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Ochranáři instalovali na vrcholu Králického 
Sněžníku plot. Turistů už je moc

Roste počet turistů mířících na vrchol Králic-
kého Sněžníku. Agentura ochrany přírody a kra-
jiny nechala kusy nejcennější přírody na vrcholu 

hory oplotit, aby je tak chránila před neukázně-
nými návštěvníky. K podobnému řešení přistou-
pila již v minulých letech Správa Krkonošského 

národního parku na Sněžce.
Návštěvnost Králického Sněžníku v posled-

ních letech stále roste. V sezoně se na něj vydá 
více než tisícovka lidí denně. Těsně za státní hra-
nicí, která vrchol rozděluje na českou a polskou 
část, dokončují Poláci stavbu nové rozhledny. Ta 
na horu bezpochyby přiláká další turisty. Řádo-
vě několik set tisíc lidí ročně navštíví atrakce ve 
středisku Dolní Morava, byť dál do hor se vydává 
jen malá část z nich.

Vrcholová partie „Králičáku“ se z české strany 
sice nachází v Národní přírodní rezervaci, kam 
je vstup umožněn pouze po značených cestách, 
v praxi se ale lidé nezřídka „rozbíhají“ po celém 
vrcholu. Správa CHKO Jeseníky se tak rozhodla 
jejich pohyb regulovat.

„Abychom ochránili zdejší cenné subalpínské 
trávníky se vzácnými druhy před intenzivním 
sešlapem, budou dočasně ta nejhodnotnější mís-
ta oplocena sítí, podobně jako je to na Sněžce. 
Během sezony budou sítě nahrazeny trvalým 
dřevěným zábradlím,“ uvedla Správa CHKO Je-
seníky.

K oplocení části přístupových cest přistoupili 
už v roce 2020 ochranáři na Sněžce. Nejprve šlo 
o provizorní plastové pletivo, letos jej nahrazují 
sloupky s nerezovým řetězem. Vrchol nejvyšší 
hory Krkonoš totiž během nejvytíženějších ter-
mínů navštíví i více než deset tisíc lidí denně. 
Podle odborníků horský ekosystém unese kolem 
dvou tisíc návštěvníků.

V posledních letech se hovoří o regulaci po-
čtu turistů. Spolupracovat by na ní musela česká 
i polská strana, Sněžka je podobně jako Králický 
Sněžník hraniční vrchol. Jistou regulaci z české 
strany představuje kapacita lanovky z Pece.

Petr Krňávek
Šumperský deník, 12. 7. 2022

Víte že…?
Obec Malá Morava poskytuje příspěvky nově 

narozeným dětem ve vesnici až do výše 12.000,- Kč.
Obec Malá Morava poskytuje půjčky na opra-

vy a rekonstrukce domů a bytů s výhodným úro-
kem 2 % na dobu pěti let.

Obec Malá Morava přispívá starobním dů-
chodcům na dovoz obědů částkou 20,- Kč.

Podrobné informace získáte na webových 
stránkách www.obecmalamorava.cz nebo v kan-
celáři obecního úřadu.

Obecní úřad Malá Morava

Začne modernizace vodovodů
Již příští rok začne první fáze modernizace 

vodovodů ve Vojtíškově a Podlesí, které mají 
za úkol odstranit problém s nedostatkem pitné 
vody v těchto místních částech.

Vesnice se rozrůstají, a to klade velké nároky 
na vydatné vodní zdroje. V rámci těchto prací 
proběhne ve Vojtíškově napojení nového zdroje 

na stávající vodojem, včetně nové automatické 
úpravny vody. V Podlesí bude zřízen hlubinný 
vrt, který propojí novou automatickou úpravnu 
se stávajícím vodojemem.

Obě tyto akce byly podpořeny Státním fon-
dem životního prostředí České republiky 
a  v  rámci výzvy č. NPŽP 9/2021 – NPZP- 1.6.A 
obdrží obec Malá Morava dotace ve výši cca 
2.098.950,- Kč a 1.974.707,- Kč, což je cca 70 % 
uznatelných nákladů.

Obec Malá MoravaZrušená linka
Od 1. srpna je zrušen linkový autobus, který 

jezdil o víkendu do Starého Města pod Sněžní-
kem, odjezd od zastávky „Malá Morava, pohos-
tinství“ v 10:36 hod., příjezd do Starého Města 
v  11.05 hod.

Petr Mahel
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Dolní Morava si přeje dobudovat resort
Vedení Dolní Moravy podporuje další chystané 

investice horského resortu. Obec na Orlickoústec-
ku si totiž přeje, aby největší zaměstnavatel doká-
zal dlouhodobě zajistit tamním lidem práci.

Velký stavební boom, který spustila společ-
nost Sněžník, za deset let změnil vzhled Dolní 
Moravy. Zatímco ochránci přírody mluví kvůli 
sjezdovkám, vyhlídkové věži, bobovým drahám 
či visutém mostu o devastaci přírody, návštěvní-
ky atrakce přitahují. Obec samotná dospěla k zá-
věru, že už není cesty zpět a resort musí dokončit 
plánované investice.

Horský resort chystá novou lanovku od loka-
lity U Slona až ke Stezce v oblacích, další sjez-
dovku F, příští rok chce do obce přivést plyn, aby 
mohl postavit a vytápět moderní wellness, plá-

nuje i jezero na zasněžování či další hotel.
„Tyto věci mají nějakým způsobem stabili-

zovat návštěvnost. Cílem je, aby resort nabí-
zel lidem takový komplex činností, aby se tady 
lidé zdrželi na více dní, měli tu nějakou náplň 
a zajistilo to ekonomiku. Doufejme, že to mají 
vymyšlené dobře,“ uvedl starosta Dolní Moravy 
Richard Novák.

Chystané investice vycházejí z dohody, kterou 
obec uzavřela s největším investorem – spo-
lečností Sněžník. Jejím smyslem je přitáhnout 
návštěvníky na řadu dní na úkor jednodenních 
turistů. K tomu je ale třeba, aby v zimě nechyběl 
lyžařům sníh a také mít program pro návštěvní-
ky mimo sezonu, nebo když je venku nevlídně.

Podle majitele firmy Sněžník developera Jiří-

ho Rulíška jsou další investice nezbytné, jinak 
resort nebude dlouhodobě životaschopný. „Eko-
nomicky to ustojíme ve stávajícím stavu s tím, že 
to bude postupně odumírat. Jak padne lyžování 
přes zimu, tak neudržíte v podstatě nic,“ řekl Ru-
líšek před časem MF DNES.

Novák, který podle svých slov v minulosti 
příznivcem takto rozsáhlých investic do Dolní 
Moravy nebyl, nevidí jinou cestu.

„Musím konstatovat, že už to tady je a něja-
kým způsobem se to musí dokončit. Dořešit 
parkování, postavit wellness, které pomůže ve 
dnech, kdy je ošklivě a prší,“ uvedl Novák. Pod-
nik podle něj dnes už zaměstnává šest set lidí. 
„Musíme samozřejmě na ně myslet. Na druhou 
stranu rozhodně nechceme, aby se už resort 
zvětšoval,“ řekl.

Seznam chystaných investic už neobsahuje tak 
nepřehlédnutelné stavby, jakou byla rozhledna či 
most, přesto investor bude své plány prosazovat 
daleko obtížněji než v minulosti. Kvůli ochraně 
přírody před rokem ministerstvo životního pro-
středí zrušilo rozhodnutí pardubického krajské-
ho úřadu, který podpořil stavbu apartmánového 
hotelu s 324 lůžky v lokalitě Nad Slonem.

Společnost Sněžník musí nechat kvůli čet-
ným připomínkám přepracovat žádost o stavbu 
lanovky. Dolní Morava prochází v posledním 
desetiletí obrovskou proměnou. Nastartovala ji 
evropská bezmála čtvrtmiliardová dotace spo-
lečnosti Sněžník, která tu vybudovala nové turi-
stické centrum s lanovkou, sjezdovkami, bobo-
vou dráhou či hotelem.

Od té doby tu na volných pozemcích přibý-
vají nové rekreační domy, apartmány, penziony, 
ale i  atrakce. Nejviditelnější je rozhledna Stezka 
v oblacích, v roce 2019 přibyla i tři kilometry 
dlouhá bobová dráha, od letošního 13. května 
si turisté kupují vstupenku na 721 metrů dlouhý 
visutý most, který ve výšce 95 metrů překoná-
vá údolí Mlýnského potoka z horského hřebene 
Slamník na hřeben Chlum. Příliv návštěvníků se 
do obce podle starosty letos v létě zvýšil asi o tře-
tinu oproti loňskému roku. „Zatím se neděje nic 
dramatického, uvidíme, jak bude vypadat druhá 
polovina léta,“ řekl starosta Richard Novák.

David Půlpán
Zdroj: idnes.cz, 6. 8. 2022

Foto: profimedia.cz

Ovoce a větve souseda na vašem 
pozemku. Komu co patří?

S blížícím se podzimem padají ze stromů ne-
jen jablka a ořechy, ale také suché větve a listí. 
Stromy souseda nebývají výjimkou. Ze šťavna-
tých jablek a čerstvých ořechů budete mít mnoh-
dy radost. Z listí a větví už té radosti bude pod-
statně méně. Můžete si nechat ovoce od souseda, 
které spadlo na vaši zahradu? A naopak máte 
právo mu nařídit, aby si svědomitě odnesl nepo-
řádek spadaný ze svých stromů?

Rozumní sousedé jsou mnohdy schopni do-
hodnout se na nejrůznějších věcech, aniž by 
k   tomu potřebovali minimální znalost občan-
ského zákoníku. Nicméně někdy se rozhoří spor 
i kvůli naprosté drobnosti, a pak je docela dobré 
vědět, kdo má na co nárok.

Ovoce spadlé na pozemek souseda
Dle § 1016 občanského zákoníku platí, že plo-

dy spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek 
náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To ne-
platí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. 
Takže pokud sousedovy švestky spadnou na vaši 
zahradu, pak si je máte právo sesbírat a zavařit 
nebo si je nechat vypálit, prostě naložit s nimi 
dle své libosti. Pozor ovšem na pojem „plody“. 
Zákoník jím nemyslí pouze ovoce, ale také ono 
obtěžující listí a suché větve. Tudíž i ony se sta-

nou vaším majetkem, který soused nemá povin-
nost uklízet.

Co když vaše ovoce padá na cestu?
A co znamená dovětek o veřejném statku? 

Veřejným statkem se myslí např. chodník, cesta 
nebo park. Pokud tedy spadne ovoce z vašich 
stromů nikoli na pozemek souseda, ale na chod-
ník, pak je stále vaše, a vy byste se měli posta-
rat o jeho odstranění nejlépe ještě dříve, než se 
promění ve shnilou a páchnoucí hmotu, na které 
někdo uklouzne a zlomí si nohu.

Ovoce nad vaším pozemkem
Zákon hovoří o spadlém ovoci. Jenže ovoce, 

které spadne, je už potlučené. Určitě by bylo lepší 
otrhat sousedovy švestky hned, jakmile dozrají, 
a  nečekat, až z nich budou na zemi povidla. Jen-
že pozor. Ovoce, které je na stromě, je stále ma-
jetkem souseda. Analogicky to platí třeba také 
pro dýně, jejichž šlahouny si našly cestu meze-
rou v plotě. Obří dýně na vaší zahradě rostoucí 
ze šlahounu od souseda, je pořád jeho. I když 
v  rámci dobrých sousedských vztahů by možná 
stálo za uvážení mu ji darovat, pokud ovšem ne-
trpí alergií na zdravou stravu

Zdroj: novinykraje.cz
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Naše pohraniční dráha (2)
Dalšími zaměstnanci nutnými pro provoz ka-

ždé železniční trati byli traťmistři. Tito prochá-
zeli pěšky po trati pěšky a vizuálně kontrolovali 
kolejový svršek. Tedy vlastní koleje, jejich lože, 
případně stav jednotlivých pražců a uchycení 
kolejí na nich. Nosili si s sebou takový veliký 
klíč, kterým okamžitě utahovali uvolněné šrou-
by uchycení. Poškozený pražec hned nahlásili 
a  obyčejně do druhého dne byl vyměněn služ-
bou tzv. „traťové služby – traťovky“. Tato služba 
byla u nás, tedy pro trať Hanušovice - Lichkov, 
zřízena se sídlem v Hanušovicích. Tito pracovní-
ci jezdili po trati za svou prací malým vozítkem 
– drážní drezínou, kde si vezli svá nářadí a po-
třebné věci na okamžitou opravu trati. V  zimě 
jezdili (projížděli) po trati se sněžným pluhem 
a prakticky se nestalo, že by vlak nejel pro ná-
val sněhu. Kolikrát byly doslova vystrouhány na 
trati takové divné sněhové „tunely“. Byla to je-
jich práce, ale vlaky se nezastavily v té době pro 
množství sněhu nikdy. A sami víte, co dovede 
někdy severák se sněhem. V údolí kolem Moravy 
to vždycky nějak šlo, ale jak vlak opustil nádraží 
v Podlesí směrem na Červený Potok, tak obyčej-
ně měl co dělat, aby to v zimních měsících projel 
bez předešlého plužení. Součástí této jejich tzv. 
„sněhové práce“ bylo i odmetení, odstranění 
sněhu ze všech železničních zařízení, které byly 
pro provoz trati nezbytné, třeba ze semaforů, ale 
také pomáhali s úklidem sněhu na jednotlivých 
nádražích, kde bylo málo lidí, třeba ve Vlaském, 
ale prakticky všude kam přijeli. Sám osobně jsem 
se o tom několikráte přesvědčil (o obrovských 
sněhových závějích), jednak zde za Vysokým 
Potokem, ale i na pláních okolo Červeného Po-
toka a dále ve směru trati na Prostřední a Dolní 
Lipku. A pak následně do Lichkova to samé. Ale 
traťovka vždy dovedla železniční trať zde včas 
protáhnout, takže se nikdy vlaky pro sněhovou 
kalamitu nezpožďovaly. Tedy v úseku obce Malá 
Morava a v okolí.

Podle toho vidíte, kolik lidí na provozu této 
železnice pracovalo, kolik lidí tato železnice 
vlastně živila. Vesměs se jednalo o místní lidi, 
místní zaměstnance.

