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Mezinárodní den žen se slavil také na Penzionu Sport ve Vojtíškově.            Foto: Libuna Pacák

Leo Express chystá nové komerční linky
Podle další informace a vyjádření firmy Spo-

lečnost Leo Express chce s prosincovou změnou 
jízdního řádu kromě nového spojení v závazku 
Pardubického kraje spustit i některé nové ko-
merční linky.

Vyplývá to z oznámení o plánovaných nových 
službách, které dopravce poslal Úřadu pro pří-
stup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI). Ozná-
mení ale není zatím nijak závazné, klíčová bude 
až žádost o přidělení trasy pro nový jízdní řád 
a  její potvrzení.

První část nových linek a změn v jízdních 
řádech souvisí právě s chystanou smlouvou na 
provoz v Pardubickém kraji, kde má Leo Express 
převzít provoz na tratích Ústí nad Orlicí - Štíty 

a  z Dolní Lipky do Hanušovic. Od nového jízd-
ního řádu tak mají všechny spoje firmy z Prahy 
na Moravu či dál do Polska a na Slovensko zasta-
vovat v Ústí nad Orlicí, kde by měly navazovat 
na osobní vlaky stejného dopravce do Letohradu 
a  dál až do Králík.

S tím souvisí i dvě nové linky. Jednou z nich 
je víkendový spoj z Olomouce do Králík přes 
Hanušovice. Návrh počítá s jedním vlakem 
z  Olomouce v pátek, jedním ranním z Olomou-
ce v sobotu a v neděli s návratem do Olomou-
ce kolem čtvrté odpoledne, v neděli ještě druhý 
vlak pojede kolem osmé večerní. Oblast kolem 
Kralického Sněžníku zažívá v posledních letech 
velký rozvoj cestovního ruchu (Pozn. redakce: 

Ještě není známo, zda bude tato linka zastavovat 
v Podlesí).

Leo Express chce od prosince zavést i přímé 
spojení Prahy s polskou Vratislaví přes Letohrad 
a Lichkov. Zatím ale počítá pouze s víkendovým 
spojením dvakrát denně v sobotu a v neděli s od-
jezdem vždy ráno a večer z Prahy a v podobné 
časy z Polska. Přímé spojení Pardubic s Vratisla-
ví sliboval dopravce při jednání s Pardubickým 
krajem. Není jasné, zda alespoň v Pardubickém 
kraji bude v objednávce kraje nebo zcela na ko-
merční riziko.

Jan Sůra 
zdopravy.cz, 13. 2. 2019

I podnikatelé a živnostníci
musí likvidovat odpad

Jste podnikatelé či živnostníci? Znáte své 
povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech? 
Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadů se týká 
i firem a živnostníků. Ti všichni mají totiž povin-
nost si zajistit vlastního dodavatele služeb odpa-
dového hospodářství v oblasti svozu komunální-
ho odpadu. Ti, kteří tuto povinnost nesplní nebo 
využívají obecní systém pro nakládání s odpady, 
aniž by měli smlouvu s obcí, riskují poměrně vy-
sokou pokutu, která se může, v případě šetření 

Českou inspekcí životního prostředí, vyšplhat až 
do výše několika miliónů.

Všem těmto původcům odpadů nabízí obec 
Malá Morava možnost zapojit se do obecního 
systému svozu komunálního odpadu na základě 
smlouvy. Poplatek se odvíjí od počtu svážených 
popelnic za cenu od 2.675,- Kč + DPH/ročně. 
V   případě, že budete mít o uzavření smlouvy 
zájem, kontaktujte prosím obecní úřad.

OÚ Malá Morava

Únorová veselice
V sobotu 16. 2. proběhla na Malé Moravě další 

naše akce pod názvem Únorová veselice. Část-
kou 30.577 Kč, kterou se nám společně s vámi 
podařilo získat, navýšíme stav sbírky pro Verun-
ku Charvátovou.

Spolek šikovných holek si pro účastníky při-
chystal poutavý a zajímavý program. Ten začal 
již v 15 hodin akcí pro děti. Hrály si na různých 
stanovištích, tvořily náramky a záložky, nebo si 
nechaly namalovat obličej.

Následovalo vystoupení kouzelníka Adam 
Kotinsky, který všem předvedl, proč byl právem 
vyhlášen talentem roku 2014. Jeho magie je dech 
beroucí.

O večerní program se postaraly kapely Corou-
have a Suppy času. Návštěvníci si do sytosti užili 
bigbítu.

Všem ze srdce děkujeme.
Děti dětem
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Pošta změnila výpočet ceny balíků
Česká pošta od března 2019 zásadně změni-

la ceny balíkových zásilek. Zatímco doposud 
se cena balíků určovala podle hmotnosti, nově 
si pošta účtuje peníze v závislosti na velikosti 
balíčku.

„Důvodem je zefektivnění logistiky České 
pošty, kdy není problémem váha zásilek, ale je-
jich rozměry,” komentuje změny mluvčí pošty 
Matyáš Vitík. „Věříme, že tato změna povede ke 
zkvalitnění našich služeb. V řadě případů budou 
balíky levnější. Kritériem bude nejdelší strana 
balíku, podle které se vypočítá cena,” dodal.

Doposud podle platného ceníku tak zákazní-
ci za 30kilový balík zaplatili 239 korun. Nově za 
balíček, jehož nejdelší strana měří do 240 centi-
metrů, klient zaplatí 339 korun. Pokud bude mít 
nejdelší strana balíku do 100 centimetrů, potom 
klient zaplatí jen 189 korun.

Dosud nejlevnější byly balíky vážící dva kilo-
gramy a méně. Za ty odesílatel zaplatil 108 ko-
run. Větší balíky do pěti kilo stály 117 korun a 
do 10 kilogramů 137 korun.

Nově jsou nejlevější balíčky do 35 centimet-
rů, za které si pošta naúčtuje 109 korun. Balíky 
střední velikosti do 50 centimetrů přijdou zákaz-

níky od března na 139 korun.
O něco dražší jsou balíky v rámci služby Do 

ruky. Naopak nižší ceny nabízí pošta držitelům 
zákaznických karet. Tato specifika zůstanou za-
chována i v rámci nového ceníku.

 Stávající ceník  Ceny od 1. března 2019
 Hmotnost do: Kč: Velikost do: Kč:
 2 kg 108,- 35 cm 109,-
 5 kg 117,- 50 cm 139,-
 10 kg 137,- 100 cm 189,-
 15 kg 183,- 240 cm 339,-
 20 kg 207,-  
 30 kg 239,-  

Novinky, 14. 2. 2019
Zdroj: Česká pošta

Máte rádi brambory? Pozor na jejich úpravu, radí vědci
U lidí, kteří jedí smažené brambory dvakrát 

nebo vícekrát týdně, existuje dvojnásobné riziko 
předčasného úmrtí ve srovnání s těmi, kteří se 
jim spíše vyhýbají. Ukázala to nedávná studie 
zveřejněná v časopise American Journal of Cli-
nical Nutrition. „Spotřeba smažených brambor 
se zvyšuje po celém světě,“ varoval doktor Nicola 
Veronese, vedoucí autor studie a vědec z Natio-
nal Research Council v italské Padově.

V roce 2014 Američané podle CNN spotře-
bovali téměř 51 kilogramů brambor na osobu. 
Z tohoto celkového počtu tvořily 15 kilogra-
mů čerstvé brambory a 36 kilogramů předem 
zpracované brambory. Podle amerického mini-
sterstva zemědělství tvoří většinu zpracovaných 
brambor, které Američané jedí, hranolky.

Veronese a jeho kolegové sledovali 4 440 lidí 
ve věku 45 až 79 let po dobu osmi let kvůli stu-
diu osteoartrózy. Výzkumný tým se ale nakonec 
rozhodl změnit téma a podívat se na spotřebu 
brambor. I přesto, že většina z nás předpokládá, 
že smažené brambory mohou být nezdravé, exi-
stuje jen „velmi omezené“ množství vědeckých 
údajů o této problematice, vysvětluje Veronese.

Vědci proto rozdělili účastníky studie do 
podskupin podle toho, jak často jedí brambory. 
V  průběhu osmi let celkem 236 účastníků zemře-
lo. Díky analýze dat pro každou skupinu Veronese 
a jeho tým zjistili, že u těch, kteří jedli smažené 
brambory dvakrát až třikrát týdně se zdvojnáso-
bila šance předčasného úmrtí ve srovnání s těmi, 
kteří nejedli žádné smažené brambory.

Pod hlavičkou „smažené brambory, hranolky, 
bramborové lupínky“ jsou zahrnuty veškeré další 
přípravy brambor vyžadující fritézu či smažení, 
vysvětluje Veronese. Věk nebo pohlaví účastní-
ků neovlivnilo výsledek, ale data ukázala, muži 
a mladší účastníci s větší pravděpodobností jedí 
smažená jídla než ženy a starší účastníci výzkumu.

Studie byla založena na pozorování, což zna-
mená, že výzkumníci jednoduše sledovali chování 
určité skupiny lidí a našli spojitost mezi jedním 
chováním – tedy jedením smažených brambor - 
a  dalším faktorem - předčasnou smrtí. Vzhledem 
k tomu, že jde o pozorovací studii, Veronese a  jeho 
spoluautoři upozorňují, že nelze říci, že jedení 
smažených brambor přímo způsobuje předčasnou 
smrt - to by totiž vyžadovalo další výzkum.

„I když se jedná o observační studii, jsme 
přesvědčeni, že kuchyňský olej, bohatý na tran-
s-tuky, je důležitým faktorem při vysvětlování 
úmrtnosti u těch, kteří jedí více brambor,“ řekl 
Veronese. Dodal, že roli v předčasné smrti těch, 
kteří jedli dvě nebo více porcí hranolků každý 
týden, mohou hrát také „další důležité faktory“, 
včetně obezity, sedavého způsobu života a poží-
vání velkého množství soli.

John Keeling z Národní bramborové rady 
také řekl, že „studie není relevantní pro běžnou 
populaci“, protože údaje byly shromážděny pro 
studii osteoartrózy a obsahuje pouze pacienty 
s   artritidou. „Brambory jsou ze své podstaty 
velmi zdravá zelenina,“ řekl Keeling. Středně 
velký brambor podle něj obsahuje 110 kalorií, 
nemá žádný tuk, žádný sodík, žádný cholesterol, 
poskytuje téměř třetinu denní dávky vitamínu C 
a také draslík. Na základě údajů ve studii Kee-
ling také uvedl, že „je do značné míry přehnané 
tvrdit, že smažené brambory, nebo jakékoliv jiné 
formy brambor, jsou nezdravé.“

Susanna Larssonová, docentka na Ústavu en-
vironmentální medicíny Karolinska Institutet 
ve Stockholmu, poznamenala, že nová studie 
neposkytuje „žádný důkaz“, že spotřeba bram-
bor sama o sobě může zvýšit riziko předčasného 
úmrtí. „Spotřeba smažených brambor může být 
ukazatelem méně zdravého (západního) dietní-
ho vzoru, který je spojen se zvýšenou mortali-
tou,“ říká Larssonová, která rovněž provedla stu-
dii o spotřebě brambor. Její studie ale neobjevila 
zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění 
spojených s jedením brambory.

