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Tento obrázek z nehody nákladní Tatry ve Vojtíškově z letošní zimy by měl být spíše 
zamyšlením pro zaměstnavatele, jestli je opravdu rozumné, posílat své lidi svážet kulatinu i 
za takovéhoto extrémního počasí.             Foto Martin Tóth

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych prostřednictvím prvního letošního čísla Devít-

ky poděkoval všem voličům, kteří v loňských říjnových komunálních 
volbách využili svého práva a svými hlasy rozhodli o složení našeho 
zastupitelstva na příští čtyři roky. Moc si vážím Vaší důvěry, která je 
nejenom pro mne, ale i pro ostatní členy zastupitelstva rovněž velmi 
zavazující.

Přestože tu máme brzy již jaro, chtěl bych Vám do nového roku 
popřát hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pro-
fesním životě.

Antonín Marinov, starosta

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České repub-

lice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným oka-
mžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v 
historii se budou sčítat všechny země EU z 
nařízení Evropské komise v jeden společný 
rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České 
republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy 
cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při 
tomto způsobu sčítání částka v Evropské 
Unii obvyklá).

Novinky sčítání lidu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

přinese celou řadu novinek, které souvise-
jí s tím, jak se vyvíjejí informační techno-
logie, ale také se zkušenostmi z předcho-
zích sčítání:

Formuláře pružně reagují na vývoj ve 
společnosti a s tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 

2011 žádným způsobem nezjišťuje vybave-
nost domácností ani jejich příjmy a výdaje. 
Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné 

otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, 
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hledis-
ka vybavení domácnosti je pro statistiku 
důležitá pouze otázka, zda má rodina mož-
nost využívat osobní počítač a připojení k 
internetu.

Nově bude možné vyplňovat elektronic-
ké sčítací formuláře na internetu a odesílat 
je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek. Tento způsob předávání informa-
cí patří v současnosti mezi nejbezpečnější 
vůbec.

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % pří-
padů pracovníci České pošty.

Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině 
případů posílat domovní a bytové listy pro-
střednictvím datových schránek.

V době ostrého sčítání v roce 2011 bude 
všem k dispozici bezplatné telefonní cen-
trum s operátory, kteří budou připraveni 

pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Na podzim 2010 se ve školách v celé 

republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve 
kterém si mohli žáci a studenti zábavnou 
formou vyzkoušet práci se statistickými daty 
a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a 
zajímavé.

Blahopřání
Své 80. narozeniny oslavila 31. ledna 2011 

paní Eliška Adámková.
Milá maminko, přejeme ti k Tvému život-

nímu jubileu hodně štěstí, zdraví a děkujeme 
ti za všechno co jsi pro nás udělala a děláš. 
A aby jsi byla s námi ještě dlouho. Máme 
tě moc rádi. To ti přejí tvoje děti Zdeňka, 
Ludvík,Ludmila, Josef, Naďa, vnoučata a 
pravnoučata.

O aprílu
Už v 16. století je spojen s různými žertíky 

a drobnými zlomyslnostmi.
Například u novinářů dovoluje tradice 

překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. 
kachnu, resp. hoax. Problém pak nastává, 
že lidi neberou vážně ani některé vyloženě 
seriózní články.

Předpokládá se, že svátek vznikl jako 
reakce na změnu ročního období ze smutné 
zimy na veselejší jaro. V některých přípa-
dech se apríl koná i 30. dubna, ale tento den 
již není tolik rozšířen.

Nejedná se původně o český svátek, ale 
přišel do Česka ze zahraničí a rychle zdo-
mácněl. První písemná zmínka u nás apríl 
zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází od Bar-
toloměje Chrystellia z Prahy.

V dřívějších dobách se jako oběti žertíků 
stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly 
nápady na nákupy neexistujících věcí jako 
je např. ohýbák na cihly, bublinka do vodo-
váhy apod.

Ve Francii se tento den, stejně jako pokřik 
při prozrazení žertíku, nazývá Poisson 
d´avril a to z toho důvodu, že děti vystřih-
nou rybu (poisson) z papíru a připevní ji na 
záda někomu, kdo o tomto výtvoru na svých 
zádech nemá tušení. Tradice „aprílování“ 
ve Francii vznikla, a to již od roku 1564. 
Oproti našim krajím je zde žertování bráno 
mnohem vážněji. Těší se oblibě v hojné míře 
nejen mezi přáteli, nýbrž i v médiích.

