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Malá Morava na eském rozhlase Olomouc
„V dnešní rozhlasové pohlednici bych vás 

rád pozval do jednoho z nejvyšších míst kata-
stru Malé Moravy, obce, která je složena z 
devíti místních ástí. Ty úpln  nejvyšší body 
jejího katastru zasahují do masivu Králic-
kého Sn žníku, ovšem i prot jší horstvo, 
nacházející se na pravém b ehu eky Mora-
vy, stojí rozhodn  za zmínku. A práv  zde 
se nachází nejvyšší hora Je áb, s nadmo -
skou výškou 1 003 metry, a kousek pod ním 
najdeme pozoruhodné místo s poutní kaplí 
Nejsv t jší Trojice.

Celá tato oblast se odpradávna nazývá Hru-
bý les, i když modern  je za azena horopis-
n  spíše do Hanušovické vrchoviny. Snad s 
v domím unikátního krajinného rázu vznikla 
p ed nedávnem v oblasti Hrubého lesa, pat-
ící k orlickoústeckému okresu oblast zvlášt-

ní ochrany - p írodní park s názvem Je áb. 
I když je tato oblast pom rn  nep ístupná, 
lidé sem docházeli. A práv  kaple Nejsv t j-
ší Trojice pod Je ábem je toho d kazem. Je 
postavená v novogotickém stylu a asto sem 
docházeli poutníci jak ze strany moravské,
tak ze strany východo eské...“

Práv  tak za ínala jedna ze zvukových 
pohlednic po adu „Od Prad du na Hanou“ 

eského rozhlasu Olomouc ve tvrtek 5. úno-
ra. Zhruba od páté hodiny ranní se na této 

rozhlasové vln  p edstavila poslucha m v 
n kolika asi dvouminutových vstupech obec 
Malá Morava.

Po ad „Dobrý den z Malé Moravy“ se natá-
el v prostorách obecního ú adu v pátek 23. 

ledna. Bylo nato eno asi dvacet p ísp vk
nejen se starostou obce panem Antonínem 
Marinovem, ale také s r znými osobnostmi 
z obce, p edstaviteli ob anských sdružení 
a pam tníky. Redakto i eského rozhlasu 
paní Zde ka Jílková a pan Miroslav Kobza 
se postarali o p íjemnou atmosféru b hem
natá ení.

Po ad „Dobré ráno z...“ se na eském roz-
hlase vysílá již osm let. Poslucha m p ináší
nejen plno zajímavých regionálních informa-
cí, ale také inspiraci, podn ty k zamyšlení a 
p íklady k následování. V íme, že podobný 
výsledek m lo i natá ení z naší obce.

Redakce

Více fotografií naleznete na internetové 
adrese www.obecmalamorava.cz
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Za ínáme... aneb Pro  Devítka?
Vážení tená i,
dnes poprvé se vám do rukou dostává 

první vydání nového ob asníku obce Malá 
Morava, pro n jž jsme zvolili výstižný název 
„Devítka“. A pro  práv  Devítka? Naši obec 
totiž tvo í dev t místních ástí - Malá Mora-
va, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, K ivá
Voda, Zlatý Potok, Sklené, Vlaské a Vyso-
ká. Vydavatelem našeho ob asníku je obec, 
na základ  iniciativy naší redak ní rady, ve 
složení - Kamila Tóthová, Jaroslava Cehová, 
Petr Mahel a Arnošt Juránek.

Rádi bychom navázali na všechny p ede-
šlé pokusy psát pro naše ob any. A  už to byl 
vojtíškovský Antasák, novodob jší Zpravo-
daj Malé Moravy z dílny pana Ji ího Kubí -
ka a nebo veskrze anonymní a o to kriticky 
trefn jší Malomoravský duch nebo poslední 
pokus pana Petra Mahla - Sn žník. Pravda, 
mnoho zkušeností s novina inou nemáme, 
ale o to víc nám nechybí zápal a nadšení.

Obec Malá Morava má velmi dob e vedené 
internetové stránky. Na adrese www.obec-
malamorava.cz se m žete dozv d t spoustu 
aktuálních informací, nahlédnout do ú ed-
ních listin a obecních vyhlášek, dozv d t se 
více o historii i sou asnosti obce a rovn ž si 
prohlédnou bohaté barevné fotogalerie. My 
se vám ale pokusíme nabídnout n co navíc.

Rádi bychom, aby Devítka p inášela infor-
mace i tam, kde doposud doma nemají a ani 
se nechystají mít po íta  s internetem. Aby se 
ke všem lidem v obci dostal nap íklad zápis 
z jednání zastupitelstva, nabídky a upozor-
n ní obecního ú adu... Stejn  tak ale chceme 
p inášet zajímavé informace o d ní v našich 
vesnicích, o tom, co se nejen chystá, ale také o 
tom, jak se to nakonec povedlo. Rádi bychom 
vám postupn  p edstavili bohatou historii 
našeho koutu horního Pomoraví, abyste mís-

to, v n mž žijete, v n mž pe ujete o své rodi-
ny, své domy, v n mž se staráte o své chalu-
py, polí ka a zahrádky, dokonaleji poznali a 
stejn  jako my m li také velmi rádi.

V íme, že nám pom žete i vy najít ta nej-
lepší témata, že nám sami eknete, co vás 
nejvíce zajímá. ekáme na vaše p ipomín-
ky nejen na e-mailové adrese devitkamm@
seznam. cz, ale že se s námi o n  pod líte
také osobn . Stále otev ené z stávají i dve e
do naší redakce, rádi uvítáme další spolu-
pracovníky i dopisovatele z t ch nejr zn j-
ších kout  naší obce. Máme nad ji, že Devít-
ka osloví i naše chata e a chalupá e, kte í

mají velikou zásluhu na tom, jak naše vesni-
ce p sobí na turisty a návšt vníky.

Jsme si v domi, že je pro nás výsledek 
našeho snažení zatím velkou neznámou, že 
pro n koho z vás to mohou být i zbyte n
vynaložené peníze, ale nep estáváme v it
tomu, že naše práce má n jaký smysl. Vždy
stále platí, že ud láme-li každý z nás jeden 
pro druhého n co navíc, bude se nám tu i 
lépe žít...

S p áním, aby se vám náš ob asník zalíbil, 
vám p íjemné tení p eje

Vaše redakce
Foto František Filgas
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Malá Morava má od lo ského roku své symboly
Dne 13. kv tna 2008 p edseda Poslanecké 

sn movny Parlamentu eské republiky Ing. 
obrazového schéma, a to dvojici zk ížených
krojidel a vozové kolo, které symbolizují 
zem d lskou oblast vesnického typu. Motiv 
vlnitého d lení štítu v podob  tzv. vlnité hla-
vy symbolizuje polohu obce p i ece Morav
a tím i název obce (jedná se o tzv. mluvící 
znamení), p i emž barevn  má podobu st í-
brno- erveného šachování p ipomínajícího
moravskou orlici z historického zemského 
znaku Moravy.

Vlajka obce je odvozena od znaku obce.

www.obecmalamorava.cz

Miloslav Vl ek slavnostn  p edal starostovi 
obce Malá Morava dekret o ud lení znaku 
a vlajky.

Obec pe etila od konce 18. století kula-
tým typá em s linkou odd leným n meckým
majuskulním opisem „SI.DER.GEMEIN.
KLEIN.MOHRA“. Zajímavý pe etní obraz 
sestával odshora dol  z figur koruny, dvojice 
zk ížených krojidel (výraz pro p edradli -
ku, která rozkrajovala drn p i první orb ) a 
vozového kola.

Sou asný znak vychází z této historic-
ké pe eti správního centra a p ejímá ást

V elstva v eské republice ubývají

V eské republice je v sou asnosti zhruba 
460 000 v elstev, což je p ibližn  o 60 000 
mén  než v roce 2007. „Úbytek v el má na 
sv domí nemoc varoáza, kv li které p es lo -
skou zimu uhynulo zhruba 120 000 v elstev. 
Polovinu z nich se však v ela m b hem roku 
2008 poda ilo obnovit,“ ekl tajemník eské-
ho svazu v ela  Miloslav Peroutka. Kv li 
snížení po tu v elstev a nep íznivému po así, 
které spoluovlivnilo produkci medu, byla pro-
dejní cena medu vyšší než v roce 2007.

U sv tlého medu se cena na prodejních 
pultech pohybuje mezi 100-110 korunami 
za kilogram, což je zhruba o 10 % více než 
v roce 2007. „Tmavého medovicového lesní-
ho medu, kterého bylo v roce 2008 výrazný 
nedostatek, se cena pohybovala dokonce 
mezi 130-140 korunami za kilo,“ uvedl M. 
Peroutka. Nepotvrdily se však odhady n k-
terých v ela  z lo ského léta, kdy hovo ili o 
tom, že cena by mohla proti roku 2007 vyšpl-
hat až na dvojnásobek.

Domácí produkce medu v roce 2007 sice 

klesla o 600 tun na 8 460 tun, p esto šlo pod-
le dostupných údaj  o druhý nejvyšší objem 
v historii samostatné eské republiky. Pr -
m rný ro ní výnos se p itom odhaduje na asi 
7 000 tun. Podle odhad  je produkce medu v 
roce 2008 nižší než v roce p edešlém, p esné
údaje však zatím nejsou k dispozici.

Podle M. Peroutky se v eské republice 
spot ebuje kolem 6 000 tun medu ro n .
„Teoreticky bychom nemuseli žádný med 
dovážet,“ uvedl v rozhovoru pro asopis
Moderní obchod. P esto je podíl eského
medu v obchodech malý, v tšina se vyváží, 
zejména do N mecka, nebo prodává p ímo
ze dvora. V tšina medu nabízeného v obcho-
dech, hlavn  v hypermarketech, je z dovozu. 
„Jde ve v tšin  p ípad  o sm si med , kte-
ré proti jednodruhovým med m mají asto
nižší kvalitu,“ ekl M. Peroutka.

Kv li vysokému procentu uhynulých 
v elstev vláda p ed asem zvýšila podporu 
pro v ela e o 25 milion  korun z p vodní-
ho návrhu 141 milion  korun. V ela m se 
snaží pomoci i krajské samosprávy. V eské
republice bylo na konci roku 2007 registro-
váno zhruba 48 000 v ela .

TK
Foto Petr Mahel

Horní Hede  chce k nám
Horní Hede  je dnes jen skupina dom

na levém b ehu Zlatého potoku, a proto je 
myln  považována za sou ást stejnojmen-
né osady. Dokonce rodilí Králi tí považují 
za Horní Hede  horní konec Dolní Hede e
s proslulým klášterem.

P estože v sou asnosti pat í Horní Hede
do katastru erveného Potoka a tedy ke 
Králík m, cht jí se její obyvatelé p ipojit
k Malé Morav .

Jeden z nich mi v rozhovoru ekl: „Stej-
n  jsme závislí na Malé Morav . Provozu-

je zde ve ejn  osv tlení, autobusové linky 
jezdí do Hanušovic. Když chceme jet do 
Králík autobusem, tak musím jit 2  km 
na Malou Moravu na zastávku. I nejbližší 
obchod je na Malé Morav  a vedle n j obec-
ní ú ad, tak bychom si vy ídili a nakoupili 
skoro najednou míst . Bez auta je to tak 
na p l dne na m stský ú ad do Králík. A 
pro , když to m žu mít za hodinu vy ízené
doslova za rohem.“

Petr Mahel
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ádky o tom, jak se k nám dostaly brambory
Brambory byly pro echy asi nejv tším

potraviná ským objevem a zcela u nás zdo-
mácn ly. O jejich zavád ní však existuje 
ada historek. Nejzábavn jší je asi ta, že 

se nejprve p stovaly v dom  bohaté šlechty 
jako okrasná rostlina.