Nyní ale rozeberu i další návaznosti, které při-
nesla železnice do našeho kraje. Jak jsem již uve-
dl, tak hlavním úkolem železnice bylo vozit ná-
klady. Vlaky zde je nejen vozily, jako projíždějící, 
ale také je sem dovážely a odvážely. O drobném 
vožení balíkové přepravy a přepravy spěšnin, 
případně přepravy poštovní, jsem již psal výše. 
Nyní popíšu větší vlakovou přepravu.

Tato zde byla soustředěna hlavně na odvoz 
dřeva ze zdejších lesů k dalšímu využití na pi-
lách. Sice se zdejší dřevo zpracovávalo také na 
domácí pile v Podlesí, ale v každé zdejší obci byl 
i malý katr (malá pila), který prováděl drobný 
pořez pro místní potřebu a spotřebu. Jednalo se 
vesměs o pilové zařízení o jednom, nebo dvou 
listech. Dřevo bylo a je doposud velmi výhod-
ný obchodní artikl, a proto se odedávna odsud 
vyváželo. Skoro sto padesát let to bylo zásadně 
vše cestou železnice, později a dnes skoro jed-
noznačně se vozí vše nákladními automobily. Já 
budu popisovat jen odvoz po železnici. Tento se 
prováděl dovozem dřeva na skládky lesního zá-
vodu Hanušovice. Jako hlavní tyto skládky byly 
v Červeném Potoku a ve Starém Městě pod Sněž-
níkem. To ale neznamená, že by se nenakládalo 

a neskládalo i jinde. Třeba zrovna na nádraží 
v  Podlesí. K tomu tam byly postaveny portálové 
jeřáby, které umožňovaly jakoukoliv manipulaci 
se dřevem (dřevěnými kládami) všech velikostí. 
V Podlesí se také nakládalo dřevo již od pořezu 
z místní pily. Vozily se železnicí i velké kusové 
zásilky, jako třeba elektrické sloupy v dobách 
elektrifikace, mramorové kusy z mramorového 
lomu z Horní Moravy, které se nakládaly opět na 
nádraží v Červeném Potoku. Vozilo se seno, pře-
vážel se dobytek na jatka ve velkých městech atd.

Zajímavými přepravními zásilkami, které zde 
železnice prováděla, byl dovoz střešní krytiny. 
Na přelomu předminulého století se již všechny 
velké stavby pokrývaly břidlicí, která se dovážela 
z břidlicových lomů nacházející se v okolí Budi-
šova nad Budišovkou, kde se vagonovala a roz-
vážela po celém rakousko-uherském mocnář-
ství. Touto krytinou se pokrývaly hlavně důležité 
budovy, jako kostely atd. Později se takto již vo-
zila také krytina eternitová, kterou se již pokrý-
valy v tomto kraji skoro všechny stavby, a proto 
byl její dovoz zde po železnici skoro pořád. Ale 
vozil se i jiný stavební materiál, jako kamenivo 
na stavby, na cesty zase cestářský štěrk, vozily se 
také cihly z cihelen, vápno, cement, trubky všeho 
druhu a všech velikostí. Musíme si uvědomit, že 
v těchto dobách se zde již budovaly obecní vodo-
vody skoro ve všech obcích, ale také se prováděla 
meliorace zamokřených půd a podobně.

Také se prováděla elektrifikace a telefonizace 
zdejšího kraje. Vše bylo nejdříve na bázi stej-
nosměrného proudu, kdy skoro na každém po-
toce byla malá vodní elektrárna s Peltonovou 
turbínou. Po druhé světové válce byly tyto elek-
trárny naprosto všude zrušeny a hlavně zničeny 
(byla to naprostá škoda, ale nikdo si to tehdy 
nemyslel). Sám osobně jsem měl možnost si pro-
hlédnout ještě dvě fungující takovéto staré vod-
ní elektrárny, ale obě jsou u Starého Města pod 
Sněžníkem. Zde v našich obcích byly také všude 
a dají se po nich, nebo spíše po jejich stavbách, 
ještě najít pozůstatky. Tato zařízení na jejich vý-
stavbu sem také dovezla železnice. Prostě želez-
nice, to byl vlastně rozvoj tohoto kraje.

Zvláštní kapitolou byla výstavba pohraniční-

ho opevnění v tomto kraji. Zde železnice sehrála 
naprosto rozhodující roli. Bez ní by tyto stavby 
nestály. A to doslova. Ve velmi krátkém čase byly 
sem z vnitrozemí dodány za pomoci železnice 
obrovské objemy nákladů. Dováželo se všechno 
možné – od posledního hřebíku až po stavební 
dělníky, kteří je stavěli. Materiál, se kterým se 
manipulovalo, byl jednak v kusových zásilkách, 
ale i v pytlích (třeba cement, nebo krmivo pro 
koně), nebo to byl materiál sypký, třeba beto-
nářská písek, který se sem dovážel z Tovačova. 
Také to byly zásilky tzv. „zvláštní“. Což byly tře-
ba litinové dělostřelecké zvony a jiná vojenská 
technika. Tedy veškerá, tj. nejen ocelové piloty 
pro výstavbu ocelových zábran, ale také ocelové 
pruty pro výrobu železobetonu samotného, nebo 
třeba ocelové vstupy do střílen, do dveří, různé 
roury, ventilační zařízení, ostnatý drát, elektro-
zařízení všeho druhu. Pochopitelně, že nakonec 
to byla i výzbroj pro naši armádu, která zde měla 
bojovat. Všechno bylo buď opět v kusových zá-
silkách, jako třeba děla a munice, ale hlavně vše 
bylo zabaleno v bednách a s těmi se pak manipu-
lovalo. Také přicházely míchačky, stavební vozí-
ky a nářadí všeho druhu. Vykládací a soustřeďo-
vací místa pro tento všechen materiál byl opět v 
rámci dráhy na nádražích v Podlesí, v Červeném 
Potoku, ve Vysokých Žibřidovicích, ve Starém 
Městě pod Sněžníkem a v Branné. To samé bylo 
na nádražích v Dolní Lipce, v Králíkách a v Lich-
kově, ale i dále podél pohraniční dráhy. Nádraží 
v Hanušovicíh bylo doslova zavaleno vlakovými 
soupravami s materiálem pro výstavbu opevně-
ní. Zde si musíme uvědomit, že se počalo stavět 
všude v kraji skoro naráz a bylo nutno tyto stav-
by materiálově zabezpečit za každou cenu. Proto 
vlakové soupravy s materiálem v té době jezdily 
ve dne i v noci a za každého počasí. Totéž bylo 
se skládáním tohoto dovezeného materiálu, jeho 
uložením, ukrytím před nepohodou a střežení 
před německými záškodníky, kteří se zde vy-
skytovali také. Uvedl bych jen, že se zdejší za-
městnanci železnice doslova vyznamenali a bylo 
jedno, jestli se jednalo o české železničáře, nebo 
železničáře německé národnosti. O  to smutnější 

(Dokončení na následující straně)

Kousek za Hanušovicemi z naší dráhy odbočuje trať do Starého Města pod Sněžníkem. Někdejší stano-
viště Odbočky Morava byste dnes hledali marně, bylo zbořeno.    Dobový obrázek z archivu Václava Jokla
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Jak daleko od plotu je možno sázet stromy
Sousedské vztahy jsou často problematické. 

Jak se říká, nelepší soused je žádný soused. Přes-
to je potřeba se sousedy nějak rozumně vysázet. 
Jedním z možných sporů jsou vzrostlé stromy 
nebo keře na hranici vašich pozemků. Podle zá-
kona platí, že stromy, které jsou vyšší než 3 me-
try, musí být vysázeny minimálně 3 metry od 
hranice se sousedem. U stromů, které jsou nižší, 
pak platí minimální vzdálenost 1,5 metru.

V praxi však často vidíte, že tyto hranice ne-
jsou dodržovány. Tady pak přichází na řadu oby-
čejná domluva se sousedem. Když se domluvíte, 
můžete si prakticky sázet cokoliv kdekoliv. Když 
se však nedomluvíte, můžete dostat předžalobní 
výzvu k odstranění stromů. A to zrovna soused-
ské vztahy nezlepší. Když stromy neodstraníte, 
můžete se dostat tak daleko, že vám to bude na-
řízeno soudem.

Když jsou větve za plotem
V praxi se často řeší, že k sousedovi přerůstají 

keře nebo větve stromů. V občanském zákoníků 
je zakotveno, že když budou sousedovi překá-

žet větve, může je po předešlém upozornění 
ve vhodném ročním období odstranit (když to 
neuděláte vy sami). Když sousedovi na zahradu 
zasahují větve keřů, může je ořezat, aniž by se vás 
ptal nebo vás jinak upozorňoval.

Když sázíte živý plot (tuje, habry, ptačí zob 
apod.), ideální je vysadit jej cca 1,5 metru od 
sousedova pozemku. Když sázíte stromy, které 
budou časem vyšší, pak by měla být vzdálenost 
od sousedova pozemku cca polovina dospělé ve-
likosti stromu.

Nejlepší je se sousedem se domluvit
Nejlepší je se se sousedem domluvit a sázet 

strom i s ohledem na něj. Když vysadíte v rohu 
zahrady ořešák, počítejte s tím, že bude obrov-
ský. Váš soused na severní straně ale nebude 
nadšený, protože mu zastíníte půlku zahrady. Na 
druhou stranu menší ovocné stromy nikomu ne-
vadí, naopak čím více stromů a zeleně, tím lepší 
mikroklima, tím více ptáků a třeba i plodů, které 
padají sousedovi na zahradu.

Zdroj: remaxdelux.cz

byl pak odchod naší armády odsud po „Mni-
chovské zradě“.

A opět i tentokrát železnice sehrála rozhodu-
jící roli při evakuaci našich lidí, zaměstnanců 
a   jejich rodin. I když hodně železničních za-
městnanců české národnosti odsud tehdy ode-
šlo, tak je Říšské dráhy po obsazení tohoto kraje 
ihned nahradily německými železničáři z „Říše“ 
- Německa - a zdejší železnice fungovala napros-
to bezchybně po celou válku.

Chtěl bych také vzpomenout na dopravu 
osobní. Ta byla na zdejší trati organizována hned 
od prvopočátku zdejší dráhy. Nejdříve se jezdilo 
soupravami složenými z vagonů tzv. „dřeváků“. 
Pak se přešlo na dopravu v motorových vlacích. 
Ono tehdy byla doprava osobní organizována do 
tří kvalitativních stupňů přepravy. A to na vago-
ny, nebo oddělení v nich první, druhé a třetí tří-
dy. Po válce se tento způsob upravil na dopravu 
první a druhé třídy. Cena jízdenek byla odlišná 
podle třídy. Nejvíce využívanou třídou přepravy 
byla třída třetí. Později druhá. Nakonec se začalo 
používat pro osobní dopravu jen vagonů druhé 
třídy. První třída byla jen u vagonů zařazených 
do rychlíkových souprav vlaků. Tyto ale měly 
pro nás nejbližší zastávku v Hanušovicích. Na 
dopravu vlakem byli zdejší lidé zvyklí. Vlakem 

se jezdilo  hodně, do práce i za zábavou. Ale také 
za služebními, nebo osobními starostmi. Třeba 
k doktorovi do Hanušovic, nebo do nemocnice 
do Šumperka atd. Zdejší lidé dojížděli odsud i do 
práce vlakem. Bylo to obvykle tak, že se nejdříve 
dopravili k nejbližší  vlakové zastávce a potom již 
dále vlakem. Chodilo se na vlak pěšky. Také hod-
ně lidí jezdilo k vlaku na kole. Kola se nechávala 
na nádraží v úschově. Byl pro ně zde přístřešek. 
Tyto přístřežky byly buď nějak ohrazené, nebo 
oplocené. Někde pro tyto kola byla jen dřevěná 
bouda. Osobní vlaky byly skoro vždycky plné ces-
tujících. O sobotách a nedělích se zase jezdilo po 
návštěvách, nebo jen tak do přírody. Hodně byla 
zdejší vlaková doprava využívána turisty a  to na 
obou směrech dopravy. A to v létě i zimě. Sám 
vzpomínám jak jsem často nastupoval do vlaku 
v  Červeném Potoku a měl jsem co dělat, abych se 
do něj dostal, jak byl plný cestujících. A  to na oba 
směry. Jednak na Hanušovice, jednak do Dolní 
Lipky. Většinou to byli turisté co se vraceli z hor, 
třeba až z Kralického Sněžníku a  zdejší nádraží 
v Červeném Potoku, nebo v  Podlesí byly pro ně 
vlastně záchytné body. Na nádraží do Vlaského 
chodilo k vlaku také hodně lidí, jednak z Vlaské-
ho samotného, ale i z Vysoké a opět třeba turisté , 
kteří  sem na své pouti došli až z Jeřábu a Severo-

moravské chaty. Ale mohlo to být různé. Zdejší 
kraj je na varianty turistických pochodů bohatý 
a  vlak to jen správně doplňoval.

  Nyní se vrátím k původní myšlence, kterou 
jsem začal tento článek o naší železniční trati. 
Byla důležitá po všechny časy. Proto byla i chrá-
něná. Stát pro ochranu železnice zřídil železnič-
ní policii, která postupně měnila svůj název, ale 
pořád byla a o bezpečnost na železnici se starala. 
Po sametové  revoluci byla bez náhrady zrušena. 
Prý ji již netřeba hlídat. Raději to nebudeme zde 
řešit co je správné. Jen bych chtěl zde napsat i to 
co se po celá léta tajilo. Tato trať byla strategická 
a proto bylo neustále řešeno její střežení. A   to 
již od dob první republiky. Pro její střežení ve 
vyjímečných situacích, nebo jiných zvláštních 
událostech se pro její ochranu vyčleňovala rota 
vojáků. Nejdříve se toto opatření plánovalo na 
celý úsek trati Hanušovice Lichkov. To se ale 
pak ukázalo jako nedostačující opatření a bylo 
to rozděleno na úseky hned tři. A to jedna rota 
měla na starosti úsek ke střežení  Hanušovice -  
Zlatý Potok, další rota to měla od Zlatého Potoka 
po Dolní Lipku a další rota pak od Dolní Lipky 
po Lichkov. Důvody byly zřejmé a ty se v plné 
nahotě ukázaly v době fašistického nebezpečí 
napadení naší vlasti, kdy bylo nutno tuto trať 
doslova nejen bránit, ale také chránit, protože 
byla potřebná nejen pro život zdejší samotný, ale 
hlavně pro zásobování zdejší vojenských ,  po-
licejních a pohraničních  jednotek   při  jejich 
plnění úkolů v obraně naší republiky.

