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Květnová bouřka si u nás zle zařádila
Silná bouřka, která se v pátek 22. května 

krátce po čtvrté odpolední přehnala i nad 
obcí Malá Morava, způsobila velké kom-
plikace v dopravě. Více než na dvě hodiny 
byl přerušen provoz na komunikaci z Malé 
Moravy směrem na Sklené, komunikace 
z Vlaského do Vysoké byla průjezdná až 
kolem dvacáté hodiny a z místní komunika-
ce z Vysoké do Vojtíškova byly odstraněny 
poslední zbytky stromů až kolem třiadva-
cáté hodiny. Likvidaci popadaných stromů 
zajišťovali profesionální hasiči ze Šumperka 
a z Králík, dobrovolné jednotky z Hanušo-
vic, Starého Města a Malé Moravy a také 
pomohli místní občané.

Popadané stromy na mnoha místech pře-
rušily také elektrické vedení. Ve Vysoké 
vznikl v důsledku zkratu na vedení požár 
lesního porostu, který byl zlikvidován další 
jednotkou hasičů.

Dodávky elektrické energie byly plně 
obnoveny na některých místech v obci až v 
pondělí 25. května v odpoledních hodinách.

Obec Malá Morava

Občané řekli NE větrným elektrárnám
MALÁ MORAVA - Větrné elektrárny 

nechceme! To je verdikt občanů Malé Mora-
vy, kteří odmítli záměry dvou investorů. Ti 
chtěli sloupy větrných elektráren postavit 
na jednom ze tří katastrů, mělo se jednat o 
Vysoký Potok, Podlesí nebo Křivou Vodu.

„O záměru se začalo hovořit přibližně před 
rokem a půl. Když jsme se seznámili s plá-
ny, mezi občany i chataři jsme uspořádali 
anketu, v níž se měli k výstavbě elektráren 
vyjádřit. Výsledek byl jednoznačný, se stav-
bou nesouhlasilo více než 67 procent obča-
nů,“ vysvětlil starosta Malé Moravy Antonín 
Marinov.

Definitivní škrt větrníkům pak učinili 
svým rozhodnutím zastupitelé Malé Moravy. 
Za odmítnutím projektu stály především oba-

vy lidí ze zhoršeného životního prostředí.
„Jsme malá obec bez průmyslu, takže těžit 

můžeme pouze z turistického ruchu díky 
blízkosti atraktivního Kralického Sněžníku. 
I když výstavbu elektráren řada lidí podpo-
řila, většina se obávala že by obří elektrárny 
zcela změnily ráz hezké krajiny,“ dodal sta-
rosta Malé Moravy.

O výstavbu v Malé Moravě se zajímali 
zpočátku hned tři investoři, nakonec zůsta-
li ve hře dva. V těsné blízkosti obce chtěli 
postavit několik větrníků o výšce devadesáti 
metrů a s rotorem o průměru pětačtyřice-
ti metrů. Obci Malá Morava za umožnění 
záměru nabídli pravidelné finanční kompen-
zace ve výši 100 až 300 tisíc korun ročně.

Malá Morava není na Šumpersku jediným 

místem, kde podnikatelé chtějí budovat větr-
né elektrárny. Větrníky například vyrostou 
v nedaleké Kopřivné. „Mohu pouze potvrdit, 
že se stavět budou,“ řekla starostka Kopřiv-
né Jana Geržová.

Větrné elektrárny jsou vděčným zdrojem 
zisku, výkupní cena vyrobené elektřiny je 
sice nízká, nicméně státem pevně garan-
tovaná na dvacet let. Na výstavbu je navíc 
možné získat dotace z Evropské unie, která 
alternativní zdroje k získávání energie štěd-
ře finančně podporuje v celé Evropě.

„Jaký je roční zisk z jedné větrné elekt-
rárny nám investoři pochopitelně nesdělili. 
Ale vzhledem k tomu, že nabídli každoroční 
kompenzaci v řádu statisíců pochybuji, že 
by se dělili o polovinu zisku, výnos je urči-
tě zajímavý,“ míní starosta Malé Moravy 
Marinov.

V České republice je využití větrné energie 
na vzestupu. Podle údajů zveřejněných Spo-
lečností pro větrnou energii vzrostla v roce 
2008 výroba elektřiny z větru téměř o sto 
procent. Celkově se z větru vyrobilo v loň-
ském roce 245 000 MWh. Takové množství 
pokryje spotřebu města o velikosti Plzně.

Odpůrci větrníků naopak argumentují 
tím, že tyto energetické zdroje mají negativ-
ní vliv na zdraví lidí žijících v jejich okolí. 
Poukazují například na hluk, časté kolize s 
ptáky a také riziko v zimních měsících, kdy z 
rotoru mohou odlétávat až několikakilogra-
mové kusy námrazy.

Šumperský deník
3. 6. 2009

Vítězství nebo ostuda?
Takhle by se dala zhodnotit anketa o 

větrných elektrárnách, vyhlášená v naší 
obci.

I když v ní občané a chalupáři řekli 
větrníkům NE! a stavět u nás nebudou, 
tak o tento problém místní moc zájmu 
neprojevili. Svědčí o tom počty odevzda-
ných anketních lístků.

Je to smutné, že lidé nemají tako-
vý zájem o svoji rodnou obec. Vím, že v 
dnešní době mají úplně jiné starosti, ale 
měli by si uvědomit, že každý jedinec má 
odpovědnost za svoje rodné místo. Jak 

napsal již spisovatel Karel Čapek - není 
ostuda, kde žiji, ale co jsem pro to místo 
udělal. Další generace nás již pozoruje, a 
když jim nedáme najevo jak jsme pyšní a 
jak máme rádi svou obec, tak ani mladí 
nebudou pyšní na to, kde žili jejich rodiče. 
Nezapustí zde kořeny a naše obec bude 
spět k zániku.

Proto se ani nemůžeme divit, jak napří-
klad, díky obecnému nezájmu, dopadla 
železniční stanice Podlesí.

Petr Mahel
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Organizace výkonu veřejné služby v obci

Změna autobusového 
jízdního řádu 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Pro „tradiční“ vojtíškovské stavění máje jsme museli nejdříve „tradičně“ pokácet. Tradiční 
nebyla příliš technika. Ruční pilu a dva chlapy nahradil jeden s motorovkou a koňský povoz 
zastoupil traktor, který nám pomáhal i při samotném stavění. Ale co naplat, pokroku neu-
nikneme.          Foto Kamila Tóthová

Přinášíme vám výsledky voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 5.-6. 
června 2009, a to výsledky hlasování za obec Malá Morava.

Voleb se zúčastnilo 138 oprávněných voličů. Zaznamenali jsme 31,01% volební účast, což 
odpovídá celostátnímu průměru. A jak si jednotlivé strany u nás vedly? (Uvádíme pořadí a 
název strany, počet hlasů a procenta z celkového počtu.)

   1. Komunistická strana Čech a Moravy 47 34,05 %
 2. Česká strana sociálně demokratická 30 21,73 %
 3. Občanská demokratická strana 24 17,39 %
 4. Suverenita 9 6,52 %
 5.-7. KDU-Čs. strana lidová 4 2,89 %
 5.-7. Moravané 4 2,89 %
 5.-7. Dělnická strana 4 2,89 %
 8.-10. Věci veřejné 3 2,17 %
 8.-10. SPR-RSČ 3 2,17 %
 8.-10. NEZÁVISLÍ 3 2,17 %
 11.-12. „STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA“ 2 1,44 %
 11.-12. Strana svobodných občanů 2 1,44 %
 13.-15. Libertas.cz 1 0,72 %
 13.-15. Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 0,72 %
 13.-15. Nejen has. a živn. s uč. do E. 1 0,72 %

Zdroj: Český statistický úřad

Obec Malá Morava od 15. června umožní 
nezaměstnaným lidem z obce, kteří pobírají 
dávky v hmotné nouzi, vykonávat veřejnou 
službu.

Institut veřejné služby zavedl zákon o 
pomoci v hmotné nouzi. Vztahuje se na oso-
by, které jsou déle než půl roku bez práce a 
pobírají příspěvek na živobytí.

Pokud lidé podléhající veřejné službě 
zdarma odpracují pro obec 20 hodin měsíčně, 
budou od 1. července 2009 dostávat příspě-
vek na živobytí v dosavadní výši 3 126 Kč. 
V případě, že tito lidé odpracují alespoň 30 
hodin měsíčně, si finančně polepší cca o 550 
Kč. Kdo se naopak do veřejné služby neza-
pojí, musí počítat již v červencové výplatě 
dávek s částkou pouze ve výši 2 020 Kč.

Výkon veřejné služby v naší obci by se 
měl týkat 16 osob pobírajících dávky pomoci 
v hmotné nouzi. Veřejná služba představuje 
možnost, jak si dlouhodobě nezaměstnaní 
mohou zachovat pracovní návyky a součas-
ně pobírat dávky sociální péče ve stávající 
výši.

Obec Malá Morava

SMS selhaly
Již nějaký čas funguje na obci služba 

SMS infokanal. Přináší zájemcům mnoho 
zajímavých informací a pozvánky na růz-
né akce.

Přesto se z ní nikdo nedozvěděl aktuál-
ní informaci, jak dlouho potrvá výpadek 
elektrického proudu po květnové smršti, 
kdy bylo přerušené vedení a Malá Morava 
zůstala dva dny bez proudu.

Petr Mahel

Nadšení a překvapení, tak se dá popsat 
nová změna autobusového jízdního řádu, 
která platí od 14. června 2009. Obyvatelé 
místní části Podlesí - město se radují, že 
mají v pracovních dnech přípoj od autobu-
su z Hanušovic, který odjíždí v 15.50 a na 
zástavce „Malá Morava, pila“ čeká malý 
autobus, který odjíždí na zastávku „Podlesí, 
radnice“.

Do 14 června jezdil jen velký autobus 
kolem půl páté a jen v pondělí a ve středu. 
Velkou zásluhu na novém přípoji má naše 
redaktorka Jaroslava Cehová, která tuto 
změnu navrhla.

Petr Mahel

Od konce roku
méně vlaků?

Tak se může nazvat návrh nového jízdní-
ho řadu na rok 2009/2010. Ubude totiž jeden 
pár vlaků. Poslední vlak by měl jezdit již v 
17.22 hodin.

Tento návrh zatím slouží pouze pro připo-
mínkování ze strany měst a obcí Olomouc-
kého kraje. Místní lidé však mají strach, aby 
tento návrh nebyl nakonec přijat.

Již nyní jsou lidé zklamaní jízdným řadem. 
Například poslední vlak odjíždí z Hanušovic 
v 18.58 hod. a přitom vlak ze Šumperka sem 
přijíždí v 19.15 hodin. A jaký by to byl dobrý 
spoj!

Z naší obce odjíždí autobus a vlak po dru-
hé hodině. Když skončí pracovní doba, lidé 
mohou zajet do Šumperka na úřady, ale 
zpátky už to mají komplikované. I autobus 
přijíždí do Hanušovic ze Šumperka v 18.58 
hodin. Co mají proto dělat, když nemají 
auto. Vzít si dovolenou nebo jít z Hanušovic 
pěšky. Kvůli dvacetin minutám!

Změní se to s novým jízdním řádem?
Petr Mahel

Velké množství lidské síly a techniky si 
vyžádalo odstraňování následků květnové 
smršti na Malé Moravě.     Foto Petr Mahel
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Kde jsou umístěny nádoby pro třídění odpadu
(sklo, plasty, papír, nápojové kartony)

1. Vysoký Potok – u obecního úřadu.
2. Vysoký Potok – na křižovatce u garáží 

(pozemek p.č.248).
3. Malá Morava – u prodejny potravin.
4. Malá Morava - u pošty.
5. Podlesí – u prodejny potravin.
6. Podlesí - u hřiště.
7. Křivá Voda – u domu č.p. 2 (p. Fous-

ková).
8. Vlaské – u vchodu do areálu dílen.
9. Zlatý Potok - zastávka autobusu.

10. Vlaské - pila, u č.p. 2 (p. Wojesch).
11. Vojtíškov – u domů čp. 77 a 79 

(paneláky).
12. Vojtíškov – u pensionu Sport.
13. Vojtíškov – parkoviště na horním kon-

ci (pozemek p. č. 22).
14. Sklené – u konečné zastávky autobusu 

(pozemek p. č. 261/1).
15. Vysoká – na parkovišti při vjezdu do 

vesnice (pozemek p.č. 529/5).
Obecní úřad Malá Morava

Podmínky pro kácení dřevin
Nejprve co o kácení dřevin říká 

zákon:
1. Fyzická osoba, která je majitelem 

pozemku na kterém dřevina roste:
Povolení ke kácení dřevin rostoucích 

mimo les se nevyžaduje pro stromy o obvo-
du kmene do 80 cm měřeného ve výši 130 
cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty 
do celkové plochy 40 m2. V tomto případě je 
nutná ohláška kácení.

2. Fyzická osoba, která je nájemcem 
pozemku na kterém dřevina roste:

Povolení je vyžadováno vždy.
3. Právnická osoba, která je majitelem i 

nájemcem pozemku na kterém dřevina roste:
Povolení je vyžadováno vždy.
Žádost o povolení kácení dřevin nebo 

ohláška kácení musí obsahovat:
1. Specifikaci dřevin, které mají být poká-

ceny, jejich druh, počet, velikost plochy keřů, 
včetně jejich situačního zákresu v mapě.

2. Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad 
zemí.