Nebo jiný p íb h o davovém šílenství 
chudiny, kterou se rozhodla pohostit dob-
rosrde ná paní Perchta a dala jim uva it
bramborovou kaši. Nezaškodí uvést správná 
historická data a vysv tlit si vít znou cestu 
brambor do naší kuchyn .

Pravlastí brambor je jižní Amerika, kon-
krétn  její západní ást v oblasti dnešního 
Peru. Mo eplavci a dobyvatelé nového sv ta
se s nimi poprvé setkali v íši Ink , u kte-
rých byly hlavní potravinou, p ipravovali z 
nich polévky, chléb a uchovávali je i sušené. 
Také byly a to je docela zajímavé, sou ástí
náboženského kultu. Roku 1565 dostal v tší
zásilku brambor z peruánského m sta Cuz-
co špan lský král Filip II.

Jako nejv tší ochránce katolické víry je 
coby nebývalou vzácnost poslal nemocnému 

papeži a ten je daroval svému oblíbenci, nizo-
zemskému kardinálovi. Od n ho se dostaly k 
prefektovi belgického m sta Mons, Filipu de 
Sirvy a od n ho ho dostal roku 1588 botanik 
Clusiu, který je pak p stoval ve víde ských
botanických zahradách.

Druhou cestou se brambory dostaly do 
Evropy p es Anglii a Irsko. Dovezli je sem 
dva slavní mo eplavci Waltr Ralegh a jeho 
znám jší kolega sir Francis Drake. V Irsku 
se rozší ily velmi rychle, protože má p ib-
ližn  stejné klima jako jejich zem  p vodu!
Jako s kulturní plodinou se s nimi m žeme
setkat již asi v polovin  17. století. Pod 
pojmem „Irské brambory“ dokonce vstoupily 
i do d jin ekonomiky. Ale to sem nepat í. A z 
Anglie se rozší ily do Severní Ameriky, kam 
se vyvážely do vznikajících kolonií.

U nás se s nimi poprvé setkáváme už roku 
1623, na stole významného eského velmože 
Viléma Slavaty. Dostal je od jind ichohra-
deckých františkán , kte í je p stovali ve 
svých zahradách jako vzácnou zeleninu a 
považovali je za cenné dary.V pr b hu 17 

století se postupn  rozši ovaly v klášter-
ních, šlechtických i m š anských zahradách 
a nacházely stále v tší uplatn ní.

Podle tehdejších doporu ení se m ly sázet 
o sv. Markovi, tedy 25. dubna, spole n  s 
ostatními „vlašskými zrostlinami“ jako jsou 
nap íklad melouny nebo fíky. Puncu vzác-
nosti a neoby ejnosti se zbavily až v druhé 
polovin  osmnáctého století, a zejména v 
období hladomor  roku 1805 a 1806, kdy 
se rozší ily návrhy, jak z brambor p ipravit
mouka a chléb. V druhém a t etím desetiletí 
19. století už zdomácn ly v echách úpln .
Jejich biologická hodnota je všeobecn  zná-
má, v minulosti zabránily nemocem ze špat-
né výživy, nesporn  zlikvidovaly kurd je a 
jak jsme již zmínily, úsp šn  zabránily hla-
domor m.

www.labuznik.com
Ilustra ní foto Petr Mahel

Podb lníkova
sváte ní zelenina
Suroviny - r zné druhy erstvé i mražené 

zeleniny, a to asi po 200 gramech. Dále pak 
mrkev, zelené fazolky, kv ták, kuku ici na 
posypání, osmaženou strouhanku, nasekané 
mandle, strouhaný sýr na polití a rozpušt -
né máslo.

P íprava - Nejprve zeleninu podle dru-
hu uva íme v osolené vod  (fazolky, kv ták,
kuku ici) nebo podusíme na kousí ku más-
la (mrkev). D ležité je, aby zelenina nebyla 
rozva ená, ale p kn  chrupala. Potom jed-
notlivé druhy rozložíme na talí  a posypeme 
je podle chuti - fazolky sekanými mandlemi, 
kv ták strouhankou, mrkev sýrem. Není 
špatné p idat i špetku bylinek.

Nikola Lenártová

Klasické žárovky mají skon it do roku 2012, žádá Brusel
Konec klasických žárovek se blíží. Shodli 

se na tom v era v Bruselu národní experti, 
kte í p sobí p i Evropské komisi. Podle nich 
tradi ní žárovky vymizejí z pult  evrop-
ských obchod  do roku 2012. Brusel si od 
tohoto kroku slibuje velké úspory energie. 
Plán expert  musí ješt  posv tit Evropský 
parlament a lenské zem .

Podle agentury AFP by se klasické žárovky 
s p íkonem 100 watt  m ly p estat prodávat 
od zá í p íštího roku. Tradi ní žárovky s p í-
konem 25 watt  se mají stáhnout z prodeje 
do roku 2012. Výrobci b žných žárovek, kte-
ré v roce 1879 vynalezl Thomas Edison, tak 
budou muset místo klasických svítidel vyrá-
b t úsporné LED i halogenové žárovky.

„Toto p elomové opat ení podává jasnou 
zprávu o úsilí, které Evropská unie v nu-
je dosažení svých cíl  v oblasti energetické 
ú innosti a ochran  klimatu,“ prohlásil euro-
komisa  pro energetiku Andris Piebalgs.

Tento krok Evropské unie je sou ástí její-
ho plánu snížit do roku 2020 spot ebu ener-
gie o 20 procent. Podle firmy Philips, která 
je nejv tším výrobcem žárovek na sv t , bylo 
loni v zemích Evropské unie prodáno zhruba 
1,8 miliardy tradi ních žárovek a 350 milio-
n  energeticky úsporných svítidel.

V sou asné dob  více než 85 procent 
domácností svítí stále ješt  klasickými žárov-

kami. Ty spot ebují až p tkrát více energie 
než energeticky úsporné alternativy.

I když jsou dražší než b žná svítidla, 

mohou vydržet až šestkrát déle a spot ebují
mnohem mén  energie.

Hospodá ské noviny

Letošní T íkrálová sbírka pat ila k t m úsp šným. Díky št drým dárc m se vybralo v Podle-
sí 1 517 K , na Vysokém Potoku a v Malé Morav  3 170 K  a ve Vojtíškov  1 365 K .
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Muzeum s. opevn ní v p chotním srubu K-S 5 „U Potoka“
P chotní srub K-S 5 „U Potoka“ se nachází 

na úbo í masivu Králického Sn žníku, ty i
kilometry severovýchodn  od m sta Králíky, 
v katastru obce Malá Morava, asi 800 metr
od komunikace vedoucí z erveného Poto-
ka do Dolní Moravy. Sou asný stav muzea 
a zejména odbornost rekonstruk ních pra-
cí provád ných od roku 1994 a množství 
p vodních exponát  nebo replik ho proza-
tím staví do pozice nejlepšího muzea opev-
n ní na Králicku. K tomuto faktu p ispívá i 
komplexnost expozic zam ených p edevším
na ukázku souvislé linie opevn ní v masi-
vu Králického Sn žníku a v okolí Králík. 
Objekt má již zrekonstruovány dva ze t í
pancé ových zvon , p i emž jeden z nich má 
již vnit ní vybavení, tj. výškov  stavitelná 
podlážka, odpad nábojnic a ru ní muni ní
výtah.

Rekonstrukce interiéru již v podstat  p i-
pomíná stav p ed kapitulací v roce 1938. 
Mimo místnosti velitele objektu a telefonisty 
se jedná o ubikace, strojovnu a zna nou ást
vzduchotechniky horního i dolního patra. 
Zprovozn na je umývárna, p i emž vodu z 
28 m hluboké studny dodává originální er-
padlo Buldog firmy Kunz.

Chloubou muzea se od roku 2006 stala 

levá st elecká místnost s obnovenou vzdu-
chotechnikou a zejména kolekcí p vodní
výzbroje (7,92 mm dvoj etem t žkých kulo-
met  vz. 37 a 7,92 mm lehkým kulometem 

vz. 26) a spojovacího za ízení (telefon, zvu-
kovod a optické signaliza ní za ízení). Nej-
v tším lákadlem je vzorn  zrekonstruovaný 
4 cm kanón vz. 36, ráže 47 mm, systému 
Škoda. Torzo zbran  se po n kolikaletém
úsilí poda ilo získat z Muzea n mecké oku-
pace na ostrov  Guernsey na Normanských 
ostrovech. lenové klubu vojenské historie 
Kralka jen na této zbrani dobrovoln  odpra-
covali více než 2 000 hodin práce, z toho 
Ing. Radek Kysilka sám p es 1 700 hodin. 
Muzeum se dále pyšní i precizní maketou 
prototypu kulometné pistole vz. 38 - tehdej-
šího samopalu, který se již pro rychlý spád 
událostí nedostal do výzbroje opevn ní.

Návšt vníci mohou spat it také rozsáhlou 
sbírku model  objekt  na Králicku a plas-
tickou mapu, další expozice jsou v novány 
n mecké špionáži proti eskoslovenskému 
opevn ní, vývoj opevn ní, evropským fortifi-
kacím a s. povále nému opevn ní. Nechybí 
ani p ipomenutí s. mobilizace v zá í 1938 
s d razem na Králicko. V expozici jsou pre-
zentovány také fotografie velitele objektu 
poru íka p choty Františka echa, jeho 
prvního zástupce eta e Rudolfa Halamy a 
dalších len  t icetisedmi lenné osádky.

V bezprost edním okolí se nachází i ukáz-
ka protitankových a protip chotních p e-
kážek a k objektu vede nau ná stezka. Pro-
vozovatelem objektu je KVH Kralka, www.
ks5.cz; otev eno kv ten- íjen v sobotu od 
9.00-16.00, ervenec-srpen v sobotu od 9.00-
18.00 hod., v ned li od 9.00-16.00 hod. Tele-
fon: 777 027 004, 737 139 556.

Mgr. Martin Dubánek
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Zápis z 12. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 3. 12. 2008 v zasedací místnosti obecního ú adu Malá Morava od 16.00 hod.

P ítomní lenové zastupitelstva obce:
Köhler Walter (od 16.10 hod. - 2), Kubaník Milan (3), Marinov 

Antonín (4), Š ambura Rostislav (6), Mgr. Šikula Radovan (7), Tem-
ák Josef (8), Tóth Martin (9).
Nep ítomní lenové zastupitelstva obce:
Hulínová Martina (1) - omluvena, Š ambura Radomír (5) – omluven.
P ítomní ob ané
Petr Mahel, Josef ermák.