  Také po osvobození bylo formou vyčlenění 
mobilizačně povolaných vojáků na  střežení této 
trati zase strážní oddíly a to až do sametové revo-
luce. Pak toto opatření bylo zrušeno. Jen pro do-
plnění a dopřesnění této informace ještě uvádím, 
že pro střežení úseku této trati byla vyčleňována 
jednotka v síle dvou rot, každá v počtu asi sto 
vojáků a měly střežit trať od železničního   mostu 
přes Moravu až po Hanušovice s hlavním úsilím 
pro střežení u obou tunelů na této trati, ale i že-
lezniční viadukt u kamenolomu Žleb. Ubytování 
těchto jednotek bylo řešeno jednak v rekreačním 
táboře od podniku ČSAO u horního tunelu – 
pod Vojtíškovem (jedna rota) a rekreační tábor 
u  nádraží Vysoké Žibřidovice (druhá rota).

  Po Mnichovské zradě byly naše vojenské 
jednotky ochrany této trati ztaženy a následně 
rozpuštěny do civilu (jednalo se o jednotky slo-
žené ze záložáků – vojáků v záloze). Německá 
železniční správa ale zde také nenechala nic ná-
hodě a po celou válku zde byla trať střena tzv. 
BP ( BahnPolizeit), čili opět železniční policií, 
tentokráte v německém vydání. Měl jsem mož-
nost s jedním takovýmto německým drážním 
policajtem mluvit. Byl to takový spíše čechoně-
mec, dal se k němcům z důvodu, že zde měl ce-
lou rodinu a nechtěl se odsud někam stěhovat do 
nejistity. Tuto službu si vybral proto, že nemusel 
následně jako „němec“ jít na vojnu a jít někam 
do války. Po válce to pověsil na hřebík a zase 
z  něj byl čech, aby nebyl odsunutý. Moc mu  to 
nevyšlo. O všechno sice přišel, vše mu a jeho 
rodině bylo zabaveno, ale nemuseli se stěhovat, 
tedy museli, ale jen do sousední vsi. Ale to je již 
jiný příběh – o vysídlení a osídlení zdejšího kra-
je. A o tom zase příště.

Ludvík Vrána

Další stavbou, která z naší dráhy nadobro zmizela, je hanušovické depo s točnou, po němž dnes nena-
jdete téměř ani památky.                  Dobový obrázek z archivu Václava Jokla
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Až se zima zeptá…
pečený ze sezonního ovoce

Pečený čaj ze sezonního ovoce je populární 
lahůdkou, kterou už znali naše babičky. Připra-
vuje se tak, že různé ovoce se pečou dohromady 
s kořením, dokud nepustí šťávu. Hotová směs se 
pak konzervuje v malých skleničkách, například 
od přesnídávek. Velkou výhodou pečeného čaje 
připraveného doma je, že máte úplný přehled o 
tom, z čeho se skládá. Když nám dozrává některé 
ovoce a nestihneme ho zpracovat, tak jej zmra-
zíme a až dozraje další, tak to smícháme, aby 
byla směs podle chuti. Používáme jahody, rybíz, 
angrešt, borůvky, meruňky, švestky, jablka, po-
meranče, brusinky, rakytník, zkratka, co má kdo 
rád. Pamatujte na pravidlo, radši směs vyzkou-
šet. Budeme kromě omytého ovoce potřebovat 
citrony, cukr krystal, koření, na dochucení hře-
bíček, skořici a badyán, rum nebo griotku.

Směs ovoce se peče na hlubším plechu 30 až 
40 minut v troubě předehřáté na 200 stupňů. 
Každých 10 minut zkontrolujeme, zda se ovoce 
nepřipaluje a pouští šťávu tak jak má.

Zkuste tento recept:
1 kg jahod, 0,5 kg červeného rybízu, 0,5 kg bo-

růvek, 2 citrony, 50dkg cukru krystal. 5 hřebíč-
ku, 2 lžičky skořice, 3 hvězdičky badyánu, 2 dcl 
rumu. Aby rum nevyprchal, nalijte ho nakonec. 
Citrony dáváme bez kůry a pecek. Tento čaj se 
peče 30 minut při teplotě 180 stupňů.

Až za pár měsíců přijde sychravé počasí i bílá 
zima, váš útulný domov provoní pečený čaj. Stačí 
rozředit horkou vodou. Pečený čaj je také chutný 
zamíchaný s bílým jogurtem.

Dobrou chuť s voňavým potěšením přeje
Katka Maurerová

Březinova Vlastivěda moravská - Vlaské
Občas se nás někdo zeptá, proč se náš zpravodaj jmenuje právě Devítka, a my trpělivě vysvětlujeme, 

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

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

Arnošt Juránek

Vlaské (Blaschke. Pozn.: Název znamená tolik, 
jako „Na vlašském kutišti“, nikoliv „Na vlahém či 
vlhkém místě“) je politicky a katastrem (480 ha) 
samostatná německá dědinka, jejíž stavení jsou 
roztroušena po úzkém údolí řeky Moravy a po 
přilehlých horských stráních. Nadmořská výška 
vsi 440-510 m.

Vlaské bylo založeno rudskou vrchností ko-
lem roku 1590 a jmenovalo se původně „ Na 
Vlaským“. Německé jméno Blaschke vzniklo pře-
kroucením českého názvu vsi. Vlaské bylo osaze-
no lidmi z okolí a příslušelo nepřetržitě k rudské-
mu panství. R. 1677 bydlilo v něm 18  usedlých, 
kteří měli celkem 855 měřic pozemků. Rychtá-
řem byl Pavel Wagner, jemuž patřilo 132 měřic 
polí. Roku 1749 náleželo poddaným 437 a sedm 
osmin měřic polí, 2,5 měřice zahrad, 272,5 mě-
řic úhoru, 157 měřic pustin, luk na 23,5 vozu 
sena, 2 měřice lesa a mlýn s 1 složením na nestá-
lé vodě. Na obecní pečeti s nápisem PECZET...

PLASCHE bylo ve znaku srdce, do něhož byly 
zabodnuty tři meče v podobě kříže. Roku 1793 
mělo Vlaské 20  domů se 263 obyvateli, r. 1839 
21   domů s   242 obyvateli, r.   1921 44   domů 
s   272   obyvateli, a to 261   Němcem, 8   Če-
chy, 3 cizozemci, 269 katolíků a 3 židy, r. 1930: 
46  domů, 262  obyv., z  nichž bylo 240  Němců, 
22 Čechů, 250 katolíků, 6 českobrat., 4  čsl., 1 sta-
rokat. a 1 bez vyznání.

Vlaské má německou jednotřídní školu, že-
lezniční zastávku a je přifařeno do Krumperků 
(pozn. dnes Podlesí). Poštovní úřad jest pro ves 
ve Vojtíškově a četnická stanice v Krumperkách.

U Vlaského „Na Zámečku“ (Am Schloßstein 
550 m) je pěkné letovisko, obklopené lesnatými 
stráněmi. Hodí se také za východisko pro zimní 
sporty. Kolem Vlaského daří se dobrý len. Oby-
vatelé byli známi jako pilní přadláci.

Vesnička má v brněnském zemském archivu 
pozemkovou knihu s německými zápisy z let 

1596-1751 a v šumperském soudním archivu 
2  svazky jejího pokračování (z r. 1713 a  1752), 
urbář z roku 1755 a knihu kupních smluv 
z  r.  1779.

Jan Březina, 1932

Tento otisk originální pečeti obce Vlaské nám 
poskytl Moravský zemský archiv v Brně. Pečeť má 
průměr 30 mm, v pečetním poli je srdce, z něhož 
vyrůstají tři květiny, a letopočet 1613. Opis: PEC-
ZIR GEMEIN PLASCHKE.

Nové nařízení EU: Každý chovatel slepic se musí registrovat
Podle právního předpisu Evropské komise mají 

mít chovatelé povinnost registrovat na úřadě všech-
na svá zvířata. Týkat se to má například i jednotli-
vých chovů drůbeže na dvorcích. České ministerstvo 
zemědělství doufá, že bude moct chovy do 500 na-
příklad slepic z povinnosti evidence vyjmout.

Právní předpis Evropské komise vyvolal vlnu 
nevole po celé Evropě. Například ve Slovinsku 
vznikla petice, která se proti němu vymezuje. „Ev-
ropské nařízení, které nařizuje evidenci kuřat na 
domácím dvoře, i když je na dvoře jen jedno kuře, 
je pro Slovinsko nepřijatelné,“ uvedla podle portálu 
caszazemljo.si iniciátorka petice Irena Rotarová.

K už dříve schválenému právnímu předpisu 
stále nemají státy k dispozici prováděcí akt. Proto 
není určeno, jestli budou výjimky a jaká pravidla 
pro ně budou platit. „Prozatím zůstává v plat-
nosti předchozí stav, kdy evidenci nepodléhají 
chovy do 500 kusů drůbeže, chovy produkující 
násadová vejce do 100 kusů a chovy s produkcí 
konzumních vajec neuváděných na trh (tedy tak, 
jak to bylo v době před AHL),“ poznamenal pro 
TN.cz mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch 
Bílý. To by se mohlo změnit, pokud v provádě-
cím aktu pravidla výjimky určeny nebudou.

Pravidla mají pomoct s ochranou zdraví zvířat. 
Z právního předpisu mají ale někteří chovatelé 
obavy. „Již dlouhá léta se snažím o chov, který je 
bezproblémový a bez jakýchkoliv nákaz. Přispívá 
k tomu mé chovatelské zařízení. Samozřejmě ni-
kdo nechce žádnou infekci do svého chovu dostat 
a přijít tak o celou svoji práci. Nemyslím si, že za-
vedení administrativních úkonů pro evidenci zví-
řat vylepší zdravotní stav,“ napsal v připomínkách 
Evropské komisi jeden z nich.

Podle připomínky se kvůli složité registraci spí-
še omezí chovy. „Úplně tak vymizí některé chova-
né druhy zvířat. Chovatelství bylo vždy zájmovou 
činností nadšenců a tímto dojde k jejímu vymize-
ní. Neméně pak ve vztahu k soutěživosti na výsta-
vách a možnostem doplnit a vylepšit chov,“ upo-
zornil. „Ministerstvo zemědělství očekává brzké 
vydání prováděcího aktu, na jehož základě by de-
finovalo skupinu chovů s nevýznamným rizikem 
a Česká republika by tak byla v souladu s komu-
nitárním právem,“ sdělil Bílý. Na českém venkově 

jsou malé chovy drůbeže časté a ministerstvo si je 
toho vědomo. „Evidence každého takového cho-
vu, a hlavně udržování této evidence v aktualizo-
vaném stavu, by představovala vzhledem k počtu 
drobnochovatelů nemalou zátěž jak pro chovatele, 
tak pro nás jako úřad,“ upozornil Bílý. „Doufáme, 
že se nám na základě prováděcího předpisu po-
daří vyjmout z povinnosti evidence značný podíl 
z   dosud neevidovaných chovů a omezit rozsah 
evidence do rozumných mezí,“ dodal.

Zdroj: tn.nova.cz
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Kamarádi zvířátka
Milé děti,
všichni máme své kamarády. Trávíme s nimi čas, prožíváme pěkné i zábavné chvilky, máme je 

rádi, jsme parťáci. Ale nejen mezi lidmi může vzniknout přátelství. Také zvířátka jsou věrní přátelé. 
Kočičky, pejsci, králíčci, morčátka, křečci, někdo má i hada, chameleonka a kamarádíme se i s domá-
cími zvířátky na dvoře a potěší nás divoká zvířata v lese, když je zahlédneme. A tak dnešní Olšováček 
věnujme jim. Neboť bez zvířátek by byl náš život smutný a chudý. Nezapomeňte je pohladit a dát jim 
něco dobrého k snědku. Tak budou vědět, že je máte rádi.

Olšováček připravila
Radka Morbacherová
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Zápis z 16. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 16. 6. 2022 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze ini-
ciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu do-
držení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby 
jsou zde uvedené s jejich souhlasem. Do úplné verze Zápisu mohou v  pří-
padě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout: občané obce od 18  let 
věku s   trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby - vlastníci nemovi-
tostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí státní příslušníci, kteří 
mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzické osoby a osoby právnické mají 
možnost získat informace z jednání zastupitelstva obce na základě zákona 
č.  106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím.

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

Štěpán Morong (5), Petr Pospíchal (6), Karel Svoboda (7), Ing. René Šebek (8) 
– dostavil se v 16:09 hod.

 

Nepřítomni členové zastupitelstva obce:
Mgr. Olga Temňáková (9) - omluvena

Přítomni občané:
Ing. J. R., Mgr. J. S., M. Š, V. V., Š. F.

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

Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil, 
že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěše-
ným na úřední desce a na webových stránkách obce. Členové zastupitelstva 
obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, 
tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, zastupitelstvo usnášeníschop-
né. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na 
obecním úřadě v Malé Moravě.

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

obecního úřadu.
  5. Mezitímní závěrka 1-3/2022.
  6. Závěrečný účet obce za rok 2021.
  7. Účetní závěrka Obce Malá Morava.
  8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava.
  9. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava.
10. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava.
11. Rozpočtové opatření obce.
12. Provedená opatření starosty.
13. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2022.
14. Žádost o pacht pozemků Podlesí.
15. Žádost o pacht pozemků Podlesí II.
16. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov.
17. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Malá Morava.
18. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Zlatý Potok.
19. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoký Potok.
20. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Podlesí.
21. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Křivá Voda.
22. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vlaské.
23. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vojtíškov.
24. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoká.
25. Záměr směny pozemků Křivá Voda.
26. Směna pozemků Vysoká.
27. Směna pozemků Malá Morava.
28. Prodej pozemků Sklené.
29. Prodej pozemků Malá Morava.