Podle dietetičky Stephanie Schiffové může 
potenciální nebezpečí při konzumaci smaže-
ných potravin obsahujících škrob představovat 
akrylamid, který vzniká, když jsou škrobové 
potraviny jako brambory smažené či pečené při 
vysoké teplotě. S tím spojený proces hnědnutí je 
vlastně reakce, která produkuje tuto chemickou 
látku. Bylo už prokázáno, že akrylamid způsobu-
je rakovinu u laboratorních zvířat a je považo-
ván za toxický i pro člověka, vysvětluje Schiffová. 
Akrylamid je také potenciální příčina rakoviny, 
dodala.

Zdroj: kritiky.czSilný vítr nás v předjaří pěkně potrápil. Následky po vichřici.                Foto Petr Baďura
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Aprílový příspěvek
Od listopadu jedná ministerstvo zemědělství 

s Českým svazem zahrádkářů a Českým sva-
zem chovatelů o zavedení povinného odevzdá-
ní deseti procent úrody a živočišných produktů 
z  drobných chovů. Důvodem je zamezit plýtvání 
potravin.

Minulý kalendářní rok každý drobný pěstitel 
sklidil velkou úrodu ovoce. Takové množství 
nespotřebovali, a tak některé ovoce skončilo na 
kompostech či se rozdalo anebo jej prodali sou-
sedům. S tím ale nastal problém obchodníkům, 
protože se jim snížil odbyt. A tak jejich ovoce 
skončilo na skládkách.

Český svaz zahrádkářů a Český svaz chovatelů 
nesouhlasí s povinným odevzdáním deseti pro-
cent, ale na druhou stranu říkají, že každý koní-
ček něco stojí. Chtějí jednat o tom, aby výpočet 
odevzdávané částky a její předání nebylo příliš 
komplikované a nezavánělo byrokracií. Minis-
terstvo slibuje, že ubude jídla na skládce a ode-
vzdaná produkce půjde na humanitární účely.

Petr Mahel

V dubnu bylo započato s opravami místních komunikací, jako je tato spojka k rybníku a bývalému 
kravínu ve Vojtíškově.             Foto Kamila Tóthová

Soukromá inzerce
Vážení čtenáři, DARUJI 12 časopisů z roku 

2018 Tajemství vesmíru, průzkum a objevování 
sluneční soustavy. Tel. 605 489 771.

Před oktávku
spadl vzrostlý buk
Velmi nepříjemnou situaci zažil v neděli 

10.  března po 22. hodině řidič Škody Octavie, 
který projížděl úsekem mezi obcemi Vlaské 
a  Malá Morava na Hanušovicku.

Kvůli silnému poryvu se náhle uvolnil kmen 
buku, který přehradil celou silnici.

„Pád stromu způsobil také škodu na čelním 
skle a střeše jeho vozu. Nehoda se naštěstí obešla 
bez zranění,“ sdělila mluvčí policie Jiřina Vybí-
halová.

Na autě zůstala škoda nejméně za padesát tisíc 
korun.

Šumperský deník, 11. 3. 2019
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Karneval na Vysoké

V pátek 15. února 2019 se uskutečnil na sjez-
dovce u Reichlů v obci Vysoká maškarní karne-
val. Rodina Karla Reichla se tak opětovně vrátila 
k dlouholeté tradici karnevalů na sněhu, jejichž 
konání bylo na několik let přerušeno z důvodu 
nedostatku sněhu.

Obnovení této tradice bylo přivítáno všemi 
přítomnými. S chutí si zalyžovali v rozmanitých 
maskách. Největší radost měly opět zúčastněné 
děti.

Spokojený účastník karnevalu

Vzpomínka na školní a studentské brigády
V minulých dobách chodily děti, ale i studenti 

na tzv. „Školní brigády“ do zemědělství. Bývalo 
zvykem každý rok chodit pomáhat na pole na-
šim zemědělcům, ale i na pomocné práce do na-
šich lesů. V padesátých letech minulého století, 
ale i později se chodilo hlavně na jednodenní 
brigády, většinou na brambory. Ale také na man-
delinku, která se lavinovitě rozmohla a ničila 
naše pole osazená bramborami.

Na středních školách již bývaly brigády or-
ganizovány na delší dobu a hlavně do země-
dělských podniků v pohraničí. Pochopitelně 
všeobecně známé byly brigády na chmel. Ty 
bývaly nejdelší časově i pracovně, prostě až se 
v té které lokalitě všechen chmel sklidil. Já sám 
jsem byl také na takovýchto brigádách, jednak 
co by žák základní školy, později i jako student 
střední školy. Nikdy jsem z toho neměl radost, 

ale práci na poli jsem se nevyhýbal. Vždy jsem 
si vzpomněl na prarodiče, kteří měli svá malá 
zemědělská hospodářství. Vždy jsem věděl, jak 
se na poli nadřeli. Jednak v období jarních prací, 
pak sklizně všeho, co se na poli urodilo. Byla to 
ale vždycky především dřina. S rodiči jsem mu-
sel chodit pomáhat už jako malý chlapec.

Byli i takoví spolužáci, kteří na žádnou bri-
gádu nikdy nešli, protože je rodiče vybavili vše-
lijakými lékařskými zprávami o tom, jak jsou 
zrovna na smrtelné posteli, jak právě od různých 
nemocí umírají atd. Všichni ve škole věděli, že 
je to podvod, ale bylo to tak a dál se o tom ne-
diskutovalo.

Na Malou Moravu a okolních vesnic chodívali 
také brigádníci. Jednak na brambory, pak také na 
len, do lesů, ale také na sena.

Tato brigáda na sena byla nasmlouvána s Olo-
mouckou univerzitou. Jezdila na ně většinou 
děvčata z pedagogické fakulty, čili nastávající 
paní učitelky. Obyčejně bývalo krásné počasí, 
děvčatům se tato práce líbila a hlavně tato brigá-
da trvala jen dva týdny. Byl to pro ně spíše takový 
pracovní a psychický odpočinek před zkouška-
mi, což bývalo koncem května a začátek června. 
Ubytovaná byla na ubytovně pro brigádníky od 
státního statku, nebo lesů. Podle toho, kde bylo 
zrovna volné místo.

Jídlo a zabezpečení jim dodával každý den 
státní statek – jeho podniková kuchyně v Malé 
Moravě. Také zabezpečení ložním prádlem 
a   úklidem se děvčata nemusela zabývat, opět 
vše prováděly pracovnice státního statku, nebo 
od lesů.

Každé ráno děvčata vstala, ale nemuselo to být 
jako na vojně o šesti hodinách, ale trochu poz-
ději. Podle toho jaká byla ranní rosa, posnídala 
a podnikové auto – opět skříňová Praga V3S - je 
rozvezlo na pole do určené lokality, kde se sena 
prováděla. Obyčejně již bylo i posečeno. Bylo 
tedy potřeba seno, nebo spíše již vlhkou, ale obe-
schlou posekanou trávu obrátit. To obracení se 

Více než 140 let vydržela plnit svůj účel tato opěrná zídka mezi oběma přejezdy u železniční zastávky Podlesí. Podzimní deště, mráz a bohatá sněhová 
nadílka však vykonaly své. Až do její opravy tudy jezdí vlaky se sníženou rychlostí.                   Foto Petr Mahel
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Obrázek z letošních oslav MDŽ v pohostinství Farmy Morava.

dělalo nadvakrát. Pak byl obyčejně odpočinek. 
V  tu dobu se již na poli vydával oběd, který se na 
pole rozvážel. Pochopitelně, když bylo moc hor-
ko, tak se všem ještě dodávaly várnice s čajem, 
nebo spíše s chladnou vodou se sirupem. Všech-
na děvčata si pochvalovala, jak je zdejší voda 
dobrá a chutná. Pochopitelně žádný chlor, jen 
čistá pramenitá voda. V době odpočinku děvčat 
se seno shrnovalo do pásů. Obyčejně strojově, 
a  to buď s koňským potahem, nebo s traktorem.

Po odpočinku pak děvčata z těchto pásů již 
kopila seno do kopek. Musím zde poznamenat, 
že doposud pracovala děvčata jen s dřevěnými 
hráběmi. Hrábě byly lehké do ruky a docela dob-
ře se s nimi pracovalo. Po nakopčení, obyčejně až 
k večeru, se sena naložila na traktorovou vlečku 
a svážela se do stodol, nebo seníků. Zde se již 
na manipulaci se senem používaly vidle. Někdy 
se to časově nestihlo a muselo se to seno svážet 
až na druhý den, nebo jestli nebylo dostatečně 
suché, tak se znovu tzv. nadivoko rozhrabalo na 
dosušení. A opět se po uschnutí kopčilo a od-
váželo.

Někdy to seno i zmoklo. Pak se opět muselo 
rozhrabat, znovu obrátit a sušit až do uschnutí. 
A pak opět kopčit, shrabat, naložit a odvézt do 
stodol a seníků. Děvčata se obyčejně při této prá-
ci opalovala a tak nebylo divu, že se hned našlo 
několik z místních mladých mužů, pracovníků 
státního statku, ale i jiných odborníků na po-
máhání mladým děvčatům. Seno se na svozech 
(obyčejně traktor s vlečkou) vozilo ke stodo-
lám a  seníkům. Zde se ručně skládalo, a to buď 
rovnou do stodol, nebo k fukarům a foukalo se 
pod střechu. Vždy se ale prováděla kontrola jeho 
suchosti pomocí vlhkoměrů, ale také jeho teplo-
ta. Když se překročila určitá mez vlhkosti nebo 
teploty, tak se muselo znovu vyložit ven a nechat 
dosušit.

Protože sena po zatravnění ploch polí ne-
vhodných pro orbu, obyčejně podél lesa, bývalo 
nadbytek, tak se hledal jeho odbyt. Nejen že se 
používalo na další krmení vlastního dobytka, ale 
také se prodávalo dalším zájemcům. Třeba zrov-
na lesům pro zaplnění jejich krmelců na zimu, 
dále jiným zemědělským podnikům, které měly 
sena zase málo a na oplátku dodávaly pro zdejší 
statek obilí za účelem opět zkrmení, případně na 
splnění dodávek obilí podle plánu. Bylo to tako-
vé průmyslové zemědělství.

Nakonec se zdejší seno, kterého byl pořád 
nadbytek, podařilo dodávat za úplatu ve valu-
tách do zahraničí. Hlavně do Rakouska, nebo do 
Holandska. Když k tomu připočteme ještě trvalý 
vývoz telat do Itálie, tak zdejší statek byl v  za-
hraničním obchodě více než úspěšný. Velkou 
zásluhu na tom měl pan Ing. Salva, který uměl 
získat v zahraničí kontakty a vlastně ten zahra-
niční obchod i řídil. Nejdříve za statek Malá Mo-
rava (bydlel s celou rodinou v podnikovém bytě 
– domku) nad přejezdem u Restaurace a řeznic-
tví. Později si postavil domek ve Skleném. Nyní 
žije v Šumperku a provozuje  velkoobchod s bio 
hnojivem na regeneraci našich orných půd (rolí).

Děvčata za svou práci pro statek dostala i fi-
nanční odměnu, odpočinula si od učení a na-
brala nových sil. Pochopitelně se i trochu opálila 
a  nabrala krásnou růžovou barvu do svých líček. 
Statek byl jako podnik se sklizní sena spokojený.  
Takže vždy také vládla všeobecná spokojenost 
s  touto studentskou brigádou.