Hlasování zastupitel : (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování, 
(x) nep ítomen. Pozn. - hlasovací h ebínek uveden pouze v p ípad
jiného, než jednomyslného hlasování.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Volba zapisovatele z jednání.
3. P íprava usnesení z jednání.
4. Volba ov ovatel  z jednání.
5. Kontrola pln ní usnesení z minulého zasedání.
6. Rozpo tové zm ny . 3/2008.
7. Plán financování obnovy vodovod  a kanalizací.
8. Výsledek hospoda ení obce za leden až íjen 2008.
9. Rozpo tový výhled na léta 2009-2011.
10. Rozpo tové provizorium na rok 2009.
11. Zápis z díl ího p ezkoumání obce.
12. smlouva o dílo – zimní údržba.
13. Smlouva o v cném b emeni - EZ.
14. Pronájmy byt .
15. Vyjád ení ke stavb  MVE Vlaské.
16. Souhlas se stavbou RD + v cné b emeno.
17. Souhlas se stavbou op rná ze .
18. Souhlas se stavbou distribu ní trafostanice.
19. Souhlas s opravou kaple Vysoký Potok.
20. Souhlas s podáním žádosti o p ísp vek na dokon ení pomníku 

v Podlesí.
21. Žádost o dotaci na zateplení mate ské školy do Opera ního

programu ŽP.
22. Souhlas se stavebními úpravami OÚ + žádost o p ísp vek.
23. Souhlas s p ijetím daru – darovací smlouva.
24. Vydávání obecního zpravodaje.
25. Žádosti o finan ní p ísp vky.
26. Zám r prodeje nemovitostí.
26.1. pí Kynclová.
26.2. p. Šáro.
26.3. Zem d lská stavba Podlesí.
26.4. pí Formanová.
26.5. p. Ku era.
27. Prodej nemovitostí – manželé ermákovi.
28. Informace o innosti kontrolního výboru obce v roce 2008.
29. Informace o innosti finan ního výboru obce v roce 2008.
30. Výstavba v trných elektráren.
31. Diskuse.
32. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva.
33. Záv r jednání.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Starosta obce zahájil v 16.00 hod. zasedání, uvítal p ítomné a kon-

statoval, že zasedání bylo ádn  svoláno a že je p ítomna nadpolo-
vi ní v tšina len  zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášení 
schopné.

2008/12/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

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

2. Ur ení zapisovatele z jednání
2008/12/02: ZO schvaluje zapisovatelem z jednání pana 

Milana Kubaníka.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

3. P íprava usnesení z jednání
2008/12/03: ZO pov uje pana Milana Kubaníka p ípravou

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

4. Ur ení ov ovatel  zápisu
2008/12/04: ZO schvaluje ov ovateli tohoto zápisu pana 

Josefa Tem áka a pana Martina Tótha.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

5. Kontrola pln ní usnesení z 10. zasedání zastupitelstva ze 
dne 11. 6. 2008

Starosta obce seznámil p ítomné s pln ním usnesení z minulého 
zasedání konaného dne 3. 9. 2008 a s inností obecního ú adu a sta-
rosty obce za minulé období. lenové ZO nemají žádné p ipomínky.

2008/12/05: ZO bere na v domí kontrolu pln ní usnesení 
– bez p ipomínek.

6. Rozpo tové zm ny . 3/2008
Zastupitelstvo obce projednalo rozpo tové zm ny . 3/2008, v et-

n  d vodové zprávy. Rozpo et byl navýšen jak v p íjmech tak i ve 
výdajích o 428 932 K  a dále upraven o vlastní rozpo tové zm ny
dle jednotlivých kapitol. Kompletní zn ní rozpo tových zm n, v etn
d vodové zprávy je v p íloze . 1 tohoto zápisu.

2008/12/06: ZO schvaluje rozpo tové zm ny . 3/2008.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

7. Plán financování obnovy vodovod  a kanalizací.
Starosta p edložil zpracovaný návrh na financování rozvoje vodo-

vod  a kanalizací ve vlastnictví obce na období let 2009-2018. Pro 
obec zpracovala tuto dokumentaci spole nost GATTAKA, s. r. o., 
Šumperk. Starosta p edal slovo zástupci této spole nosti Ing. Kout-
níkové, aby p ítomným sd lila význam tohoto dokumentu a odpov -
d la na p ípadné otázky.

Na jednání se dostavil p. Köhler.
Mgr. Šikula se ptal na výstavbu istíren odpadních vod.
2008/12/07: ZO schvaluje „Plán financování obnovy vodovo-

d  a kanalizací“.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

8. Výsledek hospoda ení obce za období leden– íjen 2008
Starosta seznámil p ítomné se stavem hospoda ení za uvedené 

období.
2008/12/08: ZO bere na v domí výsledek hospoda ení obce 

za období leden až íjen 2008.

9. Rozpo tový výhled na léta 2009-2011
Rozpo tový výhled se sestavuje k zajišt ní stability pot eb a hos-

poda ení obce a je pomocným nástrojem orgán  obce sloužící pro 
st edn dobé finan ní plánování rozvoje hospoda ení obce. Obsahu-
je základní údaje o p íjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých 
závazcích a pohledávkách, o finan ních zdrojích a pot ebách dlou-
hodob  realizovaných zám r . Základem pro sestavení rozpo tového
výhledu je skute nost roku 2007 a rozpo et na rok 2008.

Rozpo tový výhled je p ílohou . 2 tohoto zápisu.
2008/12/09: ZO schvaluje rozpo tový výhled na léta 2009-2011
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

10. Rozpo tové provizorium na rok 2009
Jelikož nejsou k dispozici všechny údaje k vypracování rozpo tu

obce na rok 2009 je nutno v zájmu zajišt ní plynulého hospoda ení
obce a v souladu s § 13 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravi-
dlech, ve zn ní pozd jších p edpis , vyhlásit rozpo tové provizorium 
na dobu od 1. 1.2009 do doby schválení rozpo tu a na toto období 
stanovit pravidla hospoda ení.

Zn ní rozpo tového provizoria, v etn  podmínek hospoda ení jsou 
v p íloze . 3 tohoto zápisu.

2008/12/10: ZO schvaluje a vyhlašuje rozpo tové provizori-
um na dobu od 1. 1. 2009 do doby schválení rozpo tu obce 
na rok 2009 a stanovuje pravidla pro hospoda ení v tomto 
období.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)
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11. Zápis z díl ího p ezkoumání hospoda ení obce
Starosta seznámil p ítomné se zápisem z díl ího p ezkoumání

hospoda ení obce Malá Morava za rok 2008. Toto p ezkoumání pro-
vedly pracovnice Krajského ú adu Olomouckého kraje dne 27. 11. 
2008. Výsledkem bylo konstatování, že p i díl ím p ezkoumání hos-
poda ení nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.

2008/12/11: ZO bere na v domí zápis z díl ího p ezkoumání
obce Malá Morava.

12. Smlouva o dílo - zimní údržba
V období od 01. 11. 2008 do 31. 03. 2009 je dle na ízení obce pro-

vád na zimní údržba komunikací. Starosta p edložil zastupitel m
smlouvu o dílo na provád ní údržby ásti komunikací dodavatelsky 
firmou Farma Morava, s. r. o., která tuto innost provád la pro obec 
i v minulých letech. Jedná se o místní ásti obce Vojtíškov, Vysoká, 
Vlaské, K ivá Voda a Podlesí-m sto.

2008/12/12: ZO schvaluje uzav ení smlouvy o dílo na prová-
d ní zimní údržby se spole ností Farma Morava s. r. o., Malá 
Morava 74.

Hlasování: 6:0:1 (schváleno)

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

13. Smlouva o v cném b emeni EZ
Se žadatelem byla na základ  rozhodnutí zastupitelstva ze dne 

12. 3. 2008 uzav ena smlouva o smlouv  budoucí o uzav ení v cného
b emene na uložení elektrického vedení do obecního pozemku p. .
633/101 - parcela ZE v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Stavba je hoto-
va, žadatel nyní požádal o uzav ení smlouvy o v cném b emeni.

2008/12/13: ZO schvaluje uzav ení smlouvy o v cném b e-
meni na pozemku p. . 633/101 (ZE) v k. ú. Vysoká u Malé 
Moravy se spole ností EZ.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

14. Pronájmy byt
Obec eviduje žádosti celkem devíti osob na pronájem byt . V sou-

asné dob  je volný byt v Podlesí . 38, Podlesí . 21. Nájem je možné 
poskytnout ihned.

Všechny žádosti jsou zastupitel m k dispozici.
Starosta navrhuje poskytnout nájem v p. 38 paní Mariole Bob-

rowské a v p. 21 panu Ladislavu Levickému.
2008/12/14: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu volného 

bytu v Podlesí . 38 paní Mariole Bobrowské, t. . bytem XXX 
a bytu v Podlesí . 21 panu Ladislavovi Levickému, t. . bytem 
XXX.

Hlasování: 6:0:1 (schváleno)

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

15. Vyjád ení ke stavb  malé vodní elektrárny Vlaské.
2008/12/15: ZO schvaluje vyslovení souhlasu s navrhova-

nou stavbou vodní elektrárny ve Vlaském, jejíž stavebníkem 
bude Ing. Ond ej Nová ek, bytem XXX.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

16. Souhlas se stavbou rodinného domu ve Vysoké + v cné
b emeno

K projednání byla p edložena žádost investora Ing. Petra Posp -
cha a Mgr. Heleny Michal ákové, bytem XXX, o vyslovení souhlasu 
se stavbou rodinného domu v místní ásti Vysoká. Rovn ž žádá o 
uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí na z ízení v cného b emene
pro z ízení elektrop ípojky NN  a podzemní uložení této p ípojky na 
parcelách p. . 650 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. . 647 
- parcela vedená ve zjednodušené evidenci, které jsou ve vlastnictví 
obce.

2008/12/16: ZO schvaluje vyslovení souhlasu se stavbou rodinného 
domu na p. . 29, 85/2 a 85/3 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy a zárove
schvaluje uzav ení smlouvy o smlouv  budoucí na z ízení v cného
b emene pro vybudování elektrop ípojky na pozemcích p. . 650 a 
p. . 647 s Ing. Petrem Posp chem a Mgr. Helenou Michal ákovou,
oba bytem XXX.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

17. Souhlas se stavbou - op rná ze
Zastupitelstvu byla p edložena k projednání žádost investora 

Pavla Moronga, trvale bytem XXX, o souhlas se stavbou op rné zdi 
kolem rodinného domu p. 59 ve Vysokém Potoku. Op rná ze  bude 
vystav na na lesním pozemku p. . 137 v k. ú. Vysoký Potok.

2008/12/17: ZO schvaluje souhlas se stavbou op rné zdi u 

rodinného domu p. 59 v místní ásti Vysoký Potok.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

18. Souhlas se stavbou distribu ní trafostanice
K projednání je p edložena žádost spole nosti I§C Energo, a. s., o 

vyjád ení k plánované stavb  – rekonstrukci stávajícího elektrické-
ho vedení.

2008/12/18 : ZO schvaluje souhlas s plánovanou stavbou 
Vlaské-pila- DTS SU 1191,NNv.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

19. Souhlas s opravou kaple ve Vysokém Potoku
Obec Malá Morava v minulých letech provád la rekonstrukci kul-

turní památky – kaple ve Vysokém Potoku. Byla postavena nová 
st echa a sanktusník. V p íštím roce se nabízí možnost požádat o 
p ísp vek na další opravu této památky z rozpo tu Olomouckého 
kraje. Požadované opravy kaple by znamenaly nové vnit ní a ven-
kovní omítky, okna a vstupní dve e podle požadavku odboru památ-
kové pé e. Celková rekonstrukce tohoto objektu by tak byla dokon-
ena.

2008/12/19: ZO schvaluje souhlas s opravou kaple a schvalu-
je žádost o p ísp vek na opravu kaple ve Vysokém Potoku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

20. Souhlas s podáním žádosti o p ísp vek na dokon ení
opravy památníku padlých v 1. sv tové válce v místní ásti
Podlesí

Obec Malá Morava v letošním roce realizovala I. etapu rekon-
strukce památníku padlých v 1. sv tové válce v místní ásti Podlesí. 
V p íštím roce se nabízí možnost požádat o p ísp vek na další opra-
vu této památky – II. etapy - z rozpo tu Olomouckého kraje. V druhé 
etap  obnovy této památky by m la být dokon ená celková oprava 
pomníku, v etn  kašny, osazení lite iny, orlice a hlavy lva za cenu 
cca 113 000 K .