30. Převod částí pozemku.
31. Převod pozemků pod komunikacemi.
32. Organizace zájezdu.
33. Příspěvek na obědy.
34. Půjčky FRB – II. kolo.
35. Služby spojené s užíváním bytů.
36. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno.
37. Smlouva o poskytnutí dotace.
38. Podpora prodejen v obci.
39. Změna směrnice o sociálním fondu.
40. Cyklobus.
41. Mimořádná inventarizace majetku obce.
42. Plnění plánu financování obnovy vodovodů.
43. Návrh na odpis nedobytných pohledávek.
44. Kontrola hospodaření obce.
45. Kontrola obce – krizový zákon.
46. Kontrola obce – úřad práce.
47. Informace o kontrole kvality vody.
48. Výroční zpráva Policie ČR.
49. Sponzorský dar.
50. Žádost o dar.
51. Rozšíření autobusové linky.
52. Rozšíření vodohospodářské infrastruktury.
53. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Vysoký Potok.
54. Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv.
55. Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv II.
56. Souhlas se stavbou NNv Malá Morava - Sklené.
57. Souhlas se stavbou studny.
58. Výběrové řízení přístřešek u kaple.
59. Diskuze.
60. Závěr.

1. Schválení programu
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/16/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
Starosta určil zapisovatelkou zápisu z jednání paní Simonu Pospíchalovou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Karla Svobodu 

a  Petra Pospíchala.

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

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

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Mezitimní závěrka 1-3/2022
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.
ZO Malá Morava bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účet-

ní závěrky za období 1-3/2022.

6. Závěrečný účet obce za rok 2021
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o výsled-

ku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo jiné zprávu 
o  přezkoumání hospodaření obce za rok 2021, výsledek hospodaření obce, 
rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu, výsledek hospodaření fondů FRB 
a  SF, hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, výsledek hospodaře-
ní MŠ, výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. Závěrečný účet je 
zveřejněn na úředních deskách a webu obce.

Příjmy celkem po konsolidaci: 18.979.253,64 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci: 20.048.722,57 Kč
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Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2021:
Základní běžný účet: 10.630.690,44 Kč
ČNB: 3.850.236,03 Kč
Sociální fond: 315.006,32 Kč
Fond rozvoje bydlení: 756.036,01 Kč
Fond vodohospodářského majetku: 294.812,- Kč
Dlouhodobé závazky: 2.035.885,- Kč
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2022/16/02: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Malá Morava 

za rok 2021, a to bez výhrad.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

7. Účetní závěrka Obce Malá Morava za rok 2021
Starosta předložil účetní závěrku obce a otevřel diskuzi.
Na jednání se dostavil Ing. Šebek.
Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní závěrky 

je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2022/16/03: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Obce Malá Morava, 
sestavenou ke dni 31. 12. 2021 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

8. Účetní závěrka MŠ Malá Morava za rok 2021
Starosta předložil účetní závěrku Mateřské školy Malá Morava a otevřel 

diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Protokol o schválení účetní zá-
věrky MŠ Malá Morava za rok 2021 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2022/16/04: ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění, schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Malá 
Morava, sestavenou ke dni 31. 12. 2021 podle vyhlášky č. 220/2013 Sb.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

9. Hospodářský výsledek MŠ Malá Morava
ZO byla předložena zpráva o výsledku hospodaření MŠ Malá Morava, 

příspěvkové organizace za rok 2021 a žádost o převedení kladného hos-
podářského výsledku za rok 2021 do rezervního fondu MŠ Malá Morava. 
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/05: ZO Malá Morava schvaluje výsledek hospodaření 
MŠ  Malá Morava, příspěvkové organizace za rok 2021.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2022/16/06: ZO schvaluje převod kladného hospodářského výsledku 
příspěvkové organizace za rok 2021 ve výši 417,20 Kč do rezervního fon-
du MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

10. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava
Obec Malá Morava schválila v roce 2021 rozpočet pro MŠ Malá Morava 

na rok 2022. V průběhu roku 2022 došlo ke změnám, které byly ZO před-
loženy. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 24.742,42 Kč.

Upravený rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2022:
Příjmy: 2.837.822,42 Kč
Výdaje: 2.837.822,42 Kč
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Kompletní 

znění rozpočtového opatření je v příloze č. 3 tohoto zápisu.
2022/16/07: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 

MŠ Malá Morava, příspěvkové organizace.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

11. Rozpočtové opatření obce
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100006/2022 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 3.426.000,- 
Kč, ve výdajích o 4.227.000,- Kč a financování bylo navýšeno o 801.000,- 
Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v příloze č. 4 tohoto zápisu. 
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/08: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření 
č.  100006/2022.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

12. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 02, 03, 04, 05 a 06/2022, 

kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100001, 
100002, 100003, 100004 a 100005/2022, tato opatření jsou přílohou č. 5 
tohoto zápisu.

Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí opatření starosty.

13. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2022
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uve-

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

obce v období leden až květen 2022.

14. Žádost o pacht pozemků Podlesí
Ing. J. R. z xxx, požádal obec o pacht části obecních pozemků p. č. 2248 o 

výměře cca 110 m2, p. č. 1872/4 o výměře cca 361 m2 a p. č. 2273 o výměře 
cca 100 m2 v k. ú. Podlesí – město. Tyto pozemky navazují na pozemky, 
které užívá na základě pachtovní smlouvy se Státním pozemkovým úřa-
dem ČR, pobočka Šumperk, a rád by je rovněž zemědělsky užíval. Starosta 
vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/09: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu částí pozem-
ků p.   č. 2248 o výměře cca 110 m2, p. č. 1872/4 o výměře cca 361 m2 
a  p.  č.  2273 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Podlesí – město.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

15. Žádost o pacht pozemků Podlesí II.
P. V., xxx, by si rád propachtoval obecní pozemky p. č. 70 o výměře 

313  m2 a p. č. 76/1 o výměře 79 m2 v k. ú. Podlesí – město. Tyto pozemky 
chce používat k drobné zemědělské činnosti jako zahrádku. Starosta vyzval 
k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/10: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků p.  č.  70 
o výměře 313 m2 a p. č. 76/1 o výměře 79 m2 v k. ú. Podlesí – město.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

16. Žádost o pacht pozemků Vojtíškov
Pan T. S. z xxx by si rád propachtoval obecní pozemky p. č. 1790 

a  p.  č.  1816/2 v k. ú. Vojtíškov. Pacht je možný, ovšem za podmínky, že 
tyto pozemky, nebo jejich části nikdo neužívá. Starosta vyzval k diskuzi, 
nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/11: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků, po-
případě jejich částí p. č. 1490 o výměře 137 m2 a p. č. 1816/2 o výměře 
46  m2 v k. ú. Vojtíškov.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

17. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Malá Morava
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/12: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či je-
jich části v k. ú. Malá Morava, které jsou uvedeny v příloze č. 6 tohoto 
zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Zlatý Potok
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/13: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či je-
jich části v k. ú. Zlatý Potok, které jsou uvedeny v příloze č. 7 tohoto 
zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

19. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoký Potok
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/14: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich 
části v k. ú. Vysoký Potok, které jsou uvedeny v příloze č. 8 tohoto zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

20. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Podlesí
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/15: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či jejich 
části v k. ú. Podlesí-město, které jsou uvedeny v příloze č. 9 tohoto zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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21. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Křivá Voda
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/16: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či je-
jich části v k.ú. Křivá Voda, které jsou uvedeny v příloze č. 10 tohoto 
zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

22. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vlaské
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/17: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či je-
jich části v k. ú. Vlaské, které jsou uvedeny v příloze č. 11 tohoto zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vojtíškov
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/18: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či 
jejich části v k. ú. Vojtíškov, které jsou uvedeny v příloze č. 12 tohoto 
zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

24. Záměr pachtu zemědělských pozemků – Vysoká
Starosta seznámil přítomné s návrhem pachtu pozemků ve vlastnictví 

obce, které jsou zemědělsky užívané a dosud nejsou propachtované. Staros-
ta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/19: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemků či je-
jich části v k. ú. Vysoká u Malé Moravy, které jsou uvedeny v příloze 
č.  13 tohoto zápisu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

25. Záměr směny pozemků Křivá Voda
Pan Walter Köhler opustil jednací místnost.
Starosta seznámil přítomné s návrhem na narovnání vlastnických vztahů 

k pozemkům pod komunikací Podlesí - Křivá Voda. Stávající veřejná cesta 
je na obecním pozemku pouze zčásti, částečně se nachází na pozemcích 
Ing. R. a částečně paní S. Byl vyhotoven geometrický plán se zaměřením 
současné podoby silnice. Záměrem je, aby všechny pozemky pod komuni-
kací byly ve vlastnictví obce a aby byl jednou provždy vyřešen statut veřejně 
přístupné cesty pro všechny.

Proto je předložen tento záměr směny, který zatím řeší směnu s Ing. R. 
ne s paní S. Obě strany by následně stejnou měrou nesly náklady spojené 
s  realizací této směny. Proběhla všeobecná diskuze mezi zastupiteli.

Pozemky ve vlastnictví obce, které by v případě směny přešly do vlast-
nictví Ing. R.

Původní číslo Nové číslo podle GP Nová výměra
369 369/5 764 m2

369/1 724 m2

369/2 195 m2

370 755 m2

Celkem 2.348 m2

Pozemky Ing. Richtera (pod komunikací), které by v případě směny pře-
šly do vlastnictví obce

Původní číslo Nové číslo podle GP Nová výměra
42 42/2 517 m2

44 44/2 212 m2

45 45/2 662 m2

77 77/2 1.006 m2

81/8 81/16 20 m2

Celkem 2.417 m2

2022/16/20: ZO Malá Morava schvaluje záměr směny obecních po-
zemků: (1) části pozemku p. č. 369, tj. podle GP č. 54-163/2017 nově 
vzniklého pozemku p. č. 369/5, ostatní plocha, ostatní komunikace 
o  výměře 764 m2, nově vzniklého pozemku 369/1, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 724 m2 a nově vzniklého pozemku p.  č.  369/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 195 m2, (2) pozem-
ku p.  č.  370, trvalý travní porost o výměře 755 m2 za části pozemků 
ve vlastnictví Ing. J. R.: (1) část pozemku p. č. 42, tj. Podle GP č. 54-
163/2017 za nově vzniklý pozemek p. č. 42/2, ostatní plocha, neplodná 
půda o  výměře 517 m2, (2) část pozemku p. č. 44, tj. Podle GP č.  54-

163/2017 za nově vzniklý pozemek p. č. 44/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o  výměře 212 m2, (3) část pozemku p. č. 45, tj. Podle GP 
č.  54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p. č. 45/2, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 662 m2, (4) část pozemku p. č. 77, tj. Podle GP 
č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p. č. 77/2, ostatní plocha, ostat-
ní komunikace o výměře 1 006 m2, (5) část pozemku p. č. 81/8, tj. Podle 
GP č. 54-163/2017 za nově vzniklý pozemek p. č. 81/16, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 20 m2, vše v k. ú. Křivá Voda.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26. Směna pozemků Vysoká
Do jednací síně se dostavil pan Walter Köhler.
Na jednání zastupitelstva obce Malá Morava dne 12. 12. 2019 byl schválený 

záměr směny nemovitostí v katastrálním území Vysoká u Malé Moravy mezi 
Obcí Malá Morava, J. P., J. P. a L. L. Schválený záměr byl zveřejněný na úředních 
deskách obce od 12. 5. 2022 do 13. 6. 2022. K záměru nikdo nepodal připomín-
ky. Jedná se o podobný případ směny, jako v předchozím bodu jednání zastupi-
telstva. Manželé P. a pan L. L. vlastní pozemky pod veřejnou místní komunika-
cí ve vlastnictví obce. Účel směny je stejný, zajistit, aby všechny pozemky pod 
komunikací byly ve vlastnictví obce a  aby byl jednou provždy vyřešen statut 
veřejně přístupné cesty pro všechny. Dotčené pozemky směnou:

Pozemky ve vlastnictví obce, které budou směněny za pozemky ve vlast-
nictví manželů P.:

Původní číslo 
pozemku

Nové číslo 
podle GP

Výměra Cena pozemků

Část 684 648/2 49 m2 2.010,96 Kč
Část 650/3 650/6 10 m2 410,40 Kč
Část 650/3 650/4 108 m2 4.432,32 Kč
Část 647/3 647/5 40 m2 1.641,60 Kč

Pozemky ve vlastnictví manželů P., které připadnou obci:
Původní číslo Nové číslo 

podle GP
Výměra Cena pozemků

Část 33/1 33/6 67 m2 3.940,94 Kč
Část 195/7 195/14 5 m2 294,10 Kč
Část 195/7 195/13 14 m2 823,48 Kč
Část 78 78/2 82 m2 4.823,24 Kč
Část 79 79/2 20 m2 1.176,40 Kč
Část 33/1 33/7 56 m2 3.923,92 Kč

Pozemky ve vlastnictví obce, které budou směněny za pozemky ve vlast-
nictví pana L.:

Původní číslo po-
zemku

Nové číslo 
podle GP

Výměra Cena pozemků

Část 647/3 647/4 16 m2 2.188,80 Kč

Pozemky ve vlastnictví pana L., které připadnou obci:
Původní číslo po-

zemku
Nové číslo 

podle GP
Výměra Cena pozemků

Část 31/1 672 16 m2 941,12 Kč

Návrhem je schválit směnu pozemků bez vzájemného dorovnávání cen. 
Každá ze smluvních stran ponese stejnou měrou náklady spojené s reali-
zací této směny včetně Geometrického plánu, ocenění, návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí a podobně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítom-
ných se nepřihlásil.