Vzpomínal a napsal
Ludvík Vrána
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Zápis z 3. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 7. 3. 2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály 
jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přimě-
řenosti 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 úze-
mí obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území 
obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzické 
osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva 
obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Přítomní členové zastupitelstva obce: Jan Kouřil (2), Antonín Marinov 
(3), Pavel Morong (4), Štěpán Morong (5), Petr Pospíchal (6), Karel Svobo-
da (7), Ing. René Šebek (8), Mgr. Olga Špiková (9).

Nepřítomen člen zastupitelstva obce: Walter Köhler (1) - omluven.

Přítomni občané: Vlasta Bobalíková, Irena Kouřilová, Libuše Pacáková, 
Věra Vejnarová, Jaromír Straka, Libor Lužík, Jan Urban, Anna Urbanová, 
Marie Šikulová, Jan Urban ml., Josef Richter.

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 poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
  1. Schválení programu jednání.
  2. Určení zapisovatele z jednání.
  3. Určení ověřovatelů z jednání.
  4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ.
  5. Zpráva o kontrole čerpaných příspěvků a dotací z rozpočtu obce 

v  roce 2018.
  6. Dotace z rozpočtu obce 2019.
  7. Příspěvek Farnost.
  8. Příspěvek Baby box.
  9. Příspěvek vydání knihy.
10. Příspěvek Městu Hanušovice.
11. Rozpočet obce na rok 2019.
12. Mezitímní účetní závěrka.
13. Výsledek hospodaření obce za rok 2018.
14. Darovací smlouva.
15. Poskytnutí půjček z FRB.
16. Opatření starosty.
17. Dohody o provedení práce se zastupiteli 
18. Výběrová řízení:
- Dodavatel prací v obecních lesích.
19. Vytvoření pracovních míst na VPP.
20. Poplatek za vývoz komunálních odpadů od podnikatelů.
21. Odpisový plán majetku na rok 2019.
22. Limity pro nákup darů jubilantům.
23. Energie pod kontrolou.
24. Žádosti o dotace:
- Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce,
- Obnova drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji.
25. Záměr směny nemovitostí.
26. Souhlas se stavbami.
27. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a členů 

výborů obce.

28. Organizace zájezdů.
29. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2018.
30. Zpráva o činnosti policie.
31. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2018.
32. Výroční zpráva o poskytování informací.
33. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
34. Diskuze.
35. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2019/03/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Mgr. Olgu Špikovou.

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

a Ing. Reného Šebka.

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

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

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2018
Starosta seznámil přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly po-

skytnutých příspěvků z rozpočtu obce za rok 2018 podle schválených pra-
videl. Celkem bylo poskytnuto organizacím 64.000,- Kč. Kontrolou nebyly 
zjištěny žádné nedostatky a porušení smluvních podmínek. Starosta vyzval 
k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu 
obce v roce 2018.

6. Dotace z rozpočtu obce 2019
Poskytování dotací, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí 

podle doposud platných Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu 
obce Malá Morava.

V roce 2019 byly přijaty tyto žádosti:
1. Dotace na činnost:
TJ SOKOL Malá Morava, žádost o poskytnutí 33.000 Kč
2. Dotace na akce:
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy:
Kuličkiáda – pétanque, žádost o poskytnutí 500 Kč,
Odbíjená, žádost o poskytnutí 2.000 Kč,
Mikulášská nadílka, žádost o poskytnutí 3.500 Kč,
Brigáda na zvelebení osady Vysoká, žádost o poskytnutí 3.000 Kč,
Drakiáda žádost o poskytnutí 1.000 Kč,
3. Dotace na činnost:
Armáda spásy v ČR, z. s., žádost o poskytnutí 10.000 Kč.
4. Dotace na akci:
Sportovní klub Vysoký Potok, Volejbalový turnaj, žádost o poskytnutí 

5.000 Kč,
Turnaj v nohejbalu, žádost o poskytnutí 6.000 Kč.
Po diskuzi bylo navrženo upravit dotaci pro Armádu spásy.
2019/03/02: ZO schvaluje poskytnutí dotací v roce 2019 následovně:
TJ Sokol Malá Morava - 33.000 Kč (činnost 2019)
Spolek chatařů ve Vysoké - 500 Kč (akce - Kuličkiáda – petangue)
Spolek chatařů ve Vysoké - 3.500 Kč (akce - Mikulášská nadílka)
Spolek chatařů ve Vysoké - 2.000 Kč (akce - Odbíjená)
Spolek chatařů ve Vysoké - 3.000 Kč (akce - Zvelebení osady Vysoká)
Spolek chatařů ve Vysoké - 1.000 Kč (akce – Drakiáda)
Armáda spásy v ČR, z. s., - 5.000 Kč (činnost 2019)
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Sportovní klub Vysoký Potok 5.000 Kč (akce – Volejbalový turnaj)
Sportovní klub Vysoký Potok - 6.000 Kč (akce – Turnaj v nohejbalu)
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

Dále starosta seznámil přítomné s návrhem na úpravu Pravidel pro po-
skytování dotací z rozpočtu obce Malá Morava. Následně vyzval k diskuzi, 
do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/03: ZO schvaluje aktualizaci Pravidel pro poskytování dota-
cí, včetně vzorové smlouvy.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

7. Příspěvek Farnost
Starosta seznámil přítomné s žádostí o příspěvek na opravu a revizi elek-

trického zařízení, hromosvodů a hasicích přístrojů v kostelech Malá Mora-
va, Podlesí a Vojtíškov, kterou podal pan P. D. za Římskokatolickou farnost 
Malá Morava dne 21. 1. 2019.

Žádost o příspěvek je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací 
z  rozpočtu Obce Malá Morava.

Starosta navrhl příspěvek ve výši 10.000,-Kč. Starosta vyzval k diskuzi, 
do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/04: ZO schvaluje poskytnutí 10.000,- Kč Římskokatolické 
farnosti Malá Morava, Malá Morava 74, na opravu a revizi elektrické-
ho zařízení, hromosvodů a hasicích přístrojů v kostelech Malá Morava, 
Podlesí a Vojtíškov, a to formou daru.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

8. Příspěvek Baby box
Starosta seznámil přítomné se žádostí o příspěvek na nový Baby box 

v   Přerově, kterou podal spolek Babybox pro odložené děti – STATIM, 
z.  s., dne 4. 2. 2019.

Žádost o příspěvek je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací 
z  rozpočtu Obce Malá Morava.

Starosta navrhl neposkytnout dotaci z důvodu působnosti mimo území 
obce a jejího okolí.

Po diskuzi nechal hlasovat o návrhu neposkytnout dotaci.
2019/03/05: ZO neschvaluje dotaci na Baby box.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

9. Příspěvek vydání knihy
Starosta seznámil přítomné se žádostí Ing. Z. A,, bytem Malá Morava, 

o  příspěvek na vydání knihy „Karol Sovánka malíř zvěře“, která je pokra-
čováním série knih o malířích zvěře.

Žádost o příspěvek je podána mimo Pravidla pro poskytování dotací 
z   rozpočtu Obce Malá Morava. Starosta navrhl poskytnout 10.000,- Kč. 
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/06: ZO schvaluje poskytnutí 10.000,- Kč Ing. Z. A., bytem 
Malá Morava, na vydání knihy „Karol Sovánka malíř zvěře“, a to formou 
daru.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

10. Příspěvek Městu Hanušovice
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem nového dodatku smlouvy 

mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnic-
kých, informačních a metodických služeb v Obecních knihovnách Malá 
Morava a Podlesí. Starosta obce rovněž informoval o zprávě o činnostech 
v  obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí za rok 2018. Starosta vyzval 
k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/07: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Hanu-
šovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických slu-
žeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2019 a  zá-
roveň schvaluje poskytnutí finančních prostředků na nákup knihovních 
fondů ve výši 22.000,- Kč.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

11. Rozpočet obce na rok 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem a doplněním návrhu rozpočtu na 

rok 2019, včetně návrhu rozpočtu Sociálního fondu na rok 2019, návrhu 
Fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a návrhu rozpočtu Fondu obnovy vo-
dohospodářského majetku na rok 2019. Rozpočet obce a závazné ukazatele 
jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se 
nikdo nepřihlásil.

2019/03/08: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2019 
včetně závazných ukazatelů rozpočtu jako schodkový, takto:

Celkové příjmy ve výši 13.967.589,- Kč
Celkové výdaje ve výši 15.982.837,- Kč
Financování ve výši 2.015.248,- Kč bude zapojeno z kladného výsled-

ku hospodaření v minulých letech.
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2019:
Celkové příjmy ve výši 80.500,- Kč
Celkové výdaje ve výši 78.500,- Kč
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2019:
Celkové příjmy ve výši 180.112,- Kč
Celkové výdaje ve výši 252.500,- Kč
Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2019:
Celkové příjmy ve výši 50.500,- Kč
Celkové výdaje ve výši 2.500,- Kč
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

12. Mezitímní účetní závěrka
Starosta seznámil přítomné s mezitímní účetní závěrkou za období leden 

až prosinec 2018. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku 

za období 1-12/2018.

13. Výsledek hospodaření obce za rok 2018
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce za 

období 1-12/2018.
Příjmy po konsolidaci: 14.540.032,65 Kč, plnění RU (99,79 %)
Výdaje po konsolidaci: 14.426.257,17 Kč, plnění RU (87,62 %).
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2018.

14. Darovací smlouva
Město Staré Město předložilo obci Malá Morava darovací smlouvu na 

osobní automobil v požárním provedení pro jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce. Jedná se o dvoumístné vozidlo Opel Frontera. Starosta navrhl 
uzavření darovací smlouvy a vyzval k diskuzi.

2019/03/09: ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy s Městem Staré 
Město na vozidlo Opel Frontera pro potřeby JSDH obce Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

15. Poskytnutí půjček z FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fon-

du rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla vyhlášena výzva k předkládání 
žádostí o půjčku. Obecnímu úřadu byla doručena jedna, a to žádost paní 
B.  S., bytem Malá Morava, na opravu komínu. Žadatelka splnila veškeré 
požadované podmínky poskytnutí žádosti, tudíž lze tuto půjčku poskyt-
nout. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/10: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
v celkové výši 30.000,- Kč paní B. S., bytem Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

16. Opatření starosty
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními starosty č. 23/2018 

a 24/2018, kterými schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100014 
a  100015/2018.

Opatření jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Dále informoval o opatřeních č. 1-7/2019.
ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatře-

ních.

17. Dohody o provedení práce se zastupiteli
Starosta informoval přítomné o podmínkách uzavírání dohod o prove-

dení práce/pracovní činnosti se zastupiteli.
2019/03/11: ZO souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce/pra-

covní činnosti s:
Petrem Pospíchalem, bytem Podlesí 10, na třídění a likvidaci materi-

álů a dokumentů, stěhování nábytku a přípravy podkroví objektu k  re-
konstrukci střechy obecního úřadu ve výši 150,- Kč/hod,

a s Mgr. Olgou Špikovou, bytem Vojtíškov čp. 107, na přípravu, vyři-
zování a administraci žádostí o dotace ve výši 150,- Kč/hod.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18. Výběrová řízení - Dodavatel prací v obecních lesích
Starosta seznámil s výsledkem výběrového řízení na práce v obecních 

lesích v roce 2019. Jedná se o těžební a pěstební práce. Dne 18. 2. 2019 byli 
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e-mailem osloveni 4 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky 
obdrželi i zadávací dokumentaci:

1. Hanušovická lesní, a. s., Hanušovice
2. Lesy Jedlí, s. r. o., Jedlí
3. Uniles, a. s., pracoviště Hanušovice
4. Lesostavby Frýdek Místek
Výběrové řízení administroval pan Aleš Petržela, administrace veřej-

ných zakázek, Lutín. Výběrová komise byla ve složení Ing. René Šebek, 
Karel Svoboda a Walter Köhler.