2008/12/20: ZO schvaluje souhlas s provedením II. etapy 
rekonstrukce pomníku padlých v 1. sv tové válce v místní 
ásti Podlesí a zárove  schvaluje žádost o dotaci na tuto 

akci.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

21. Žádost o dotaci na zateplení mate ské školy do Opera -
ního programu ŽP.

Obec Malá Morava má možnost požádat o finan ní p ísp vek
z fond  Evropské unie na provedení energetických úprav budovy 
mate ské školy ve Vysokém Potoku. Výše p ísp vku by pokryla až 
85 % uznatelných náklad .

V rámci úprav objektu by m la být provedena vým na oken, 
zateplení – obnova fasády, vým na druhu vytáp ní a pop ípad
rekonstrukce topení.

2008/12/21: ZO schvaluje vyhotovení projektu na provedení 
energetických úprav budovy mate ské školy ve Vysoké Poto-
ku p. 40 a zárove  schvaluje žádost o dotaci na tuto akci.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

22. Souhlas se stavebními úpravami obecního ú adu
Obec Malá Morava nechala vypracovat projektovou dokumentaci 

na stavební úpravy objektu obecního ú adu. Úpravy jsou rozloženy 
do 4. fází, které mohou být realizovány samostatn :

01. Oprava venkovní fasády
02. Stavební úpravy v suterénu
03. Rekonstrukce hygienického zázemí
04. Provedení venkovní izolace
Jelikož finan ní ástka na celkové provád né stavební úpravy je 

ve výši cca 2 500 000 K , bylo navrženo tuto opravu neprovád t v 
rámci jedné akce ale rozd lit ji do dvou etap. V roce 2009 bude pro-
vedena oprava . 01, 03, a 04 a oprava . 02 bude provedena v letech 
následujících.

Náklady v roce 2009 budou ve výši cca 966 000 K . Na tuto akci 
lze erpat p ísp vek až do výše 500 000 K .

2008/12/22: ZO schvaluje souhlas s provedením stavebních 
úprav budovy obecního ú adu ve Vysokém Potoku p.2 a rov-
n ž schvaluje žádost o dotaci na tyto úpravy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

23. Souhlas s p ijetím daru
Zastupitelstvu byl p edložen k projednání návrh darovací smlou-

vy mezi m stem Šumperk a obcí Malá Morava p evod elektrocentrá-
ly pro ú ely civilní ochrany z majetku m sta do majetku obce Malá 
Morava.
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2008/12/23: ZO souhlasí s p ijetím daru – elektrocentrály od 

m sta Šumperk. P evod se uskute ní darovací smlouvou.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24. Vydávání obecního zpravodaje
Na základ  iniciativy ob an  byl zastupitel m p edložen k projed-

nání návrh na vydávání obecního zpravodaje. Tiskovina bude erno-
bílá ve formátu A4 o cca 16 stranách a bude vycházet nepravideln
cca 4-5× ro n . Oficiálním vydavatelem bude Obec Malá Morava. Na 
dohodu o pracovní innosti budou zam stnáni ob ané Petr Mahel, 
Jaroslava Cehová, Kamila Tóthová a Arnošt Juránek jako lenové
redak ní rady, kte í budou zajiš ovat veškerou innost redaktor  a 
ponesou za ni také plnou odpov dnost. P edpokládané náklady na 
vydávání tiskoviny jsou cca 40 000 K  ro n .

2008/12/24: ZO schvaluje vydávání obecního zpravodaje.
Hlasování: 6:0:1 (schváleno)

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

2008/12/25: ZO schvaluje dopln ní rozpo tového provizoria 
na rok 2009 o tuto podmínku pro hospoda ení: „Lze erpat
prost edky na vydávání obecního zpravodaje“.

Hlasování: 6:0:1 (schváleno)

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

Žádosti o finan ní p ísp vky
Obec Malá Morava v sou asnosti eviduje tyto žadatele o p ísp vek

z rozpo tu obce:
1. Alienteam.cz
2. Hospic na Sv. Kope ku
3. Armáda spásy
Zastupitelstvu byl p edložen k projednání návrh aby již do konce 

roku 2008 nebyly žádné p ísp vky poskytovány a sou asné dob  vzít 
tyto žádosti pouze na v domí s tím, že rozhodnutí o p ísp vku bude 
p ijato v souvislosti se schvalováním rozpo tu na rok 2009.

2008/12/26: ZO bere na v domí žádosti o finan ní p ísp vky.

26. Zám r prodeje nemovitostí
26.1. Miroslava Kynclová
Paní Miroslava Kynclová požádala o koupi pozemku p. . 155/4 

– ostatní plocha a p. . 37- zastav ná plocha a nádvo í v k. ú. Sklené 
u Malé Moravy jako majitelka sousední nemovitosti p. . 200/1.

Parcela je v intravilánu obce, na ásti se nachází ve ejn  p ístup-
ná ú elová komunikace k dalším rekrea ním objekt m.

Po diskusi bylo navrženo vzhledem k existenci ú elové komuni-
kace na ásti tohoto pozemku neschválit zám r prodeje. Starosta 
nechal o návrhu neschválit zám r hlasovat.

2008/12/27: ZO neschvaluje zám r prodeje pozemku p. .
155/4 – ostatní plocha a p. . st. 32 - zastav ná plocha a nádvo-
í v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Hlasování: 7:0:0 (neschváleno)

26.2. Zoltán Šáro
Žadatel požádal o koupi ásti pozemku p. . 1875 – ostatní plo-

cha, ostatní komunikace v k. ú. Podlesí-m sto jako majitel soused-
ní nemovitosti – domu na p. . 250. Tato plocha je trvale oplocená, 
žadatel ji užívá už od doby kolaudace jako zahradu. Rovn ž je ás-
te n  zastav na stavbou jeho domu.

Jelikož pozemek delší dobu není užíván jako ve ejn  p ístupná
komunikace a sou asný stav této parcely to ani neumož uje, je 
zám r prodeje možný. S podmínkou, že ást pozemku kde je instalo-
vaný sloup VO z stane v majetku obce.

2008/12/28: ZO schvaluje zám r prodeje ásti nemovitosti p. 
. 1875 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Podlesí-

m sto.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26.3. Zem d lská stavba v Podlesí
P i oprav  chyby v údajích z katastru nemovitostí bylo zjišt no, že 

obec je majitelem pozemku p. . st. 113 a budovy zem d lské stavby 
na tomto pozemku v katastrálním území Podlesí-m sto. Jedná se o 
rozpadající se kamennou stodolu, která byla p i zavád ní do majet-
ku ohodnocena znalcem na cca 25 000 K . O koupi této budovy obec 
požádali dva zájemci: pan Jaromír Kreller, bytem XXX, a pan Diviš 
Stanislav, bytem XXX.

Pan Kreller o budovu žádá v souvislosti s výstavbou v trných
elektráren, chce zde vybudovat technické zázemí. Pan Diviš o budo-
vu žádá z titulu, že budovu od nepam ti užívá a má zde uskladn n

stavební materiál.
2008/12/29: ZO schvaluje zám r prodeje budovy zem d lské

stavby v k. ú. Podlesí-m sto v etn  pozemku p. . 113 – zasta-
v ná plocha a nádvo í o vým e 107 m2, na kterém je posta-
vena.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26.4. Lída Formanová
Žadatel Lída Formanová, bytem XXX, požádala o koupi pozemk

k výstavb  rodinného domu. Jedná se o pozemek p. . 224 – zastav -
ná plocha a nádvo í o vým e 173 m2, p. . 2265 – zahrada o vým e
324 m2 a ásti pozemku p. . 1899/3 – ostatní plocha, ostatní komu-
nikace a ásti 2264/1, ostatní plocha, ostatní komunikace. Uvedené 
pozemky nejsou v sou asnosti nikým užívány.

Zám r prodeje uvedených pozemk  je možný, ovšem za spln ní
t chto podmínek: p. . 1889/3 je možný prodej pouze té ásti, kte-
rá není ve skute nosti užívána jako ú elová pozemní komunikace a 
bude sloužit jako p ístupová cesta k budoucímu domu práv  z této 
komunikace. U p. . 2264/1 je nutno prov it, zda se na její ásti
nenachází rovn ž ú elová komunikace. V p ípad , že ano je možný 
prodej pouze ásti, kde se komunikace nenachází.

2008/12/30: ZO schvaluje zám r prodeje nemovitosti p. .
224 – zastav ná plocha a nádvo í o vým e 173 m2, p. . 2265 
– zahrada o vým e 324 m2 a ásti pozemku p. . 1899/3 – ostat-
ní plocha, ostatní komunikace a ásti 2264/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26.5. Karel Ku era
Žadatel požádal o koupi ásti pozemku p. . 650 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace v k. ú. Vysoká u Malé Moravy jako majitel sou-
sední nemovitosti p. . 150. Na tomto pozemku se nenachází žádná 
pozemní komunikace (místní ani ve ejn  p ístupná ú elová), která 
by bránila prodeji.

Nov  požadovaná ást se již ovšem nachází z ásti v pastevním 
areálu spole nosti Marwin v. o. s. Proto je v p ípad  uvažovaného 
prodeje nutno kontaktovat i vlastníky okolních nemovitostí a na 
základ  jednání up esnit možné ásti k prodeji a ásti jimi užívané 
nabídnout k prodeji nebo pronajmout jim.

2008/12/31: ZO schvaluje zám r prodeje ásti nemovitosti 
p. . 650 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vysoká 
u Malé Moravy.

Hlasování: 5:1:1 (schváleno)

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

27. Prodej nemovitostí – manželé ermákovi
O koupi ásti pozemku v k. ú. Malá Morava p. . 283/2 požáda-

li dne 28. 3. 2008 manželé ermákovi z d vodu rozší ení zahrady 
kolem jejich domu. Byl schválen a zve ejn n zám r prodeje. Žadate-
lé splnili podmínky prodeje, a to p esunutí p ístupové cesty.

2008/12/32: ZO schvaluje prodej nemovitosti p. . 283/12 
– ostatní plocha o vým e 42 m2 v k. ú. Malá Morava do vlast-
nictví Josefu ermákovi a Marii ermákové, bytem XXX, za 
cenu 420 K  + náklady spojené s p evodem.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

28. Informace o innosti kontrolního výboru obce v roce 2008
P edseda kontrolního výboru p. Š ambura Rostislav seznámil p í-

tomné se zprávou o innosti výboru a provedených kontrolách v roce 
2008. Jednotlivé výsledky a zápisy z kontrol jsou zapsány v „Knize 
zápis  kontrolního výboru“.

2008/12/33: ZO bere na v domí Informace o innosti kont-
rolního výboru obce v roce 2008.

29. innost finan ního výboru v roce 2008
Starosta obce seznámil p ítomné se zprávou o innosti výboru 

v roce 2007. Provedenými kontrolami nebyly zjišt ny žádné nedo-
statky. Výsledky jednotlivých kontrol jsou zapsány v „Knize zápis
finan ního výboru“.

2008/12/34: ZO bere na v domí Informace o innosti finan -
ního výboru obce v roce 2008.

30. Výstavba v trných elektráren
V minulosti byly obci doru eny 3 žádosti o souhlas s výstavbou 

v trných elektráren na území obce.
1. Klavarská elektrárenská v. o. s. Ústí nad Orlicí.
Žádá o souhlas s výstavbou elektráren o výkonu cca 4–6 MW v k. 