2022/16/21: ZO Malá Morava schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví 
obce Malá Morava, tj. nově vzniklého pozemku p. č. 648/2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 49 m2, nově vzniklého pozemku p. č. 650/6, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, nově vznik lého po-
zemku p. č. 650/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2 
a  nově vzniklého pozemku p. č. 647/5, ostatní plocha,  ostatní komunika-
ce  o výměře 40 m2, které vznikly na základě Geometrického plánu č. 190-
94/2018, oddělením z původních nemovitostí p. č. 684, ostatní plo cha, 
ostatní komunikace, p. č. 650/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. 
č. 647/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Vysoká u Malé 
Moravy za pozemky ve vlastnictví manželů J. P., bytem xxx, a Jaromíra 
Piskoře, bytem xxx, tj. nově vzniklého pozemku p. č. 33/6 trvalý travní po-
rost o výměře 67 m2, nově vzniklého pozemku p. č. 195/14, trvalý travní 
porost  o  výměře 5 m2, nově vzniklého pozemku p. č. 195/13, trvalý travní 
porost o výměře 14 m2, nově vzniklého pozemku p. č. 78/2, ostatní plo-
cha, jiná plocha o výměře  82 m2, nově vzniklého pozemku 79/2, ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře  20 m2 a nově vzniklého pozemku p. č. 33/7, 
trvalý travní porost o výměře 56 m2, které vznikly na základě Geo metric-
kého plánu č. 190-94/2018, od dělením z původních nemovitostí p. č. 33/1 
trvalý travní porost, p. č. 195/7, trvalý travní porost, p. č. 78, ostatní  plo-
cha, jiná plocha a p. č. 79, ostatní plocha, jiná plocha. Směna se uskuteč-
ní bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí oba účastníci

 stejným dílem.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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2022/16/22: ZO Malá Morava schvaluje směnu pozemků ve vlastnic-
tví obce Malá Morava, tj. nově vzniklého pozemku p. č. 647/4 , ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, který vznikl na základě 
Geometrického plánu č. 190-94/2018, oddělením z původní nemovitos-
ti p. č. 647/3, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vysoká u Malé 
Moravy za pozemek ve vlastnictví pana L. L., bytem xxx, tj. nově vzniklý 
pozemek p. č. 672 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, 
který vznikl na základě Geometrického plánu č. 190-94/2018, odděle-
ním z původní nemovitosti p. č. 31/1 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace. Směna se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady spojené 
s  převodem nemovitostí uhradí oba účastníci stejným dílem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

27. Směna pozemků Malá Morava
Na jednání zastupitelstva obce Malá Morava dne 24. 9. 2020 byl schválený 

záměr směny nemovitostí mezi Obcí Malá Morava a panem Waltrem Köhle-
rem. Schválený záměr byl zveřejněný na úředních deskách obce od 17. 11. 
2021 do 18. 12. 2021. K záměru nikdo nepodal připomínky. Jedná se o směnu 
pozemků u zemědělských staveb a v pastevních areálech za pozemky pod 
místními komunikacemi a v intravilánu obce. Dotčené pozemky směnou:

Obecní pozemky, které budou směněny za pozemky pana Waltra Köhlera
Původní číslo pozem-

ku
Nové číslo 

dle GP
Výměra Cena pozemků

k.ú. Vysoký Potok
176/6 44 m2 1.565,- Kč
136/10 106 m2 3.769,- Kč
136/12 252 m2 8.961,- Kč
714 97 m2 203,- Kč
263/1 518 m2 7.770,- Kč
716/4 705 m2 10.575,- Kč
k.ú. Sklené u Malé 

Moravy
839 146 m2 5.001,- Kč
892/1 188 m2 5.452,- Kč
16/12 189 m2 268,- Kč
853 514 m2 7.710,- Kč
K.ú. Zlatý Potok
194/3 521 m2 7.815,- Kč

Pozemky ve vlastnictví pana Köhlera, které připadnou obci
Původní číslo Nové číslo 

dle GP
Výměra Cena pozemků

K. ú. Malá Morava
217/11 1 097 m2 73.440,- Kč
K. ú. Vysoký Potok
Část p.č. 33/1 33/5 469 m2 14.435,82,- Kč
K. ú. Podlesí -město
Část 500/1 500/2 932 m2 28.686,96 Kč
Část 471 471/2 291 m2 8.956,98 Kč

Návrhem je schválit směnu pozemků bez vzájemného dorovnávání cen. 
Každá ze smluvních stran ponese stejnou měrou náklady spojené s reali-
zací této směny včetně Geometrického plánu, ocenění, návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí a podobně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítom-
ných se nepřihlásil.

2022/16/23: ZO Malá Morava schvaluje směnu pozemků ve vlastnic-
tví obce Malá Morava, p. č. 176/6, ostatní plocha, manipulační plocha 
o  výměře 44 m2, p. č. 136/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 106 m2, p. č. 136/12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
252  m2, p.  č.  714, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 97  m2, 
p.   č. 263/1, trvalý travní porost o výměře 518 m2, p. č. 716/4, trvalý 
travní porost o  výměře 705 m2, vše v k. ú. Vysoký Potok, p. č. 839, tr-
valý travní porost o  výměře 146 m2, p. č. 892/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o  výměře 188 m2, p. č. 16/12, trvalý travní porost o výměře 
189 m2, p.  č.  853, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 514  m2 
v k.  ú.  Sklené u  Malé Moravě, p. č. 194/3, orná půda o výměře 521 m2 
v  k. ú. Zlatý Potok za pozemky ve vlastnictví pana Waltra Köhlera, by-
tem Malá Morava 93, 788 33, tj. nově vzniklý pozemek p. č. 33/5 trvalý 
travní porost o  výměře 469 m2 v  k.  ú. Vysoký Potok, nově vzniklý po-
zemek p.  č.  500/2, trvalý travní porost o výměře 932 m2 v k. ú. Podle-
sí-město, nově vzniklý pozemek p.  č. 471/2, orná půda o výměře 291 m2 
v  k.  ú.  Podlesí - město a pozemek p. č. 217/11 zahrada o výměře 1 097 m2 
v k. ú.  Malá Morava. Nové pozemky vznikly na základě Geometrického 
plánu č. 189-108/2020 a č.  190-108/2020, oddělením z původních nemo-
vitostí p.  č.  33/1 trvalý travní porost v k. ú. Vysoký Potok, p. č. 500/1 
trvalý travní porost a  p.  č.  471 orná půda v k. ú. Podlesí -město. Směna 
se uskuteční bez finančního dorovnání. Náklady spojené s převodem ne-
movitostí uhradí oba účastníci stejným dílem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

28. Prodej pozemků Sklené
Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 18. 3. 2021 projednalo a schvá-

lilo záměr prodeje pozemku p. č. 117/5, ostatní plocha o výměře 20 m2 

v  k.  ú.  Sklené u Malé Moravy. Prodej tohoto pozemku je možný, proto-
že je zastavěn stavbou rekreačního objektu ve vlastnictví paní J. G., bytem 
xxx. Záměr prodeje byl zveřejněn na úředních deskách od 10. 11. 2021 do 
12. 12. 2021, nikdo na něj nereagoval. Cena za prodej byla stanovena dle 
pravidel pro prodej nemovitostí a prodejní cena byla stanovena na základě 
vyjádření k ceně obvyklé ve výši 100,- Kč/m2. Žadatelka o převod pozemku 
dále uhradí všechny náklady spojené s realizací převodu, zejména nákla-
dy na vypracování znaleckého posudku, náklady na výpis z KN, náklady 
na uzavření smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. 
Tyto náklady se připočtou ke kupní ceně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo 
z  přítomných se nepřihlásil.

2022/16/24: ZO Malá Morava schvaluje prodej pozemku p. č. 117/5, 
ostatní plocha, neplodná půda o výměře 20 m2 v k. ú. Sklené u Malé Mo-
ravy do vlastnictví paní J. G., xxx, za cenu 2.000,- Kč + náklady spojené 
s převodem nemovitostí.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

29. Prodej pozemků Malá Morava
Zastupitelstvo obce Malá Morava dne 16. 12. 2021 projednalo a schválilo 

záměr prodeje pozemku p. č. st. 251, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
16 m2 v k. ú. Malá Morava. Prodej je možný, protože je pozemek zastavěný 
stavbou Malé vodní elektrárny ve vlastnictví paní D. Z., bytem xxx. Záměr 
prodeje byl zveřejněný na úředních deskách od 8. 4. 2022 do 9. 5. 2022, 
nikdo na něj nereagoval. Cena za prodej byla stanovena dle pravidel pro 
prodej nemovitostí a prodejní cena byla stanovena na základě vyjádření 
k  ceně obvyklé ve výši 100,- Kč/m2. Žadatel o převod pozemku uhradí také 
všechny náklady spojené s realizací převodu, zejména náklady na vypra-
cování znaleckého posudku, náklady na výpis z KN, náklady na uzavření 
smlouvy a správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Tyto náklady 
se připočítávají ke kupní ceně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítom-
ných se nepřihlásil.

2022/16/25: ZO Malá Morava schvaluje prodej pozemku p. č. st. 251, 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Malá Morava do vlast-
nictví paní D. Z., bytem xxx, za cenu 1.600,- Kč + náklady spojené s pře-
vodem nemovitostí.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

30. Převod částí pozemku
Část pozemku p. č. 700/4, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.  Vy-

soký Potok je zastavěn stavbou místní komunikace ve vlastnictví obce. 
Vlastníkem pozemku je ČR, s právem hospodaření pro Státní pozemkový 
úřad. Tyto části pozemků lze bezúplatně získat do majetku obce. Starosta 
vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/26: ZO Malá Morava schvaluje podání žádosti o bezúplatný 
převod částí pozemků p. č. 700/4, ostatní plocha, ostatní komunikace do 
vlastnictví obce a pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném 
převodu pozemků částí pozemků pod komunikací.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

31. Převod pozemků pod komunikacemi
Starosta seznámil přítomné návrhem smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků pod místními komunikacemi. Tento bod je již pouze na vědomí, 
protože nabytí pozemků odsouhlasilo zastupitelstvo obce Malá Morava dne 
17. 12. 2020 usnesením č. 2020/10/09. Podpis smlouvy by se měl uskutečnit 
29. 6. 2022. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o podpisu smlouvy.

32. Organizace zájezdu
Po delší koronavirové pauze zde máme k projednání návrh dalšího zá-

jezdu. Námětem je plavba po Baťově kanále a návštěva Velehradu. Ter-
mín 23.   července 2022. Cena dopravy je 22.700,- Kč + poplatky za loď 
8.000,-  Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se ne-
přihlásil.

2022/16/27: ZO souhlasí s konáním zájezdu dne 23. 7. 2022 a stano-
vuje tyto ceny za dopravu:

pro občana s trvalým pobytem v obci 200,- Kč,
pro starobního důchodce s trvalým pobytem v obci 100,- Kč,
pro dítě do 18 ti let s trvalým pobytem v obci sleva 100,- Kč,
pro ostatní 775,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

33. Příspěvek na obědy
Starosta seznámil přítomné o dalších dvou organizacích, které dováží či 

dodávají obědy našim občanům. Jedná se o školní jídelnu Králíky a  Charitu 
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Šumperk. U těchto poskytovatelů nelze ovšem využít dosavadní způsob hra-
zení příspěvku. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2022/16/28: ZO schvaluje příspěvek ve výši 20,- Kč na jeden oběd 
pro starobní důchodce bydlící v obci Malá Morava a odebírající oběd 
ze Školní jídelny Králíky nebo od Charity Šumperk. Způsob vyplácení 
příspěvku při dovozu stravy od těchto poskytovatelů bude odlišný než 
u jiných poskytovatelů a bude poskytnut přímo občanům, kteří si o pří-
spěvek (dotaci) na obědy požádali.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

34. Půjčky FRB – II. kolo
Starosta seznámil přítomné s přijatými žádostmi o půjčky z Fondu roz-

voje bydlení. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo z přítomných se nepřihlásil.
2022/16/29: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 

podle schválených pravidel v celkové výši 90.000,- Kč takto:
Panu Romanu Köherovi, bytem Malá Morava 93, 90.000,- Kč na opra-

vu střechy a opravu komínu.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

35. Služby spojené s užíváním bytů
Referentka obce Markéta Zahradníčková navrhla aktualizaci plateb za 

služby spojené s nájmem obecních bytů. Z důvodu narůstajících finančních 
nákladů na zajištění služeb spojených s užíváním bytů ve vlastnictví obce 
Malá Morava je zastupitelstvu předložen návrh na zvýšení již zavedeného 
paušálního poplatku za vývoz fekálií, na zvýšení již zavedeného paušálního 
poplatku za čištění a revize komínů, na zavedení paušálního poplatku za 
revize kotlů, na zavedení paušálního poplatku za revize tlakových nádob 
a na zavedení paušálního poplatku za servis, kontroly a revize plynových 
spotřebičů (kombinovaných sporáků).

Paušální poplatek za vývoz fekálií byl zaveden a stanoven ve výši 10,- Kč 
za osobu a měsíc usnesením ZO č. 21/337 ze dne 25. 4. 2002. Dle skuteč-
ných nákladů navrhuji zvýšit paušální poplatek za vývoz fekálií na částku 
62,- Kč za osobu a měsíc.

Paušální poplatek za čištění a revize komínů byl zaveden a stanoven 
ve výši 32,- Kč za používaný komínový průduch a měsíc usnesením ZO 
č.  14/21 ze dne 25. 5. 2005. Dle skutečných nákladů navrhuji zvýšit paušál-
ní poplatek za čištění a revize komínů na částku 38,- Kč za používaný ko-
mínový průduch a měsíc.

Z důvodu zabezpečení revizí kotlů navrhuji zavést paušální poplatek za 
revize kotlů ve výši 15,- Kč za kotel a měsíc. Poplatek je stanoven dle sku-
tečných nákladů.

Z důvodu zabezpečení revizí tlakových nádob navrhuji zavést paušální 
poplatek za revize tlakových nádob ve výši 85,- Kč za nádobu a měsíc. Po-
platek je stanoven dle skutečných nákladů.

Z důvodu zabezpečení servisu, kontrol a revizí plynových spotřebičů 
(kombinovaných sporáků) navrhuji zavést poplatek za servis, kontroly 
a  revize plynových spotřebičů (kombinovaných sporáků) ve výši 85,- Kč za 
spotřebič a měsíc. Poplatek je stanoven dle skutečných nákladů.