3. Souhlas všech spoluvlastníků pozemku 
na němž dřeviny rostou, případně plnou moc 
k zastupování vlastníků.

4. Druh a katastrální číslo pozemku.
5. Doklad o vlastnictví nebo nájemním 

vztahu k pozemku.
Povolení ke kácení dřevin lze vydat pou-

ze ze závažných důvodů po vyhodnocení 
funkčního a estetického významu dřevin. 
Každé povolení musí být zdůvodněno. For-
muláře žádosti jsou k dispozici na obecním 
úřadě Malá Morava nebo ke stažení na www.
obecmalamorava.cz sekce „Informace obecního 
úřadu/formuláře“.

Obecní úřad Malá Morava

Školní akademie
Základní a mateřská škola v Hanušovicích 

oslavila letos padesát let od svého založení. 
Při té příležitosti se konal Den otevřených 
dveří, kdy si bývalí žáci i učitelé mohli pro-
hlédnout jak škola vypadá dnes.

Proběhla také školní akademie. Myslím 
si, že úroveň vystoupení je rok od roku doko-
nalejší. Příprava jistě zabere mnoho času žá-
kům i učitelům. Letos se akademie zúčastni-
li i žáci z družební obce Nitrianské Pravno.

Úspěch mělo především vystoupení malých 
mažoretek z mateřské školy v krásných 
kostýmech. Zavzpomínali jsme si na dobu 
spartakiády při vystoupení žáků a žákyň z 
devátých ročníků na skladbu „Poupata“ od 
Michala Davida. Procvičili jsme si ruská slo-
víčka i slovní druhy a proběhla kontrola jak 
probíhá vyučovací hodina.

Potlesk na konci vystoupení potvrdil účin-
kujícím, že jejich námaha nebyla vynaložena 
zbytečně, a že se akademie líbila.

Jaroslava Cehová

Dětský den na Malé Moravě
Dne 30. května 2009 se konal v místní 

časti Malá Morava na zdejším hřišti Dětský 
den. Organizátorem byl Alienteam.cz - klub 
volného času, o. s., se sídlem v Malé Mora-
vě.

I když zpočátku počasí akci nepřálo, 
dokonce i zapršelo, můžeme říct, že se Dět-
ský den vydařil. Pro děti bylo připraveno 
hodně atrakcí a soutěží. Dokonce přijeli 
také příslušníci Policie České republiky ze 

služebny v Hanušovicích.
Děti si mohly prohlédnout nové služební 

vozidlo, policejní pomůcky a nástroje. Na 
vlastní kůží si mohly také vyzkoušet zatý-
kání a tatínkové si zase mohli preventivně 
fouknout do trubičky. V další části policisté 
dětem představili svého pětiletého služeb-
ního psa. Předvedli dětem ukázky, jak pes 
zneškodní a zadrží pachatele. Po ukázce si 
děti mohly psa pohladit a policistům položit 
otázky. Výcvik služebního psa zajímal i 
dospělé. Od organizátorů pak pes dostal 
malou odměnu.

Párky pro děti sponzorovala firma BOT-
PAL, provozovna Malá Morava. Naše veli-
ké poděkování si zaslouží také organizátoři 
akce.

Dětský den se slaví od roku 1950 jako při-
pomínka, že jsou na světe i děti, které žijí v 
chudobě, nemají bezplatný přístup ke zdělá-
vání a ve svém školním věku musí pracovat 
pro svou obživu.

Petr Mahel

Dětský den
na Podlesí

Tak jako v jiných částech obce Malá 
Morava, uspořádali i u nás ochotní 
dobrovolníci oslavu svátku Dne dětí. 
Na Podlesí zábavné odpoledne organi-
zoval Sbor dobrovolných hasičů.

Počasí moc nepřálo, ale okolo třetí 
hodiny odpolední vykouklo sluníčko a 
ustál vytrvalý déšť.

Byly rády nejen děti, ale myslím, že 
hlavně dospělí, neboť skončila dokola 
se opakující otázka „Kdy už to začne?“
Členové SDH zajistili soutěže, odmě-

ny a balíčky pro všechny malé závod-
níky. Do dětských let se vrátili rodiče 
při disciplíně jízda s kolečkem.

K výborné náladě přispělo i občer-
stvení v podobě pečeného selátka 
(opravdu výborně naložené). Řádně 
byl dodržován pitný režim u dětí i 
dospělých.

Součástí dětského dne bylo i kácení 
máje s kratším programem.

Děkujeme všem sponzorům za 
finanční příspěvky a členům Sboru 
dobrovolných hasičů za jejich čas při 
organizování. Věříme, že za rok se zno-
vu sejdeme.

Jaroslava Cehová

1. květen a líbání pod rozkvetlou třešní u nás ve Vojtíškově bereme víc než vážně.
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Představujeme pšenici špaldu
Pšenice špalda (Triticum spelta L.) patří 

k našim nejstarším kulturním obilninám. Je 
to prastarý, nešlechtěný druh pšenice. Řadí 
se ke skupině pluchatých pšenic.

Pluchy obalují zrna a poskytují tak ochra-
nu před vnějším prostředím a hmyzem. Po 
vyčištění se hned zrno vylupuje z klásku, pak 
se dále čistí a její další potravinářské zpraco-
vání je podobné jako u jiných obilnin. Vzhle-
dem k tomu, že se skladují neloupané klásky, 
její kvalita a čerstvost je na vysoké úrovni.

Trochu z historie
V prehistorické době byla pšenice špalda 

pěstovaná na Blízkém Východě, pěstovali ji 
také staří Keltové a Germáni. Její příjemná 
ořechová chuť byla po dlouhá staletí popu-
lární v Evropě, zejména v Itálii, v jižním 
Německu, Španělsku, Belgii, Švýcarsku, 
Anglii, Polsku, Skandinávii.

Na našem území pšenice špalda neměla v 
historii velkou tradici. V polovině 18. století 
byla více pěstována na Litomyšlsku, kde se z 
ní pražila kávovina. V 19. a 20. století se na 
území české republiky nepěstovala vůbec. V 
současné době se zvyšuje zájem o její pěs-
tování především v ekologickém zemědělství 
na ekofarmách.

Složení pšenice špaldy
Obsahuje vysoký podíl bílkovin (16-17 %) 

což je mnohem více ve srovnání s pšenicí 
setou (12-14 %). Dále obsahuje kvalitní tuk s 
vysokým obsahem nenasycených mastných 
kyselin (2,5 %), sacharidy (68 %), z minerál-
ních látek především fosfor, draslík, železo a 
hořčík. V menším množství obsahuje i sodík, 

vápník, mangan, měď a nikl. Pšenice špalda 
je výborným zdrojem některých vitamínu 
skupiny B, především thiaminu (B1), ribof-
lavinu (B2), ale také niacinu.

Špalda obsahuje lepek, a proto není vhod-
ná pro přísnou bezlepkovou dietu (při celia-
kii, alergii na lepek atd.). Některé zdroje uvá-
dějí, že u některých onemocnění souvisejících 
s nesnášenlivostí lepku, že špalda lépe tole-
rována. Tvrzení je však třeba ověřit v praxi. 
Obsah lepku se pohybuje v rozmezí 35-45 %, 
dokonce až 54 % a jeho kvalita je vysoká.
Čím prospívá
Z hlediska zdravotního se špaldě připisu-

jí pozitivní účinky na stimulaci imunitního 
systému, cení se její lehká stravitelnost a 
vhodnost při léčení některých alergií. Potra-
vinářská vláknina špaldy má jemnou struk-
turu vláken, je velmi dobře snášena, podpo-
ruje trávení a střevní peristaltiku.

Použití v kuchyni
Vyrábějí se z ní základy nebo přídavky 

do těstovin, tvoří přísadu müsli i vánoční-
ho pečiva, zrna špaldy se dále zpracovávají 
na kroupy, krupici či vločky vhodné do kaší 
nebo polévek. Chléb s přídavkem špaldové 
mouky má výraznou chlebovou vůní, velký 
objem, popraskanou kůrkou, výborně chut-
ná a dlouho vydrží vláčný a čerstvý.

Konzumují se i zelená zrna (grünkern), 
jejichž speciální přípravou se získává tzv. 
zelený kaviár. Ze špaldy se vyrábí také ker-
notto (vhodné do pomazánek a nákypů) nebo 
bulgur (předvařená a nalámaná forma špal-
dy – nemusí se už vařit). Bulgur lze připravit 

například se smaženými houbami, zeleninou, 
kyselým zelím nebo i nasladko s ovocem.

Známé je také špaldové pivo a špaldová 
káva. Špaldou a špaldovou moukou se dá 
nahradit ve veškerých pokrmech normální 
bílá pšeničná mouka. Ze špaldové mouky lze 
vařit a péci různé pokrmy, dodá jim výjimeč-
nou chut

www.novyvek.cz

Pálení čarodějnic a noc plná kouzel a čar
Poslední dubnová noc je již tradičně spo-

jována s takzvaným „pálením čarodějnic“. 
Po celé zemi se rozhoří tisíce ohňů a vater,u 
kterých se lidé sejdou především kvůli svět-
ským radovánkám, jako je opékání vuřtů, 
a zábavě. Málokdo tuto noc ještě spojuje s 
magickými rituály, na něž věřili naši předci, 
kteří jim přisuzovali obrovskou moc.

Pálení čarodějnic - z historie
Noc z 30. dubna na 1. května byla poklá-

dána za magickou. Svátek se původně prav-

děpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíž 
dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní 
rovnodenností a letním slunovratem. Lidé 
věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na 
čarodějnický sabat. Tato noc je jedním z 
největších pohanských svátků. Lidé také 
věřili například v otvírání různých jeskyní a 
podzemních slují, ve kterých se daly nalézt 
poklady. Hlavním úkolem tohoto starého 
lidového svátku byla oslava plodnosti.

Na ochranu před čarodějnicemi (původně 
před zlými duchy a démony obecně - čaro-
dějnice jsou až výsledkem inkvizičních pro-
cesů) se na vyvýšených místech zapalovaly 
ohně. Postupem času se z těchto ohňů stáva-

lo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná 
košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z 
těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvý-
šení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem 
vodil dobytek, to mu mělo zajistit jeho větší 
plodnost. Jindy se zas přes tyto ohně skáka-
lo, to mělo zajistit mládí a plodnost lidem, 
kteří tak činili.

Zvyky a tradice českých vesnic vychází 
přímo z pohanství, oslavy přírody jsou ale 
silně ovlivněny křesťanstvím.

Podobný svátek se slaví i v jiných 
zemích,jako je Skotsko, Irsko, Wales, Švéd-
sko, Finsko, Polsko, Německo a Rakousko.

Kamila Tóthová

Kácení májky a dětský den na Vysoké
Protože místní obyvatelé, chataři a cha-

lupáři z Vysoké byli po celý měsíc květen 
velmi ostražití a uhlídali májku (vrcholový 
chochol) před mladými hochy z okolních ves-
nic, nepodařilo se jim májku porazit nebo 
odříznout a vrcholovou partii odvézt do své 
vesnice. Tímto statečným činem zachránili 
svoji vísku před velkou ostudou.

V sobotu 6. června 2009 nastal slavnostní 
okamžik, na který se všichni dlouho těši-
li – kácení májky. Když vzrostlý smrk pod 
zásahem motorové pily v rukou pana K. 
Reichla padal k zemi, mnozí si uvědomili, že 
měsíc květen – lásky čas - tak rychle uběhl, 
že nezbývá než si lásku ponechat ve svých 
srdcích a rozdávat ji ostatním lidem milým 
úsměvem či hezkým slovem, které, pokud je 
myšleno upřímně, potěší mnohdy více než 

samotné pohlazení.
Kácení máje předcházel dětský den, jehož 

atrakce a zajímavé soutěže - jízda zručnosti 
na koloběžce, zkouška rovnováhy - nošení 
míčku na lžičce, házení na cíl atd. přilákal 
děti a vnoučata chalupářů z Vysoké. Odmě-
nou pro úspěšné soutěžící bylo opékání špe-
káčků u ohniště a balíček cukrovinek, který 
připravila paní J. Reichlová.

Bujará nálada, veselí, milé povídání s 
přáteli pokračovalo v malebné hospůdce U 
Élišky se vzornou obsluhou, chutným pohoš-
těním, dobrým pivem, vínem či slivovicí. 
Nikomu nevadilo, že venku večer pršelo, 
protože sálající teplo z kamen a dobrá spo-
lečnost nepřízeň počasí zcela zastínila.

Na další zdařilé podniky se těší
účastníci akce.
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Na Malé Moravě „mlely Mlýny“

Na první jarní den, tedy 21. března letoš-
ního roku, se v místním kulturním domě 
hrálo divadelní představení. Hru z vojen-
ského prostředí „Mlýny“ sehrál Divadelní 
soubor Lipka z Králicka. Přišlo se podívat 
40 lidí.

Jak mi jeden divák po představení řekl, 
byl velmi rád, že na vlastní oči viděl ještě 
hrát amatérské divadlo. Už je mu přes 70 
let. Když byl mladý, tak prý taky hrával 
ochotnické divadlo s mým otcem na Malé 
Moravě. Za jeho mladí bylo bráno za samo-

zřejmost, že každá obec měla svůj divadelní 
soubor.

„Jsem rád, že se našli lidi, kteří dal pokra-
čují v této tradici, i když dnešní doba nabí-
zí plno jiných možností jak využít volného 
času. Divadlo je velká dřina, zabírá hodně 
času a rodina musí mít velkou trpělivost,“ 
dodal.