Byly doručeny cenové nabídky:
 Jméno Cena bez DPH Cena s DPH
 Uniles 126.980,- Kč 153.645,80 Kč
 Lesy Jedlí 376.650,- Kč 455.746,- Kč
Společnost Hanušovická lesní a Lesostavby Frýdek Místek na nabídku nereagovaly.
2019/03/12: ZO schvaluje výběr dodavatele prací v obecních lesích na 

rok 2019, kterým je firma Lesy Jedlí, s. r. o., Jedlí 65, IČ: 25374788.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

Starosta dále navrhl, aby obec mohla prodávat dříví nastojato i jiným 
subjektům, ovšem pouze za podmínky, že s tím bude společnost Lesy Jedlí 
souhlasit, popřípadě když nebude tato společnost stíhat těžit dříví ve sta-
novených termínech. Cena by měla být totožná s ceníkem společnosti Lesy 
Jedlí, ovšem minimálně za cenu samovýroby.

2019/03/13: ZO schvaluje prodej dříví nastojato i jiným subjek-
tům, za podmínky souhlasu společnosti Lesy Jedlí, s. r. o., Jedlí 65, IČ: 
25374788, a za ceny totožné se společností s Lesy Jedlí, minimálně však 
za cenu samovýroby.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

19. Vytvoření pracovních míst na VPP
Návrhem tohoto bodu programu je vytvoření a financování pracovních 

míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce, který jim bude dotovat platy. 
Záměrem je přijetí 5 pracovníků na dobu určitou od 1. 5. 2019 do konce 
října 2019. Návrhem tohoto bodu je i vytvoření 1 pracovního místa na děl-
nickou profesi, plat by byl plně hrazen z obecního rozpočtu. Starosta vyzval 
k diskuzi, kde návrh byl podpořen.

2019/03/14: ZO souhlasí s vytvořením 5 pracovních míst na VPP 
a   pověřuje starostu podpisem smlouvy s Úřadem práce. ZO souhlasí 
s  vytvořením 1 pracovního místa na dělnickou profesi na dobu určitou, 
který bude hrazen z rozpočtu obce.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

20. Poplatek za vývoz komunálních odpadů od podnikatelů
Starosta seznámil přítomné s dosavadním vývozem komunálního od-

padu od podnikatelů, kterým, na základě smluv, obec umožňuje využívat 
systém pro nakládání s komunálním odpadem a jejich vytříděné složky 
v obci. Ceny jsou od roku 2015 ve stejné výši. Byl předložen návrh jejich 
aktualizace s tím, že základní cena za vývoz 110 l popelnice zůstane stejná.

2019/03/15: ZO stanovuje poplatky za vývoz komunálních odpadů od 
podnikatelů v následující výši:

2.675,- Kč + DPH za rok a 110 l popelnici, 8.100,- Kč + DPH za rok 
a  1.100 l kontejner a 10.000,- Kč + DPH za rok a velkoobjemový kontejner.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

21. Odpisový plán majetku na rok 2019
Starosta informoval přítomné o návrhu plánu účetních odpisů dlouho-

dobého hmotného a nehmotného majetku obce v roce 2019. Starosta vy-
zval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/16: ZO schvaluje odpisový plán dlouhodobého hmotného 
a  nehmotného majetku obce na rok 2019.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

22. Limity pro nákup darů jubilantům
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zvýšení limitů pro nákup darů 

pro jubilanty. Navrhované nové limity: květina 300,- Kč, dárkový koš 500,- 
Kč. Starosta vyzval k diskuzi, kde zastupitelé návrh podpořili.

2019/03/17: ZO schvaluje limity pro nákup darů jubilantům ve výši: 
- květina 300,- Kč,
- dárkový koš 500,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23. Energie pod kontrolou
Starosta seznámil se stavem kauzy se společností Energie Pro, s. r. o.

ZO bere na vědomí informaci se stavem kauzy se společností Energie 
Pro, s. r. o.

24. Žádosti o dotace
24.1. Rozšíření hygienického zázemí pro sportovce
Obec podala žádost o příspěvek z Programu na Podporu výstavby a  re-

konstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje. Jedná se 
o  nákup sanitárního kontejneru v rámci projektu Rozšíření hygienického 
zázemí pro sportovce na hřišti v Podlesí. Rozpočet na akci je 440.000,- Kč 
a realizace bude záviset na výsledku dotačního řízení. Z důvodu zařaze-
ní obce do kategorie strukturálně postižených obcí není vyžadována spo-
luúčast. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/18: ZO souhlasí s realizací akce Rozšíření hygienického zá-
zemí pro sportovce.

ZO souhlasí s podáním žádosti na akci Rozšíření hygienického záze-
mí pro sportovce z Programu na Podporu výstavby a rekonstrukci spor-
tovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019.

ZO čestně prohlašuje, že obec Malá Morava je jediným a výlučným 
vlastníkem pozemku p. č. 2249/4 ostatní plocha o výměře 3 261 m2 
v  k.  ú. Podlesí-město. V případě realizace akce se obec zavazuje pone-
chat majetek, pořízený z dotace, v majetku obce minimálně 10 let.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

24.2. Obnova drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji
Zastupitelstvu je předkládán návrh na podání žádosti o příspěvek z  Pro-

gramu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti kultury v Olomouc-
kém kraji v roce 2019. Záměrem projektu by měla být výměna stávajících 
kamen za nová, teplovzdušná, včetně bezpečnostního ohrazení kamen 
a  kouřovodů. Maximální výše dotace na akci činí 35.000,- Kč, spoluúčast 
není vyžadována. Starosta vyzval k diskuzi, kde záměr byl podpořen.

2019/03/19: ZO souhlasí s realizací akce Výměna kamen v kulturním 
domě. ZO souhlasí s podáním žádosti na akci Výměna kamen v kultur-
ním domě z Programu na podporu obnovy drobného majetku v oblasti 
kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

ZO čestně prohlašuje, že obec Malá Morava je jediným a výlučným 
vlastníkem stavby číslo popisné 86, Malá Morava. V případě realizace 
akce se obec zavazuje ponechat majetek, pořízený z dotace, v majetku 
obce minimálně 10 let.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

25. Záměr směny nemovitostí
25.1.
Na obecní úřad byla dodána žádost o směnu pozemků p. č. 561/3, ostat-

ní plocha a p. č. 561/5, trvalý travní porost v k. ú. Podlesí-město, na kterých 
se nachází veřejná komunikace a které jsou ve vlastnictví pana J. C., bytem 
Vysoký Potok, za pozemek p. č. 683/2, ostatní plocha o výměře 354  m2 
v   k.   ú. Vysoký Potok ve vlastnictví obce Malá Morava. Starosta vyzval 
k  diskuzi, která proběhla k upřesnění informací k systému směn pozemků 
s uveřejněním záměru a následně až pak schválení konkrétní směny.

2019/03/20: ZO schvaluje záměr směny částí nemovitostí p. č. 561/3, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a části nemovitosti p. č. 561/5 trvalý 
travní porost v k. ú. Podlesí- město za pozemek p. č. 683/2, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře 354 m2 v k. ú. Vysoký Potok.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2019/03/21: ZO pověřuje starostu zajištěním geometrického plánu na 
oddělované nemovitosti a poté zveřejněním záměru směny částí nemo-
vitostí p. č. 561/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a části nemovi-
tosti p. č. 561/5 trvalý travní porost v k. ú. Podlesí- město za pozemek 
p. č. 683/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 354 m2 v k. ú. 
Vysoký Potok.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

25.2.
Na obecní úřad byla dodána žádost pana Ing. V. H., bytem Sobotín, 

o  směnu části parcely p. č. 1150/2 v jeho vlastnictví (podle geometrického 
plánu označeného jako p. č. 1150/17) o výměře 80 m2 za část pozemku 
p.  č.  23 (podle geometrického plánu označeného jako p. č. 23/2) o výměře 
131 m2, vše v k. ú. Vojtíškov, ve vlastnictví obce Malá Morava. Tento po-
zemek již řadu let užívá jako tenisové hřiště. V případě schválení záměru 
směny, bude tento záměr zveřejněn na úředních deskách. Následná změna 
by měla být vzájemným zápočtem cen. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze 
se nikdo nepřihlásil.
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2019/03/22: ZO schvaluje záměr směny nemovitostí v k. ú. Vojtíškov 
- části parcely p. č. 1150/2 (podle geometrického plánu označeného jako 
p. č. 1150/17) o výměře 80 m2 směnit za část pozemku p. č. 23 (podle 
geometrického plánu označeného jako p. č. 23/2) o výměře 131 m2 ve 
vlastnictví obce Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

26. Souhlas se stavbami
Paní P.M., bytem Malá Morava, požádala obec, jako vlastníka soused-

ních nemovitostí, o souhlas se stavbou přístřešku na dříví, přístřešku na 
materiál a pergoly. Vše na pozemku p. č. 217/20 k. ú. Malá Morava.

2019/03/23: ZO souhlasí se stavbou přístřešku na dříví, přístřešku na 
materiál a pergoly na pozemku p. č. 217/20 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
× + o + + + + + +

27. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva a čle-
nů výborů

Starosta obce informoval o novele Nařízení vlády č. 202/2018, která 
upravuje výši odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva. 
Navrhl, aby se odměny podle tohoto nařízení zvýšily všem zastupitelům 
o  300,- Kč. Rovněž navrhl aktualizovat měsíční odměnu za výkon funkce 
člena výboru obce. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/24: ZO schvaluje výši měsíční odměny za výkon funkce neu-
volněných členů zastupitelstva od 1. 4. 2019 takto:

Člen zastupitelstva: 1.300,- Kč
Člen zastupitelstva – předseda výboru: 2.300,- Kč
Člen zastupitelstva – člen výboru: 1.800,- Kč
Místostarosta: 8.800,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2019/03/25: ZO schvaluje měsíční odměnu členům výborů obce, kteří 
nejsou členy zastupitelstva ve výši 600,- Kč od 1. 4. 2019.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

28. Organizace zájezdů
Návrhem dalšího tematického zájezdu pro občany je návštěva ZOO Leš-

ná. Termín pravděpodobně 8. 5. 2019 Cena dopravy je 13.000,- Kč. Vstup-
né si hradí občané sami. Počet osob 45. Náklady na jednoho cestujícího 
jsou cca 290,- Kč. Průvodcovství zajistí opět Mgr. J. S.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/03/26: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 8. 5. 2019 do ZOO 

Lešná a stanovuje tyto ceny za dopravu:
pro občana s trvalým pobytem v obci 90,- Kč,
pro starobního důchodce s trvalým pobytem v obci 50,- Kč,
pro dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci sleva 50,- Kč,
pro ostatní 290,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

29. Výsledek inventarizace majetku obce za rok 2018
Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva Ústřední inventarizační ko-

mise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 2018. Starosta 
vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2019/03/27: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce a sou-
hlasí s navrhovaným vyřazením majetku.

Hlasování : 8:0:0 (schváleno)

30. Zpráva o činnosti policie
Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu trestné čin-

nosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR OO Hanušovice 
za rok 2018. Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR.

31. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2018
Práce v lesích prováděla společnost Uniles, a. s., na základě uzavřené 

smlouvy. V roce 2018 zde byly provedeny tyto konkrétní práce:
- nahodilá těžba cca 1 162,9 m3 dříví, souše, vývraty, zlomy,
- instalace feromonových lapačů,
- nátěry sazenic repelenty, ožínání, prořezávky 4,16 ha, odkorňování 199,62 m3.
Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení odbor-

ného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společnosti Lesy 
České republiky, s. p.

Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2018 byly ve výši cca 
692.951,27 Kč + DPH.

Výdaje na lesní hospodářství v roce 2018 byly ve výši cca 235.629,34 Kč 
včetně DPH.

Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o činnostech v obecních lesích v roce 2018.

32. Výroční zpráva o poskytování informací
Starosta seznámil přítomné se zprávou. Starosta vyzval k diskuzi, do dis-

kuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2018.

33. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou Krajského úřadu Olomouckého 

kraje, odboru kontroly s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2018.

34. Diskuze
- Pan Pavel Morong se dotazoval na stav dokumentace energetické ná-

ročnosti obecních bytů v bytovkách. Starosta informoval, že je hotová pro-
jektová dokumentace v domech Podlesí čp. 21 a 22. Na Malé Moravě ještě 
chybí rozpočet, ale byl proveden průzkum vlhkosti domu čp. 88 a návrh 
jejího odstranění. Realizace na Malé Moravě – odvodnění, je plánováno 
ještě na tento rok.

- Pan Jan Urban ml. se dotazoval na celkovou rekonstrukci domu Malá 
Morava čp. 92, kde odpadává krytina. Starosta reagoval, že rekonstrukce 
se neplánuje, spíše jen opravy a údržba. Dále se dotazoval na stav vody 
ve vrtech, a jaká je prognóza. Starosta informoval, že v současné době je 
vody dost. Ing. Šebek doplnil, že podle zpráv hydrogeologů se spodní vody 
nedoplnily.

- Ing. Josef Richter se dotazoval na zaměřování cesty z Křivé Vody na 
Podlesí. Starosta doplnil, že to je zaměření pouze na pozemcích státu, které 
by měly přejít do vlastnictví obce zdarma. Ing. Richter se dále dotazoval na 
stav zimní údržby, kde by rád nechal zahrnout také příjezd k jeho pozem-
kům a zda má žádost podávat také písemně. Starosta sdělil, že ne.

- Pan Libor Lužík se dotazoval na stav cest na Vysoké, zda by bylo možné 
zavozit díry. Starosta reagoval, že údržba cest proběhne stejně jako v  kaž-
dém roce. Dále se dotazoval na odpadové hospodářství na Vysoké, zda by 
bylo možné doplnit další kontejner na plasty. Starosta reagoval, že lidé jsou 
neukáznění a doplnění neřeší okolí kontejnerů – kontejnery na tříděný od-
pad nejsou otevřené, jsou pouze pro plast a lidé do nich nehází pytle a  ne-
chávají je okolo. Dále se pan Lužík dotazoval na možnost využít zahradu 
Mateřské školy na Vysokém Potoku pro potřeby veřejnosti. Starosta odká-
zal na paní ředitelku Hoškovou, která je za provoz zahrady zodpovědná.

- Pan Jaromír Straka poděkoval za podporu zájezdu do ZOO Lešná a  in-
formoval o dalším možném zájezdu do Rakouska, do údolí Wachau. Kde 
by organizace byla společně s městem Hanušovice, a tím by byla cena cca 
700,- Kč bez poplatků a vstupů. Další informace budou podávány průběž-
ně. Dále bude na dalším zastupitelstvu podán návrh na zájezd na vánoční 
trhy do Olomouce.

- Paní Marie Šikulová se dotazovala na možnost výstavby dostupného 
bydlení na území obce, zda obec uvažuje o využití dotačních titulů k vý-
stavbě dostupného bydlení, o kterém informovali v televizi. Starosta rea-
goval, že obec o výstavbě bytů neuvažuje. Obec má ve vlastnictví dostatek 
bytů, z nichž jsou teď 4 volné a pravděpodobně budou k dispozici na dalším 
zastupitelstvu.

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

Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za 
účast na dnešním zasedání a v 17:00 hodin jednání ukončil.

Přílohy:
1. Rozpočet obce, závazné ukazatele
2. Opatření starosty

Zápis byl vyhotoven dne 12. 3. 2019

Ověřovatelé zápisu: Petr Pospíchal, Ing. René Šebek
Zapsala: Mgr. Olga Špiková

Starosta obce: Antonín Marinov
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Tábor nad Vysokým Potokem
Nad Vysokým Potokem, na okraji lesa, býval 

v  létě dětský tábor. Říkalo se mu pionýrský, ale po 
revoluci zase skautský. Vlastní náplní tohoto tá-
bora, který se hlásil k tábornické unii, bylo naučit 
děti chránit přírodu, umět přežít v lese, pomáhat 
naší přírodě. Byl nevelký a byl oblíbený. Prová-
děly se zde dětské hry všeho druhu, včetně hry 
„Na četníky a na zloděje“. Ale také se chodilo tak 
trochu pomáhat do lesa. Protože to bylo nablízku 
Severomoravské chaty, byla zde návaznost na zá-
sobování, stravování a podobně. I když si táborní-
ci vařili sami, tak přeci jen byla období, kdy bylo 
nutno tuto chatu navštívit. Třeba po nějaké bouři, 
kdy nepřijelo do tábora domluvené zásobování.

Děti odsud z tohoto jejich tábora chodily do 
lesa na dobrodružné vycházky a výlety za pozná-
ním. Třeba na vrchol hory Jeřáb a k prameni Or-
lice, nebo do kláštera na Dolní Hedeč nad Krá-
líkami. Na každé takové cestě se jednak prošly 
nádhernou přírodou Malomoravska, ale hlavně 
se kochaly úžasnými výhledy na údolí řeky Mo-
ravy. Učily se poznávat přírodu, rozeznávat sto-
py zvěře, lesní stromy a keře, také byliny všeho 
druhu, co zde rostly. Oblečeny chodily v zele-
ných kalhotách a zelených košilích. Pochopitelně 
měly na krku své šátky. Za totality červené a po 
sametové revoluci zase hnědé. Činnosti na tábo-
ře však měly stále stejné.

Ráno vstaly, následovala malá rozvička s krát-
kým během do lesa a zpět. Pak ranní hygiena 
a  snídaně. Potom se šlo na jednotlivá zaměstná-
ní, což byla většinou nějaká táborová hra spojená 
opět s návštěvou lesa. Vyvrcholení každého tur-
nusu býval pro větší a starší děti dálkový pochod 
na Kralický Sněžník. Menší děti se šly projít 
k  chatě Traťovka, která stojí nad údolím Moravy 
v místě, kde se naproti přes údolí řeky Moravy 
rozložila vesnice Žleb.

Na tyto pochody se ale malí táborníci museli 
řádně připravit. Nejen že se tentokráte vstávalo 
hodně brzy, ale museli si nachystat své věci do 
batohů tak, aby v případě nepohody měl každý 
z nich pláštěnku a čutoru s čistou vodou. Na no-
hou obuté kožené, nebo sportovní obutí s  hor-
ním šněrováním. Také musel mít každý na sobě 

bundu proti větru a na hlavě čepici. Když bylo 
horko, tak si věci odložili do svých batohů. Ka-
ždý měl s sebou také malou náplast na otlaky, 
kompas na určování polohy podle mapy, jídlo na 
celý den a nůž na vyřezávání hole. Tu si musel 
každý najít sám a přizpůsobit své tělesné výšce. 
Menším dětem s tím obyčejně pomohli jejich 
starší kamarádi, nebo vedoucí. Také si někteří 
vzali s sebou mast na odřeniny a popáleniny, 
třeba od slunce. Po trase se šlo podle určeného 
pořadí, nesmělo se hlučet a tím na sebe takto 
upozorňovat cizí lidi, nebo plašit zvěř.

Cesta na Kralický Sněžník byla vždycky sta-
novena stejně, takže ti, co nebyli na táboře po-
prvé, ji šli poněkolikáté, ale i tak se vždy všem 
velmi líbila. Nejdříve ze své lesní základny sešli 
po silnici do Vysokého Potoka, pak prošli Ma-
lou Moravou a Skleným. Na konci Skleného byl 
stanoven první větší odpočinek. Obyčejně každý 
hned snědl první část svačiny a vypil, co si nesl 
v čutoře nebo lahvi. Doplnili si je znovu novou 
čistou vodou, tentokráte ale již z čistého horské-
ho potoka, a šlo se dále. Tentokráte rovnou podél 
toku bystřiny, kde vede jednak turistická cesta, 
ale je tu i lovecký chodník. Ten turistický oddíl 
zavedl až k lesní chatě Babuši. Byl zde opět odpo-
činek. Dále se šlo po hřebenu hor, ale stále lesem, 
i zde byly krásné výhledy do kraje.

Zde již děti míjely známé malé pevnostní stav-
by tzv. „řopíky“. Až se došlo k nejvyššímu bodu, 
a to na horu Sušina. Zde opět trochu odpočinek 
a hned další pochod trochu z kopce do sedla pod 
Kralickým Sněžníkem. Zde již obyčejně neměl 
nikdo stání a hned se pokračovalo rovnou na 
vlastní horu Kralický Sněžník. Krajina se otevře-
la, byl krásný výhled na všechny strany. Oddíl 
došel až k prameni Moravy. Po krátkém odpo-
činku se všichni šli podívat na vrchol hory, kde 
jsou rozvaliny staré rozhledny, ale také hraniční 
kameny naší republiky s Polskem. Obyčejně se to 
zde hemží turisty z obou republik v každé době.

Po dalším odpočinku oddíl sestoupil z vrcholu 
Kralického Sněžníku k lesní chatě v místech, kde 
jsou v podzemí krasové jeskyně Tvarožné díry. 
Bohužel v současnosti zcela nepřístupné. Po od-

počinku se šlo již po lesní cestě až skoro na okraj 
obce Dolní Morava. Nyní se ale odbočilo opět 
nahoru lesem okolo bývalého mramorového 
lomu k jeskyni Patzeltově. Ta přístupná je, ale jen 
na vlastní nebezpečí. Je to taková kratší jeskyně, 
svažující se dolů, na jejímž dně je malé jezírko. 
Nutno ovšem mít s sebou baterku, tedy alespoň 
někdo. Po odpočinku u této jeskyně se šlo šikmo 
lesem opět na hřeben, ale ne daleko. Narazilo se 
na lesní cestu vedoucí do Skleného a na Malou 
Moravu.

Na začátku Skleného opět malý odpočinek. 
Odtud již, protože je to pořád z kopce dolů, ces-
tou bez zastavení až do Vysokého Potoka. Pak již 
jen nahoru na konec obce směrem ke kostelíku 
na sv. Trojici. No a nakonec rovnou do tábora. 
Zde zakončení cesty vydatným jídlem, které již 
nachystali zdejší paní kuchařky. Pak se již obyčej-
ně rovnou zalehlo a spalo se až do rána. Všichni 
přitom usínání vzpomínali na to, co viděli, a ještě 
více na to, co neviděli. Třeba na slona, který tam 
nahoře na Kralickém Sněžníku pořád stojí na 
stráži. Na jeskyně, kde se v minulosti schovávali 
evangeličtí utečenci, co opouštěli svoji vlast, na 
vlastní pohraniční pevnosti, které byly na zákla-
dě zrady západních spojenců vydány bez boje. 
Na chatu, co stála na Kralickém Sněžníku a ze 
které již zbyly jen rozbité základy, na sklárnu ve 
Skleném, která tu již dávno není. Také na náhod-
ná setkání s lesní zvěří, na překrásné pohledy do 
Polska, na Moravu a do Čech. Bylo toho hodně.