Na základě navýšených a nově zavedených paušálních poplatků za služ-
by spojených s užíváním bytů bude opravena příloha č. 1 Vnitřní směrni-
ce č. 3/2015 ze dne 17. 12. 2015 (Pravidla týkající se vybavení nájemních 
bytů v majetku obce Malá Morava, jeho obnovy a nákladů na drobné opra-
vy). Výše uvedená směrnice zůstane v platnosti. Starosta vyzval k diskuzi. 
P.  Morong se dotazoval, kolik bude zvýšení dělat na 1 byt.

2022/16/30: Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s navýšením 
paušálního poplatku za vývoz fekálií ve výši 62,- Kč za osobu a měsíc, 
s  navýšením paušálního poplatku za čištění a revize komínů ve výši 38,- 
Kč za komínový průduch a měsíc, souhlasí se zavedením paušálního po-
platku za revize kotlů ve výši 15,- Kč za kotel a měsíc, souhlasí se zave-
dením paušálního poplatku za revize tlakových nádob ve výši 85,- Kč za 
nádobu a měsíc, souhlasí se zavedením paušálního poplatku za servis, 
kontroly a revize plynových spotřebičů (kombinovaných sporáků) ve 
výši 85,- Kč za spotřebič a měsíc. Dále souhlasí se změnou přílohy č. 1 
Vnitřní směrnice č. 3/2015 ze dne 17. 12. 2015 s účinností od 1. 7. 2022.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

36. Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Zastupitelům byl předložen návrh na zvýšení odměny v soutěži občanů, 

která si klade za cíl zapojit občany do zkrášlení Malé Moravy a motivovat 
k  této činnosti i všechny ostatní. Nová výše finanční motivace v každé ka-
tegorii za 1. místo 3.000,-Kč, za 2. místo  2.000,- Kč a za 3. místo 1.000,- Kč. 
Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/31: ZO schvaluje navýšení hodnoty za umístění v soutěži 
O  nejkrásnější rozkvetlé okno takto:

za 1. místo 3.000,- Kč, za 2. místo 2.000,- Kč a za 3. místo 1.000,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

37. Smlouva o poskytnutí dotace
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o poskytnutí dotace z POV Olo-

mouckého kraje, v dotačním programu „Památková péče v Olomouckém 
kraji v roce 2022“, dotační titul Obnova staveb drobné architektury míst-
ního významu. Od Olomouckého kraje získáme dotaci ve výši 32.000,- Kč.

2022/16/32: ZO souhlasí s přijetím dotace na částečnou úhradu vý-
dajů na Kříž před kostelem Malá Morava ve výši 32.000,- Kč od Olo-
mouckého kraje v souladu s pravidly dotačního programu Památkové 
péče v   Olomouckém kraji v roce 2022 a schvaluje uzavření smlouvy 
o  poskytnutí dotace.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

38. Podpora prodejen v obci
Olomoucký kraj v letošním roce neotevřel dotační program „Podpora 

venkovských prodejen“, z POV Olomouckého kraje. V loňském roce jsme 
získali z tohoto programu 30.000,- Kč pro každou prodejnu potravin v obci 
a mohli jsme každé prodejně včetně našeho podílu vyplatit 60.000,- Kč. 
Návrhem tohoto bodu programu je, i přes absenci dotačního program 
„Podpora venkovských prodejen“, z POV Olomouckého kraje, podpořit 
obě prodejny potravin v obci majitelů P. P., bytem xxx, a pana J. Z., bytem 
xxx, a poskytnout těmto subjektům dotaci z obecního rozpočtu, každému 
ve výši 30.000,- Kč na rok 2022. A to formou smlouvy o poskytnutí ne-
investičního transferu, která je součástí důvodové zprávy. Starosta vyzval 
k  diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/33: ZO Malá Morava souhlasí s poskytnutím dotace na pro-
voz prodejen v obci Malá Morava ve výši 30.000,00 Kč na prodejnu 
a  schvaluje uzavření smlouvy s panem P. P., bytem xxx, a panem J. Z., 
bytem xxx.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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39. Změna směrnice o sociálním fondu
Starosta seznámil přítomné se změnou Vnitřní směrnice č.1/2013, Soci-

ální fond zaměstnanců a zastupitelů uvolněných pro výkon veřejné funkce, 
Obce Malá Morava, včetně přílohy č. 1 Zásady pro použití prostředků to-
hoto fondu. Návrhem je změna výše některých příspěvků. Starosta vyzval 
k  diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/34: ZO Malá Morava schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2022, 
Sociální fond zaměstnanců a zastupitelů uvolněných pro výkon veřejné 
funkce, Obce Malá Morava s platností od 1. 7. 2022 a stanovuje cenu 
stravenky na 80,- Kč.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

40. Cyklobus
Starosta seznámil přítomné se žádostí obce Dolní Morava o finanční 

podporu cyklobusu Králíky - Dolní Morava - Staré Město. Informoval také, 
že v loňském roce tuto dopravu z naší obce využily jenom jednotky obyva-
tel, navrhl toto podpořit pouze symbolickou částkou 10.000,- Kč. Starosta 
vyzval k diskuzi. Pavel Morong navrhl tento cyklobus nepodpořit vůbec. 
Starosta nechal o jeho návrhu hlasovat.

2022/16/35: ZO Malá Morava souhlasí s návrhem nepodpořit cyklo-
bus Králíky -Dolní Morava - Staré Město.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

41. Mimořádné inventarizace majetku obce
Starosta seznámil přítomné s příkazem k provedení mimořádné inven-

tarizace majetku, závazků a pohledávek Obce Malá Morava ke dni 30. 6. 
2022. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o inventarizaci.

42. Plnění plánu financování obnovy vodovodů
Obec Malá Morava, jako vlastník vodovodu a kanalizace, je povinna 

podle § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a ka-
nalizacích), zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu 
finančních prostředků na jejich obnovu. Podle § 8 odst. 11 zákona o vodo-
vodech a kanalizacích je povinna zpracovat a realizovat plán financování 
obnovy vodovodů a kanalizací. Pro rok 2021 bylo naplánováno vynalo-
žení finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury 
- obnovu části vodovodu Podlesí, spočívající ve výměně části stávajícího 
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vodovodního řadu. Tato obnova ani čerpání fondu na obnovu vodohos-
podářského majetku nebylo uskutečněno. Tvorba prostředků obnovy in-
frastrukturního majetku za rok 2021 činila celkovou částku 50.000,- Kč. 
Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

ZO bere na vědomí plnění Plánu financování obnovy vodovodu a ka-
nalizace v majetku Obce Malá Morava za rok 2021.

43. Návrh na odpis nedobytných pohledávek
Zastupitelstvu obce byl předložen materiál týkající se odpisu pohledá-

vek z účetní evidence obce, které jsou po jejich posouzení klasifikovány 
jako nedobytné z důvodů nevymahatelnosti zapříčiněné úmrtím občanů. 
Pohledávky budou následně převedeny z aktivních účtů na podrozvahový 
účet, kde budou dále vedeny jako nedobytné pohledávky. Starosta vyzval 
k  diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/36: ZO schvaluje odpis nedobytných pohledávek za nájem ve 
výši 115.885,50 Kč a za vodu ve výši 30.981,- Kč z účetní evidence Obce 
Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2022/16/37: ZO schvaluje převod nedobytných pohledávek za nájem ve 
výši 115.885,50 Kč a za vodu ve výši 30.981,- Kč na podrozvahový účet.

Hlasování:8:0:0 (schváleno)

44. Kontrola hospodaření obce
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hos-

podaření obce Malá Morava za rok 2021. Kontrolu provedly pracovnice 
Krajského úřadu Olomouckého kraje Bc. A. M. a Ing. P. V. Zpráva o výsled-
ku přezkoumání je opravdu obsáhlá, má 10 stránek, je zde uveden soupis 
přezkoumaných písemností a také výsledek dílčího přezkoumání. Závěrem 
zprávy je kontrolní zjištění, že při přezkoumání hospodaření obce Malá 
Morava za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Starosta vyzval 
k  diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce.

45. Kontrola obce – krizový zákon
Starosta seznámil přítomné se zápisem z kontroly obce o dodržování 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména zajištění připravenosti 
obce na řešení krizových opatření. Kontrolu provedl dne 11. 5. 2022 kpt. 
R. N. za Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje a Bc. M. B. za MěÚ 
Šumperk. Závěrem kontrola bylo konstatování, že obec řádně plní úkoly 
uvedené v krizovém zákoně. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly.

46. Kontrola obce – úřad práce
Starosta seznámil přítomné se zápisem z kontroly hospodaření obce 

s  veřejnými prostředky, dohodami o vytvoření pracovních míst v rámci 
VPP a poskytnutí příspěvku na tato místa. Byl kontrolován rok 2021. Kon-
trolu provedly pracovnice Úřadu práce Olomouc Bc. O. P. a Mgr. M. V. ve 
dnech 4.–21. března 2021. Závěrem kontrola bylo konstatování, že poskyt-
nutý příspěvek byl vyplacen v souladu s dohodou. Starosta vyzval k diskuzi, 
nikdo se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly.

47. Informace o kontrole kvality vody
Starosta seznámil přítomné se zprávou z kontroly kvality vody v obec-

ních vodovodech. Dne 16. 6. 2021 provedla Krajská hygienická stanice se 
sídlem v Olomouci kontrolu kvality vody v obecních vodovodech. Jeden 
kontrolní odběr byl mírně nevyhovující, a to ve Vojtíškově, kde bylo ve 
vzorku překročeno množství koliformních bakterií o dvě jednotky (nor-
ma připouští 0 jednotek, naměřené množství byly 2 jednotky) a počty 
kolonií při 22°C o 70 jednotek (norma připouští 200 jednotek, naměřeno 
bylo 270  jednotek) Za toto pochybení byla obci vyměřena pokuta ve výši 
1.000,- Kč. Uvedený stav kvality vody byl ihned napraven, a to tak, že byla 
zvýšena dávka chlorace, která uvedenou závadu odstranila. Starosta vyzval 
k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek kontroly.

48. Výroční zpráva Policie ČR
Starosta seznámil přítomné s informacemi Obvodního oddělení PČR 

Hanušovice o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služeb-
ním obvodu Obvodního oddělení Hanušovice za loňský rok 2021. Starosta 
vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu OO PČR Hanušovice.

49. Sponzorský dar
Mgr. R. Š., bytem XXX, zaslal obci 1.000,- Kč jako osobní sponzorský 

příspěvek – dar na nákup pohonných hmot na sekání trávy v okolí sportov-
ního hřiště ve vlastnictví sdružení Alienteam, které tímto požaduje sekat 
i  v letošním roce. Starosta informoval, že za dar ani příspěvek není možné 
požadovat protislužbu, a proto navrhl příspěvek nepřijímat. Starosta vyzval 
k diskuzi, nikdo se nepřihlásil. Nechal o tomto návrhu hlasovat.

2022/16/38: ZO nepřímá dar na nákup pohonných hmot.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

50. Žádost o dar
Pan P. F., předseda Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 

v  ČR, se sídlem Barákova čp. 23, Prostějov, požádal obec o poskytnutí fi-
nančního daru na činnost klubu. Starosta navrhl neposkytovat dar.

2022/16/39: ZO nesouhlasí s poskytnutí daru Asociaci rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

51. Rozšíření autobusové linky
Na základě žádosti paní L. K., bytem xxx o prodloužení autobusové linky 

až do Křivé Vody, jsme oslovili zástupce Krajského integrovaného doprav-
ního systému Olomouckého kraje. KIDSOK obci odpověděl, že v současné 
době není pro zavedení obsluhy místní části Křivá Voda připravena infra-
struktura. Nejen že chybí zastávka, ale při současných prostorových pomě-
rech v m. č. Křivá Voda není reálné ani otočení autobusů. Po obci KIDSOK 
tedy požaduje vybudování nové autobusové zastávky, která musí splnit 
normu ČSN 73 6425 autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky a po-
žadavky Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dle normy musí být výška 
nástupní hrany 20 cm. Dále rozšíření plochy a prostoru pro otáčení auto-
busu o délce 10,5 m na průměr plochy 20 m, resp. prostor o průměru 22 m 
dle obrysového poloměru otáčení. Do doby vybudování této infrastruk-
tury není možno Křivou Vodu obsluhovat. Proběhla všeobecná diskuze, 
kdy starosta navrhl nechat vyčíslit orientační náklady na tuto výstavbu a  až 
poté rozhodnout.

2022/16/40: ZO souhlasí s vyhotovením dokumentů s vyčíslením ná-
kladů na prodloužení autobusové linky do místní části Křivá Voda.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

52. Rozšíření vodohospodářské infrastruktury
Starosta oznámil přítomným, že Obec Malá Morava podala dvě žádosti 

o dotaci na rozšíření vodohospodářské infrastruktury ze Státního fondu 
životního prostředí na připojení nového vodního zdroje a úpravny vody ve 
Vojtíškově a zřízení posilového zdroje, včetně úpravny vody v Podlesí. Tato 
opatření by měla vyřešit problém s nedostatkem vody v těchto místních 
částech a zautomatizovala by se také úpravna pitné vody.

První žádost „Malá Morava - připojení nového vodního zdroje a úpra-
va vody v k. ú. Vojtíškov“ s registračním číslem 1210900013 byla úspěšně 
podána a došlo ke stanovení způsobilých výdajů administrátory projektu.

Aktuální výše způsobilých výdajů činí 2 998 500 Kč.
Aktuální výše dotace činí 2 098 950 Kč.
Aktuální míra podpory činí 70 %.
Druhá žádost „Malá Morava – posilový zdroj vody na p. č. 812/102 

v  k.  ú. Podlesí-město“ byla úspěšně podána. Žádosti bylo přiděleno regis-
trační číslo 1210900016 a došlo ke stanovení způsobilých výdajů admini-
strátory projektu.

Aktuální výše způsobilých výdajů činí 2 821 010 Kč.
Aktuální výše dotace činí 1 974 707 Kč.
Aktuální míra podpory činí 70 %.
Fond by o žádostech měl rozhodovat v červenci, v případě, že obec uspě-

je, máme rok na to abychom doložili všechny potřebné náležitosti k uza-
vření smlouvy o poskytnutí dotace, musíme mít zhotovenou projektovou 
dokumentaci a vysoutěženého zhotovitele. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo 
se nepřihlásil.