ú. K ivá Voda.
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2. Jaromír Kreller, bytem XXX.
Žádá o souhlas s výstavbou šesti elektráren o výkonu 6×2 MW v 

k. ú. K ivá Voda nebo Podlesí.
3. Ing. Bronislav Suchý a Pavel Suchý, bytem XXX.
Žádají o souhlas s výstavbou v trných elektráren na parcele 268/9 

v k. ú. Vlaské s výkonem 250 kW, 315 kW a 400 kW.
Na lo ském jednání zastupitelstva byl schválen p edb žný sou-

hlas se zám rem výstavby elektráren na území obce. Žadatelé byli 
vyzváni k dodání podrobn jších informací o navrhovaných stavbách. 
Ze všech žadatel  dodal tyto informace pouze p. Jaromír Kreller.

Proto je nyní na zástupcích obce aby se s kone nou platností vyjá-
d ili k t mto v trným elektrárnám, které by následn  byly za aze-
ny do velkého územního plánu Olomouckého kraje a také územního 
plánu obce Malá Morava.

Zastupitel m byl p edložen návrh na zorganizování ve ejného jed-
nání na které by byli pozváni zájemci o stavbu elektráren, ale i jejich 
odp rci a kde by mohla široká ve ejnost získat podrobn jší informa-
ce. Na základ  tohoto jednání by následn  byli osloveni všichni oby-
vatelé obce aby v malé anket  sd lili sv j názor. P i kone ném roz-
hodování se doporu uji ídit názorem v tšiny obyvatel obce a podle 

získaných informací s definitivní platností rozhodnout o budoucnosti 
v trných elektráren na území naší obce.

2008/12/35: ZO bere na v domí Informace o v trných elek-
trárnách.

31. Diskuse
Nebyly žádné p ísp vky do diskuze.

32. Návrh usnesení z jednání zastupitelstva
- p ednesl Milan Kubaník.
2008/12/36: ZO schvaluje návrh usnesení z 12. zasedání 

zastupitelstva.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

Další p ipomínky a nám ty nebyly, starosta obce pod koval zastu-
pitel m a ob an m za ú ast a v 17.30 hod. jednání ukon il.

Ov ovatelé zápisu: Josef Tem ák a Martin Tóth.
Zapsal Milan Kubaník.
Starosta obce Antonín Marinov.

P íloha . 2

Rozpo tový výhled obce Malá Morava na období 2009–2011
Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 3. 12. 2008 usnesením íslo 2008/12/09, v souladu s § 3 zákona . 250/2000 Sb. o rozpo tových pra-

vidlech územních rozpo t , schválilo rozpo tový výhled Obce Malá Morava na roky 2009–2011.
Rozpo tový výhled se sestavuje k zajišt ní stability pot eb a hospoda ení obce a je pomocným nástrojem orgán  obce sloužící pro st ed-

n dobé finan ní plánování rozvoje hospoda ení obce. Obsahuje základní údaje o p íjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a 
pohledávkách, o finan ních zdrojích a pot ebách dlouhodob  realizovaných zám r .

Základem pro sestavení rozpo tového výhledu je skute nost roku 2007 a rozpo et na rok 2008.
P íjmy
(Údaje uvedeny v tisících K )

§ POL. 2009 2010 2011
0000 1111 Da  z p íjmu fyz. osob ze závislé innosti 1 400 1 500 1 600
0000 1112 Da  z p íjmu fyz. osob ze sam. výd le né innosti 200 200 300
0000 1113 Da  z p íjmu fyz. osob z kapitálových výnos 100 120 130
0000 1121 Da  z p íjmu právnických osob 2 000 2 000 2 200
0000 1211 Da  z p idané hodnoty 200 300 350
0000 1332 Poplatky za zne išt ní ovzduší 0,5 0,5 1
0000 1337 Komunální odpad 245 245 320
0000 1341 Poplatek ze ps 17 17 17
0000 1342 Poplatek za rekrea ní pobyt 40 45 50
0000 1343 Poplatek za užívání ve ejného prostranství 2 2 2
0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 3 5
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 50
0000 1361 Správní poplatky 11 20 30
0000 1511 Da  z nemovitostí 650 700 900
0000 2460 Splátky p j ek Fondu rozvoje bydlení 126 200 250
0000 4112 Dotace ze státního rozpo tu 30 100 200
0000 4134 P evody z rozpo tových ú t 36 36 36
0000 4139 Ostatní p evody z vlastních ú t 21 21 21
1019 Celkem zem d lská innost 7 10 15
1031 Celkem p stební innost 146 150 150
2310 Celkem pitná voda 205 205 205
3314 Celkem innosti knihovnické 2 3 3
3392 Celkem zájmová innost v kultu e 6 7 8
3612 Celkem bytové hospodá ství 700 750 800
3619 Celkem ostatní programy rozvoje bydlení 10 20 30
3632 Celkem poh ebnictví 2 3 4
3722 Celkem sb r a svoz komunálních odpad 76 80 80
3723 Celkem sb r a svoz ostatních odpad 5 6 8
6171 Celkem innost místní správy 200 210 250
6310 Celkem obecné p íjmy a výdaje finan ních operací 40 40 40

Výdaje
§ 2009 2010 2011
1019 Celkem zem d lská a potraviná ská innost 44 50 60
1039 Celkem ostatní záležitosti lesního hospodá ství 100 100 150
2212 Celkem silnice 560 500 600
2221 Celkem provoz ve ejné silni ní dopravy 104 120 140
2229 Celkem ostatní záležitosti silni ní dopravy 90 100 120
2310 Celkem pitná voda 325 350 400
2321 Celkem išt ní a odvád ní odpadních vod 106 100 120
3111 Celkem p edškolní za ízení 420 450 470
3113 Neinvesti ní dotace na žáky základní školy 140 150 160
3314 Celkem innosti knihovnické 118 130 140
3392 Celkem zájmová innost v kultu e 159 170 180
3322 Celkem zachování a obnova kulturních památek 110 100 130
3326 Celkem zachování a obnova hodnot místního kult. d dictví. 100 100 130
3399 Celkem ostatní záležitosti kultury 19 25 30
3419 Celkem ostatní t lovýchovná innost 40 50 60
3421 Celkem využití volného asu d tí a mládeže 20 40 60
3612 Celkem bytové hospodá ství 1.300 1.500 1.600
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3631 Celkem ve ejné osv tlení 490 500 550
3632 Celkem poh ebnictví 70 80 90
3639 Celkem komunální služby 220 250 300
3721 Celkem sb r a svoz nebezpe ného odpadu 9 9 15
3722 Celkem sb r a svoz komunálních odpad 550 550 600
3723 Sb r a svoz ostatních odpad 20 30 40
3745 Celkem pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele 500 500 600
4314 Celkem pe ovatelské služby 10 20 30
5512 Celkem požární ochrana – dobrovolná ást 100 120 130
5519 Celkem ostatní záležitosti požární ochrany 24 30 40
6112 Celkem zastupitelstva obcí 800 900 1.000
6171 Celkem místní správa 1.400 1.500 1.600
6310 Celkem obecné p íjmy a výdaje finan ních operací 30 40 40

P íloha . 3

Vyhlášení rozpo tového provizoria Obce Malá Morava na rok 2009
Zastupitelstvo obce Malá Morava vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2009 

do schválení rozpo tu obce na rok 2009 rozpo tové provizorium a 
stanovuje tyto podmínky pro hospoda ení:

1. Výdaje na b žný provoz nebudou limitovány.
2. Celkové p íjmy za dané období nebudou limitovány.
3. Budou uvol ovány poskytnuté ú elové dotace z vyšších rozpo -

t  – nap íklad dotace pro MŠ a dotace pro MŠ z obecního rozpo tu
ve výši 1/12 m sí n  ze skute nosti lo ského roku.

4. Také lze erpat finan ní prost edky na zimní údržbu komunika-
cí, nákup uhlí a materiálu na drobné opravy kulturního domu.

5. Lze erpat výdaje na provád né revize dom , stroj  a za ízení
dle zákona.

6. Výdaje na platy zam stnanc , odm ny len m zastupitelstva a 

odvody se odvád jí v plném rozsahu ve stanovených termínech dle 
platné legislativy.

7. Lze erpat finan ní prost edky na havarijní opravy a b žnou
údržbu (komunikace, byty, ve ejné osv tlení, atd.).

8. Lze erpat finan ní prost edky za nákup zboží, služeb a prací 
objednaných nebo provedených v roce 2008.

9. Lze erpat prost edky na úhradu záloh elektrické energie, na 
zajišt ní dopravní obslužnosti, za vypracování da ového p iznání a 
ostatní innosti objednané v roce 2008.

10. Lze erpat prost edky na právní konzultace a zastupování.
11. Nebudou erpány prost edky na investi ní akce.
12. Lze erpat prost edky na vydávání obecního zpravodaje.
Schváleno usnesením . 2008/12/10 a 200/12/25 ze dne 3. 12. 2008.
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Pomoc pro zoufalé dlužníky
Po zve ejn ní n kolika p ísp vk  v regio-

nálním tisku se na ob anskou poradnu stále 
více obracejí klienti, kte í mají problémy se 
zadlužováním.

Abyste se do dluh  nedostali, odpov zte si 
na následující otázky:

Skute n  pot ebujete danou v c i službu, 
kv li které se zadlužujete?

Odpovídá zboží i služba vašim skute -
ným pot ebám? Využijete všechny funkce i 
velikost?

Jste si v dom/a i výše dodate ných nákla-
d , nap . koup  opot ebovatelného p íslu-
šenství.

Spo ítali jste veškeré energetické náklady?
Up ímn  - nekupujete si zboží i službu 

jen proto, abyste ukázal/a, že na zboží nebo 
službu máte?

Bude vám výrobek nebo služba sloužit i po 
uhrazení poslední splátky?

Nenašel/nenašla jste žádný levn jší výro-
bek na trhu, který vám p inese stejný uži-

tek, jen není tolik propagovaný?
Zeptal/a jste se vašich nejbližších, zda by 

vám nep j ili bezúro n ?
Myslíte si, že ti, kte í vám p j ují, budou 

k vám stejn  vst ícní a chápaví, až nebudete 
moci splácet?

Nevadí vám, že je do ceny výrobku zahr-
nuta i zna ka, vzhled a reklama?

Zeptali jste se na p j ku i prodejce a v 
bankách ve vašem okolí? Srovnali jste si 
podmínky p j ky?

Neru íte n komu z vašich blízkých, aniž 
byste velmi dob e znali jeho/její sou asnou
finan ní situaci?

Nehrozí vám nebo vašim blízkým po dobu 
splátek zdravotní problémy? Nenachází se 
váš zam stnavatel ve finan ních t žkos-
tech?

Bude možné v p ípad  nenadále zvýše-
ných výdaj  p evést n které vaše platby do 
doby, kdy již nebudete splácet p j ku?

Ob anská poradna

Nejlepší ležáky v Evrop  se va í na Morav
Potvrdily to výsledky sout že European 

Beer Star, ve které bodovaly známé pivní 
zna ky Holba i Zubr. Holba Premium zís-
kala st íbrnou medaili a hned za ním se 
umístil Zubr Premium a stal se tak bronzo-
vou pivní hv zdou. Medaile jim byly ud le-
ny za jedine nou chu  a prvot ídní kvalitu, 
kterou posuzovalo 65 pivovarských exper-
t  z 16 zemí. Sv tlé ležáky Holbu i Zubr 
za adili mezi evropskou špi ku a ud lili
jim titul Evropská pivní hv zda 2008. Zubr 
tímto potvrdil úsp ch z minulých let, kdy v 
sout ži získal dvakrát zlato.