Ráno se nechtělo nikomu vstávat, protože se 
únava v těle každého malého turisty teprve řád-
ně rozležela.

Menší děti, co šly na turistický pochod k chatě 
Traťovka, si to také pochvalovaly. Hlavně to, že 
na té chatě dostal každý limonádu a zmrzlinu. 
Také prý pozorovaly zvěř, ale ve skutečnosti to 
byl popásající se hovězí dobytek, co se choval na 
pastvinách v okolí Podlesí a Křivé vody.

Všichni byli spokojeni a těšili se, až přijedou 
domů a budou všem vyprávět, co na táboře 
hezkého zažili, co viděli a hlavně, jak si na život 
v  přírodě docela zvykli.

Podle vyprávění vedoucího tábora napsal
Ludvík Vrána

Naši jubilanti
V březnu oslavil 80 let
pan Jan KOUŘIL

a 65 let
paní Alena SVOBODOVÁ.

Našim jubilantům
srdečně blahopřejeme.
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Milé děti,
je tady jaro a sluníčko začíná hřát. Také se blíží Velikonoce, na které se určitě všichni moc 

těšíte. Víte ale, co Velikonočními svátky vlastně oslavujeme? Je to křesťanský svátek a je oslavou 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Také je oslavou jara, které máme všichni moc rádi. Připravili jsme 
proto pro vás jarní Olšováček, tak ať se vám líbí!

Čmeláččí
Čmeláčci a motýli,
už přilétnou za chvíli.
Jen co slunko vyhlédne,
motýlek k nám usedne.

Zabzučí i čmeláček,
ten proužkovaný panáček.
Pavouček se spustil právě,
ze stébla, co roste v trávě.
Už k nám zase jaro přišlo,
a na nebi slunce vyšlo.

(predskolaci.cz)

Jarní
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Křížovka
1. Porost stromů
2. Medonosná kamarádka, která sbírá pyl
3. Žila, upletená z vrbových proutků
4. Mašle
5. Malá zelená žabka
6. Hlas kohouta
7. Co snáší slepička?
8. Zvíře, běhající po poli a říká se mu Ušák
9. Velikonoční vajíčko
10. Roční období, ve kterém se probouzí příroda

Olšováček připravila
Radka Morbacherová

Jak se sedlák Kobylka hodným stal
Jednou dávno žil ve Vysokém Potoku sedlák, co 

se jmenoval Kobylka. Byl to ještě mladý chasník, 
ale rodiče mu dávno umřeli, a tak žil doma sám. 
Měl takové divné jméno, a tak si jej sousedé dobí-
rali. Proto byl nerudný, pořád zamračený a  společ-
nosti ostatních sousedů se vyhýbal. Dokonce ani na 
vesnickou zábavu nechodil. Hospodářství měl na 
místní poměry veliké, a tak si musel vždy na jarní 
a letní práce pronajímat pomocníky. Obyčejně dva 
čeledíny a dvě děvečky. Vždy jim řádně za práci za-
platil a déle je na hospodářství již nikdy nedržel, 
i  když práce tam bylo pořád habaděj.

Jednou zjara si šel po setí prohlédnout svá pole. 
Občas také přitom sbíral kamení, které po každé 
zimě voda na povrch vyplavila. Dával je na hro-
mádnice. Tak se nazývaly hromady kamení v  po-
lích, nebo na okrajích cest, které lidé za dlouhý čas 
z polí vysbírali. A jak tak jde polní cestou, stojí před 
ním starší žena, spíše babka. Nesla si domů nůši vět-
ví z lesa. Nůše byla hodně těžká a babka ani dechu 
nemohla popadnout. Sedlákovi se jí zželelo a  bez 
říkání jí nůši z ramenou sundal a sám si ji naložil na 
záda, aby ji pomohl babce kousek nésti. Bylo v  něm 
cosi hodně dobrého. Babka mu poděkovala za po-
moc a předpověděla mu, že se mu do roka něco 
dobrého přihodí a navíc, že se mu bude dařit ještě 
lépe než doposud. A najednou byla ta tam.

Sedlák se ulekl, zda se mu to nezdálo. Ale pro 
jinou práci doma na babku hned zapomněl.

V dolní části obce žila jako sirotek od podruhy-
ně (chudobná to žena bez manžela) jedna dívka. 
Chodila po žebrotě, a když byla příležitost, pomá-
hala na hospodářstvích. Ani neměla pořádně co na 
sebe. Spávala, jak tehdy bylo zvykem, ve chlévech 
s  dobytkem. Mezi mladé ze studu nikdy nechodila. 
Stejně na ni jen pokřikovali urážky, tak se všem ra-
ději vyhýbala. Jedla, co jí kdo dal, nebo co dostala k 
snědku za práci. Nebo jen spadené jablko, co našla 
někde pod stromem a podobně. Její dům byla spíše 
taková chýše na spadnutí, a tak se tam ani nezdržo-
vala. U dobytka ve chlévě jí bylo nejlépe.

Jednou ji selka vyhnala do lesa pro roští. Bylo 
již navečer a navíc bylo podivné, bouřlivé počasí. 
Schylovalo se k dešti. Byla mlha a vítr již tančil nad 
střechami Vysokého Potoka. V tom udeřil blesk 
a   současně zaburácel hrom, setmělo se. Dívka 
upadla strachy na zem do bláta. To jí nevadilo, jako 

spíš, že bude mít zase mokré šaty a boty. Jiné nemě-
la a věděla, že zase bude muset chodit bosa a třást 
se zimou. Neměl nikoho, kdo by jí pomohl. Nikdo 
ji pro její zanedbaný zjev do chalupy nikdy nepus-
til. Navíc se děvčeti rozsypala nůše s větvemi, které 
si na okraji lesa nasbírala pro selku.

Znovu udeřil blesk a zaburácel hrom. Déšť se 
spustil z mraků, jakoby se rovnou vylilo moře. Byla 
již skoro tma, a jak se říká, venku se čerti ženili.

To ji potkalo zrovna před domem sedláka 
Kobylky.

Všichni tehdy dávali na okno ve světnici svíčku 
hromničku, aby svým světlem ochránila stavení před 
bleskem. To samé, v té nejhorší chvíli, udělal doma 
i Kobylka. Pohlédl ven, aby zkontroloval, jak se valí 
déšť z oblohy a ve svitu blesku zahlédl, že na ces-
tě před domem někdo polo leží. Bylo mu to divné, 
a  proto se podíval lépe. Viděl tam nějakého menšího 
člověka, jak něco sbírá na cestě. Vyběhl proto ven, 
aby mu pomohl. Myslel si, že je to nějaké větší dítě.

Popadl v tom dešti děvče do náruče a honem 
s  ním domů pod střechu a do světnice. Opět ude-
řil blesk a zaburácel hrom. Ale to již oba byli ve 
světnici. Honem dívku, jak ji poznal, když ji celou 
zničenou sebral na cestě, osušil ručníkem a oblékl 
ji do suché jeho haleny, co měl na spaní pro sebe. 
Zabalil ji ještě do kožíšku. Připravil také hrnek 
teplého mléka, ukrojil chléb, namazal jej máslem 
a  marmeládou.

Dívka byla šťastná. To se jí v životě ještě nestalo, 
aby se o ni někdo takto postaral. Vyhrkli jí proto 
slzy. Nevěděla jak to selce, co u ní zrovna byla na 
práci, řekne, co se jí stalo v té bouři. Sedlák jí řekl, 
že ať nepláče, že to s tou nůší od selky zařídí a že zů-
stane zde na noc. A hlavně v teple. Že se dnes nedá, 
pro slotu a nepohodu, vyjít ven. Ani netušil, že ta-
hle dívka nikdy u nikoho uvnitř ve světnici nebyla.

Sedlák popadl plachtu a šel rovnou k selce do 
stavení, odkud přišla jeho schovanka. Přinesl tam 
nůši a řekl, co se stalo. Hlavně to, že je nyní to děvče 
u něj doma.

Selka na něj začala křičet, co že ta daremnice 
zase udělala atd. Kobylka byl ale chlap jako hora 
a  sílu měl na rozdávání, tak jej nějaká křičící žen-
ská nemohla zastrašit. Dobře si všiml, že její man-
žel sedí jak zařezaný a raději nic neříká. Asi mu 
bylo děvčete také líto.

Ženská na sirotu pořád nadávala. To už ale Kobyl-
ka nevydržel a pořádně selce vyčinil za její zpupnost 
a drzost posílat děvče večer samotné do lesa a navíc, 
když se blíží bouře. Selka mu odpověděla, že to děv-
če je špatné a zlé, že vlastně jen spí ve chlévě s dobyt-
kem a smrdí od hnoje, a že si je tedy má sám doma 
nechat a již ji sem neposílat. Kobylka jen odpověděl, 
že to také tak udělá, ale na selku si stejně bude stěžo-
vat u starosty. Práskl dveřmi a byl pryč.

Přišel domů. Pohlédl na děvče a zjistil, že nějak 
zkrásnělo. Řekl jí, že u něj bude bydlet a  k  žádné 
selce do chléva již nepůjde.

Ráno vstal trochu dříve, něco málo pojedl, zašel 
k hokynáři a zakoupil nějaké ženské šaty a nějaké 
ty ženské potřeby, jako je šití, nějakou hezkou ha-
lenku a pracovní zástěru. Také boty do práce a do 
kostela. Pak zašel za starostou, a  tam mu sdělil, jak 
pořídil s děvčetem. A že bude u  něho za děvečku 
na statku trvale. Starosta, již starší člověk, byl rád, 
že se nebude muset starat o  sirotka a vnucovat jej 
porůznu po vesnici selkám na práci. A vlastně vše 
co udělal Kobylka pro tu dívku, schválil. Jen ale 
Kobylku upozornil na to, aby byl na děvče hodný, 
že toho dobrého v  životě moc neužila.

Děvče umělo vzít za práci. Kobylkovi se líbila 
čím dále více. No a do roka byla u Kobylků svatba. 
Kobylka již nebyl mrzout, vše se mu doma dařilo. 
Jeho statek jen kvetl a za další rok již také měli ma-
lého chlapečka a za další rok holčičku.

A tak se vše splnilo, co sedlákovi předpověděla 
ta starší osoba, co jí pomohl nésti nůši.

Ludvík Vrána

Poděkování
Chtěl bych takto ještě jednou moc poděkovat 

dětem ze školky ve Vysokém Potoku, které téměř 
každý den vozím autobusem ,ráno tam a odpo-
ledne zase zpět domů. Namalovaly mi překrásné 
obrázky s autobusem.

Obrázky si schovám na památku. Je jen veli-
kánská škoda, že by v Devítce nebylo vidět, jak 
byly hezky barevné.