Za spokojené diváky z Malé Moravy deku-
ji, že k nám divadelníci z Lipky přijeli a 
věřím, že to nebylo naposledy.

Petr Mahel

Olšovske borůvkové 
knedlíky

Potřebujeme tyto suroviny:
- 1/2 kg polohrubé mouky,
- 20 g droždí,
- 1/8 l mléka,
- cukr, špetku soli,
- 2 celá vejce,
- 30g másla,
1/2 l borůvek.
POSTUP: Uděláme si kvásek z rozdrobe-

ného droždí, mléka a špetky cukru. Mezitím 
dáme do mísy mouku, přidáme špetku soli, 
2 vejce a rozpuštěné máslo. Přidáme vzešlý 
kvásek a dobře propracujeme. Hladké těs-
to necháme v teple 30 minut vykynout. Z 
vykynutého těsta nakrájíme stejné čtverce. 
Ty plníme slazenými borůvkami a pečlivě 
balíme středně velké knedlíky. Dáme vařit 
do vroucí vody na 10 minut. Na talíř podá-
váme posypané moučkovým cukrem a zalité 
máslem.

Nikola Lenártová

Anketa o větrných elektrárnách
V anketě byli osloveni občané starší 

18 let s trvalým pobytem na území obce 
Malá Morava a všichni majitelé nemovi-
tostí určených nebo sloužících k rekreaci. 
Otázka zněla: „Zda souhlasí se stavbou 
větrných elektráren na území obce Malá 
Morava“.

Hlasovalo celkem 285 občanů, z toho bylo 
91 pro stavbu větrných elektráren na území 
obce (32,3 %), 191 bylo proti stavbě (67,7 %) 
a 3 hlasovací lístky byly neplatné.

Z toho občané s trvalým pobytem v obci 
Malá Morava: 58 pro, 97 proti větrným elekt-
rárnám. To je tedy 37,4 % pro, proti 62,6 %.

Majitelé rekreačních objektů, chataři 
hlasovali: 33 pro, 94 proti větrným elekt-
rárnám (pro 26 %, proti 74 %).

www.obecmalamorava.cz

Loučení se zimou na Vysoké 1. května 2009
navázalo na velmi starý a dodnes živý 

lidový svátek, kdy se lidé o Filipojakubské 
noci z 30. dubna na 1. května scházeli u 
zapálených ohňů a slavili příchod jara.

Z historie
Noc z 30. dubna na 1. května bylo poklá-

dána za magickou. Svátek se původně 
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl 
nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi 
jarní rovnodenností a letním slunovratem. 
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slé-
tají na čarodějnický sabat a skutečně je 
tato noc jedním z největších pohanských 
svátků. Lidé také věřili například v oteví-
rání různých jeskyní a podzemních slují, 
ve kterých se daly nalézt poklady. Hlav-
ním úkolem tohoto starého lidového svát-
ku byla oslava plodnosti.

Na ochranu před čarodějnicemi (původ-
ně před zlými duchy a démony obecně, 
čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních 
procesů) se na vyvýšených místech zapalo-
valy ohně. Postupem času se z těchto ohňů 
stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se 
smolná košťata a vyhazovala se do výšky. 
Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc 
pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým 
popelem vodil dobytek k zajištění plodnos-
ti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajiště-
ní mládí a plodnosti.

Zvyky a tradice českých vesnic vychá-

zí přímo z pohanství, oslavy přírody jsou 
ale silně ovlivněny křesťanstvím, které se 
snaží pohanství vykořenit.

Podobný svátek se slaví v mnoha jiných 
evropských zemích (Skotsko, Irsko, Wales, 
Švédsko, Finsko, Polsko, Německo, Rakous-
ko). Různé země označují tento svátek růz-
nými jmény.

Loučení se zimou
O prvomájové noci i na Vysoké zaplála 

vatra do výše a pohltila svými ohnivými 
plameny představitelku zimy - Moranu, 
bohyni smrti. Tento tradiční pohanský 
rituál spjatý s vynášením Morany, jejím 
upálením či posléze utopením se i  přes tisí-
cileté potírání pohanských rituálů zachoval 
dodnes. Překrásná Morana, zosobněná zi-
mou, ukončila na jaře svou vládu, přestože 
statečně odolávala do „posledního dechu“. 
Od té chvíle se všichni začali těšit na nové 
roční období přinášející barevnost a harmo-
nii do probouzející se přírody.

Stavění májky
Spolek chalupářů přivítal jaro zvykem 

- pravděpodobně ze 16. století - stavěním 
májky. Vzrostlý smrk chataři zbavili  větví 
a kůry, pouze horní část ponechali s vět-
vemi. Kmen s chocholem ozdobených větví 
na vrcholu skrývá při pohledu zdola mno-
há překvapení a tajemství, které můžete 
odhalit na vlastní oči při květnové návštěvě 

Vysoké - v blízkosti Hospůdky U Élišky.
Z historie
Principem stavění máje je uhlídat májku 

(vrcholový chochol) před mladými hochy z 
okolních vesnic. Jejich snahou totiž je máj-
ku porazit nebo odříznout vrcholovou par-
tii a odnést do své vesnice. Poražená, nebo 
odnesená májka je pro danou vesnici vel-
kou ostudou. V současné době proniká zvyk 
stavění máje i do měst.

V některých oblastech jihovýchodní 
Moravy se Máje nestaví 30. dubna, ale až 
v termínu konání místních Tradičních kro-
jovaných hodů k poctě patrona místního 
kostela. Malé májky se staví před dům tzv. 
stárek jako symbol jejich hodnosti během 
hodů. Existovaly i malé ozdobené stromky - 
májky, které se již od středověku stavěly 1. 
května jako výraz lásky k dívce nebo jako 
výraz uznání a úcty k osobnosti veřejného 
života v obci.

Závěrem
Příjemný večer s přáteli a chalupáři byl 

doprovázen popíjením lahodných nápojů a 
pečením makrel, za jejichž přípravu patří 
velký dík manželům Volosczukovým, ale 
i všem, kteří jim s nadšením pomáhali. 
Poděkování náleží také těm, kteří se podí-
leli na organizaci této zdařilé akce, zapo-
jili se do stavění májky, přípravy ohně, 
zhotovení Morany a v průběhu večera se 
starali o dobrou náladu i zábavu spjatou 
s hudbou i tancem. Nesmíme zapomenout 
i na vzornou obsluhu a příjemné prostře-
dí. Zkrátka na Vysoké to žije! Těšíme se 
na další setkání s Vámi všemi, přátelé a 
kamarádi!

Přátelé z Hanušovic
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Tip na výlet

Rozhledna Háj
Délka trasy: Hrabenov - Háj cca 3km, 

Hrabenov - Háj - kostelíček cca 4,5km.
Autem směr Ruda nad Moravou. Zastáv-

ka Hrabenov, rozcestí k myslivně. Dobře 
značená cesta (červená značka) se středně 
náročným výstupem do kopce k dřevěné roz-
hledně Háj.

Je zde výstava prací dětí ze škol a školek z 
okolí. Ochotný personál uvaří kávičku a čaj. 
Svačinu pro děti doporučuji s sebou. Vracíme 
se po stejné trase, nebo můžeme pokračovat 
podle ukazatele ke kostelíčku Božího Těla. 
Odtud se vracíme zpět k zastávce Hrabenov.

Jaroslava Cehová

Něco málo o Králickém Sněžníku

Králický Sněžník, nebo také masiv Králic-
kého Sněžníku, je vysoká a členitá hornatina 
na rozhraní Čech, Moravy a Kladska. Větší 
část hornatiny leží v polském Kladsku, kde je 
nazývána Masyw Śnieżnika, německy se poho-
ří jmenuje Glatzer Schneegebirge. Nejvyšší 
horou je Králický Sněžník (polsky Śnieżnik 
Kłodzki, německy Glatzer Schneeberg nebo 
Grulicher Schneeberg). Nadmořská výška 
vrcholu se ve zdrojích rozchází, polské prame-
ny uvádějí 1 425 metrů nad mořem, české uvá-
dějí nejčastěji 1 423 metrů nad mořem.

Uzemní historie Králický Sněžník do roku 
1742 patřil cely po České Království. Po pohrané 
válce mezi Rakouskem a Pruskem. Byl Králic-
ký Sněžník rozdělen na dvě půlky. Vrchol byl 
Prusku a pramen česku. Po druhé světové válce 
muselo Německo odezvat Polsku.

Geomorfologie
Králický Sněžník patří do Jesenické podsou-

stavy (Jesenické oblasti). Od Rychlebských hor 
je na východě oddělen Kladským sedlem. Na 
západě a severu spadá do Kladské kotliny. Z 
jihu odděluje Králický Sněžník od Hanušovické 
vrchoviny údolí řeky Moravy. Na východě pohoří 
Králický Sněžník strmě spadá do Staroměstské 
kotliny, která ho odděluje od Hrubého Jeseníku. 
Vyskytují se zde četné periglaciální jevy, jako 
mrazové sruby nebo kamenná moře. V oblastech 
s výskytem krystalických vápenců jsou vyvinuty 
krasové jevy, příkladem jsou např. jeskyně Tva-
rožné díry, Patzeltova jeskyně, a na polské stra-
ně Jaskinia Niedźwiedzia (Medvědí jeskyně), 
najdeme zde také ponory a vyvěračky.

Co to je Jesenická oblast
Jesenická oblast (Východosudetská oblast) 

neboli Východní Sudety je geomorfologická oblast 
rozkládající se na pomezí polského a českého 
Slezska, východních Čech a severní Moravy. Na 
západě u obce Heřmanice navazuje na Orlickou 
oblast (Mladkovské sedlo (Przelęcz Międzyles-
ka), stejně jako celá Kladská kotlina, ještě patří 
do Orlické oblasti), na severu přechází v Krko-
nošsko-jesenické podhůří (Przedgórze Sudeckie), 
na severovýchodě se dotýká Slezské nížiny, na 
jihovýchodě ji Moravské úvaly (Západní Vněkar-
patské sníženiny) oddělují od Karpat. Na jihu 
leží Brněnská vrchovina, která patří do Česko-
moravské subprovincie.

Králický Sněžník (hora)
Králický Sněžník, zastarale také Kladský 

Sněžník (polsky Śnieżnik Kłodzki, německy 
Glatzer Schneeberg nebo Grulicher Schneeberg, 
zastarale také Spieglitzer Schneeberg nebo Gro-
sser Schneeberg, nesprávně česky také s krát-
kým „a“ jako Kralický Sněžník) je nejvyšší vrchol 
(1 424 m) stejnojmenného třetího nejvyššího 
pohoří v České republice, nacházejícího se na 
státní hranici s Polskem, v délce zhruba 16 km 
táhnoucí se od města Králíky po Kladské sedlo, 
viz Králický Sněžník (pohoří). Z vrcholové kupo-
le výrazně modelované mrazovým zvětráváním 
vybíhá pět dílčích rozsoch. Název hory vyplývá 
z dlouhého zimního období sněhová pokrývka 
vydrží na vrcholu až 8 měsíců v roce. Několik 
set metrů pod vrcholem na jižním svahu hory 
pramení Morava), je zde vyvinut kar s lavino-
vou drahou. Padající laviny zde zabraňují vznik 
lesa, proto klín bezlesí sahá hluboko do pásma 
smrčin.

Hlavní vrcholy
Nejvyšší horou umístěnou v centrální 

části pohoří je Králický Sněžník (hora 
samotná 1 423 m n. m.).

Západní hřeben tvoří hranici s Polskem. Vybí-
há směrem k jihu z hory Králický Sněžník. Od 
východního hřebene je oddělen až 600 m hlubo-
kým údolím Moravy), směrem na západ strmě 
spadá do Kladské kotliny. Z hlavních vrcholů je 
to při postupu od jihu: Jelení vrch (polsky Góra 
Jasień, 936 m n. m.), Klepý neboli Klepáč (polsky 
Trójmorski Wierch) (1 143 m n. m.), Hleďsebe 
(polsky Puchacz, 1 190 m n. m.) a Malý Sněž-
ník (polsky Mały Śnieżnik, 1 338 m n. m.). Malý 
Sněžník je druhá nejvyšší hora pohoří.

Východní hřeben je širší než západní, také 
vybíhá směrem k jihu od hory Králický Sněžník. 
Od západního hřebene je oddělen až 600 m hlu-
bokým údolím Moravy), směrem na východ str-
mě spadá do Staroměstské kotliny. Jeho součás-
tí jsou tyto hlavní vrcholy: Stříbrnická (1 250 m 
n. m.), Černá kupa (1 295 m n. m.), Sušina (1 321 

m n. m.) – třetí nejvyšší vrchol pohoří, Uhlisko (1 
241 m n. m.), Podbělka (1 307 m n. m.), Slamník 
neboli Sviní hora (1 231 m n. m.), Chlum (1 119 
m n. m.), Tetřeví hora (1 251 m n. m.), Velká 
Šindelná (1 195 m n. m.), Souš (1 224 m n. m.), 
Srázná (1 074 m n. m.).

Další hřeben pokračuje od hory Králický Sněž-
ník na východ směrem k Rychlebským horám, 
součástí je třeba Hraniční hora (968 m n. m.). 
Jiné hřebeny vybíhají od Králického Sněžníku 
na sever do Polska, jejich součástí je např. Góra 
Stroma (1 167 m n. m.), Czarna Góra (1 205 m 
n. m.) atd.