Medaile p evzali 13. listopadu na Brau 
Beviale v Norimberku zástupci pivovar
Zden k Kone ný, p edseda p edstavenstva
pivovaru Holba a Nataša Rousková, slád-
ková pivovaru Zubr.

„Na získaná ocen ní jsme skute n  hrdi. 
Koneckonc  potvrzují, že naše strategie 
va it tradi ní pivo klasickou technologií má 
úsp ch nejen u konzument , ale i ve sv -
t   mezinárodních odborník ,“ po p evzetí
medaile vyjád il Zden k Kone ný.

Pov stnou sílu chuti ob ma ocen ným
piv m p ináší klasická technologie výroby 
– d kladné pova ení na dva rmuty, kvaše-
ní na otev ené spilce a dlouhá doba zrání v 
ležáckých sklepích. V Holb  i v Zubru pivo 
va í na p edem danou stup ovitost, takže 
jeho ed ní vodou je p edem vylou eno
stejn  jako nap . um lé dobarvování. Piva 
obou zna ek se vyzna ují charakteristickou 
plnou chutí, dobrým ízem a p íjemnou
ho kostí. Co vede k získaní t chto vlast-
ností uvedla Nataša Rousková, která va í
pivo s nejv tším po tem medailí v eské
republice: „Aby m lo pivo správnou chu ,
vyžaduje nejen kvalitní suroviny, ale p e-
devším as. Zatímco u nás je pivo hotové za 
2 m síce, výroba europiv je dnes zkrácená 
na minimum, zhruba tak 14 dní a na jeho 
chuti je to znát. Práv  dlouhá doba dozrá-
vání ovliv uje správný íz, takže naše pivo 

není t eba nadm rn  dosycovat.“ Jen letos 
si z prestižních degusta ních sout ží Zubr 
odvezl 6 medailí, z toho 3 zlaté.

Sout ž European Beer Star oce uje to, co 
zajímá také konzumenty - jak pivo chutná, 
jeho v ni, dojem po napití a celkovou kvalitu. 
Pat í k nejvýznamn jším na sv te a po ádá ji 
Svaz st edních pivovar  v Bavorsku spolu s 
Asociací malých nezávislých pivovar  v Evro-
p . Její koncept vychází z jedine nosti piva a 
jeho vnímání jako kulturního d dictví. Hlav-
ním smyslem je p edstavit chu ov  r znoro-
dá piva široké ve ejnosti a sou asn  posílit 
fenomén jejich výjime nosti. Jde zejména o 
produkty malých a st edních výrobc , které 
se od chu ov  identických europiv liší nejen 
vlastnostmi, ale také výrobou. Snahu o pro-
sazení vysoké kvality a r znorodosti chuti 

piva potvrzuje i zájem o ú ast ve jmenované 
sout ži. Letos se v ní utkalo 688 druh  piv ve 
42 kategoriích, což je rekordní po et a dává 
sout ži mimo ádný význam. K nejsiln jším 
pat í práv  kategorie Pilsner Bohemian style, 
ve které bodoval Zubr i Holba.

Oba pivovary jsou ryze eské a pivo v 
nich va í eští sládci. Co do výstavu se adí
ke st edním výrobc m piva a na st ední
Morav  drží zna ky Holba a Zubr 30pro-
centní podíl trhu. Hrají významnou roli 
nejen jako významní producenti a zam st-
navatelé ve svém regionu, ale zásadní je 
také jejich pozice p i zachování tradice 
eského pivovarnictví a pestrosti nabídky 

konzument m.
Hana Matulová
Pivovar Holba
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Odpad v otázkách a odpov dích
1) Co je komunální odpad?
Složky komunálního odpadu jsou:
- nebezpe ný odpad,
- využitelné složky,
- objemný odpad,
- zbytkový odpad.
2) Co je nebezpe ný odpad?
Zbytky rozpoušt del, kyseliny, fotochemi-

kálie, pesticidy, chemicky zne išt né obaly, 
zá ivky a jiný odpad obsahující rtu  (výboj-
ky, rozbité teplom ry atd.), ledni ky, upot e-
bené motorové a p evodové oleje, tuky, zbyt-
ky barev, lepidel, léky, mono lánky, olov né
akumulátory, spot ební elektronika (po íta-
e, rozhlasové i televizní p ijíma e atd.).

Kam s ním?
2× ro n  mobilní svoz – erven, zá í (p es-

ný termín bude vyhlášen).
Další možností je uložení do Sb rného

dvora spole nosti Služby m sta Králíky, s. r. 
o. Do sb rného dvora mohou bezplatn  uklá-
dat odpad fyzické osoby vlastnící nemovitost 
nebo mající trvalé bydlišt  v obci Malá Mora-
va (po p edložení ob anského pr kazu).

3) Kam s t íd ným odpadem ?
Ob ané mohou bezplatn  ukládat vyt íd -

ný odpad z domácností do kontejner , které 
jsou rozmíst ny na více než 15 místech v 
obci a jejím okolí. Kontejnery jsou rozd leny:
PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY, SKLO, 
PAPÍR. Další možností je bezplatné uložení 
t íd ného odpadu ve Sb rném dvo e spole -
nost Služby m sta Králíky, s. r. o.

PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY 
(nádoba žlutá)

Pat í sem - PET lahve, plastové nádoby a 
lahve, plastové sá ky a fólie, isté plastové 
obaly od mléka a ostatních mlé ných výrob-
k , plastové tašky, isté kelímky od jogurt ,
výrobky z plast  a nápojové kartony.

Do kontejneru naopak nepat í bakelit, 
guma, PVC, linoleum, pneumatiky.

SKLO (nádoba zelená)
Pat í sem bílé nebo barevné sklo, vymyté 

sklen né láhve, zava ovací sklenice, výpln
oken.

Do kontejneru nepat í zá ivky, porcelán, 
keramika, plexisklo, kovové uzáv ry lahví, 
autosklo, drát né sklo, zrcadla, plné nebo 
zne išt né láhve a nádoby.

PAPÍR (nádoba modrá)
Pat í sem noviny, asopisy, kancelá ský

papír, reklamní letáky, knihy, sešity, kra-
bice, lepenka, kartón, papírové obaly (nap .
sá ky).

Do kontejneru nepat í mokrý, mastný 
nebo jinak zne išt ný papír, uhlový a vos-
kovaný papír, použité plenky a hygienické 
pot eby.

4) Kam s dalším využitelným odpa-
dem (železo, barevné kovy)?

2× ro n  mobilní svoz – erven, zá í (p es-
ný termín bude vyhlášen). Další možností je 
uložení do Sb rného dvora spole nosti Služ-
by m sta Králíky, s.r.o. Do sb rného dvora 
mohou bezplatn  ukládat odpad fyzické oso-
by vlastnící nemovitost nebo mající trvalé 
bydlišt  v obci Malá Morava (po p edložení
ob anského pr kazu).

Dále nap íklad sb rny surovin:
HOPR – ulice Jílová 2,787 01 Šumperk.

Tel.: 583 285 934, GSM: 724 837 959, otevíra-
cí doba: Po-Pá: 8:00–16:00 hod.

Metalšrot Tluma ov, a.s. – Provozovna 
Šumperk. Tel.: 583 211 397, otevírací doba

Po, St, Pá: 6:30-14:30 a Út, t: 6:30–16:00 
hod.
5) Co je to objemný odpad?
Vy azené kusy nábytku, matrace, umý-

vadla, pneumatiky, obaly v tších rozm r ,
koberce, tabulové sklo, vany, r zné p ístro-
je, za ízení (pra ky, televize atd.), apod.

Kam s ním?
2× ro n  mobilní svoz – kv ten, íjen

(p esný termín bude vyhlášen).
Další možností je uložení do Sb rného

dvora spole nosti Služby m sta Králíky, s. r. 
o. Do sb rného dvora mohou bezplatn  uklá-
dat odpad fyzické osoby vlastnící nemovitost 
nebo mající trvalé bydlišt  v obci Malá Mora-
va (po p edložení ob anského pr kazu).

6) Co je to zbytkový odpad?
Odpad z domácnosti po vyt íd ní využitel-

ných složek a nebezpe ného odpadu (nap .
kuchy ské odpadky, smetí, konzervy, popel, 
zne išt ný papír, zne išt né plasty, papíro-
vé pleny, apod.)

Kam s ním?
Pouze tento odpad pat í do popelnic. Zbyt-

kový odpad lze také odkládat do dostate n
pevných igelitových pytl . Pravidelný svoz 
probíhá vždy každý druhý pracovní den v 
lichém týdnu (úterý 1× za 14 dní). Sb rné
nádoby (popelnice 110 l, 240 l, kontejnery 
1 100 l, p ípadn  igelitové pytle) si každý 
zajiš uje na vlastní náklady.

7) Co je to zp tný odb r n kterých
výrobk ?

Vybrané výrobky: oleje, elektrické akumu-
látory, galvanické lánky a baterie, výboj-
ky a zá ivky, pneumatiky, elektroza ízení
pocházející z domácností. Zp tným odb -
rem se rozumí odebírání použitých výrobk
povinnými osobami (výrobci) od spot ebitel
bez nároku na úplatu za ú elem jejich využi-
tí nebo odstran ní.

Poslední prodejce je povinen p i prode-
ji výrobk , na které se vztahuje povinnost 
zp tného odb ru, informovat spot ebitele o 
zp sobu zajišt ní zp tného odb ru t chto 
použitých výrobk . V p ípad , že tak neu iní, 
je povinen tyto použité výrobky odebírat p í-
mo v provozovn , a to bez nároku na úplatu 
od spot ebitele, po celou provozní dobu a bez 
vázání odebrání použitých výrobk  ur ených 

ke zp tnému odb ru na nákup zboží.
Drobné elektroza ízení je možno také 

bezplatn  odevzdat do e-box  od spole nosti
ASEKOL. Tyto e-boxy jsou umíst ny v budo-
v  obecního ú adu ve Vysokém Potoku a v 
prodejnách smíšeného zboží v Malé Morav
a Podlesí.

8) Co s rostlinným odpadem ze zahrá-
dek?

Odpad ze zahrádek lze:
- kompostovat na svém pozemku i

zahrádce,
- spalovat jen suchý rostlinný materiál s 

maximální ohleduplností a s p ihlédnutím k 
místním a pov trnostním podmínkám (kou
nesmí obt žovat sousedy).

Spalování rostlinného materiálu, který 
není suchý, je zakázáno.

9) Co je to autovrak a kam s ním?
Autovrak je každé úplné nebo neúplné 

motorové nebo nemotorové vozidlo, které 
bylo ur eno k provozu na pozemních komu-
nikacích pro ú el p epravy osob, zví at nebo 
v cí a stalo se odpadem dle § 3 zákona .
185/2001 Sb., o odpadech. Každý, kdo se 
zbavuje autovraku, je povinen p edat pouze 
osobám, které jsou provozovateli za ízení k 
využívání, odstra ování, sb ru nebo výkupu 
autovrak .

Nap íklad:
HOPR – ulice Jílová 2,787 01 Šumperk.

Tel.: 583 285 934, GSM: 724 837 959, otevíra-
cí doba: Po-Pá: 8:00–16:00 hod.

Metalšrot Tluma ov, a. s. – Provozovna 
Šumperk. Tel.: 583 211 397, otevírací doba
Po, St, Pá: 6:30-14:30 a Út, t: 6:30–16:00 
hod.

10) Kde lze objednat kontejner pro 
objemný odpad, stavební su , odpad ze 
zelen  atd.?