Petr Baďura
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Vážené čtenářky,
v dnešním Heřmánku se budeme věnovat jednomu běžnému kuchyňskému odpadu, a tím 

jsou obyčejné vaječné skořápky. To, co je pro většinu z nás na vyhození, je pro slepice cenným do-
plňkem krmiva, a to díky bohatému obsahu vápníku a fosforu. Ale kde jsou ty časy, kdy běhávaly 
slepice po dvorcích každé usedlosti? A protože je škoda, aby vaječné skořápky skončily na skládce, 
povíme si něco o jejich užitečném využití.

Vaječné skořápky
jako minerální doplněk stravy

„Suché vaječné skořápky obsahují uhličitany 
vápenatý a hořečnatý, oxidy křemičitý, hlinitý, 
fosforečný, dusíkaté látky, bílkoviny. Obsahují 
prvky jako jód, železo, měď, zinek, kobalt, man-
gan aj.,“ píše Libuše Sochorová ze Spálova o sko-
řápkách.

Čtenářka Receptáře doporučuje vaječné sko-
řápky využívat jako minerální doplněk stravy:

„Velmi dobře se rozpouštějí v citronové šťávě 
nebo citronové kyselině. Tento roztok je téměř oka-
mžitě vstřebatelný, a to i bez přítomnosti vitaminu 
D v těle nebo aspoň trochy slunečního záření.

Jemně mleté skořápky mají výborné neutrali-
zační schopnosti − otupují přebytečnou žaludeč-
ní kyselinu. Otupení je trvalé a nemá škodlivé 
následky, jako když se používá soda.

Příprava prášku
Skořápky propereme pod tekoucí vodou a na 

plechu v troubě je mírně upražíme, tím je zba-

víme choroboplodných zárodků a docílíme, že 
jsou velmi křehké a lze je dobře rozemlít (použí-
vám tříštivý mlýnek na kávu).

Směs prosejeme jemným sítem a získaný prá-
šek uložíme v dobře uzavřené lahvičce jako cen-
ný lék.

Možnosti užívání
- Přímo (například 3× denně na špičku nože 

a  zapijeme nápojem).
- Prášek nasypeme do medu (3× denně lžičku).
- Prášek přimícháváme do jídla (bez tuku), 

nebo jím posypeme krajíc chleba.
Je důležité užívat prášek nalačno, protože 

s  tukem by mohlo dojít k tvorbě nerozpustných 
a tedy pro organismus nevyužitelných vápena-
tých mýdel.

Skořápkový roztok
Skořápky z 10 vajec dáme do větší sklenice 

se šťávou z 1 kg citronů − pozor velice šumí.

Kovbojská káva
Že neznáte tento poněkud drsnější westernový 

recept na kávu? Tak ho pojďte s námi prozkoumat.
Do varu uveďte litr vody, přidejte hrubě namletá 

zrnka kávy a najemno nadrcené vaječné skořápky. 
Povařte přibližně 5 minut, odstavte a po pár minu-
tách skořápky vyjměte a kávu oslaďte medem.

A proč název kovbojská káva? Tento nápoj 
měl totiž údajně držet dlouho v sedle pracující 
kovboje a poháněče dobytka, neboť vaječné sko-

řápky na sebe umí „nabalit“ kávovou sedlinu, 
káva díky tomu není tak nahořklá a kofein půso-
bí na člověka daleko déle.

Tak co, jste také tak zvědaví, jak taková káva 
kovbojů chutná? Běžte ji vyzkoušet a uvidíte, 
zda půjde spát se slepicemi nebo po ní zůstanete 
dlouho svěží.

Zdroj: slepicar.cz

Domácí
doplněk stravy

Mnoho zdravotníků doporučuje používat 
vaječné skořápky coby formu přísunu vápníku, 
který posiluje kosti, a prý dokonce poskytuje 
úlevu od premenstruačního syndromu.

Prášek extrahovaný z vaječných skořápek 
obsahuje bohaté množství přírodního vápníku 
a dalších prvků, jako je fluor a stroncium, jež 
posilují lidskou chrupavku a kosti a předcházejí 
osteoporóze.

Co musíte udělat?
Vařte skořápky z 12 vajec, a to při vysoké 

teplotě. Stlačte skořápky dolů do vody (lžící) a 
zajistěte tak, že jsou zcela ponořeny. Po 5 až 6 mi-
nutách byste si měli všimnout, že se v horní části 
nádoby vytváří pěna.

Poté, co se pěna usadí, ponechte ještě horké 
skořápky další 3 minuty odpočívat. Poté je od-
straňte z plotny, dejte na plech a sušte při 90 stup-
ních Celsia 10 až 15 minut. Následně je rozdrťte. 
A pak? Spotřebujte denně 1 čajovou lžičku. Buď 
s vodou, nebo ovocným džusem. Doporučené 
denní dávkování nepřekračujte.

To by vás 
nenapadlo

Ale tohle by vás možná ani nenapadlo. Jak čas-
to jste po rozklepnutí vajíčka skořápku vyhodi-
li, aniž by vás napadlo, že se dá dál použít? Máme 
pro vás inspiraci, která se vám určitě zalíbí.

Ve skořápkách od vajíček můžete pěstovat 
jak bylinky, tak sukulenty. I obaly od vajíček se 
dají použít na „rozpěstování“ rostlinek.

Takže teď už máte doma všechno na to, abyste 
mohli začít tvořit svou minizahrádku.

A co ještě?
Sazeničky
Pryč s plastovými kelímky od jogurtů. Na jaře 

vám místo nich výborně poslouží právě skořáp-
ky vajíček. Do dna každé z nich vytvořte pomocí 
ostré špičky nože malou dírku, aby přebytečná 
voda mohla uniknout. Jednoduše pak vložte do 
skořápky hlínu, semínko a zalijte. A aby se vám 
skořápky nekutálely po stole, posaďte je na plato 
od vajíček.

Bodnutí komárem
Na „pupínek“ od komára nejlépe působí 

octan vápenatý, který je mimo jiné také obsažen 
ve všech krémech, které se používají na snížení 
otoku. Podobný roztok si můžete vytvořit sami 
doma. Stačí dát pár skořápek do skleničky a zalít 
je octem. Za pár dní se skořápky vlivem působe-
ní octa a uhličitanů vápenatého začnou rozpadat 
a vznikne tak roztok octanu vápenatého, kterým 
pak stačí postižená místa namazat.



DEVÍTKA č. 2/2019 - 15

Konzumace vaječných skořápek: výhody a rizika
Většina lidí si dostatečný přísun vápníku doká-

že zajistit s pomocí vhodné stravy. Nicméně řada 
lidí trpí nedostatkem vápníku, ať již z důvodu 
restrikčních diet, nedostatku potravy nebo prostě 
proto, že jen málo jí. Těmto lidem se pak může 
hodit nějaký levný zdroj vápníku, jako jsou napří-
klad vaječné skořápky.

Konzumace vaječných skořápek tak nejen po-
máhá doplnit zásoby vápníku v těle, ale současně 
přispívá i ke zmenšení množství kuchyňského od-
padu, který normálně vyhazujeme.

V tomto článku se dozvíte o tom jak využít 
skořápky od vajec jako doplněk stravy pro zdravé 
klouby a kosti.

Co jsou skořápky od vajec?
Vaječná skořápka je tvrdá slupka, pod kterou se 

ukrývá vaječný bílek a žloutek. Obsahuje hlavně 
uhličitan vápenatý, což je nejběžnější sloučenina 
vápníku. Kromě toho je bohatým zdrojem bílko-
vin a dalších minerálů.

Vápník je nezbytný minerál, který se v hojné 
míře nachází v řadě potravin, včetně mléčných 
výrobků. V menším množství ho najdeme i v lis-
tové či kořenové zelenině.

Prášek ze slepičích vaječných skořápek se po-
užívá jako přírodní doplněk stravy od nepaměti. 
Vaječné skořápky obsahují zhruba 40 % vápníku 
(na 1 gram vaječných skořápek připadá 381-401 mg 
vápníku). To znamená, že již pouhá půlka vaječné 
skořápky vám dodá denní doporučenou dávku 
vápníku, která je 1 000 mg.

Vápník u prášku z vaječných skořápek se dob-
ře vstřebává

Prášek z vaječných skořápek obsahuje hlavně 
uhličitan vápenatý, malé množství bílkovin a dal-
ších organických látek.

Uhličitan vápenatý je nejčastější sloučenina 
vápníku ve volné přírodě. Najdeme ho například 
ve vápenci, ulitách mořských plodů nebo na korá-
lových útesech. Je také nejlevnější a nejdostupněj-
ší formou vápníku v doplňcích stravy.

Studie na laboratorních potkanech a selatech 
potvrzují, že vaječné skořápky jsou opravdu boha-
tým zdrojem vápníku, který tělo vstřebává stejně 
dobře jako čistý uhličitan vápenatý.

Některé studie dokonce naznačují, že uhličitan 
vápenatý z vaječných skořápek se vstřebává do-
konce mnohem lépe než uhličitan vápenatý z  ko-
merčně dostupných doplňků stravy s purifikova-
ným (čištěným) uhličitanem vápenatým.

Studie provedená na izolovaných buňkách zjis-
tila, že se uhličitan vápenatý z vaječných skořápek 
vstřebává až o 64 % lépe než čištěný uhličitan vá-
penatý z potravinových doplňků. Odborníci tuto 
skutečnost připisují účinkům některých bílkovin, 
které skořápky od vajec obsahují.

Kromě vápníku a bílkovin obsahují vaječné 
skořápky také malé množství dalších minerálů, 
jako jsou stroncium, fluoridy, hořčík nebo selen. 
Stejně jako vápník, hrají tyto minerály důležitou 
roli ve zdraví kostí.

Pomáhají snížit riziko osteoporózy
Osteoporóza je onemocnění, které se proje-

vuje řídnutím (zeslabováním) kostí a zvýšeným 
rizikem zlomenin. V České republice tímto 
onemocněním trpí až 15 % mužů a 33 % žen 
starších 50 let. U osob nad 60 let je situace ještě 
mnohem horší.

Vyšší věk je jedním z nejvýznamnějších riziko-
vých faktorů pro vznik osteoporózy, ale nedosta-
tečný příjem vápníku se na úbytku kostní hmoty 
a  osteoporóze rovněž podílí.

Pokud si nedokážete zajistit dostatečný příjem 
vápníku z potravy, užívání doplňků stravy s váp-
níkem vám může pomoci. A vaječné skořápky 
jsou nejlevnějším potravinovým doplňkem s ob-
sahem vápníku.

Jedna studie na ženách v menopauze, které 
měly osteoporózu, zjistila, že užívání vaječných 
skořápek, spolu s potravinovými doplňky s hoř-
číkem a vitamínem D3, podstatně zlepšuje zdraví 
kostí a hustotu kostní hmoty.

Zdá se, že skořápky od vajec jsou v prevenci 
osteoporózy dokonce účinnější než komerčně 
dostupné doplňky stravy s purifikovaným uhliči-
tanem vápenatým.

Jedna holandská studie na postmenopauzál-
ních ženách zjistila, že prášek z vaječných skořá-
pek v porovnání s placebem zlepšuje kostní den-
zitu v krčku stehenní kosti (nejčastější zlomenina 
u lidí s osteoporózou). Naproti tomu komerčně 
prodávané doplňky stravy s purifikovaným uhli-
čitanem vápenatým nepřinesly pacientkám žádné 
statisticky významné zlepšení.

Vnitřní membrána vaječných skořápek zlep-
šuje zdraví kloubů

Membrána, která je přilepená na vnitřní straně 
skořápek od vajec a odděluje tak vaječný bílek od 
skořápky má také řadu zdraví prospěšných účin-
ků. Tuto membránu můžete snadno vidět, když 
loupete vařená vejce.