Hydrologie
Králickým Sněžníkem prochází tři hlavní 

evropská rozvodí a na hoře Klepý (1 145 m) se 
stýkají. Králický Sněžník tvoří významný hyd-
rografický uzel, jeho území náleží do tří úmoří 
– Černého, Severního a Baltského moře. Do 
Černého moře odvádí své vody řeka Morava, 
pramenící pod vrcholem Králického Sněžníku. 
Do Severního moře odtéká Lipkovský potok s 
přítoky (povodí řeky Tichá Orlice). Do Baltského 
moře odtékají vody Nysy Kłodzke a další do ní se 
vlévající toky, např. Wilczka.

Oblast úmoří Černého moře odvodňuje řeka 
Morava a její přítoky. Pravostranné přítoky při-
tékají z východních svahů západního hřbetu, 
jsou to např. Kopřivák, Hluboký potok a četné 
další bezejmenné, na jednom z těchto přítoků se 
nachází také známý vodopád Na Strašidlech. Ze 
západních svahů východního hřbetu přitékají 
levostranné přítoky řeky Moravy, např. Ponik-
lec, Kamenitý potok, Mlýnský potok a četné 
další bezejmenné. Z jižních svahů východního 
hřbetu přitéká jako levostranný přítok Moravy 
Malá Morava a Zelený potok a další bezejmen-
né. Východní svahy východního hřbetu odvod-
ňují levostranné přítoky řeky Krupé, která se u 
Hanušovic také vlévá do Moravy, jsou to např. 
Prudký potok, Chrastický potok, Štěpánovský 
potok, Stříbrnický potok, Zrcadlový potok a čet-
né další bezejmenné.

K oblasti úmoří Baltského moře patří polská 
část pohoří. Je to především řeka Nysa Kłodzka, 
která zde také pramení a četné další menší toky, 
např. Polna, Szklarka, Goworówka, Nowinka, 
Wilczka, Kleśnica, Kamienica a další.

K oblasti úmoří Severního moře patří pouze 
jižní svahy západního hřbetu, jedná se o Lipkov-
ský potok, který se vlévá do Tiché Orlice a také 
přítok Lipkovského potoka Heřmanický potok.

cs.wikipedia.org
(Pokračování příště)
Foto Arnošt Juránek
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Zápis z 14. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 28. 5. 2009 ve společenské místnosti domu čp. 66 v Podlesí od 16.00 hod.

Přítomní členové zastupitelstva obce:
Köhler Walter (2), Kubaník Milan (3), Marinov Antonín (4), Kli-

mešová Emílie (5), Temňák Josef (8), Tóth Martin (9).
Nepřítomní členové zastupitelstva obce:
- Ščambura Rostislav (6) – omluven,
- Hulínová Martina (1) - neomluvena,
- Mgr. Šikula Radovan (7) - neomluven.
Přítomní občané
Suchý Pavel, Kreller Jaromír, Koníčková Romana, Koníček 

Arnošt, Postřehovská Ludmila, Pospíchal Petr, Temňáková Anna, 
Kubaníková Anna, Pospíchal Antonín, Sedláková Libuše, Laštův-
ková Vladimíra.

Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, 
(×) nepřítomen. Pozn. - hlasovací hřebínek uveden pouze v případě 
jiného, než jednomyslného hlasování.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Volba zapisovatele z jednání.
3. Příprava usnesení z jednání.
4. Volba ověřovatelů z jednání.
5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
6. Závěrečný účet obce za rok 2008.
7. Rozpočtové změny č. 1/2009.
8. Výsledek hospodaření obce za leden až duben 2009.
9. Výběr dodavatele na výměnu oken.
10. Výběr dodavatele na opravu obecního úřadu.
11. Souhlas s přijetím dotace - POV 2009.
12. Souhlas s přijetím dotace - Olomoucký kraj.
13. Souhlas s přijetím dotace - Ministerstvo kultury ČR.
14. Souhlas se stavbou - Divišová.
15. Souhlas se stavbou - Krejsová.
16. Finanční příspěvek - SDH Podlesí.
17. Finanční příspěvek - Jan Zajaroš – Pension Sport.
18. Finanční příspěvek - Ščamburovi.
19. Smlouva o dílo na zpracování územního plánu.
20. Volba kronikáře obce.
21. Realizace rozvojové strategie MAS Horní Pomoraví.
22. Kalkul ceny vody.
23. Nákup pozemku od Hanušovické lesní, a. s.
24. Nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR.
25. Rozhodnutí o existenci větrných elektráren.
26. Dohoda o partnerství.
27. Záměry pronájmu pozemků:
- 27.1. Paulovičová,
- 27.2. Farma Morava,
- 27.3. MS Pod Jeřábem Podlesí,
- 27.4. Újová,
- 27.5. Kreller,
- 27.6. Ing. Šebek.
28. Záměr směny pozemků.
29. Záměr prodeje - Sklené.
30. Prodej pozemků.
31. Prodej zemědělské budovy - Podlesí.
32. Směna pozemků I.
33. Směna pozemků II.
34. Výsledek kontroly FÚ Šumperk.
35. Diskuse.
36. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.
37. Závěr jednání.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal přítomné a 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomno šest členů 
zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

2009/14/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
2009/14/02: ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní 

Simonu Pospíchalovou.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

3. Příprava usnesení z jednání
2009/14/03: ZO pověřuje paní Simonu Pospíchalovou pří-

pravou usnesení z jednání.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

4. Určení ověřovatelů zápisu
2009/14/04: ZO schvaluje ověřovateli tohoto zápisu pana 

Waltera Köhlera a pana Milana Kubaníka.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

5. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Přítomní byli starostou informováni o plnění usnesení ze zasedání 

dne 3. 3. 2009 a s činnosti obecního úřadu v tomto období.
2009/14/05: ZO bere na vědomí plnění usnesení z minulého 

zasedání.

6. Závěrečný účet obce za rok 2008
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o 

výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo 
jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, výsledek 
hospodaření obce + rozvaha, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, 
hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, Výsledek hospodaře-
ní MŠ, Výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby.

Příjmy celkem po konsolidaci činí 9 947 340,57 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci činí 8 593 057,92 Kč
To znamená, že obec Malá Morava hospodařila v roce 2008 se zis-

kem 1 354 283,- Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet: 2 838 945,54 Kč
Fond rozvoje bydlení: 358 485,55 Kč
Sociální fond: 118 968,68 Kč
K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2008 nebyly žád-

né připomínky zastupitelů ani občanů.
2009/14/06: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za 

rok 2008 a to bez výhrad.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

7. Rozpočtové změny č. 1/2009
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2009, včetně 

důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 1 160 000,- a 
výdajích + 1 698 025,50 – 538 025,50 Kč podle jednotlivých kapitol. 
Kompletní znění rozpočtových změn, včetně důvodové zprávy je v 
příloze č. 1 tohoto zápisu.

2009/14/07: ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2008.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

8. Informace o hospodaření obce za leden až duben 2009
Starosta seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce Malá 

Morava za období leden až duben 2009.
2009/14/08: ZO bere na vědomí výsledek hospodaření obce 

za leden až duben 2009.

9. Výběr dodavatele na výměnu oken
Starosta obce písemně oslovil celkem 9 firem se žádostí o vyhoto-

vení nabídky na realizaci výměny oken v obecních domech ve Voj-
tíškově čp. 77 a 79. Byly zde konkretizovány požadavky na typ a 
kvalitu oken a dalších prací. Všech devět firem splnilo podmínky 
zakázky. Nabízené ceny za dílo byly v rozmezí cca 432 053,98 Kč až 
cca 631 887,- Kč.

Nejnižší cenu nabídla společnost RI-okna Jeseník, a to 432 053,98 
Kč. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu se společností ABC okna, s. 
r. o., jejíž cenová nabídka je pouze cca o 5 000,- Kč vyšší. Důvodem 
je spokojenost s kvalitou montáží oken, kterou tato firma v loňském 
roce pro obec prováděla na Malé Moravě a Podlesí.

2009/14/09: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výmě-
nu oken v bytových domech se společností ABC okna, s. r. o., 
Dašická 323, 530 03 Pardubice. Náhradníkem je společnost 
RI-okna Jeseník a Sulko Zábřeh.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
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10. Výběr dodavatele na opravu obecního úřadu
Na základě souhlasu zastupitelstva obce s provedením opravy 

budovy Obecního úřadu Malá Morava, které bylo vázáno na získání 
dotace z POV 2009, byly osloveny tyto stavební firmy s nabídkou na 
provedení opravy: Stavrel v. o. s. Hanušovice, Ekozis Zábřeh, Josef 
Macko Králíky, Roman Šiko Malá Morava a Krovstav Hanušovice. 
Na nabídku reagovali pouze dva zájemci, a to společnost Stavrel 
Hanušovice a Ekozis Zábřeh. Cenové nabídky jednotlivých firem - 
Stavrel: 705 616,- Kč (včetně DPH) a Ekozis: 1 036 957,- Kč (včetně 
DPH). Zástupci společnosti Stavrel ze znalosti místní věci navrhli 
jiné než uvažované řešení venkovní fasády, a to zateplenou provět-
rávanou fasádu z důvodu neustálého prostupu sanitru z podklad-
ního zdiva a vzniku výkvětů na tomto objektu. Toto řešení by bylo 
oproti řešení navrhovaném v projektu dražší cca o 150 000,- Kč.

2009/14/10: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na prove-
dení oprav budovy obecního úřadu se společností Stavrel v. 
o. s. Hanušovice v pozměněné variantě za cenu 855 616,- Kč.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

11. Souhlas s přijetím dotace na opravu obecního úřadu
Obec Malá Morava získala příspěvek z Programu obnovy venkova 

Olomouckého kraje 2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 
4. 2009 schválilo naší žádosti a poskytne obci v letošním roce dotaci 
ve výši až 500 000,- Kč (max. 60 % nákladů) na opravu budovy obec-
ního úřadu.

2009/14/11: ZO souhlasí s přijetím dotace z Programu obno-
vy venkova Olomouckého kraje, schvaluje uzavření smlouvy 
o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

12. Souhlas s přijetím dotace na dokončení rekonstrukce 
památníku padlých v 1. světové válce v místní části Podlesí

Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z pro-
gramu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olo-
mouckém kraji v roce 2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 
24. 4. 2009 vyhovělo naší žádosti a poskytne obci dotaci ve výši 60 
000,- Kč na dokončení rekonstrukce památníku padlých v 1. světové 
válce v Podlesí.

2009/14/12: ZO souhlasí s přijetím dotace z programu Obno-
va staveb drobné architektury místního významu v Olomouc-
kém kraji v roce 2009, schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku s Olomouckým krajem a pověřuje starostu 
jejím podpisem.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

13. Souhlas s přijetím dotace na dokončení rekonstrukce 
kaple ve Vysokém Potoku

Obec Malá Morava neuspěla se žádostí o příspěvek na tuto opra-
vu z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji 
2009. Zastupitelstvo Olomouckého kraje naši žádost nepodpořilo. V 
návaznosti na tento neúspěch byla podána další žádost o dotaci, ten-
tokrát na Ministerstvo kultury ČR, prostřednictvím obce s rozšíře-
nou působností. V rámci tohoto dotačního titulu jsme byli podpořeni 
částkou 428 000,- Kč, což je cca 90 % z celkových nákladů. Podíl obce 
bude cca 44 000,- Kč.

2009/14/13: ZO souhlasí s přijetím dotace z Ministerstva 
vnitra ČR prostřednictvím obce s rozšířenou působností na 
dokončení rekonstrukce kaple ve Vysokém Potoku.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

14. Souhlas se stavbou - Divišová
Zastupitelstvu byla předložena žádost Miroslava Pavelky – pro-

jekce elektrických zařízení Šumperk, o vyjádření k projektové doku-
mentaci ke stavbě elektrické přípojky k domu pí Divišové na pozem-
ku p. č. 177 v katastrálním území Podlesí-město. Investorem této 
stavby je společnost ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín.

2009/14/14: ZO souhlasí se stavbou elektrické přípojky k 
domu na pozemku p. č. 117 v k. ú. Podlesí-město a schvaluje 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na úplatné zřízení věc-
ného břemene se společností ČEZ Distribuce.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

15. Souhlas se stavbou - Krejsová
Zastupitelstvu je předložena žádost o vyslovení souhlasu se stav-

bou jednopodlažního rekreačního objektu na pozemku p. č. 26 v k. ú. 
Zlatý Potok. Majitelkou pozemku je Věra Krejsová. Projekt počítá s 
napojením na vlastní studnu i jímku.

2009/14/15: ZO souhlasí se stavbou rekreačního objektu na 
pozemku p. č. 26 v k. ú. Zlatý Potok.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

16. Finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Podle-
sí

Sbor dobrovolných hasičů Podlesí, IČ: 65496442, požádal o pří-
spěvek na pořádání Dětského dne v Podlesí, který se bude konat 
30. 5. 2009.

2009/14/16: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
SDH Podlesí na pořádání Dětského dne ve výši 2 300,- Kč, tj. 
100,- Kč na dítě.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

17. Finanční příspěvek - Jan Zajaroš, Pension Sport Voj-
tíškov

Žadatel Jan Zajaroš, IČ: 61579963, Vojtíškov 78, 788 33 Hanu-
šovice, požádal o poskytnutí finančního příspěvku na propagaci a 
zakoupení upomínkových předmětů pro účastníky sportovních a 
kulturních akcí pořádaných v roce 2009, mezi které patří například 
turnaje v tenise, trojboji dvojic (tenis, nohejbal, stolní tenis), nohej-
balové, volejbalové turnaje (např. Rayfilm cup, Polda cup), výšlapy 
na Králický Sněžník atd.