Kamila Tóthová
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Z pranostik o jaru
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem.
Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele.
Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
Sníh v březnu škodí i vinné révě.
Kolik mlh v březnu, tolik lijanců v roce.
Nezapomeň nikdy na to, březnový prach je zlato!
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Pršívá-li 1. dubna, bývá mokrý máj.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Velikonoce krásné, úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají.

Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách
Ochrana osobních údajů a zajištění bez-

pečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší 
prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. 
Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci 
s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož 
specialisté se účastnili přípravy textu záko-
na o sčítání lidu včetně dalších právních 
norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad 
provede také kontrolu zpracování osobních 
údajů získaných při sčítání.

„Ochrana informací, které lidé do formu-
lářů vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bez-
pečnostní opatření jsme začali připravovat 
už dva roky před samotným sčítáním a na 
projektu pracuje několik bezpečnostních 
specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ Iva 
Ritschelová.

OCHRANA SBĚRU DAT
Každá z cest, jak je možné vyplněné for-

muláře odevzdat, je zabezpečena jiným způ-
sobem.

Osobní předání sčítacímu komisaři
- sčítací komisaři budou pracovníci České 

pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi 
s doručováním peněz i cenných zásilek i s 
manipulací s osobními údaji,

- sběrná místa všech formulářů jsou pošty, 
které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodi-
novým dohledem,

- k dopravě vyplněných formulářů bude 
Česká pošta používat pouze zabezpečená 
vozidla a bude s formuláři nakládat jako s 
cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.

On-line vyplnění na internetu
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je 

potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, 
který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. 
Při on-line odesílání je zajištěna maximální 
ochrana osobních údajů a předávané infor-
mace jsou chráněny proti zcizení i neopráv-
něnému zásahu jakékoliv třetí strany.

Ochrana skenování a zpracování do elek-
tronické podoby

Vyplněné papírové formuláře svezou 
speciální vozy České pošty do zabezpečené-
ho meziskladu a odtud pak pojedou dál do 
zabezpečeného skenovacího centra.

Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků
Jakmile budou papírové formuláře naske-

novány, dojde před samotným zpracováním 
k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že 
budou z databází odstraněna všechna jména 
a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze 
zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici 
žije žena, které je 35 let, má dvě děti, kaž-
dý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, 
vystudovala vysokou školu a narodila se v 
Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se 

jmenuje, ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové 

formuláře uschovány ve speciálně zabezpeče-
ných objektech a budou skartovány specializo-
vanou firmou, která má potřebné bezpečnost-
ní certifikáty od Národního bezpečnostního 
úřadu. Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je 
povinen skartovat papírové formuláře do tří 
let od rozhodného okamžiku sčítání. V pra-
xi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře 
skartuje nejpozději do jednoho roku.

„Na závěr budou naskenované a anony-
mizované formuláře v elektronické podobě 
předány k trvalému uložení do Národního 
archivu,“ doplňuje Iva Ritschelová. „Bližší 
informace o zabezpečení jednotlivých fází sčí-
tání lidu nám bezpečnostní specialisté nedo-
volí z pochopitelných důvodů zveřejnit.“

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů 

a bytů 2011

Burčákové slavnosti
na Severomoravské chatě

V bytech již topíme, odklízíme hromady 
sněhu, ale přesto si připomeňme trochu toho 
sluníčka.

Již tradičně se konaly 25.září Burčákové 
slavnosti na Severomoravské chatě. Počasí 
ten den přálo k posezení, a tak se dalo spojit 
příjemné s užitečným. Příjemné (posezení 
při koštování burčáku) a užitečné (procház-
ka pěšky nebo na kole na chatu). Přivítaly 
nás nachystané stoly venku, travička upra-
vená na posezení, květinová výzdoba a milý 
a rychlý personál, který obsluhoval s úsmě-
vem. Venku hrála cimbálová muzika, která 
se líbila. Usuzuji tak podle notujících si náv-
štěvníků. K večeru sice přišel déšť, ale pro-
story chaty jsou dostatečně velké a pokračo-
valo se tedy tam.

Byla příjemná i taková drobnost, že bur-
čák se mohl načepovat na cestu zpět do PET 
lahví, které byly připraveny na chatě. Jenom 
jste museli dávat pozor, aby cesta domů 
nedopadla stejně jako ve filmu Bobule.

Pokud Vás nenalákal burčák k výletu 
letos, tak snad v příštím roce.

Jaroslava Cehová

O burčáku
Je částečně zkvašený mošt z vinné révy. 