Služby m sta Králíky, s. r. o. R žová 462, 
561 69 Králíky, tel./fax: 465 631 320, e-mail: 
sluzby.mesta.kraliky@email.cz

PROVOZNÍ DOBA SB RNÉHO DVORA 
KRÁLÍKY

Do 15. 4. 2009 - Po a St 6.00-14.00 hod., 
Pá 6.00-16.00 hod.

Od 16. 4. do 15. 10. 2009 - Po, St 6.00-
14.00 hod., Pá 6.00-17.00 hod. a So 8.00-
12.00 hod.

Poplatek za odpady, který 
zaplatíme v roce 2009

Místní poplatek za provoz systému shro-
maž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využí-
vání a odstra ování komunálních odpad
(dále jen „poplatek za odpad“) se v roce 
2009 nezm nil.

Poplatek 400 K  na rok platí:
1. Fyzická osoba, která má v obci Malá 

Morava trvalý pobyt.
2. Každá fyzická osoba, která v obci Malá 

Morava vlastní stavbu ur enou nebo slouží-
cí k individuální rekreaci.

Splatnost poplatku pro osoby s trva-
lým pobytem:

Za první pololetí do 30. dubna, za druhé 
pololetí do 31. íjna 2009.

Splatnost poplatku pro vlastníky 

chat a chalup:
Do 30. ervna 2009.
Platba je možná v hotovosti v pokladn

obce, složenkou, nebo bezhotovostn  na ú et 
obce vedený u Komer ní banky, a. s., pobo -
ka Králíky, íslo ú tu: 6727-841/0100; jako 
variabilní symbol uve te své rodné ís-
lo.

Upozorn ní p i bezhotovostní plat-
b :

Bezhotovostní platbu je nutno p edem
poštou nebo e-mailem avizovat, aby ji bylo 
možno ádn  zaú tovat práv  k vaší osob .
V avízu platby, prosím, uve te své jméno, 
adresu trvalého pobytu, adresu chaty nebo 
chalupy a své rodné íslo, které použijete 
jako variabilní symbol platby.
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Jaký byl lo ský Mikuláš?
Jsou za námi nejkrásn jší svátky v roce 

- Vánoce, ale ješt  d íve, než nám Ježíšek 
nad loval dárky pod strome ek, p išel k 
nám v doprovodu erta a and la nad lovat
také Mikuláš.

Ty nejmenší navštívil 5. prosince v Mate -
ské škole ve Vysokém Potoku, pak byl ve er
u každého dítka doma a 6. prosince zavítal 
také na Vojtíškov, kde prob hla Mikulášská 
nadílka v prostorách Pensionu Sport. Miku-
láš však nezapomn l ani na d ti na Vysoké, 
nad loval tu v d eváku u Reichl .

Mikuláš, jako historická postava, opravdu 
žil. Je jedním z nejpopulárn jších svatých 
v eckých a latinských církvích. Narodil se 
n kdy v letech 280-286 v eckém Patrasu. 
Jako mladík byl biskupem v My e, v dneš-
ním Turecku.

Za vlády Galeria Valeria Maxima byl zajat 
a mu en. Je známo, že zem el 6. prosince 
n kdy v letech 343-352, jako ob  pronásle-
dování k es an . Svátek se proto slaví práv
v den jeho úmrtí. O slávu Mikulášova kultu 
se dnes d lí dv  m sta - Demre v Turecku, 

d ív jší Myra, místo biskupova úmrtí a Bari 
v Itálii, kde jsou od roku 1087 uchovány jeho 
ostatky v basilice sv. Mikuláše.

Svatý Mikuláš je považován za patrona 
Ruska, Lotrinska, ale i Amsterodamu. Je 
nejen ochráncem d tí, ale i ministrant ,
panen, cestujících, advokát , soudc , notá-

, obchodník , lékárník , hostinských, lod-
ník , rybá , námo ník , peka , ezník ,
sládk , hasi  i v z .

Do Evropy se tradice mikulášských oslav 
dostala z Ruska. V 10. století se v N mecku
zrodil oby ej, který z stal zachován dodnes. 
V podve er 6. prosince navšt vuje Mikuláš v 
doprovodu erta a and la d ti a obdarovává 
je nebo kárá za neposlušnost.

A pro  Mikuláše doprovází ert a and l?
ert zt les uje samotného satana, který 

p edstavuje zlo a trest. Zlobivé d ti trestá 
holí nebo hrozí peklem. Aby Mikuláš vyvážil 
zlo dobrem, doprovází ho také and l. Celý 
tento rituál p edstavuje vít zství Krista nad 
áblem.

Kamila Tóthová

Mé putování po stopách Podb lníka
Do rukou se mi dostal m sí ník Nové Krá-

licko. Bylo tam psáno o Podb lníkovi, pánu 
Králického Sn žníku. Babi ka mi ten p íb h
vypráv la, ale znám ho trochu jinak, n které
pasáže chyb jí. Rozhodl jsem se tedy do t ch
míst zajet a zjistit, co je pravda na p íb hu
o kameni života.

Jelikož bydlím v Praze, rozhodl jsem si 
ud lat sobotní výlet a jít pos topách pána 
vládnoucího Sn žníku. Vyhledal jsem si, 
kde leží Malá Morava a vydal se vlakem za 
dobrodružstvím.

Z Prahy jsem vyjel brzy ráno, o p l šesté, a 
na malém nádraží Podlesí jsem byl kolem devá-
té. Vydal jsem se po silnici proti proudu eky, 
její p íjemné šum ní m  doprovázelo až ke sty-
lové hosp dce, kde jsem se zeptal na další ces-
tu. Lidi mi ochotn  poradili a já pokra oval za 
tajemstvím. Podle babi ky jsem m l narazit na 
prašnou cestu, po ní se prý dostanu do Olšov-

ské zem  sk et . Poznám ji podle obrovské olše 
a její v tve mi mají ukázat cestu dál. Na tom 
míst  má být také pomník. Podle pov sti bude 
proklet ten, kdo to místo zni it chce.

Na prašnou cestu jsem narazil, vyšel jsem 
po ní na horizont a spat il vesnici. Ale kde je 
to místo zázra né a magické?

Na louce jsem potkal v ela e. Ten mi uká-
zal olši, která st eží bránu do zem  sk et ,
olši, o které mi vypráv la babi ka. Zavedl 
m  do hájku a já uvid l malý d ev ný k ížek.
„To je hrob mladého muže, kterému puklo 
srdce žalem a jeho duše bloudila staletí po 
zemi,“ ekl v ela .

Ale já musím dál, musím najít strom. 
Podb lník se zde m l rozlou it s p áteli, než 
šel plnit své poslání do hor. Strom vysadila 
vlaštov í víla a víla Rozvodnice vytáhla ze 
zem  silný pramen, aby m l dostatek vláhy. 
Ten strom jsem našel, ale pouze polena. Že 

bych p išel pozd ? Ne, je tady ješt  jeden, 
mali ký, ten jist  také vysadila víla, aby 
byla zachována památka na pána Králické-
ho Sn žníku. Je to velmi kouzelné místo, ale 
n co jako by m  hnalo dál!

Po ád stoupám výš a výš, nádhernou 
krajinou, jako by m  p itahoval magnet, 
p icházím na samý vrchol hory. Nacházím 
zde krásný kámen ve tvaru slona a klokot 
pramene m  zaráží, jako by na m  mluvil. Že 
bych to místo p eci jenom našel? eka m  na 
po átku vítala a pramen té samé eky mi te
íká: „Už jsi tady, lov e, sedni si a po ádn

se nadechni, a  m žeš vycítit tu sílu kamene 
života a na erpat novou energii!“

S krásnými pocity a odpo atý se vracím 
zp t dom . Na tohle místo nikdy nezapome-
nu a co nejd íve se sem vrátím!

Pavel Kozina
Praha 5

Z toho nep eberného množství zajímavých obrázk , které kreslily d ti na Mikulášské 
nadílce ve Vojtíškov , p etiskujeme alespo  ty od Nadi Kure kové a Ani ky Sklená ové.
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Vojtíškov

Ves byla samostatná do roku 1960, od té 
doby je ástí Malé Moravy. Katastr o rozlo-
ze 699 hektar  se zvedá z údolí eky Moravy 
(nadmo ská výška kolem 450 metr ), jež tvo í
jeho jižní hranici, k severu. Vesnice dostupná 
silnicí, jež odbo uje z komunikace od Hanušo-
vic, leží v nadmo ské výšce 631 metr . Tém
na západní hranici katastru, na konci silni -
ky odbo ující z údolí eky Moravy, je situová-
na osada Valbe ice. Když byly v roce 1949 k 
Vojtíškovu p ipojeny obce Vlaské a Vysoká, 
rozší il se katastr na 1 499 hektar .

Vojtíškov (n mecky Woitzdorf) byl v minu-
losti vesnicí s n meckým obyvatelstvem, 
jehož po et m l od poloviny 19. století mírn
sestupnou tendenci. V roce 1900 žilo ve 122 
domech 657 obyvatel. Mezi 536 obyvateli 
v roce 1930 bylo jen p t ech . Po odsunu 
n meckého obyvatelstva a novém osídlení 
žilo ve Vojtíškov  v roce 1950 ve 123 domech 
jen 191 obyvatel, ve spojené obci (s Vlaským a 
Vysokou) ve 213 domech 366 obyvatel. V roce 
1991 bylo ve Vojtíškov  trvale obydleno pou-
hých 23 domk  a v nich žilo 116 obyvatel.

První zmínka o vsi je roku 1325. Tehdy 
byla spolu s n kolika dalšími vesnicemi daro-
vána kolštejnskou vrchností (Kolštejn - dnes 
Branná) cisterciáckému klášteru v Kamneci 
(dnes Polsko). Své pojmenování odvozuje od 
oblíbeného eského osobního jména Vojt ch 
a v zápise zmín ného darování jsou uvede-
ny dokonce dv  vsi téhož jména (utrumque 
Woycesdorph). Je pravd podobné, že vedle 
staršího Vojt chova (u Vysoké) existovala 
mladší osada, pro jejíž pojmenování bylo v 
roce 1575 užito zdrobn liny Vojtíškov. P í-
slušnost ke klášternímu zboží byla jen epizo-
dou, Vojtíškov spolu s dalšími vesnicemi se 
brzy vrátil ke kolštejnskému panství a až do 
zániku patrimoniálního z ízení z stal jeho 
sou ástí. Již v pr b hu 16. století se Vojtíš-
kovští vykoupili z robotních povinností. P ed 
rokem 1584 byl ve vsi svobodný dv r. Pod-
le lánového rejst íku z roku 1677 tu bylo 37 
usedlík .

Když byl v roce 1791 zrušen vrchnostenský 
dv r, byla na jeho pozemcích založena osa-
da Walbergsdorf („ležící v horách mezi lesy“), 
pro niž bylo od roku 1906 dosti nešt stn  uží-
váno eského názvu Vlaské. asté zám ny se 
sousední obcí Vlaské byly d vodem k návra-
tu k p vodnímu názvu v po ešt né podob

Valbe ice. V roce 1834 žilo ve Vojtíškov  546 
obyvatel v 74 domech, ve Walbergsdorfu 100 
obyvatel ve 20 domech.

Vpolovin  16. století stála ve Vojtíškov
d ev ná evangelická modlitebna, v 17. stole-
tí upravená pro katolické bohoslužby. V roce 
1784 byla z ízena kuracie a roku 1859 fara 
p i kostele Narození Panny Marie, postave-
ném v letech 1807-1809. Se z ízením duchov-
ní správy bylo z ejm  zahájeno vyu ování v 
n mecké, pozd ji dvojt ídní škole.