2009/14/17: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
Janu Zajarošovi - Pension Sport ve Vojtíškově, IČ: 61579963 
ve výši 5 000,- Kč na krytí části nákladu na pořádání kultur-
ních a sportovních akcí v roce 2009.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

18. Finanční příspěvek - manželé Ščamburovi
Manželé Ivana a Radomír Ščamburovi požádali o sponzorský dar 

pro jejich syna Ondřeje Ščamburu na úhradu části nákladů nutných 
k účasti na fotbalovém soustředění fotbalového klubu SK Sigma Olo-
mouc v Londýně.

2009/14/18: ZO schvaluje poskytnutí daru manželům Ivaně 
a Radomírovi Ščamburovi ve výši 3 000,- Kč.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

19. Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu obce
Na základě výběru zhotovitele územního plánu byl předložen 

návrh smlouvy o dílo se společnosti SURPMO, a. s., se sídlem Praha 
1, Opletalova 1626/36, v celkové částce 499 800,- Kč.

2009/14/19: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhoto-
vení územního plánu se společnosti SURPMO, a. s., se sídlem 
Praha 1, Opletalova 1626/36, v celkové částce 499 800,- Kč.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

20. Volba kronikáře obce
V současné době v obci Malá Morava není vedena kronika obce 

ani není určen kronikář, který by byl touto funkcí pověřen. Povin-
nost vést kroniky obcí, včetně práv a povinností kronikáře upravuje 
zákon č. 367/1990. Po jednání s různými občany z obce byla vybrána 
paní Zdeňka Davidová, aby zpracovávala a vedla kroniku obce. Paní 
Davidová s touto funkcí souhlasí.

2009/14/20: ZO schvaluje založení kroniky obce.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
2009/14/21: ZO pověřuje zpracováním a vedením kroniky 

obce Malá Morava paní Zdeňku Davidovou.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

21. Realizace rozvojové strategie MAS Horní Pomoraví
MAS Horní Pomoraví o. p. s. byla podpořena Ministerstvem země-

dělství a získala prostředky pro realizaci projektů obcí, neziskových 
organizací a podnikatelů. Ministerstvo zemědělství dnem 9. 4. 2009 
vyhlásilo výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních 
akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Pro-
gramu rozvoje venkova ČR 2007-2013. MAS Horní Pomoraví se v 
seznamu schválených žádostí objevila na 3. místě mezi 32 podpo-
řenými MAS a celkem z 92 žadatelů. To znamená, že MAS Horní 
Pomoraví bude až do roku 2013 rozhodovat o poskytování dotací 
všem subjektům z našeho regionu. Realizace místní rozvojové stra-
tegie, která obsahuje jednotlivé druhy a výše podpor jsou součástí 
podkladů k jednání. K úspěšnému spuštění těchto dotačních titulů 
v rámci MAS je u všech členských obcí nutné vyslovit souhlas se 
zařazením obce do územní působnosti MAS a seznámit se s rozvojo-
vou strategií MAS. Prosím věnujte této záležitosti velkou pozornost, 
protože chybějící souhlas byť jenom jedné obce z MAS znemožní 
realizaci této strategie a tato jako celek bude vyřazena z podpory 
Ministerstva zemědělství.
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2009/14/22: ZO schvaluje souhlas obce Malá Morava, IČ: 

00302970, se sídlem Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice, se 
zařazením do územní působnosti MAS Horního Pomoraví 
pro období 2008-2013.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
2009/14/23: ZO prohlašuje, že bylo seznámeno se Strategií 

MAS Horní Pomoraví pro období 2008-2013.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
2009/14/24: ZO zmocňuje starostu obce Antonína Marinova 

k zastupování v MAS Horní Pomoraví.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

22. Kalkul pitné vody
Místostarosta obce pan Milan Kubaník seznámil přítomné s kal-

kulací pitné vody podle opatření obecné povahy č. j. 22402/2006-
16330. Jedná se o dokument, který zachycuje náklady pro výpočet 
ceny pro vodné a stočné. V naší obci se zatím stočné neúčtuje. Obec 
provozuje 5 vodovodů pro veřejnou spotřebu a dnešní ceny odráže-
jí pouze skutečné provozní náklady, ale stále nepokrývají potřebné 
investiční výdaje na obnovu a další rozvoj vodohospodářské infra-
struktury. Náklady na výrobu pitné vody již od roku 2007 přesahují 
o více než 7,- Kč cenu vody fakturované. Z těchto důvodů navrhu-
je stanovit cenu vodného ve výši 17,- Kč za 1m3 odebrané vody. V 
případě dotování ceny pitné vody se obec automaticky vyřazuje z 
možnosti získat dotace na opravu, údržbu a rekonstrukci vodohos-
podářského zařízení.

Paní Klimešová si stěžuje na špatnou kvalitu pitné vody v obec-
ním vodovodu v místní části Vysoký Potok.

Starosta: vodovod v místní části Vysoký Potok je cca 3 roky po 
kompletní rekonstrukci, stejně tak i veškeré prováděné rozbory vody 
jsou v pořádku. Rozbory vody jsou komukoli a kdykoli k nahlédnutí 
na Obecním úřadě Malá Morava.

Pan Temňák požaduje instalaci vodoměrů pro všechny nebo ales-
poň pro ty velké odběratele vody.

Starosta: Instalace vodoměrů je z mého hlediska účelná pouze u 
vodovodu ve Vojtíškově, kde v současnosti obec platí státu za odběr 
vody poplatky podle měření na výtoku z rezervoáru. Zde následně 
vznikne velký rozdíl mezi množstvím odebrané vody a množstvím 
vody fakturované odběratelům, který obec uhradí ze svého. U ostat-
ních nezpoplatněných odběrů do 6 000 m3 vody ročně tato povinnost 
nehrozí. Nezpoplatněné odběry jsou na všech čtyřech zbývajících 
vodovodech, kde tento limit těsně splňujeme a obávám se, že v pří-
padě měření vodoměry by jsme odběr do 6 000 m3 překročili.

2009/14/25: ZO schvaluje kalkulaci vody na rok 2009 a sta-
novuje cenu 17,- Kč za odběr 1/m3 pitné vody z obecních vodo-
vodů.

Hlasování: 5:1:0 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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23. Nákup pozemku od společnosti Hanušovická lesní, a. s.
Zastupitelstvu je předložena nabídka společnosti Hanušovická 

lesní, a. s., k prodeji pozemku p. č. st. 10 o výměře 116 m2 v k. ú. 
Vojtíškov. Tento pozemek sousedí s ostatními pozemky ve vlastnic-
tví obce a tvoří součást odstavné plochy v horní části Vojtíškova. 
Prodejní cena za tuto parcelu je 3 480,- Kč, tj. 30,- Kč za 1 m2.

2009/14/26: ZO schvaluje nákup pozemku p. č. st. 10 o výmě-
ře 116 m2 v k. ú. Vojtíškov od společnosti Hanušovická lesní, 
a. s., do vlastnictví obce za cenu 3 480,- Kč.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

24. Nákup pozemku od Pozemkového fondu ČR
Záměrem obce je získat do svého majetku pozemek p. č. 1499/6 

– vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, ostatní komu-
nikace o výměře 1 387 m2 v katastrálním území Vojtíškov. Jedná 
se o pozemek, který by měl být sloužit spolu s okolními pozemky k 
výstavbě sportoviště v místní části Vojtíškov. V případě zájmu o ten-
to pozemek si jej obec musí nejdříve pronajmout a následně zažádat 
o její odprodej.

2009/14/27: ZO schvaluje podání žádosti o pronájem pozem-
ku p. č. 1499/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Voj-
tíškov.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)
2009/14/28: ZO schvaluje podání žádosti o odprodej pozem-

ku p. č. 1499/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Voj-
tíškov a převod do majetku obce.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

25. Rozhodnutí o výstavbě větrných elektráren
Na loňském jednání zastupitelstva byl schválen předběžný sou-

hlas se záměrem výstavby elektráren na území obce. Žadatelé byli 
vyzváni k dodání podrobnějších informací o navrhovaných stavbách. 
Rovněž se uskutečnilo veřejné jednání – schůzka, kam byli pozváni 
zájemci o stavbu elektráren, ale i jejich odpůrci a kde široká veřej-
nost získala podrobnější informace. Na základě tohoto jednání by 
byli osloveni všichni obyvatelé obce a také chalupáři, aby ve veřejné 
anketě sdělili svůj názor na existenci těchto staveb na území obce.

V anketě byli osloveni občané nad 18 let s trvalým pobytem na 
území obce Malá Morava a všichni majitelé nemovitostí určených 
nebo sloužících k rekreaci s otázkou, zda souhlasí se stavbou větr-
ných elektráren na území obce Malá Morava.

Hlasovalo celkem 285 občanů, z toho bylo 91 pro stavbu větrných 
elektráren na území obce (32,3 %), a 191 bylo proti stavbě (67,7 %) a 
3 hlasovací lístky byly neplatné.

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení neschválit výstavbu 
větrných elektráren.

2009/14/29: ZO neschvaluje výstavbu větrných elektráren 
na území obce.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

26. Dohoda o partnerství
Dne 1. 7. 2009 vstoupí v účinnost nový zákon o informačním sys-

tému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizo-
vané konverze dokumentů. Datové schránky transformují vnitřní a 
vnější vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních 
technologií s cílem optimalizovat interní procesy. U naší obce existu-
jí tři varianty jak na vzniklou situaci reagovat a dodržet zákon.

1. Celou situaci řešit samostatně v rámci působnosti obce a vlast-
ními prostředky.

2. Spolupráce s ORP Šumperk.
3. Spolupráce s Olomouckým krajem.
Jako nejvýhodnější se jeví spolupráce s ORP Šumperk, která pro 

obce ve svém správním obvodu zajistí provozování elektronického 
centra a elektronických spisových služeb. Náklady na zřízení těchto 
center se bude snažit zajistit ze strukturálních fondů EU.

2009/14/30: ZO schvaluje uzavření dohody o partnerství 
mezi ORP Šumperk a obcí Malá Morava k projektu Elektro-
nická spisová služba a technologická centra a elektronické 
spisové služby.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27. Záměry pronájmu
27.1. Záměr pronájmu - Maria Paulovičová
Žadatelka požádala o pronájem zahrady v katastrálním úze-

mí Malá Morava. Tato se nachází na části pozemků st. p. č. 225 a 
283/10. Tyto části pozemků nejsou v současnosti nikým užívány.

2009/14/31: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemků st. 
p. č. 225 a 283/10 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27.2. Záměr pronájmu - Farma Morava
Žadatel Farma Morava, s. r. o., Malá Morava 74, 788 33 Hanu-

šovice, požádala o pronájem těchto pozemků vedených v ZE v k. ú. 
Vojtíškov za účelem provozování zemědělské výroby: p. č. 298/6 o 
výměře 1 360 m2, 298/8 o výměře 1 841 m2, 289/9 o výměře 3 048 m2, 
298/10 o výměře 2 671 m2, 298/11 o výměře 1 350 m2, 298/12 o výmě-
ře 1394 m2, 298/13 o výměře 1 356 m2, 298/14 o výměře 1 183 m2 a 
298/15 o výměře 2 348 m2. Tyto pozemky jsou v současnosti užívány 
na základě nájemní smlouvy se společností Rozhled Morava, s. r. 
o., Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice, která zde provozuje země-
dělskou činnost a požaduje ukončení nájemního vztahu ve prospěch 
žadatele.

2009/14/32: ZO schvaluje záměr pronájmu nemovitostí p. 
č. 298/6 o výměře 1 360 m2, 298/8 o výměře 1 841 m2, 289/9 o 
výměře 3 048 m2, 298/10 o výměře 2 671 m2, 298/11 o výměře 
1 350 m2, 298/12 o výměře 1 394 m2, 298/13 o výměře 1 356 m2, 
298/14 o výměře 1 183 m2 a 298/15 o výměře 2 348 m2 v k. ú. 
Vojtíškov.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27.3. Záměr pronájmu - MS Pod Jeřábem Podlesí
Žadatelé požádali o pronájem pozemku p. č. 263/1 o výměře 4 780 

m2 v katastrálním území Vlaské. Na tomto pozemku plánují zřídit 
zvěřní políčko.

2009/14/32: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 
263/1 o výměře 4 780 m2 v katastrálním území Vlaské.
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Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27.4. Záměr pronájmu - Simona Újová
Žadatelka požádala o pronájem pozemků kolem domu čp. xxx v 

katastrálním území Malá Morava. Jedná se o pozemek p. č. 288/2 o 
výměře 124 m2 a část stavební parcely p. č. 218.

2009/14/33: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 
288/2 o výměře 124 m2 a části stavební parcely p. č. 218 v k. ú. 
Malá Morava.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27.5. Záměr pronájmu - Milan Kreller
Žadatel požádal o pronájem pozemků p. č. 2229 o výměře 2 296 

m2, 2228 o výměře 2 081 m2 a 2227 o výměře 1 400 m2 v katastrál-
ním území Podlesí-město. Tyto pozemky by rád užíval k zemědělské 
výrobě.