2022/16/41: ZO souhlasí s podáním žádostí o dotace a pověřuje sta-
rostu výběrem projektanta na jednotlivé projekty a pověřuje ho podpisem 
smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace s projektantem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

53. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Vysoký Potok
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí 

o  zřízení věcného břemene ke stavbě „Vysoký Potok č. p. 132/3 NN“ zemní 
kabelové vedení. Tato stavba je vyvolána požadavkem obce na vytvoření 
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nového odběrného místa na hřišti ve Vysokém Potoku. Společnosti Ener-
gorozvody a Státní pozemkový úřad obci zaslaly návrh smlouvy. SPÚ zřídí 
na svém pozemku věcné břemeno ve prospěch ČEZu, dle ocenění oceňo-
vací vyhláškou minimální částku řádově v korunách. Obec zaplatí SPÚ po-
platek 2.000,- Kč za smlouvu o smlouvě budoucí a 2.000,- Kč za smlouvu 
o  věcném břemeni. Proběhla všeobecná diskuze.

2022/16/42: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene č. 1024C22/63.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

54. Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv
Společnost Sunfin Praha, se sídlem Olgy Havlové 2901/28, Praha Žižkov, 

požádala obec o souhlas se stavbou „IV-11-8021162 Votíškov – č. parc. 
498/3 NNv DTS“. Účelem stavby je připojení 4 nových odběrných míst, 
z  toho důvodu musí být posílena trafostanice a stávající distribuční síť. Stá-
vající trafostanice bude demontována a bude nahrazena novou, stejně jako 
nadzemní vedení NN. Tato stavba se dotkne 4 obecních pozemků 107/1, 
1811/1, 1811/2 a 1813/1.Dále je přiložena k projednání Smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za 
VB ve výši 2.000,- Kč. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/43: ZO souhlasí se stavbou „IV-11-8021162 Votíškov – 
č.   parc. 498/3 NNv DTS“ a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
„IV-11-8021162 Votíškov – č. parc. 498/3 NNv DTS“.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

55. Souhlas se stavbou Vojtíškov NNv II.
Společnost Sunfin Praha, se sídlem Olgy Havlové 2901/28, Praha Žižkov, 

požádala obec o souhlas se stavbou „IV-11-8021218 Votíškov – č. parc. 
498/29 NNv NNk“. Účelem stavby je připojení 1 nového odběrného mís-
ta, z toho důvodu musí být posílena trafostanice a stávající distribuční síť. 
Stávající trafostanice bude demontována a bude nahrazena novou, stejně 
jako nadzemní vedení NN. Tato stavba se dotkne 1 obecního pozemku 
p.  č.  1813/2. Dále je přiložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za VB ve 
výši 3.580,- Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/44: ZO souhlasí se stavbou „IV-11-8021218 Votíškov – 
č.  parc. 498/29 NNv DTS“ a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
„IV-11-8021218 Votíškov – č. parc. 498/29 NNv DTS“.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

56. Souhlas se stavbou NNv Malá Morava – Sklené
Společnost Sunfin Praha, se sídlem Olgy Havlové 2901/28, Praha Žiž-

kov, požádala obec o souhlas se stavbou „IV-12-8023704 Malá Morava – 
č.  parc. 644/5 NNv DTS“. Účelem stavby je připojení 1 nového odběrného 
místa, z toho důvodu musí být posílena trafostanice a stávající distribuční 
síť. Stávající trafostanice bude demontována a bude nahrazena novou, stej-
ně jako nadzemní vedení NN. Tato stavba se dotkne 1 obecního pozemku 
p.  č. 1681/2. Dále je přiložena k projednání Smlouva o smlouvě budoucí 
o  zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby. Platba za VB ve 
výši 2.000,- Kč + DPH. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/45: ZO souhlasí se stavbou „IV-12-8023704 Malá Morava – 
č.  parc. 644/5 NNv DTS“ a schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
„IV-12-8023704 Malá Morava – č. parc. 644/5 NNv DTS“.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

57. Souhlas se stavbou studny
Dne 26. 5. 2022 byla podána elektronicky na Obecního úřadu v Malé 

Moravě žádost o vyjádření k předložené projektové dokumentaci týkající 
zřízení nové vrtané studny a vodovodu na p. č. st. 20 v k. ú. Vysoký Potok. 
Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/46: ZO souhlasí se záměrem zřídit vrtanou studnu a vodo-
vod na p. č. st. 20 dle předložené projektové dokumentace zpracované 
Ing. Petrem Bartošem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

58. Výběrové řízení přístřešek u kaple
Téměř u konce je stavební řízení ve věci povolení stavby přístřešku kaple 

na Vysoké, Starosta navrhl ihned poté vyhlásit výběrové řízení na výběr 
dodavatele. Ustanovit výběrovou komisi ve složení Karel Svoboda, Olga 
Temňáková a Petr Pospíchal, která vybere nejvýhodnějšího dodavatele. 

A  pověřit starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Dů-
vodem je úspora času. Starosta vyzval k diskuzi, nikdo se nepřihlásil.

2022/16/47: ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na výběr do-
davatele na stavbu přístřešku kaple ve Vysoké, ustanovuje výběrovou 
komisi ve složení Karel Svoboda, Olga Temňáková a Petr Pospíchal, pro 
výběr nejvhodnějšího dodavatele a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo s vítězným uchazečem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

59. Diskuze
Starosta vyzval přítomné k diskuzi.
Pan Pavel Morong se dotazoval na možnost ankety či poptávkového ří-

zení pro místní občany, kteří by měli zájem o stavební pozemky. Obec by 
je pak mohla směnit a nabídnout jim je za symbolickou cenu. Dále by rád 
něco vymyslel s budovou školy na Malé Moravě, například jako domov pro 
důchodce. Proběhla všeobecná diskuze zejména o nákladech a způsobu 
využití. Pan Štefan Fatura navrhuje pro tuto budovu nalézt multifunkční 
využití, například jako kanceláře pro podnikatele, byty a prostory pro ob-
chod. Mgr. J. S. informoval o novinkách na Vysoké a upozornil na špatná 
stav krajské silnice č. II/312 do Hanušovic.

60. 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, popřál jim mnoho zdraví a v 18:05 hodin jed-
nání ukončil.

Přílohy:
1. Protokol o schválení účetní závěrky obce Malá Morava za rok 2021
2. Protokol o schválení účetní závěrky MŠ Malá Morava za rok 2021
3. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava č. 1/2022
4. Rozpočtové opatření obce Malá Morava č. 100006/2022
5. Opatření starosty
6. Záměr pachtu Malá Morava
7. Záměr pachtu Zlatý Potok
8. Záměr pachtu Vysoký Potok
9. Záměr pachtu Podlesí
10. Záměr pachtu Křivá Voda
11. Záměr pachtu Vlaské
12. Záměr pachtu Vojtíškov
13. Záměr pachtu Vysoká
(Všechny přílohy zápisu jsou k nahlédnutí na obecním úřadě)

Zápis byl vyhotoven dne 23. 6. 2022
Ověřovatelé zápisu: Karel Svoboda a Petr Pospíchal
Zapsala: Simona Pospíchalová
Starosta obce: Antonín Marinov

Naši jubilanti
V červenci oslavili 91 let

paní Drahomíra KUREČKOVÁ,
a 75 let

pan František ŠPIČKA
a pan Miroslav MARKOVSKÝ.

V srpnu slaví 92 let
paní Kamila ŠIKOVÁ

a 85 let
paní Růžena FISTROVÁ.

Všem našim jubilantům srdečně gratulujeme.
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Kompostování čaje: 
jak je to s čajovými 
sáčky v kompostu

Rádi si dopřáváte čaje? Co děláte s použitými 
čajovými sáčky (popřípadě s čajovou směsí)? Vy-
hodit ji by byla velká škoda! Zde je třeba udělat 
rozdíl mezi čajem a čajovými sáčky. Zatímco čaj 
(sušené bylinky nebo v podstatě to, co je uvnitř 
čajových sáčků) je dobrým zdrojem dusíku 
a   vhodnou hmotou pro kompostování (rychle 
se rozkládají), o čajových sáčcích to neplatí. Ty 
jsou totiž vyrobené z různých materiálů a ne 
všechny se hodí do kompostu. Nemusí se tedy 
rozložit.

Čajové sáčky nejsou stejné
Zatímco jedna značka používá sáček, který 

se snadno rozkládá a stává se součástí kompo-
stu, jiné čajové sáčky mohou procesu rozkladu 
bránit. Pokud chcete kompostovat čaj, nejlep-
ším způsobem, jak to udělat, je vyndat jej ze 
sáčku. Sáček vyhoďte, jeho obsah můžete přidat 
do kompostu. Toto je nejlepší způsob, když ne-
chcete kontrolovat, z čeho jsou sáčky vyrobené. 
Čajové sáčky jsou vyrobeny z papíru nebo po-
lypropylenového plastu (popřípadě z kombina-
ce obojího). A některé mohou navíc obsahovat 
kousky provázku.

Které sáčky kompostovat?
Pokud máte zjištěno, z čeho váš čajový sáček 

je, můžete se rozhodnout pro jeho kompostová-
ní. Je jasné, že zatímco papírový čajový sáček je 
možné kompostovat, protože se rozkládá rychle, 
u těch plastových to nejde. Nejsou totiž biolo-
gicky rozložitelné. Pokud si dáte tu práci a ča-
jové lístky z jejich vnitřku vyjmete a vložíte do 
kompostu, tleskáme vám. Ne každý má ale chuť 
to s každým sáčkem absolvovat. Zde pak existuje 
jediná rada: pokud chcete sáček kompostovat, 
najděte si značku, která používá papírové sáčky. 
Několik typů sáčků je vyrobeno z papíru s ter-
moplastovou podšívkou. Zacházejte s nimi stej-
ně jako s plastovými sáčky.

Jak poznat, z čeho je sáček vyroben?
Jde to poznat pouhým pohledem. Matné sáč-

ky jsou vyrobeny z papíru. Lesklé čajové sáčky 
budou plastové. Pokud najdete označení „PLA“, 
jedná se o plast na rostlinné bázi. Ten je za ur-
čitých podmínek kompostovatelný. K jeho roz-
ložení je třeba dosáhnout teploty 60 °C, což ve 
většině domácích kompostů není možné. Nej-
lepší způsob, jak zjistit, zda čajové sáčky obsa-
hují plasty, je zkontrolovat obal produktu nebo 
přímo kontaktovat společnost.

Zdroj: nasezahrada.com

Takhle vyčistíte ucpaný odpad
jen se solí nebo jedlou sodou

Chyby při pěstování rajčat
Mnoho lidí s radostí pěstuje vlastní rajčata. 

Hodně zahradníků se potýká s nepříjemným pro-
blémem, kterým je praskání rajčat. Bohužel nejde 
jen o vzhled rajčete, ale popraskaná slupka může 
vést k vyššímu riziku onemocnění těchto plodů. 
Naštěstí existují osvědčené metody, které vás před 
touto potíží ochrání. Prevence je totiž vždy nejlep-
ším řešením.

Proč rajčata praskají?
Rajčata praskají z mnoha důvodů. Nejčastěj-

ším je kolísání vlhkosti půdy, ve které rostliny 
rostou. Dalším problémem je špatné hnojení 
nebo příliš velké zalévání. Rajčata natáhnou 
vodu natolik, že nakonec prasknou. Správné 
hnojení je klíčem k úspěchu. Dobře nastavené 
hnojení povede k rovnoměrnému růstu. Myslete 
na to, aby hnojivo neobsahovalo příliš dusíku.

Způsoby, jak ochránit sklizeň
Kromě hnojení musíte pochopitelně myslet 

také na pravidelné a správné zalévání. Když rost-
linám poskytnete ideální množství vody, sníží 

se pravděpodobnost prasknutí jejich plodů. Za-
lévejte je pravidelně, ale ne velkým množstvím 
vody. Během dešťů na zalévání zapomeňte, pro-
tože jinak plody nabobtnají a prasknou.

Dalším důležitým faktorem je odvodnění 
půdy. To platí zejména pro rostliny v květináči. 
Nesmí totiž ve vodě stát. Nezapomínejte na velké 
otvory na dně nádoby. Klíčovým je také mulčo-
vání. Jako mulč můžete použít kůru, piliny nebo 
posekanou trávu. Kromě toho, že tím zabráníte 
růstu plevele, podpoříte zdraví a růst rajčat.

Volba odrůdy je důležitá
Na trhu najdete mnoho odrůd, ze kterých 

můžete vybírat. Některé z nich jsou přitom odol-
nější proti praskání, protože mají silnější slupku. 
Méně náchylná na praskání jsou rajčata odrůdy 
Koralik, Jawor nebo Rumba Ozarowska. Prask-
nout může také rajče, které necháte na keříku 
příliš dlouho a je příliš zralé. Dbejte proto na 
pravidelnou sklizeň, abyste neměli popraskaná 
rajčata. Přejeme hodně štěstí a bohatou úrodu!

Zdroj: pender.ces.ncsu.edu

Ať už se jedná o ucpaný odpad v kuchyni nebo 
dokonce na záchodě, v žádném případě nejde 
o   nic příjemného. Pokud doma zrovna nemáte 
silnější přípravek určený pro pročištění potrubí, 
mohou pomoci i běžné věci, jako jsou sůl nebo jed-
lá soda. Jak se správně použít a s jakým druhem 
ucpaného odpadu pomůžou.

Běžná kuchyňská sůl
Sůl nad zlato platí opravdu několikanásobně, 

protože je nezbytná nejenom pro ochucování 
pokrmů, ale pomůže i s běžným domácím úkli-
dem a čištěním. Skvěle se hodí pro preventivní 
čištění odpadu i ve chvíli, kdy je mírně ucpaný. 
Použít se dá do toalety, umyvadla, ale třeba i pro 
čištění dřezu.