Po roce 1848 byl Vojtíškov za len n do 

soudního okresu Staré M sto v politickém 
okrese Šumperk. V roce 1887 byla zahájena 
výroba d ev ných flok  a udržela se do konce 
dvacátých let minulého století, ve 30. letech 
byla v provozu bednárna. Dv r velkostatku 
Ruda nad Moravou o rozloze 126 hektar  byl 
za první pozemkové reformy rozparcelován. 
V obci bylo sídlo lesního revíru, velkostatku 
Kolštejn a v mezivále ném období státní mys-
livna. Politickému životu dominovali n me tí 
agrárníci (ve 20. letech v sudeton meckém 
volebním bloku) a sociální demokraté. Ob
strany si sv j vliv udržely i ve 30. letech, p e-
sto však volební vít zství v roce 1935 náleželo 
henleinovc m.

Po roce 1945 došlo ve Vojtíškov  k vým n
obyvatelstva, ale obec se postupn  vylid ova-
la. Už v roce 1949 bylo ve Vojtíškov  založeno 
JZD, které pak bylo v roce 1958 za len no do 
hanušovického státního statku. V roce 1990 
sloužil pot ebám místních obyvatel jediný 
obchod se smíšeným zbožím.

Vlastiv da šumperského okresu,
vydalo v roce 1993

Okresní vlastiv dné muzeum v Šumperku
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Sobota 14. 2. 2009 v 19.00 hod.
Kulturní d m Hanušovice

Pátek 13. 3. a sobota 14. 3 v 19.30 hod.
Klub Na St elnici Králíky

VSTUPNÉ  50 K

Losovací volejbalový turnaj
Dne 6. 9. 2008 se konal ve sportovním are-

álu Penzionu Sport ve Vojtíškov  již 4. ro -
ník losovacího turnaje ve volejbale.

Sluncem zalitá sobota p ilákala padesát-
ku sportovních nadšenc . Vyhrát mohl kaž-
dý, jelikož v tomto turnaji nezáleží jak zdat-
ný jsi v odbíjené, ale p edevším jak rychle se 
sehraješ s družstvem, do kterého jsi byl vylo-

sován. Takže i úplný laik m že hrát s ost í-
lenými volejbalisty a na turnaji zvít zit.

Turnaj se vyda il a spokojení ú astníci se 
již t ší na další ro ník, který se bude konat 
op t za rok, v p ibližn  stejném termínu.

Chcete si zasportovat a seznámit se s novými 
lidmi? Neváhejte a na pátý ro ník p ije te!

Kamila Tóthová

Jak si rohá  cht l vzít Rosinku ze ženu
(Podb lníková pohádka)
V Olšovské zemi, pod vzrostlými olšemi 

bydlely malé víly, které se jmenovaly Rosin-
ky. Tan ily v kapkách rosy a když sluní -
ko rosu vysušilo, schovávaly se pod lístky 
kv tin pomn nek a opatrovaly jejich modré 
kvítky. Rosinky bývaly stále veselé, roztan-
ené, protože nem ly žádné starosti, a tak si 

celý den jen zpívaly.
Až jednou se událo n co ne ekaného. Jed-

na malá Rosinka byla velmi zv davá. Ráda 
se toulávala kolem pot ku. Nakukovala pod 
vymleté b ehy, pod kameny, kde se ukrývali 
r zní živo ichové, jako brouci, žabky, mloci a 
olci. N kdy našla také pelíšek malé myšky 

nebo melá í dolík. Jednoho dne ji neposedné 
nožky zanesly až k mok inám. Za velkým plo-
chým kamenem v dí e bydlel zlý brouk rohá .
Na hlav  m l veliká kusadla a t mi všechno 
okusoval. Liboval si: „To je dob e, že mám tak 
velká kusadla. Každý se m  bojí a musí mi 
všechno dát, co si jen budu p át. Cha chááá!“

Smál se na celé kolo, až se tráva okolo jen 
prohýbala. P emýšlel a p emýšlel, jak by 
všem brouk m dokázal, že je ze všech nej-
v tší, nejchyt ejší a nejbohatší. Jak tak p e-
mýšlel, najednou uvid l vílu Rosinku.

„To by bylo n co,“ pomyslel si rohá ,
„Chytnu si rozinku a vezmu si ji za ženu! 
Takovou ženu žádný brouk nemá!“ Potom 
p ipravil na Rosinku past. Kolem krásné 
kapi ky rosy omotal stéblo trávy a íhal.
Když se Rosinka p iblížila, zatáhl za n j a 

malá víla byla chycena. Rohá  se radoval, 
ale Rosinka plakala:

„Jak se dostanu dom ? Jak se dostanu do 
Olšovské zem ? Te  už nebudu tan it mezi 
kapi kami rosy. Nožka mi uvízla ve stéb-
le trávy a nemohu s ní hnout. Zlý rohá  si 
m  vezme za ženu! Achich ouvej,“ plakala 
Rosinka a plakala...

Když plá í víly, tak každá slzi ka, která jí 
spadne z o ka, zazvoní jako malý zvone ek.  A 
jak jí ty slzi ky padaly, ozývalo se taky zvon -
ní. A to zvon ní uslyšeli sk eti. Ti hned poznali, 
co takové zvon ní znamená. „To plá e Rosinka, 

malá víla. Musíme se podívat, co se jí špatného 
p ihodilo!“ volali sk eti. Rychle si nazuli svo-
je st evíce s ostrou špi kou a malou ostruhou. 
T ikrát dupli a už byli za velkým kamenem. 
Našli malou vílu, sundali jí z noži ky smy ku 
ze stébla trávy, posadili ji na malý vozí ek a 
ujížd li s ní do Olšovské zem .

Všichni se radovali, že to nakonec tak dob-
e dopadlo.

A co rohá ? Ten z stal za velikým kame-
nem sám. A Rosinka? Byla stále zv davá,
ale už nikdy nikam nechodila sama.

Milena Br áková
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Novoro ní p íb h
Starý ježek sed l docela spokojen  nad svým 

šípkovým pun em, když za aly hodiny práv
odbíjet poslední hodinu starého roku, náhle však 
vysko il a vyk ikl: „Jak jsem na to mohl zapome-
nout!“ „Na co?“ ekla jeho manželka, paní ježková. 
„Ach, rval bych si bodliny nad svou zapomn tlivos-
tí,“ ekl ježek, „slíbil jsem plchovi, že ho k Nové-
mu roku zatahám za ucho, protože spí zimním 
spánkem a nikdy by mi neodpustil, kdybych ho 
nevzbudil. P ines mi boty, musím honem za ním.“ 
„Ale to je nerozum,“ ekla jeho manželka, paní jež-
ková, „plch bydlí na druhém konci lesa a za hodi-
nu se tam po svých noži kách nedobatolíš.“ M la 
samoz ejm  pravdu, a tak p emýšleli, co by m li 
ud lat. Tu kolem b žela myš. „Ó, má milá myško,“ 
ekl jí ježek, „ud lej mi tu laskavost, b ž rychle k 

plchovi a zatahej ho za ucho, slíbil jsem mu, že 
ho p ed za átkem Nového roku probudím.“ Myš 
tedy utíkala, ale sníh byl vysoký a cesty byly zata-
raseny navátými kopci záv jí, a tak si myš ek-
la: „Kdepak, nesta ím dojít v as.“ Tu spat ila na 
strom  veverku. „Ach, milá veverko,“ ekla jí myš, 
„ud lej mi tu laskavost, zasko  honem k plchovi 
a zatahej ho za ucho, ježek mu slíbil, že ho ur it
p ed za átkem Nového roku probudí, a já to zase 
slíbila ježkovi.“ Veverka cht la u init, o  ji myš 
prosila, ale na v tvích byla spousta sn hu a vršky 
jedlí se necht ly ohýbat, jak byly zmrzlé, a tak si 
veverka ekla: „Kdepak, nesta ím dojít v as.“ Tu 
spat ila, že opodál d epí sý ek. „Ach, milý sý ku,“ 
ekla radostn  veverka, „ud lej mi tu laskavost, 

zale  honem k plchovi a zatahej ho za ucho, ježek 
mu slíbil, že ho ur it  p ed za átkem Nového roku 
probudí, a myš to slíbila ježkovi a já myšce.“ Sý ek 
tedy let l, co mu síly sta ily, a když byl úpln  bez 
dechu, ale p esn  ve dvanáct, dolet l k plchovu 
obydlí, zatahal ho za ucho a zavolal: „Probu  se, 
plchu, probu  se, práv  za al Nový rok!“ „To je 
krásné, to je p ekrásné,“ ekl plch š astn  a hned 
se obrátil na druhou stranu, „to tedy mohu ješt
spát celé dlouhé t i m síce.“

Z Mate ídoušky
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Po podzimní ásti TJ Sokol Malá Morava devátý
Našim fotbalist m se A. skupin  III. t ídy okresního p eboru zatím 

p íliš neda í. Po devíti utkáních podzimní ásti sout že jediné utkání 
vyhráli, ty ikrát remizovali a stejný po et st etnutí také prohráli. 
Sedmibodový zisk zatím sta í jen na p edposlední místo tabulky.

V me, že se vše k lepšímu zm ní s nástupem do odvetné jarní 
ásti sout že a že se poda í pro tým získat tolik pot ebné erstvé

posily. Pop ejme našim fotbalist m hodn  sportovního št stí na 
kopa kách.

Tabulka po skon ení podzimní ásti sout že:
 1. Záb eh 9 8 1 0 32:15 25
 2. Ob dné 9 5 2 2 20:14 17
 3. Hrabišín B 9 5 1 3 25:13 16
 4. Rovensko 9 4 3 2 17:14 15

 5. Kamenná 9 3 3 3 17:19 12
 6. Viký ovice B 9 3 2 4 18:13 11
 7. Jedlí 9 3 2 4 10:14 11
 8. Bohutín 9 3 1 5 13:20 10
 9. Malá Morava 9 1 4 4 17:23 7
 10. Nový Malín B 9 0 1 8 7:31 1

Pozvánka na nejbližší utkání jarní ásti:
Hraje-li TJ Sokol Malá Morava na svém h išti v Podlesí, je v dané 

dvojici zapsán na prvním míst .
 4. 4. 16.00 hod. Malá Morava - Kamenná
 12. 4. 16.00 hod. Jedlí - Malá Morava
 18. 4. 16.30 hod. Malá Morava - Viký ovice B
 25. 4. 16.30 hod. Záb eh - Malá Morava

Zimní vojtíškovské mraven ení
V ned li 11. 1. a následn  v sobotu 17. ledna 2009 se konaly ve 

Vojtíškov  závody na emkoliv. „Mraven ení na sn hu“ prob hlo
ve sportovním areálu Pensionu Sport.

N kte í ú astníci závod  rad ji zvolili pro sjezd klasiku - lyže, 
sán , boby, plastové pytle nebo snowboardy. N kte í to ale roz-
jeli netradi n , t eba v bazénku se slune níkem, ve vani ce, na 
nafukovací lo ce, v obývákovém k esle, na barelech nebo na r zn
pojmenovaných a vlastnoru n  vyrobených strojích.

Tyto dva závodní dny byly jen potvrzením známé pravdy, a to 
jak je bezvadné a „super“, když spolu ádí d ti s dosp lými. Ti se 
alespo  na malou chvíli d tmi zase stali.

Další podobná akce - Karneval na sn hu, je plánována na po á-
tek února. Neváhejte a na vojtíškovskou sjezdovku se vydejte. V -
te, bude to stát za to!

Kamila Tóthová
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