lidové písně k džezu a šanso-

nu. Zážitek veliký! Poté probíhala zábava do po-
zdních večerních hodin. Občerstvení v podání 
Libora, Alenky a Jardy bylo opět výborné. Počasí 
nám celý den přálo a večer krásně svítily hvězdy.

Vysoká se stala turisticky vyhledávanou lo-
kalitou. Že naši kapli navštívil i kardinál Duka, 
jsem již informoval. Připravuje se výstavba závě-
tří na kapli a nová dlažba v hodnotě půl milionu 
korun. Má zde také natáčet rakouská televize 
z  Vídně, jelikož jméno Schubert je v této met-
ropoli stále pojmem. Ve Vysoké se totiž narodil 
otec hudebního skladatele Franze Schuberta.

Kaple se stala oblíbeným místem pro svatební 
obřady a od roku 2000 zde bylo oddáno 40 párů.

Dále se konaly 3. 9. zápas v odbíjené Hraběšice 
- Vysoká, 17. září „První hody na Vysoké“ a 8.  říj-
na na louce pod kaplí oblíbenou „Drakiádu“.

V listopadu chystáme také lampionový průvod, 
potom 3. 12. přijde Mikuláš a na Štědrý den večer 
zpíváme u stromečku v kapli. Rok ukončíme ob-
řím ohňostrojem na „Centrálním náměstí“!

Veškeré dění v naší osadě se uskutečňuje i za 
finanční pomoci OÚ Malá Morava a MěÚ Ha-
nušovice. Také někteří noví chataři přispívají na 
akce. Jsme rádi, že Silnice v Hanušovicích nám 
částečně opravili příjezdovou komunikaci, která 
po zimě byla těžko sjízdná.

A tak tu žijeme v tomto koutě mezi horama, 
je tu krásně v každém ročním období a každého 
„kdo s dobrým přichází“ vítáme!

Mgr. Jaromír Straka

Pamětní deska u pramene

Při letošním tradičním podzimním Pochodu k prameni Moravy čekalo účastníky milé překvapení. 
Neznámí dárci zde instalovali litinovou pamětní desku.                                                     Foto Petr Mahel
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