Je to meziprodukt při výrobě vína. Obsah 
alkoholu bývá 1-7 %.Na prodej bývá větši-
nou burčák z bílých hroznů. Má světle žlutou 
barvu a je zkalen kvasným kalem. Ten však 
není na škodu. Pro aktivitu kvašení je vyhle-
dáván lidmi se zažívacími potížemi. Ovšem 
všeho s mírou. Větší množství dokáže vaše 
problémy se zažíváním přesunout právě na 
opačnou stranu, a pak se zas bude hodit 
živočišné uhlí.

K prodeji burčáku smí docházet pouze v 
období od 1. srpna do 30. listopadu. U nás 
se pije burčák především na Moravě. Oblibu 
získal i na Slovensku, Německu a Rakous-
ku. V ostatních zemích není příliš rozšířen a 
v některých jazycích pro něj neexistuje pří-
slušné slovo.

A ještě k jeho pití. Burčák se pije teply. Ne 
však přímo ohřívaný, ale když jej nějakou dobu 
ohřívá ve sklenici sluníčko. Dobrou chuť.

Zdroj - Internet

Kostely u nás se plní jen při významějších odálostech. Jako jsou poutní slavnosti, pohřby a 
nebo, tak jako loni o Vánocích ve Vojtíškově, o půlnočních mších.       Foto Kamila Tóthová
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Lesy ČR zlepšují kvalitu lesních porostů
v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník
Na území Národní přírodní rezervace Krá-

lický Sněžník, která se nachází v oblasti čes-
ko-polských hranic na pomezí Pardubického 
a Olomouckého kraje, Lesy ČR provedli v 
loňském roce další etapu opatření zaměře-
ných na péči o les a zachování kvality a dru-
hové rozmanitosti místních lesních porostů.

A to díky tříletému projektu připravené-
ho Lesy ČR nazvaného „Zlepšení ekologické 
stability v NPR Králický Sněžník.“ Kromě 
Lesů ČR se na financování projektu v hod-
notě více než 6 milionů korun podílejí také 
Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní 
fond životního prostředí ČR. Projekt bude 
dokončen roce 2011.

Horské porosty potřebují zvýšenou 
lesnickou péči

„Oblast Králického Sněžníku je mimořád-
ně cenným horským biotopem, jehož stav 
je opakovaně ovlivňován nejen živelnými 
kalamitami, ale i dlouhodobým silným imis-
ním tlakem. Stabilita citlivého ekosystému 
hospodářsky pozměněných horských lesů je 
závislá na dobré péči lesníka, proto se Lesy 
ČR rozhodly získat další prostředky na její 
zachování a posílení,“ vysvětluje generální 
ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Horské lesy na Králickém Sněžníku snad-
no podléhají působení škodlivých činitelů, 
jako jsou vítr, námraza, hmyzí škůdci, hou-
bové choroby apod.

Za tímto účelem proto Lesy ČR ve spolu-
práci se Správou CHKO Jeseníky vytvořily 
zmiňovaný projekt, který byl začátkem roku 
2009 schválen ke spolufinancování v rám-
ci Operačního programu Životní prostře-
dí (OPŽP). Realizace začala v říjnu 2009 a 
skončí v prosinci 2011.

Opatření na podporu přirozených 
ekosystémů

Projekt zahrnuje téměř celé území NPR. 

„Na ploše přibližně 900 hektarů bude nad 
rámec zákonných povinností vysazeno přes 
43 tisíc sazenic buku, jedle, javoru a olše, 
a to ve vysoké genetické kvalitě vhodné 
pro tuto NPR. Tyto meliorační a zpevňující 
dřeviny budou proti okusu zvěří ochráněny 
oplocenkami, oplůtky a nátěry terminálů 
sazenic repelenty,“ uvádí výrobně technický 
ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Součástí projektu je navíc i zpracování 
kůrovcového dříví, které po chemické nebo 
mechanické likvidaci kůrovce zůstane pone-
cháno v porostech k zetlení. Projekt počítá 
s cca 4 tisíci mł dřeva, které podpoří přede-
vším rozvoj hub nebo rostlinných i živočiš-
ných druhů vázaných na tlející dřevo.