2009/14/34 : ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 
2229 o výměře 2 296 m2, 2228 o výměře 2 081 m2 a 2227 o výmě-
ře 1 400 m2 v katastrálním území Podlesí-město.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

27.6. Záměr pronájmu - Ing. Šebek
Žadatel požádal o pronájem pozemků v katastrálním území Skle-

né u Malé Moravy za účelem provozování zemědělské činnosti: p. č. 
261/1 o výměře 10 061 m2, 261/2 o výměře 936 m2, 260 o výměře 766 
m2, 213 o výměře 428 m2, 214/5 o výměře 307 m2 a 773/2 o výměře 
1 669 m2.

Pozemky nejsou v současnosti nikým užívány. Na části pozemku 
p. č. 261/1 je zřízeno stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a rov-
něž je zde umístěn památník padlých v první světové válce. Tato 
část se nedoporučuje pronajmout.

2009/14/35: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. 
č. 261/1 a pozemků p. č. 261/2 o výměře 936 m2, 260 o výměře 
766 m2, 213 o výměře 428 m2, 214/5 o výměře 307 m2 a 773/2 o 
výměře 1 669 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

28. Záměr směny pozemků Vysoká
Žadatelka Alena Lišková, majitelka pozemku p. č. 67/12 – trvalý 

travní porost v k. ú. Vysoká požádala o směnu části tohoto pozem-
ku v jejím vlastnictví za jiný pozemek ve vlastnictví obce. Důvodem 
žádosti je skutečnost, že na části tohoto pozemku se nachází použí-
vaná veřejně přístupná komunikace ve vlastnictví obce. Tato komu-
nikace vznikla postupným rozšiřováním silnice na pozemku p. č. 656 
– ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce. Řešením 
žádosti je silnici v tomto úseku zaměřit, zjistit její současný stav v 
terénu a následně poté se rozhodnout pro směnu, popřípadě prodej 
ve vztahu k pozemkům, které bude žadatelka požadovat od obce.

Z těchto důvodů je návrh v současné době záměr směny těchto 
pozemků neschválit.

2009/14/36: ZO neschvaluje záměr směny pozemků pod 
obecní komunikací do doby provedení geometrického zamě-
ření pozemků.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

29. Záměr prodeje pozemků Sklené
Zastupitelstvu jsou předloženy žádosti o odkup pozemků, o které 

požádali pan Miloslav Staněk, Mgr. Hatoňová a MUDr. Hatoň.
Miloslav Staněk (majitel chaty na p. č. 107) požaduje nemovitost 

p. č. 403 – trvalý travní porost o výměře 1 397 m2. Manželé Hatoňovi 
(majitelé chaty na p. č. 52) požadují rovněž výše uvedenou nemovi-
tost p. č. 403 a dále p. č. 405 – trvalý travní porost o výměře 827 m2 
a p. č. 400 – ostatní plocha o výměře 122 m2.

1. Záměr prodeje p. č. 403 je možný, ovšem pouze manželům Hato-
ňovým, jelikož tento pozemek tvoří jakýsi funkční celek s nemovitos-
tí p. č. 52 a budovou rekreačního objektu č. e. 25, jejíž jsou majitelé.

2. Záměr prodeje pozemku p. č. 405 nedoporučuji schválit, jelikož 
netvoří funkční celek se žádnou stavbou, není nikým udržován a 
navíc se na části této parcely nachází místní komunikace.

V tomto případě navrhuji pozemek pouze pronajmout.
3. Záměr prodeje pozemku p. č. 400 nedoporučuji schválit jelikož 

je zcela porostlý dřevinami a bude spolu se sousedním pozemkem 
p. č. 397/1 (vedený v ZE) prohlášený za pozemek pro plnění funkce 
lesa.

2009/14/37: ZO schvaluje záměr prodeje nemovitosti p. č. 
403 – trvalá travní porost o výměře 1 397 m2 v katastrálním 
území Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

Starosta nechal hlasovat o návrhu neschválit záměr prodeje 
nemovitostí p. č. 405 a p.č. 400.

2009/14/38: ZO neschvaluje záměr prodeje nemovitosti p. č. 
405 – trvalý travní porost o výměře 827 m2 a p. č. 400 – ostatní 
plocha o výměře 122 m2 katastrálním území Sklené u Malé 
Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2009/14/39: ZO schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti 
p. č. 405 – trvalý travní porost o výměře 827 m2 v katastrálním 
území Sklené u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

30. Prodej pozemků - Luboš Mahel
Žadatel požádal o prodej pozemku p. č. 2302 – ostatní plocha o 

výměře 298 m2, p. č. 2303 ostatní plocha o výměře 284 m2 a p. č. 
2304 ostatní plocha o výměře 248 m2 v k. ú. Podlesí-město. Záměr 
prodeje byl schválen zastupitelstvem obce 11. 6. 2008 za podmínek, 
že bude provedeno geometrické zaměření a rozdělení pozemku na 
náklady žadatele, jelikož se na p. č. 2304 a p. č. 2303 nachází místní 
komunikace a pozemek pod touto komunikací zůstane v majetku 
obce. Ke zveřejněnému záměru prodeje nebyly žádné připomínky. 
Byl zhotoven geometrický plán podle schválených podmínek.

2009/14/40: ZO schvaluje prodej nemovitostí p. č. 2302- ostat-
ní plocha o výměře 298 m2, p. č. 2303 – o výměře 284 m2 a nově 
vzniklou nemovitost p. č. 2304 ostatní plocha o výměře 197 m2 
v k. ú Podlesí-město do vlastnictví panu Luboši Mahelovi, 788 
33 Hanušovice, za cenu 7 790,- Kč + náklady na geometrický 
plán + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

31. Prodej zemědělské budovy - Podlesí
O koupi této budovy obec požádali dva zájemci: pan Jaromír Kre-

ller a pan Diviš Jaroslav. Pan Kreller o budovu žádá se záměrem 
vybudování skladu materiálu. Pan Diviš o budovu žádá z titulu, že 
zde má uskladněn stavební materiál. Tato budova není a nebyla 
nikomu pronajata. Jedná se o rozpadající se budovu v areálu země-
dělského hospodářství pana Milana Krellera. Dne 3. 12. 2008 byl 
zastupitelstvem schválen záměr prodeje. Záměr byl zveřejněn. Pro-
dejní cena by v tomto případě činila 12 650,- Kč za budovu + 4 280,- 
Kč za pozemek. Celkem tedy 16 930,- Kč.

Po diskusi bylo navrženo odprodat tuto budovu včetně pozemku 
zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Prodej těchto nemovitos-
tí se uskuteční výběrovým řízením, kdy vyhlašovatel vybere nejvyšší 
nabídku k uzavření kupní smlouvy na výše uvedené nemovitosti. 
Minimální kupní cena je 16 930,- Kč. Hodnocení nabídek provede 
komise, která bude ustanovena starostou obce.

2009/14/41: ZO uskutečnění prodeje zemědělské budovy v 
Podlesí, včetně pozemku p. č. st. 113 v k. ú. Podlesí- město 
výběrovým řízením mezi žadateli Jaromírem Krellerem a pa-
nem Jaroslavem Divišem a to nejvyšší nabídce.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

32. Směna pozemků I.
Žadatel požádal o odkup pozemků v pastevním areálu Farmy 

Morava v k.ú. Zlatý Potok a k. ú. Vysoký Potok. Tato žádost byla 
projednána 12. 3. 2008. Žadatel požádal o tyto pozemky: p. č. 516/3 
o výměře 20 m2, p. č. 518 o výměře 3 726 m2, p. č. 521/1 o výměře 2 
701 m2, p. č. 515 o výměře 1 966 m2, p. č. 514/1 o výměře 4 696 m2. 
K. ú. Zlatý Potok p. č. 709 o výměře 6 949 m2 a p. č. 716/1 o výmě-
ře 1 218 m2. Výsledkem jednání bylo schválení záměru směny výše 
uvedených pozemků za pozemek p. č. 306/7 o výměře 1 665 m2 v k. ú. 
Sklené u Malé Moravy, který je ve vlastnictví žadatele a na kterém 
je možno zřídit odstavnou plochu pro parkování automobilů ve Skle-
ném. Směna se uskuteční vzájemným zápočtem cen.

Ocenění pozemků ve vlastnictví obce:
(ŕ 10,- Kč/m2) 516/3 200,- Kč
518 37 260,- Kč
521/1 27 010,- Kč
515 19 660,- Kč
514/1 46 960,- Kč
Část 709 a 709/4 24 160,- Kč
716/1 12 180,- Kč
Celkem 167 430,- Kč
Ocenění pozemků ve vlastnictví žadatele:
(ŕ 10,- Kč/m2) 306/7 16 650,- Kč
Rozdílná cena pro směnu je 150 780,- Kč, tj. žadatel uhradí obci 
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směnnou smlouvou tuto částku + náklady na geometrické rozdělení 
+ náklady spojené s uzavřením smlouvy.

2009/14/42: ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví 
obce v k. ú. Zlatý Potok p. č. 516/3 o výměře 20 m2, p. č. 518 o 
výměře 3 726 m2, p. č. 521/1 o výměře 2 701 m2, p. č. 515 o výmě-
ře 1 966 m2, p. č. 514/1 o výměře 4 696 m2 a v k. ú. Zlatý Potok 
p. č. 709/4 o výměře 2 416 m2 a p. č. 716/1 o výměře 1 218 m2 
za pozemek ve vlastnictví pana Waltera Köhlera, p. č. 306/7 
o výměře 1 665 m2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy, a to vzájem-
ným zápočtem cen. Zároveň stanovuje podmínky a cenu pro 
finanční vypořádání této směny:

p. č. 516/3 200,- Kč
p. č. 518 37 260,- Kč
p. č. 521/1 27 010,- Kč
p. č. 515 19 660,- Kč
p. č. 514/1 46 960,- Kč
p. č. 709/4 24 160,- Kč
p. č. 716/1 12 180,- Kč
p. č. 306/7 16 650,- Kč
Výsledná cena k vypořádání je pro obec 150 780,- Kč + 

náklady na zhotovení geometrického plánu + náklady na 
převod nemovitostí.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

33. Směna pozemků II.
Po projednání v zastupitelstvu dne 12. 3. 2009 byla  schválena 

směna pozemků ve vlastnictví obce, které jsou zastavěny stavbami 
ve vlastnictví žadatele a které jsou v pastevních areálech nebo uží-
vány žadatelem, za pozemek p. č. st. 129/2 ve Vojtíškově, na kterém 
hodlá obec Malá Morava vybudovat sportovní areál. Směna se usku-
teční vzájemným zápočtem změn.

Ocenění pozemků ve vlastnictví obce:
(ŕ 10,- Kč/m2) 405 20 180,- Kč (2 018m2)
402/1 8 120,- Kč (812 m2)
1716/7 15 370,- Kč (1 537 m2)
(ŕ 17,- Kč/m2) 54/5 1 139,- Kč (67 m2)
55/2 170,- Kč (10 m2)
104/2 1 292,- Kč (76 m2)
Celkem 46 271,- Kč

Ocenění pozemků ve vlastnictví žadatele:
(ŕ 17,- Kč/m2) 129/2 4 284,- Kč (252 m2)

Výsledná cena pro vypořádání směny je 41 987,- Kč, tj. žadatel 
uhradí obci směnnou smlouvou tuto částku + náklady na geometric-
ké rozdělení + náklady spojené s uzavřením smlouvy.

2009/14/43: ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví 
obce v k. ú. Malá Morava p. č. 405 o výměře 2 018 m2, 402/1 
o výměře 812 m2, 1716/7 o výměře 1 537 m2, 54/5 o výměře 67 
m2, 55/2 o výměře 10 m2, a pozemku v k. ú. Vysoký Potok p. č. 
104/2 o výměře 76 m2 za pozemek p. č. 129/2 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Vojtíškov ve vlastnictví společnosti Farma 
Morava, Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice, a to vzájem-
ným zápočtem cen. Zároveň stanovuje podmínky a cenu pro 
finanční vypořádání této směny:

p. č. 405 20 180,- Kč
p. č. 402/1 8 120,- Kč
p. č. 1716/7 15 370,- Kč
p. č. 54/5 1 139,- Kč
p. č. 55/2 170,- Kč
p. č. 104/2 1 292,- Kč
p. č. 129/2 4 284,- Kč
Výsledná cena k vypořádání je pro obec 41 987,- Kč + nákla-

dy na zhotovení geometrického plánu + náklady na převod 
nemovitostí.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

34. Výsledek kontroly obce Finančním úřadem Šumperk
Daňové řízení bylo zahájeno dne 16. 4. 2009 pracovníkem Finanč-

ního úřadu v Šumperku Ing. Anderlem. Účelem byla kontrola 
dodržování zákona o rozpočtových pravidlech, provedená podle záko-
na o správě daní a poplatků.

Bylo kontrolováno hospodaření s těmito dotacemi:
1. Dohoda s Úřadem práce na vytvoření VPP z roku 2008.
2. Neinvestiční dotace od MV ČR na pokrytí nákladů na volby v 

roce 2006.
3. Příspěvek na zhotovení lesního hospodářského plánu v roce 2008.
4. Příspěvek na zřízení Czechpointu od MVČR v roce 2008.

5. Dotace na opravu kaple ve Vysokém Potoku od MK ČR v letech 
2006 a 2007.

6. Dotace od MŽP ČR na výsadbu aleje v roce 2008.
7. Dotace od MŽP ČR na ošetření památných stromů v roce 2008.
Výsledkem kontroly bylo konstatování, že v činnosti obce nebylo 

zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně a nebylo zjištěno žádných 
závad.

2009/14/44: ZO bere na vědomí výsledek kontroly obce 
Finančním úřadem Šumperk.