I když tato membrána technicky není součástí va-
ječné skořápky, obvykle je s ní pevně spojena. Když 
si doma připravujete vaječné skořápky pro konzu-
maci, není nutné tuto membránu odstraňovat.

Naopak!
Membrána vaječných skořápek je bohatým 

zdrojem kolagenu (stejně jako třeba vývar z  kos-
tí), což je velmi důležitá bílkovina pro zdraví klou-
bů, kostí a dalších měkkých tkání. Navíc obsahuje 
také chondroitin sulfát, glukosamin a další důle-
žité živiny.

I když jsou někteří odborníci skeptičtí a tvrdí, 
že je nepravděpodobné, aby stopová množství 
těchto látek obsažených v membráně z vaječných 
skořápek nějak zásadně zlepšila vaše zdraví, ně-
které studie naznačují, že pravidelná konzumace 
doplňků stravy s výtažky z membrán vaječných 
skořápek může blahodárně působit na zdraví 
kloubů. Nicméně je zapotřebí provést další stu-
die, abychom zjistili jako to skutečně je a zda mají 
pravdu skeptici nebo optimisté.

Rizika konzumace vaječných skořápek
Při zodpovědné a kvalitní přípravě je konzu-

mace vaječných skořápek bezpečná a není třeba 
se jí obávat. Je ale nutné dodržovat některé důle-
žité zásady.

V první řadě se nepokoušejte konzumovat vel-
ké kusy nerozemletých vaječných skořápek. Jsou 
velmi ostré a mohli byste si poranit krk a jícen. 
O tom jak vhodně rozdrtit vaječné skořápky na 
prášek tak, aby jejich konzumace byla bezpečná, 
se dozvíte níže.

Druhou věcí, na kterou je potřeba při kon-
zumaci vaječných skořápek dát pozor je riziko 
bakteriální nákazy. Vaječné skořápky často ob-
sahují zdraví škodlivé baktérie, jako je například 
Salmonella enteritidis. Tato baktérie způsobuje 
onemocnění zvané salmonelóza, které může být 
nebezpečné. Pokud chcete zabránit riziku otravy 
jídlem, je vždy nutné vajíčka ve skořápce nejprve 
uvařit a teprve poté skořápky zpracovat a sníst.

V neposlední řadě mohou přírodní doplňky 
stravy s vápníkem (tedy i skořápky od vajec) ob-

sahovat poměrně vysoké koncentrace toxických 
těžkých kovů, jako jsou například olovo, hliník, 
kadmium nebo rtuť.

Naštěstí vaječné skořápky obvykle obsahují 
mnohem méně těchto toxických látek, než ostatní 
přírodní potravinové doplňky s vápníkem (jako 
jsou například ulity a schránky od ústřic a dalších 
mořských či sladkovodních živočichů), takže je-
jich konzumace není tak riziková.

Jak konzumovat skořápky od vajec?
Pokud chcete začít jíst vaječné skořápky, máte 

dvě možnosti. Buď si prášek z vaječných skořápek 
připravíte sami doma z vlastních vajec (kupova-
ná vejce vám raději nedoporučujeme používat, 
protože nevíte co je v nich za škodlivou chemii) 
nebo si můžete v obchodech se zdravou výživou 
zakoupit již hotový rozemletý prášek z vaječných 
skořápek.

Rozemlít vaječné skořápky je velmi snadné. 
Stačí vám obyčejný tlouk a hmoždíř nebo může-
te použít mlýnek na mák či kuchyňský robot. Je 
důležité prostě vaječné skořápky před konzumací 
rozemlít na prášek a rozdrtit na co nejmenší kous-
ky, abyste si neporanili trávicí trakt.

Pokud chcete prášek z vaječných skořápek 
uchovat pro pozdější použití, vždy nechte vaječné 
skořápky před rozemletím pořádně vyschnout.

Hotový prášek z vaječných skořápek si můžete 
jednoduše přidat do vody nebo ovocných šťáv či 
džusů a celý tento nápoj vypít.

Některé studie také doporučují konzumovat 
vaječné skořápky spolu s dalšími potravinami, 
jako jsou chléb, špagety, pizza nebo maso.

Dospělému člověku stačí zhruba 2,5 gramu va-
ječných skořápek denně k uspokojení denní dopo-
ručené dávky vápníku (1 000 mg). To je zhruba po-
lovina skořápky jednoho středně velkého vajíčka.

Co si z článku odnést?
Skořápky od vajec jsou nejen nejlevnějším pří-

rodním zdrojem vápníku, ale zároveň jsou i  nej-
účinnějším a nejlépe vstřebatelným doplňkem 
stravy s vápníkem.

Pokud z nějakého důvodu máte problémy 
s   dostatečným denním přísunem vápníku nebo 
trpíte osteoporózou či jinými nemocemi spojený-
mi s nedostatkem vápníku, můžete si doma snad-
no připravit prášek z vaječných skořápek a doplnit 
si tak hladinu vápníku v těle. Je to levný a účinný 
způsob jak si zajistit dostatek vápníku bez nutnos-
ti kupovat drahé doplňky stravy v lékárně.

Studie naznačují, že vápník z vaječných skořá-
pek se výborně vstřebává a zlepšuje zdraví kostí 
u  lidí s osteoporózou.

Příprava prášku z vaječných skořápek je velmi 
snadná. Nejprve vejce uvařte, skořápky nechte 
vyschnout, následně je rozdrťte nebo rozemelte 
a  přidejte do nápojů či jídla.

Zdroj: cs.medlicker.com
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Na úvod dvě porážky

Pozvánka na fotbal
Rozběhla se nám jarní část fotbalového okresního přeboru III. třídy, proto 

vám přinášíme další pozvánku na utkání Sokola Malá Morava. Jen připomí-
náme, že pokud je v rozpisu napsán náš klub jako první, hraje toto utkání na 
svém hřišti v Podlesí. V opačném případě na hřišti svého soupeře.

Neváhejte a přijďte naše fotbalisty povzbudit!
 Sobota 13. 4. od 15:30 hod. Malá Morava - Jedlí
 Pátek 19. 4. od 16:00 hod. Podolí - Malá Morava
 Sobota 27. 4. od 16:00 hod. Malá Morava - Písařov
 Sobota 11. 5. od 16.30 hod. Malá Morava - Lukavice
 Sobota 18. 5. od 16:30 hod. Líbivá - Malá Morava
 Sobota 25. 5. od 16:30 hod. Malá Morava - Palonín
 Neděle 2. 6. od 15:30 hod. Krchleby - Malá Morava
 Sobota 15. 6. od 16:30 hod. Malá Morava - Postřelmov B

Fotbalistům Sokola Malá Morava se přes bojovný výkon vstup do jarní 
části okresního přeboru nepodařil. Zaznamenali další dvě porážky a v době 
uzávěrky tohoto čísla Devítky figurovali na dně tabulky.

Malá Morava - Libina „B“ 1:4 (1:3)
Hrálo se 30. 3. od 15:00 hod. 55 diváků, rozhodčí Lukáš Zbožínek.
Loštice „B“ - Malá Morava 3:1 (2:0)
Hrálo se 7. 4. od 15:30 hod. 90 diváků, rozhodčí Milan Janků.

Průběžná tabulka po 17. kole
 1. Loštice B 15 14 0 1 60:8 41
 2. Libina B 15 13 0 2 74:17 39
 3. Líbivá 14 10 0 4 46:27 29
 4. Leština B 15 9 0 6 35:30 24
 5. Palonín 15 7 0 8 27:18 23
 6. Podolí 15 8 0 7 22:34 22
 7. Lukavice 14 6 0 8 21:24 21
 8. Písařov 14 6 0 8 26:39 19
 9. Postřelmov B 14 6 0 8 18:43 18
 10. Krchleby 15 5 0 10 17:30 14
 11. Jedlí 15 5 0 10 21:42 14
 12. Bludov B 14 4 0 10 19:53 12
 13. Malá Morava 15 2 0 13 28:49 9

Zbavte se otravných rybenek

Nejvíce se jim líbí v koupelnách, ale nepohrdnou ani kuchyní či spíží. 
Možná ani nevíte, že je máte doma. Jsou nenápadné jako tajní agenti. Pohy-
bují se v  šeru, a jakmile se objeví náznak světla, třeba když rozsvítíte, mizí 
jako pára nad hrncem. Poradíme, jaké zbraně na ně použít, aby si šly po 
svých zase o dům dál.

K dostání je celá řada chemických přípravků proti rybenkám a podob-
nému hmyzu. My se nejprve podíváme na domácí, nebo chcete-li babské 
rady, které jsou vyzkoušené.

Co jsou zač a kde se berou
Rybenky patří mezi bezkřídlý hmyz, který má rád tmavá a především 

vlhká místa. Tento fakt, a také jejich tvar připomínající vodního živočicha, 
jim dal jméno nejen české, ale i v řadě cizích jazyků. Žijí tři roky a množí 
se v jakémkoliv ročním období tak, že kladou vajíčka. Pro člověka nejsou 
nebezpečné, ale škody vám napáchat mohou.

Jelikož se rybenky živí sacharidy a škroby, i ve spíži jsou jako doma. Když 

nenajdou zbytky mouky, zrníčka rýže a podobné drobky, mohou se pustit do 
obalů potravin, do kterých se pak zase dostanou moli a jiný hmyz. Rybenky 
také okusují kožené výrobky, ale i koupelnové předložky nebo dokonce koberce.

Základem je prevence
Abyste rybenkám co nejvíce znepříjemnili případný pobyt u vás, snižte 

na maximum vzdušnou vlhkost. Hodně větrejte, podlahu vytírejte dosu-
cha, při vaření používejte odsavač par. V místech, kde se objevují rybenky, 
zkontrolujte stěny, zda u země nejsou škvíry, odloupnuté tapety, nedoléha-
jící podlahové lišty nebo nejsou poškozené spáry kachliček. Taková proble-
matická místa opravte, čímž rybenkám doslova zavřete dveře.

Jak se zbavit rybenek
Jakmile v místě s výskytem rybenek provedete předcházející preventivní 

opatření, zkusit ještě můžete následující rady. Vzhledem k tomu, co mají 
rybenky rády, můžete jim nastražit pasti. Na kus lehce navlhčené látky 
nebo papíru přes noc nastrouhejte syrový brambor. Ráno bude stačit papír 
zmačkat a vyhodit do popelnice.

Osvědčila se také sádra, kterou můžete nasypat na kus navlhčeného ha-
dru. Ráno jej propláchněte horkou vodou a večer lov zopakujte. Je také 
vyzkoušené, že rybenkám nevoní levandule a vanilka, ovšem jen ta pravá. 
Nebude-li vám líto jednoho vanilkového lusku, rozřízněte jej a rozmístěte 
do rohů místnosti. Nebo do nich nastříkejte sprej se zředěným levandulo-
vým olejem či v místnosti rozmístěte pytlíčky se sušenou bylinkou.

Chemie poslední záchrany
Jestli se vám z jakéhokoliv důvodu nechce zkoušet předchozí rady, nebo 

nebyly stoprocentně účinné, vsaďte na chemické přípravky. Dostanete je 
v hobby marketech nebo velkých drogeriích, kde vám také doporučí další 
postup pro úspěšný boj s rybenkami.

Veronika Prášilová
hobby.denikplus.cz
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