Ukončením projektu starost o les 

nekončí
Letos budou provedeny práce v hodnotě 

skoro 3 miliony Kč, příští rok bude projekt 
pokračovat realizací činností ve zbývajícím 
objemu. Po ukončení projektu budou Lesy ČR 
zajišťovat z vlastních prostředků udržitelnost 
těchto opatření dle podmínek OPŽP po dobu 
nejméně 10 let a samozřejmě do budoucna 
udržovat zdravý lesní ekosystém po několik 
desítek let. Tento projekt pozitivně ovlivní 
druhovou skladbu porostů a podpoří přiro-
zené procesy v horských lesích na Králickém 
Sněžníku. Je také důkazem přínosné spolu-
práce orgánů ochrany přírody a lesníků.

Zbyněk Boublík
Lesy ČR, Hradec Králové

Sněžná chata s výhledem do údolí horního toku Moravy.    Foto Arnošt Juránek

Loňský 28. říjen v osadě Vysoká

Vítání nových občánků

Loňský státní svátek 28. říjen „Vznik 
samostatného Československa“ si osadníci 
– chalupáři z Vysoké připomněli především 
aktivní pracovní činností kolem svých chalup. 
Všude se prováděl úklid, hrabání trávy a lis-
tí, rytí minizahrádek a okrasných záhonů. To 
vše doprovázelo nádherné slunečné počasí.

Ale musíme se vrátit na skutečný začátek 
svátečního dne. Ráno probudil některé cha-
lupáře silný hluk automobilové techniky. Na 

Vysokou totiž dorazilo nákladní auto a malý 
nakladač. Začalo se s nakládáním štěrku, 
který byl dovezen na naše Centrální náměstí 
v předchozích týdnech. Štěrk se přemísťoval 
na obecní komunikaci, která vede od Záboj-
níků až po chalupu pana Svobody.

Malý nakladač štěrk perfektně rozprostřel 
v souvislé vrstvě po celé určené trase. O chvíli 
později byl vibračním válcem zpevněn, takže 
vznikla krásně rovná cesta. Osadníci – cha-

taři děkují všem pracovníkům, kteří se na 
vybudování rovného povrchu cesty podíleli.

Poděkování patří rovněž vedení obce Malá 
Morava za poskytnutí finančních prostředků 
na provedení pěkného a užitečného díla.

A opět se musíme vrátit k našim osadní-
kům. Ti využili nádherného počasí a přiložili 
také své šikovné ruce k dílu ku prospěchu 
nás všech. V sobotu 30. října 2010 se usku-
tečnila pracovní brigáda. Kosila se stará 
tráva u příjezdové cesty na Vysokou, kolem 
stromů se stříhaly divoké nárůstky. Nad 
osadou se upravovala vycházková stezka 
od lyžařského vleku k autobusové zastávce 
ve Vojtíškově. Provádělo se i přemostění 
menšího potoka. Zde se muselo využít velké 
chlapské síly při umísťování betonové roury, 
která oba břehy bezpečně spojila. Nyní se 
lze dostat z jednoho břehu na druhý suchou 
nohou. Výsledek vynaloženého úsilí zajisté 
ocení v zimních měsících i běžkaři.

Pracovního dne se celkem zúčastnilo 20 
osob. Muže v jejich pracovním snažení pod-
pořily i ženy, a tak šla práce všem lehčeji a 
rychleji od ruky. Brigáda skončila v jednu 
hodinu odpoledne a všichni se rozcházeli s 
dobrým pocitem z úspěšně vykonané práce a 
také z toho, že se všichni sešli ve zdraví.

V+L

Dne 27. listopadu 2010 v jednu hodinu 
odpoledne proběhlo v kapli Franze Schuber-
ta na Vysoké vítání nových občánků.

A kolik že jich bylo? Rovných sedm. Chlap-
ci v počtu čtyř byli v mírné převaze. Jako 
první se 5. ledna podívala na svět Kamilka 
Mazurová, 2. března Berenika Rýznarová, 
24. března Veronika Reichlová. Dne 5. květ-
na zahájil mužskou přehlídku David Svobo-
da, po kterém následoval 2. července David 
Kunc, 5. července Michal Jakl a 7. září Anto-
nín Čupr.

Svátečního aktu se ujal místostarosta 
Vysoké Mgr. Jaromír Straka. Ve svém krát-

kém projevu se lehce dotkl historie Vysoké 
a jemnými příjemnými slovy se obrátil k 
novým občánkům narozeným v roce 2010, 
k jejich rodičům, prarodičům a k velkému 
počtu hostů zcela zaplněné kaple. Dojem-
ná atmosféra umocněná recitací vehnala do 
mnohých očí třpytící se perličky slz.