35. Diskuse
Paní Postřehovská se dotazuje, zda by pracovníci obce mohli ukli-

dit také prostranství před radnicí v Podlesí.
Pan Kreller poděkoval přítomným zastupitelům obce za ochotu a 

vstřícnost při jednání kolem větrných elektráren.

36. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva
- přednesla paní Simona Pospíchalová.
2009/14/45: ZO schvaluje návrh usnesení z 14. zasedání 

zastupitelstva.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce poděkoval zastu-
pitelům a občanům za účast a také panu Antonínovi Pospíchalovi za 
poskytnutí bezplatného pronájmu místnosti k jednání zastupitelstva 
a v 17:45 hodin jednání ukončil.

Ověřovatelé zápisu: Walter Köhler, Milan Kubaník.
Zapsala: Simona Pospíchalová
Starosta obce: Antonín Marinov

Úřad práce Hanušovice
Úřad práce pro oblast Hanušovice

má sídlo na adrese:
Hynčická 1, 788 33 Hanušovice.

Telefon: 950 164 461, FAX 583 230 414.

Otevírací hodiny:
 Pondělí 8.00-17.00 hod.
 Úterý 8.00-13.00 hod.
 Středa 8.00-17.00 hod.
 Čtvrtek 8.00-13.00 hod.
 Pátek 8.00-13.00 hod.

Vážení čtenáři,

obracíte se na nás, že neotiskujeme zápis 
ze zastupitelstva v plném znění. Jednak pou-
ze citujeme zápis zveřejněný na internetové 
stránce www.obecmalamorava.cz a jednak 
jsme i my povinni respektovat zákon upravu-
jící ochranu osobních údajů. Proto se nedozví-
te celá jména majitelů pozemků apod. S při-
pomínkami k zápisu se proto obracejte přímo 
na obecní úřad.

Redakce Devítky
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Školka v Dinoparku Vyškov
Červen - měsíc školních výletů. Ani naše 

nejmenší děti z mateřské školky o svůj výlet 
nepřišly. Společně s dětmi z MŠ v Hanušo-
vicích dne 9. 6. 2009 vyrazily autobusem do 
Vyškova u Brna, kde navštívily Zoopark a 
především také Dinopark.

Po příjezdu do Vyškova si děti prohléd-
ly Zooopark, kde byla k vidění domácí, ale 
i cizokrajná zvířata. Pak následovala jízda 
vláčkem, který děti přivezl až před obrov-
skou bránu dinosvěta. Za touto branou se 

děti ocitly ve světě dinosaurů.
Krásné modely pravěkých zvířat děti 

uchvátily, vždyť vypadaly jako by byly z 
masa a kostí a jejich hlasité projevy návštěv-
níky přenesly do pravěku. Velkým zážitkem 
pro děti také bylo shlédnutí příběhu v 3D 
kinu, ale zmrzlina a nákup malých dinosau-
rů nebyl také k zahození.

Všechny děti si odnesly spoustu zážitků a 
těší se, kam na výlet pojedou příští rok.

Kamila Tóthová

Jak Podbělník množil borůvky
Bylo to dávno. Podbělník se procházel 

mezi stromy, překračoval potůčky, toulal 
se po kopcích a prohlížel si svoje království. 
Bylo pěkně, stromy schovávaly větve do 
zelených listů jako do nadýchaných závojů, 
květy zdobily stráně, louky, meze i břehy 
potůčků. Kopretiny se usmívaly do sluníčka, 
chrpy modře vykukovaly z trávy a kohoutky 
se červenaly. Starček žlutě kvetl na pokra-
jích lesů a smrducha s kakostí zkrášlovala 
okraje cest. Devětsil svými velkými listy 
vytvářel stín pro žabky, mloky, užovky a ješ-

těrky, aby je sluníčko netrápilo.
Podbělník se procházel, ale něco mu stále 

chybělo. V lese pod stromy už nemohla růst 
tráva, mech se rozprostíral v heboučkých 
koláčích kolem kořenů stromů, kapradiny 
ukazovaly svoje vějíře. Ale Podbělník stále 
nebyl spokojen.

„Vždyť tu něco chybí!“ zvolal nespokojeně 
a smutně kráčel pod smrky, jedlemi a mod-
říny. „Chybí tu keříky, na kterých by rostly 
drobné plody, nic takového tu není.“

Nad hlavou mu prolétla sýkorka modřin-

ka. „Modrou, nemáš tu modrou!“ zavolala a 
odletěla pryč.

„Modrou, modrou!“ Podbělníkovi se kraba-
tilo čelo, přemýšlel, ale stále mu nepřicháze-
la ta správná myšlenka.

Opodál se procházela laň s kolouškem. 
Koloušek přeskakoval spadlé větve a volal 
na maminku laň. „Všechno je vysoko, nemo-
hu nic dosáhnout a mám takový hlad!“

Cink, cililink! Podbělnikovi zazvonila 
myšlenka. Chybí tu malý keř, takový malý 
stromeček, na kterém porostou modré plody. 
„Bude se jmenovat borůvka.“ Skřítci Borci 
se budou starat o to, aby v létě zmodraly. 
A budou mít léčivou moc. Budou léčit lidem 
oči.

Jak to Podbělník vymyslel, tak se i stalo. 
Z hlíny uhnětl větvičku, ozdobil hliněnými 
lístky a bobulkami. Cvrnkl do ní prstem 
a větvička obživla. Zastrčil ji do země a z 
malého mráčku vymáčkl vodu, aby mohly 
vyrašit kořínky. Větvička se rychle rozrůs-
tala a postupně zaplnila celý les a šířila se 
stále dál.

V lese na paloucích od té doby rostou borův-
ky. Lidé je sbírají do velkých nádob, maminky 
z nich potom vaří kompot a zdobí jimi buchty. 
Jsou plné vitamínů a léčí lidem oči.

Když Podbělníkovi zazvoní ta správná 
myšlenka, potom slouží lidem pro radost i 
pro zdraví.

Milena Brňáková

Soutěž pro děti
Milé děti, jistě jste si pozorně přečetly 

pohádku o Podbělníkovi a borůvkách. Mluví 
se tu o borůvkách jako o něčem, co je k jíd-
lu. Jestlipak si ale ještě vzpomenete na další 
plody, které se dají v lesích pod Králickým 
Sněžníkem a ve vašem nejbližším okolí sbí-
rat a které se dají jíst? Nemyslíme teď ty, co 
máte doma na zahrádce a ani na houby, ale 
na ty plody, které najdete volně růst v příro-
dě. Napište nám, které znáte, a my nejlepší 
z vás odměníme.

Své odpovědi můžete odevzdat kterémuko-
liv z redaktorů Devítky, na naši e-mailovou 
adresu anebo je pro nás v obálce zanechat na 
obecním úřadě.

Pozor! Uzávěrka soutěže je do konce 
prázdnin!

Vaše Devítka

Olšovské 
kopečky

Milé maminky, nevíte jak udělat svým 
dětem radost? Zkuste jim připravit něco na 
mls, třeba „Olšovské kopečky“. A jak na to?

Nejdříve si připravte potřebné suroviny: 
50 g másla, 150 g ovesných vloček, 80 g 
medu, lžíci smetany a 50 g čokoládové pole-
vy. Potom na rozpuštěném másle opražíme 
vločky, které smícháme s medem a smeta-
nou a necháme vychladnout. Poté vytvoříme 
kopečky a asi po hodině ponoříme spodek 
kopečků do tekuté čokolády. Necháme čoko-
ládu ztuhnout a je hotovo.

Recept pro vás připravila naše spolupra-
covnice z Prahy.
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Na Vysoké jsme slavili Mezinárodní den žen
„V měsíci březnu osmý den,
jak tisíc houslí zpívá,
ty nejkrásnější písně jen
o lásce, která je živá.

V měsíci březnu osmý den,
srdíčko štěstím skáče,
mějte tak šťastný každý den
vy ženy-maminky naše.“

Přáním pevného zdraví, hodně štěstí, 
životní pohody a lásky byla přivítána s kyti-
cí růží a hřejivým polibkem každá z přítom-
ných žen, jež se účastnila v sobotu 7. března 
2009 v 18 hod. oslav MDŽ v pěkné hospůdce 
„U Élišky“ na Vysoké.

Historii tohoto významného svátku
připomněl starosta obce Ing. Jiří Machá-

ček spolu s manželkou. Dovolte, abychom ji 
přiblížili také vám:

V březnu roku 1857 stávkovaly americké 
ženy z textilních továren za zlepšení pracov-
ních podmínek. Další stávkou, spojenou s 
tímto svátkem, byla stávka švadlen v New 
Yorku v roce 1908. Ženy požadovaly zkráce-
ní pracovní doby, lepší platy, hlasovací prá-
vo a ukončení zaměstnávání dětí.

Ještě téhož roku, v květnu 1908, rozhodla 
Socialistická strana USA, že Národní den 
žen připadne na poslední únorovou neděli. 
O dva roky později navrhla Němka Cla-
ra Zetkinová na konferenci socialistických 
organizací v Kodani zavedení Mezinárod-
ního dne žen jako připomínky demonstrací 
švadlen v USA. V roce 1911 se poprvé slavil 
MDŽ v Rakousku, Dánsku, Německu a Švý-
carsku. Ženy s podporou mužů požadovaly 
na rozsáhlých demonstracích volební právo 
a konec diskriminace v zaměstnání.

Ruské ženy si MDŽ poprvé připomně-
ly v roce 1913. V následujícím roce se po 

celém světě konaly v období kolem 8. břez-
na demonstrace proti válce. V únoru 1917 
v Petrohradě vyšly ženy do ulic pod hes-
lem „Chléb a mír“. Týden poté byl ruský 
car donucen abdikovat a prozatímní vláda 
schválila i volební právo žen. Demonstrace 
se konala 23. února , což připadá na 8. břez-
na kalendáře gregoriánského.

V roce 1960 se v rámci oslav 50. výročí 
MDŽ setkalo na konferenci v Kodani 729 
delegátek ze 73 zemí a přijaly deklaraci o 
podpoře politických, ekonomických a sociál-
ních práv žen. OSN oficiálně uznala MDŽ 
v roce 1975. V důsledku toho jej následně 
přijaly mnohé národní vlády. 8. březen je 
každoročně výrazně připomínán v Evropské 

unii. Mimochodem, MDŽ připomíná třeba i 
Madelaine Albrihgtová ve svých pamětech. 
V několika posledních letech je MDŽ připo-
mínáno ve světě heslem „Invest in Caring 
not Killing“ (Investujte do pečování, ne do 
zabíjení).

Mezinárodní den žen býval v komunistic-
kém Československu dnem plným pompéz-
ních oslav. Po roce 1989 byl naopak 8. březen 
vytěsněn z kalendářů i z obecného povědomí 
a nahrazen Dnem matek. Poslanci vrátili 
MDŽ zpět do hry na podzim roku 2003, kdy 
schválili novelu zákona o svátcích. Horní 
komora Parlamentu se však velkou větši-
nou postavila proti. Poslanecká sněmovna 
ale v únoru 2004 veto Senátu přehlasovala 
a 8. březen tak byl zapsán do kalendáře jako 
významný den.

Přátelské posezení v hospůdce bylo dopro-
vázeno veselou zábavou, příjemnou obslu-
hou, upečenými sladkostmi, chutným pohoš-
těním i dobrým pitím.Každá z přítomných 
dam byla obdarována nezapomenutelným 
dárkem, připraveným organizátory akce - 
rodinou Reichlovou. Pan JUDr. Karel Reichl 
v roli číšníka a pan Josef Bína v roli kuchaře 
se zhostili tohoto úkolu na jedničku.Svým 
tajemným překvapením potěšili všechny 
zúčastněné ženy.

Na oslavách se nám velmi líbilo a děkuje-
me nápaditým organizátorům akce za milé 
pozvání a výborné pohoštění.Doufáme, že 
oslava MDŽ se stane tradicí k příjemnému 
posezení v malebné horské hospůdce a k 
vzpomínkám.

A proč si připomínáme MDŽ?
Mezinárodní den žen je historicky velmi 

významný svátek připomínající úsilí žen za 
dosažení rovnoprávného postavení. V české 
společnosti stále přetrvávají nerovnosti v 
postavení žen a mužů. Týká se to zejména 
platové diskriminace, nižšího zastoupení žen 
v mocenských a rozhodovacích pozicích, níz-
ké účastí otců na péči o děti a domácího nási-
lí mezi partnery. MDŽ je dnem, kdy chceme 
na tuto diskriminaci poukázat, podobně, jak 
se tomu 8. března děje v ostatních zemích 
Evropské unie.

Spokojení účastníci oslav
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Sklené

Český název (dříve též Sklená Ves nebo 
Sklenov) je odvozen z německého Glasdör-
fl a vystihuje skutečnost, že předchůdcem 
vsi byla původně sklárna. Od roku 1954 je 
Sklené částí obce Malá Morava.

Obecní katastr o rozloze 1 733 ha je z 
velké části pokryt lesy a zvedá se smě-
rem k severu do kopců masívu Králic-
kého Sněžníku. V jeho nejjižnější části 
ve střední nadmořské výšce 690 metrů 
je situována vesnice, jež navazuje na 
zástavbu Malé Moravy a je dostupná 
silnicí odbočující z hlavní komunikace 
od Hanušovic do Čech. Téměř uprostřed 
katastru se vypíná Souš (1 224 m), na 

západní hranici Chlum (1 116 m), na 
severní hranici Sušina (1 321 m), Milíř 
(1 283 m) a Tetřeví hora (1 250 m).