Kombinace s jedlou sodou a horkou vodou
Recept pro vytvoření domácího prostředku 

k pročištění odpadu je v zásadě jednoduchý. 
Budete potřebovat tři důležité ingredience. Jde 
o kuchyňskou sůl, jedlou sodu a horkou vodu. 
Tento recept je natolik účinný, že ho doporučují 

dokonce instalatéři jako rychlé pohotovostní ře-
šení. Nejlepších účinků dosáhnete ve chvíli, kdy 
odpad není úplně ucpaný. Jakmile si tak začne-
te všímat špatného odtékání, není na co čekat 
a  pustit se do práce.

Recept na uvolnění ucpané toalety
Pokud se vám stane, že máte problém s ucpa-

ným odpadem u toalety, pomůže tento jednodu-
chý recept. Budete potřebovat zhruba 6 hrnků 
vody, které ohřejete v rychlovarné konvici. Do 
dalšího suchého hrnku si připravte sůl a jedlou 
sodu přesně půl na půl. Tuto směs nasypte do 
záchodové mísy, promíchejte a postupně přilé-
vejte horkou vodu z konvice. Proud horké vody 
se snažte směřovat zásadně přímo do vody a ne 
na keramické části toalety. Samotné použití soli 
však v zásadě nestačí a celou operaci je nutné 
dokončit také mechanickým uvolněním. K tomu 
nejčastěji v domácnosti slouží klasický zvon. Pro 
ještě lepší zprůchodnění můžete opět přilít tro-
chu horké vody.

Zdroj: ireceptar.cz
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Modré oči
(Vzpomínka)
Kdysi dávno, v minulém století, jsem se zcela 

náhodně setkal s jednou mladou dívkou. Pochá-
zela ze Starého Města pod Sněžníkem. Chodila 
do zemědělské školy v Šumperku. To jsem ale 
ještě netušil, že tahle dívenka vůbec existuje. Ale 
jak již to bývá, najednou se v červnu objevila 
v   naší kanceláři Střediska geodézie v Šumper-
ku a ucházela se zde o práci na prázdninovou 
brigádu. To ale nebylo nikomu divné, protože 
takovýchto uchazečů na prázdninovou brigádu 
se u nás tou dobou ucházelo mnoho mladých 
studentů ze středních i vysokých škol. Bylo ale 
již obsazeno, a tak zbývalo jen na tom, jestli si ji 
někdo z nás, zdejších geometrů, nevezme jakoby 
navíc. Za každého brigádníka se ale musela plnit 
pracovní norma jako by to byl již plně pracují-
cí geometr, což nikdo z těchto uchazečů nebyl. 
Vlastně ji nikdo k sobě nechtěl. Byla nějak navíc.

Najednou se ale objevila u mého stolu. Já byl 
zcela náhodně zrovna v kanceláři. A hned se 
na mne obrátila o pomoc. Vyklopila mi rychle, 
co vlastně tady chce, a že chce pracovat jednak 
v  kanceláři a jednak venku při měření. Navíc jí 
dal někdo ze Starého Města pod Sněžníkem na 
mne echo, aby se rovnou obrátila na mě, že ji jis-
tě neodmítnu. Já v té době na Staroměstsko jezdil 
vyměřovat poměrně hodně, a tím pádem jsem se 
tam docela dobře znal s mnoha zdejšími lidmi. 
Takže návaznost byla zcela zřejmá.

Hned jsem ji ujistil, že ji tedy, když má na mne 
doporučení, do práce k sobě vezmu. Ale že je 
jakoby navíc, tak bude muset pro mne pracovat 
více v kanceláři. Vysvětlil jsem jí, co a jak bude 
dělat, a hned jsem si ji vyzkoušel. Měla docela 
hezký grafický projev, což se mi velmi hodilo.

Jak jsme se domluvili, tak hned prvního čer-
vence nastoupila do práce. Já ji pochopitelně za-
hrnul prací tak, že měla co dělat, aby plnila vše 
v časových lhůtách, jak jsem po ní chtěl. I když 

to byla dívka hezká, jakoby vypadla zrovna z ně-
jakého žurnálu, tak byla ale také pracovitá. Až 
mi ji někteří kolegové docela záviděli. Byla velice 
hezká až krásná, měla nádherné blond vlasy od 
přírody a navíc se jí také hezky vlnily. A oči, to 
byly dvě modré studánky. V těch by se jistě lec-
který chlap určitě utopil.

Po skončení brigády jsme se rozloučili a dlou-
ho jsem ji neviděl.

Po nějakém čase se ale opět u nás v kanceláři 
opět vynořila. Tentokráte již to byla ale kance-
lářská pracovnice z ředitelství Státního statku na 
Malé Moravě. Dali jsme spolu řeč a v krátkosti 
mi pověděla, co doposud dělala.

Po ukončení zemědělské školy se přihlásila na 
roční stipendium do Anglie, za účelem zdokona-
lení se v anglickém jazyku. Protože ji vyučování 
šlo velmi dobře a spíše se nudila, tak se přihlásila 
na hlídání dětí v místních rodinách. Dostala se 
tam docela snadno, ale k jedné černošské rodině, 
kam nikdo nechtěl. Byli to slušní lidé, lékaři oba 
dva, a měli dvě malé děti.

Po roce stáže se opravdu velmi zdokonalila 
v angličtině na tolik, že uměla nejen klasickou 
spisovnou angličtinu, ale i hovorovou slango-
vou řeč. Po návratu domů si myslela, že to nějak 
využije v práci. To se ale nestalo, dokonce ji ani 
nikde na Staroměstsku nechtěli zaměstnat vů-
bec. Tak si našla práci na Státním statku na Malé 
Moravě. Zrovna tam začal pracovat také inženýr 
Salva, který začal rozvíjet i zahraniční obchod 
se zemědělskými produkty a potřebovali proto 
ihned někoho se znalostmi němčiny a angličtiny. 
Byla na ředitelství a řešila nejen nějaké zvláštní 
technické požadavky, jako bylo jednání na Geo-
dézii v Šumperku, ale i překlady dopisů, smluv 
a dalších písemností od zahraničních zákazníků, 
které bylo nutno přeložit do češtiny, nebo obrá-
ceně opět do angličtiny. Statek pak nemusel pla-
tit drahé překladatelské služby.

Ovšem vyrostla nám do krásy, kdy se za ní 
ohlédlo každé mužské oko. Do práce na Malou 
Moravu – na ředitelství ve Vysokém Potoku do-
jížděla ze Starého města každý den vlakem. Ne-
byla sama, takto tam dojíždělo i více pracovníků 
na pilu, nebo třeba vrchní číšník. Ale doprava 
tam a zpět byla docela jednoduchá, neboť au-
tobusy a vlaky tehdy jezdily každou hodinu až 
do půlnoci a začínaly každý den ve čtyři hodiny 
ráno.

Ale pak jí začaly opět krušné časy. Já tehdy by-
dlel na Vojtíškově, takže při měření zakázek pro 
zdejší statek jsem se s ní potkával docela často, 
protože ona dostala tyto zakázky od ředitele stat-
ku na starost. Začala na ni žárlit již i paní ředi-
telová. Začala jí dělat naschvály, jak jen mohla.

Naše kráska si ale vzala myslivce z Vlaského 
a  odešli spolu někam na Bruntálsko. Pak jsem 
již o ní nikdy více neslyšel. Byla to škoda, protože 
tak přišla Malá Morava o nejkrásnější ženu, co 
jsem tam vůbec kdy viděl.

Ludvík Vrána

Nápadité recepty pro vaše letní grilování
Grilování k létu zkrátka patří, mnozí se své 

letní kuchyně nevzdávají ani v horším počasí. 
Není divu, grilovat můžete takřka kdekoliv, sa-
mozřejmě v závislosti na typu grilu, a především 
se vždy sejde rodina či parta dobrých přátel. Jídla 
připravená tímto způsobem jsou poměrně lehká 
a   dokonalou pochoutku vytvoříte z masa, ryb, 
sýra, zeleniny a dokonce i ovoce. Nebojte se expe-
rimentovat.

Grilované kuře s karibskou krustou
Ingredience: 4 kuřecí stehna nebo 8 kuřecích 

dílků, 1 šalotka, 1 stroužek česneku, 1 chilli pa-
prička bez jadérek, 4 lžíce sojové omáčky, 3 lžíce 
oleje, 2 lžíce limetkové šťávy, 1 lžíce octa, 1 lžíce 
hnědého cukru, 1 lžička mletého nového koře-
ní, 0,5 lžičky sušeného tymiánu, 0,5 lžičky mleté 
skořice, 0,5 lžičky mletého muškátového oříšku.

Kuře očistíme, osušíme a rozdělíme v kloubu 
na poloviny. Připravené díly pak několikrát na-
řízneme. Všechny zbylé suroviny na marinádu 
rozmixujeme v mixéru na pastu, ve které oba-
líme díly kuřete. Zakryjeme a necháme odležet 
v  chladu asi 2 hodiny.

Po odležení z kuřete setřeme přebytečnou ma-
rinádu a grilujeme nejprve na rozpáleném grilu 

z obou stran. Grilujeme jen krátce a na přímém 
žáru, abychom získali otisk mřížky. Poté maso 
přesuneme nad nepřímý mírný žár a dopečeme 
do úplného propečení asi 25 až 30 minut pod 
poklopem.

Losos grilovaný na cedrové prkénku
Ingredience: 1-1,5 kg filetů z lososa, sůl, pepř, 

1 lžíce olivového oleje, 1 lžíce medu či agávového 
sirupu, 1 lžíce citronové šťávy, čerstvé bylinky, 
plátky citronu.

Rozpálíme v grilu dřevěné uhlí a rovnoměr-
ně je rozprostřeme. Lososa omyjeme a zbavíme 
pinzetou velkých kostí, osolíme. Z oleje, hořči-
ce, medu a citronové šťávy vyrobíme marinádu 
(stačí lehce prošlehat). Vyndáme namočené pr-
kénko, položíme na něj celý filet a ostrým nožem 
naporcujeme. Potřeme důkladně marinádou, 
aby se dostala i do vzniklých zářezů. Celé prkén-
ko položíme na grilovací rošt, přiklopíme víko 
a  necháme grilovat cca 25 minut.

Nic neotáčejte a nelekejte se většího množství 
kouře, který se hrne z grilu. To je ten efekt na-
močeného prkénka, který vám rybu současně 
s  grilováním i krásně vyudí.

Grilované cuketo-mozzarellové jednohubky
Ingredience: 1 menší cuketa, 1 mozzarella, 

2-3   menší rajčátka, olivový olej, 2-3 stroužky 
česneku, bazalka, sůl.

Cuketu nakrájíme na plátky, nemusíme ne-
chat vypotit, z obou stran ogrilujeme. Klademe 
plátek cukety, mozzarelly, rajčete a přiklopíme 
opět plátkem grilované cukety. Můžeme při-
chytit párátkem, ale nemusíme, můžeme dělat i 
kolik vrstev. Hotovou “jednohubku” zakápneme 
olivovým olejem smíchaným s česnekem a troš-
kou soli a můžeme přidat nadrobno nasekanou 
bazalku.

Zdroj: zenysro.cz
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Srpnové setkání fotbalových generací

Pozvánka na fotbal
V sobotu 20. srpna o půl páté odpoledne zahájí fotbalisté Sokola Malá Mora-

va novou fotbalovou sezónu, a to prvním utkáním na vlastním hřišti v  Podlesí 
s písařovským Tatranem. Neváhejte a přijďte naše hochy povzbudit.

Přinášíme vám rozpis podzimní části III. třídy okresního přeboru, kde 
hrají fotbalisté Sokola Malá Morava. Jen připomínáme, že je-li jméno na-
šeho týmu uvedeno jako první, znamená to, že hraje na vlastním stadionu 
v Podlesí.

 Sobota 20. 8. od 16:30 hod. Sokol Malá Morava - Tatran Písařov
 Neděle 28. 8. od 16:30 hod. Sokol Jedlí - Sokol Malá Morava
 Sobota 3. 9. od 16:00 hod. Sokol Malá Morava - Sokol Brníčko
 Sobota 10. 9 od 16:00 hod. FC Rovensko - Sokol Malá Morava
 Sobota 17. 9. od 15:30 hod. Sokol Malá Morava - Sokol Sudkov B
 Sobota 24. 9. od 15:30 hod. Sokol Malá Morava - TJ Postřelmov B
 Sobota 1. 10. od 15:00 hod. FK Hanušovice - Sokol Malá Morava
 Sobota 8. 10. od 15:00 hod. Sokol Malá Morava - TJ Libina B
 Neděle 16. 10. od 14:30 hod. Sokol Hrabišín - Sokol Malá Morava
 Sobota 22. 10. od 14:30 hod. TJ Libina B - Sokol Malá Morava
 Sobota 29. 10. od 14:30 hod. Sokol Malá Morava - Sokol Hrabišín

Dne 6. srpna 2022 se uskutečnila společensko-kulturní akce „Setkání 
fotbalových generací“, kterou pořádal místní oddíl Sokol Malá Morava z. s.

První částí akce bylo utkání staré gardy nad 40 let proti současnému 
mužstvu. Výborný zápas s přátelskou atmosférou jsme si všichni užili. Nej-
větší odměnou, kromě krásných gólů, byl také fakt, že se nikdo nezranil. 
Po zápase a patřičném občerstvení došlo v 18 hodin k odhalení historické-
ho banneru - který se věnuje vývoji fotbalu v naší obci. Součástí banneru 
jsou, kromě historických informací na dějové přímce, také fotografie z roku 
1960, 1978 atd.Samotná akce byla věnována všem hráčům, funkcionářům a 
dalším, kteří se na chodu místního klubu od roku 1958 podíleli, ať už jsou 
mezi námi, či nikoliv.

Nesmíme zapomenout na historické činy, díky kterým můžete zajít na 
fotbal i v roce 2022. Velké poděkování patří panu Alešovi Kováčovi za gra-
fické zpracování. Bez něj by tento banner nemohl být. Pokud jste na slav-
nostním odhalení chyběli, přijďte se podívat - určitě to stojí za to!

V roce 2023 nás čeká 65 let založení fotbalu v obci Malá Morava, máte 
se na co těšit...

Petr Ceh
Foto František Mazáč

Banner s historií fotbalu na Malé Moravě si můžete prostudovat při ná-
vštěvě některého z utkání s našimi soupeři na hřišti v Podlesí.
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