Sklené bylo vždy malou horskou vískou, 
v níž se počet obyvatel od konce 19. sto-
letí neustále snižoval. V roce 1900 žilo v 
69 domech 353 obyvatel vesměs německé 
národnosti. Výměna obyvatelstva po dru-
hé světové válce způsobila do roku 1950 
pokles na 111 obyvatel v 65 domech a při 
posledním sčítání v roce 1991 bylo zazna-
menáno pouhých 17 osob v pěti trvale 
obydlených domcích.

Již k roku 1437 se v místě připomíná 
sklárna, kolem níž zaznamenal lánový 

rejstřík k roku 1677 sedm starých a dva 
nové usedlíky, mezi nimi tři sedláky a čty-
ři zahradníky. V roce 1689 koupila sklár-
nu od tehdejšího majitele Petra Hanzela 
kolštejnská vrchnost, zrušila ji a pozemky 
rozdělila mezi 31 poddaných, čímž vznikla 
ves Sklené. V roce 1834 žilo ve Skleném 
324 obyvatel ve 42 domech.

Po roce 1848 byla obec začleněna do 
soudního okresu Staré Město a s ním do 
šumperského hejtmanství. Zprvu zůstá-
vala horskou vesničkou, jejíž obyvatelé 
nacházeli obživu na chudých polích a v 
lesním revíru lichtenštejnského velkostat-
ku. Vedle vodního mlýna zahájila v roce 
1902 výrobu mechanická tkalcovna. Již v 
polovině 19. století byly děti vyučovány v 
místní jednotřídce. Politickému životu po 
roce 1918 dominovali němečtí agrárníci, 
ale ve třicátých letech minulého století s 
výraznou převahou Henleinova Sudetoně-
mecká strana.

Za nacistické okupace byla obec začleně-
na do župy Sudety a k landrátu Králíky. 
Výroba v tkalcovně pokračovala krátce i 
po druhé světové válce, ale obec se přes-
to postupně vylidňovala. Na pozemcích 
začal v roce 1949 hospodařit Státní statek 
Hanušovice.

Vlastivěda šumperského
okresu, 1993
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Srpnový Holba cup

Pozvánka

RAYFILM CUP

Výšlap na Kralický Sněžník

Dne 6. června 2009 se konal ve sportov-
ním areálu pensionu Sport ve Vojtíškově 
volejbalový turnaj. Zúčastnilo se ho deset 
mužských a tři ženské týmy.

Na prvním místě v ženské skupině se 
umístilo družstvo COMEBACK Znojmo a v 
mužské soutěži zvítězili „JUNIOŘI“ Šum-
perk. SK Vojtíškov skončilo na čtvrtém 
místě.

Kamila Tóthová

Fotbalový turnaj pod názvem „Holba 
cup“ se uskuteční, stejně jako předchá-
zející tři ročníky, na fotbalovém hřišti 
v Podlesí.

Pořádající oddíl TJ Sokol Malá 
Morava vás proto zve v sobotu 1. srp-
na 2009 na tento turnaj v minikopané, 
jehož začátek bude v 9.30 hod.

Zúčastní se dvanáct mužstev, včetně 
oddílu ze Slovenska.

První cenou pro soutěžící je sud piva, 
který zajistil Pivovar Hanušovice.

Pro diváky je připravena bohatá 
tombola a slosovatelné vstupenky.

Přijďte povzbudit své mužstvo a 
pobavit se v příjemném prostředí.

Také v létě se konají další sportovní akce. 
Po turnaji starých pánů 17. července na hři-
šti v Podlesí se zde 1. srpna koná další tur-
naj v kopané, a to „Holbacup“.

Dne 13. září se odehraje již VI. ročník Vel-
kého losovacího volejbalového turnaje.

Udělejte si čas a přijďte fandit anebo 
navlékněte sportovní dres a...

Kamila Tóthová

Ti z vás, kteří na Králičáku byli, mi jistě 
dají za pravdu, že je to jedno z nejkrásněj-
ších míst, které tady v okolí máme.

Pan Zajaroš, majitel pensionu Sport a 
sportovního areálu ve Vojtíškově, zorgani-
zoval výšlap na Kralický Sněžník v sobotu 
23. 5. 2009. Tuto výpravu nazval „Putování 
Vojtíškov - Kralický Sněžník“.

Skupinu dvaceti nadšenců, milovníků 
přírody a zdravého sportu, odvezl autobus z 
Vojtíškova na Klepáč, odkud nám k dosažení 

vrcholu Sněžníku stačily dvě hodiny. Sice 
jsme se trochu zapotili, ale ten výhled z nej-
vyššího místa v krajině stál za to.

Cesta zpět do Vojtíškova byla sice trochu 
delší,ale se zastávkou na chatě Návrší jsme 
i tuto trasu všichni úspěšně zvládli.

Na pension Sport jsme dorazili kolem šes-
té hodiny večer. Tady na nás čekalo občer-
stvení.

Kamila Tóthová

Jak se blížila k Malé Moravě potopa 
Víla Rozvodnice měla velké starosti. Již 

několik dní pršelo. Pramínky vody stále 
padaly k zemi a vytvářely krásné závoje, 
které se posunovaly stále blíž a blíž. Na zemi 
se tvořily louže, hlína se rozmočila a postup-
ně se měnila ve velké bahnité koláče.

Maličké víly voděnky tančily mezi kapič-
kami, klouzaly se na jezech jako na tobogá-
nech a soutěžily ve vytváření malých vodo-
trysků. Radostně roztáčely svoje průzrační 
sukničky a rozvěšovaly duhové pentličky 
mezi vodou ztěžklými květinami a na vět-
vičky pámelníků a černého bezu. Voděnkám 
se radostí točila hlava a jak vody přibývalo, 
byly stále veselejší a rozpustilejší.

Vílí královna, moudrá Rozchodnice, se 
starostlivě dívala na oblohu. Věděla, že s 
každou kapkou stoupá voda v potocích a 
říčkách. Jestli nepřestane pršet, vylije se 

voda z břehů a zatopí pole a louky kolem. 
Řeka Morava, Mlýnský potok i Malá Morava 
měly koryta až po okraj plná, voda se rychle 
přelévala přes velké kameny a některé malé 
kaménky posunovala korytem řeky po prou-
du dál a dál.

Voda hrozivě hučela a hrozila, že nateče 
skřítkům, suchým vílám a zvířátkům do 
jejich domečků. Co se s nimi potom stane. 
Nebudou se mít kam schovat. A kde je Pod-
bělník? Proč tu není? Copak nevidí, jaké hro-
zí všem neštěstí?

Podbělník stonal. Ležel bezmocně ve své 
posteli vystlané dubovým listím.¨Hlavu měl 
zabořenou do polštáře z voňavého sena a 
přikryl se peřinou plnou listí z javoru. Sto-
nal a stonal. Nic nevěděl o dešti, který tvořil 
obrovské louže a bažiny a o vodou naplně-
ných potocích a říčkách. Na čele mu stoupal 

pot, celé tělo ho bolelo, měl rýmu a kašel.
Rozchodnice chodila od okna k oknu, nikde 

neměla stání. Co se jen stalo s Podbělníkem? 
Zavolala ježka Bodlinku. Dala mu úkol, aby 
našel Podbělníka.

„Bodlinko, nemůžeme čekat, najdi Pdběl-
níka, asi se mu něco zlého přihodilo. Nestará 
se o Olšovskou zemi a té hrozí potopa.“

Ježek Bodlinka si sedl do lodičky z boro-
vé kůry, opatřil si malé pádlo z jasanového 
dřeva a plavil se k Podbělníkovi. U jeho cha-
loupky vystoupil, ale nikdo mu neotevíral. 
Musel sám otevřít dveře a nyní to uviděl.

Podbělník byl celý bledý, horečka ho spa-
lovala a mluvil tak slabým hlasem, že Bod-
linka musel jít hodně blízko a naklonit se 
nad Podbělníka, aby ho slyšel. Bodlinka už 
na nic nečekal.

Uvařil čaj z lípového květu. Zabalil Pod-
bělníka do chladivého plátna. To však ještě 
nestačilo. Horečka ne a ne ustoupit. Bodlin-
ka tedy naškrabal kůru z dubové větvičky, 
v hmoždíři ji rozdrtil na jemný prášek a po 
malých lžičkách podával Podbělníkovi. Tepr-
ve nyní medicína zabrala. Podbělníkovi se 
ulevilo.

Ztěžka se posadil na posteli a řekl: „Ježku 
Bodlinko, děkuji ti. Nyní mi podej moji hůl.“

Ježek přinesl hůl,kterou měl Podbělník 
odloženou v koutě.

Podbělník zvedl hůl nad hlavu a zvolal: 
„Vodo, vodo, vodo! Vrať se na svoje místo! 
Mraky plujte po obloze! Moravo, Malá Mora-
vo, Mlýnský potoku, vraťte se do svých bře-
hů! Vodo z polí a luk klesni do podzemních 
pramenů!“ Dál už Podbělník nemohl.Uložil 
se do postele a spal. Ježek Bodlinka tu ještě 
zůstal a hlídal jeho ozdravný spánek.

Byl nejvyšší čas. Voda se vrátila na svoje 
místo, pole a louky vyschly a ve studánkách 
byla zase voda čistá a jako zrcátka odrážela 
ve dne sluníčko a večer se v ní koupal stříbr-
ný měsíc. A víla Rozchodnice? Ta si ozdobila 
vlasy pavoučí sítí, ve které se ještě třpytily 
malé kapičky vody jako démanty. Potopa 
byla zažehnána.

Milena Brňáková
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Sokol Malá Morava ve III. třídě šestý!

Za husarský kousek lze označit výkon malomoravských fotbalistů 
v rámci jarní části II. třídy - skupiny A, okresního přeboru. Z předpo-
sledního místa tabulky se dokázali po vyrovnaných výkonech vyšpl-
hat na pěkné šesté místo, které jim umožní setrvání v soutěži.

Jarní část soutěží ve výsledcích:
12. kolo - 4. 4. 2009 v 16.00 hod.
Malá Morava - Kamenná 6:4 (Branky: Hulín Josef 3, Hulín 

Pavel 2, Toth Michal - Diviš Jakub, Hlaváček Zdeněk, Jedelský Zby-
něk, Panák Rudolf; ŽK: 0 - Dronski Pavel).

13. kolo - 12. 4. 2009 v 16.00 hod.
Jedlí - Malá Morava 3:2 (Branky: Bartášek Josef 2, Tomášek 

Martin - Hulín Josef, Hulín Pavel; ŽK: Polách Roman - Šimek Pavel, 
Jurka Tomáš).

14. kolo - 18. 4. 2009 v 16.30 hod.
Malá Morava - Vikýřovice B 6:1 (Branky: Hulín Josef 3, Šimek 

Karel 2, Šimek Pavel - Olejník Viktor; ŽK: Jackulák David, Svooda 
Jiří, Šimek Pavel, Šimek Karel - 0).

15. kolo - 25. 4. 2009 v 16.30 hod.
Zábřeh - Malá Morava 3:1 (Branky: Janíček Jaromír 3 - Hulín 

Josef; ŽK: Bezděk Milan - 0).
16. kolo - 2. 5. 2009 v 16.30 hod.
Malá Morava - Hrabišín B 3:3 (Branky: Hulín Josef, Morong 

Marek, Šimek Karel - Klíma Zdeněk 2, Bajaník Ondřej; ŽK: Šimek 
Karel - 0).

17. kolo - 10. 5. 2009 v 16.30 hod.
Nový Malín B - Malá Morava 2:0 (Branky: Vaněk František 2; 

ŽK: Ondra Tomáš - Šimek Pavel, Šimek Karel).
18. kolo - 16. 5. 2009 v 16.30 hod.
Malá Morava - Bohutín 1:2 (Branky: Šimek Karel - Pospíšil 

Milan, Verner David; ŽK: Šimek Karel, Šimek Pavel, Hulín Pavel 
- 0; ČK: Šimek Pavel - 0).

30. 5. 2009
Obědné - Malá Morava 6:0 kontumace (Branky: Malý Martin 

3, Vlašek Martin 2, Kusý Michal).

Závěrečná tabulka ročníku 2008-2009:
   1. Zábřeh 18 15 2 1 64:22 47
   2. Obědné 18 12 3 3 53:26 39
   3. Hrabišín B 18 10 5 3 48:25 35
   4. Bohutín 18 9 2 7 29:27 29
   5. Kamenná 18 6 4 8 37:42 22
   6. Malá Morava 18 4 5 9 40:48 17
   7. Vikýřovice B 18 5 2 11 28:44 17
   8. Jedlí 18 4 4 10 22:39 16
   9. Rovensko 18 4 4 10 22:49 16
 10. Nový Malín B 18 4 3 11 26:47 15

O Pohár starosty obce

Tělovýchovná jednota Sokol Malá Morava, ve spolupráci s obcí 
Malá Morava, pořádala dne 27. června 2009 na fotbalovém hřišti v 
Podlesí již XVI. ročník turnaje v kopané. Zúčastnily se ho fotbalové 
oddíly SK Bohutín, Sokol Malá Morava, Baník Staré Město „A“ a 
Baník Staré Město „B“.

První Místo obsadil Baník Staré Město „A“, druzí byli fotbalisté Soko-
la Malá Morava a třetí místo obsadil Baník Staré Město „B“. Pomyslnou 
bramborovou medaili získali tentokrát fotbalisté Bohutína.

www.obecmalamorava.cz
Foto Kamila Tóthová