Každý nový občánek byl obdarován zará-
movaným pamětním listem ozdobeným 
vlastní fotografií. Maminky potěšila krásně 
vázaná růže.

Na tuto slavnostní a současně hluboce lid-
skou chvíli určitě nikdo z přítomných neza-
pomene.
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Jak sčítání lidu pomáhá
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec nedosta-

nete (povodně, evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člověk nikdy 
neví… K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího 
listu do vašeho běžného života?

Hasiči
Informace ze sčítání lidu budou velmi 

důležité pro hasiče a další složky integro-
vaných záchranných systémů. Poskytují 
informace, kolik je v kterém domě bytů, z 
čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou 
domy postaveny, na jaké přípojky jsou při-
pojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik 
má pater. To vše potřebují záchranáři znát, 
aby mohli lidem v daném domě co nejrychle-
ji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi 
důležitá při zpracování krizových a evaku-
ačních plánů.

Povodně
Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem 

k tvorbě protipovodňových opatření a jsou 
také důležitá při operativních zásazích a 
evakuacích při všech přírodních živlech. 
Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých 
oblastech žije lidí, jaká je jejich věková struk-
tura a zároveň jaké jsou jejich domy a z čeho 
jsou postaveny – tedy jak dlouho například 
dokážou řádění přírodního živlu odolat.

Dopravní obslužnost
Podle informací, jak často a kam lidé ces-

tují za prací či do školy, se sestavují tzv. 
mapy dojížďky, podle kterých se plánuje 
dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde 
potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak 
často mají jezdit.

Školy a školky
Podle dat ze sčítání (a navazujících projek-

cí obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých 
lokalitách budou v příštích letech školní či 
předškolní děti a kolik jich bude. Získáme 
tak informace, jaká bude nutná kapacita 
tříd ve školkách a školách případně, kde 
bude potřeba školky otevírat, a kde rozhod-
ně není dobrý nápad školku či školu zavřít.

Péče o seniory
Data ze sčítání umožní naplánovat kapa-

city v domovech důchodců, hospicích a dal-
ších sociálních zařízeních pro seniory. Stej-
ně tak podle nich může být optimalizována 
nabídka sociálních služeb pro seniory (např. 
donášky obědů).

Vakcíny pro očkování dětí
Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze 

sčítání plánuje, kolik má objednat očkova-
cích vakcín pro děti v České republice. Data 
ze sčítání jsou klíčová především pro správ-
né počty vakcín. Pokud se jich objedná pří-
liš moc, utrácí stát zbytečně peníze, pokud 
se jich naopak objedná málo, hrozí, že po 
nějakou dobu nebudou k dispozici.

Nabídka a poptávka na pracovním 
trhu

Údaje o sčítání lidu přinesou podrob-
né informace, jak je v kterých místech ČR 
kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi 
důležitá data, která firmy kombinují s aktu-
álními informacemi z úřadů práce, když 
se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či 
závod, aby v daném regionu našli zaměst-
nance s potřebnou kvalifikací.

Peníze z EU
Evropská unie bude členským zemím 

nově přerozdělovat unijní peníze a dota-
ce pouze podle výsledků sčítání lidu v roce 
2011. Země, která dodá nekvalitní, neúplné 
či chybné údaje, se může připravit o desítky 
milionů eur z evropské pokladny.

Část výnosů z daní, která připadne obcím 
Ministerstvo financí využívá data ze sčítá-
ní (průběžně upravovaná o aktuální demo-
grafickou statistiku) k přerozdělení podílu 
výnosu z daní, který připadne obcím. Čím 
více osob je v obci sečteno, tím větší má obec 
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finan-
ce přerozdělují podle trvalého bydliště, ale 
velká část zemí EU už výnosy z daní při-
děluje obcím podle tzv. faktického bydliště, 
tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti 
skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této 
lokalitě trvale hlášeni.

Naši poslanci v EU
Evropská unie aktuálně zvažuje, že by 

podle výsledků sčítání lidu 2011 ve všech 
zemích EU přepočítala mandáty v Evrop-
ském parlamentu.

Hluk
Data ze sčítání jsou důležitá při posuzo-

vání hlukové zátěže a při tvorbě hlukových 
map, které ukazují, jaká část obyvatel je (a 
nebo v případě nových projektů může být) 
zasažena nadměrným hlukem. Podle těchto 
map se pak připravují protihluková opatření 
a zároveň slouží jako podklad pro žádosti o 
dotace na protihluková opatření.

Faktické bydliště
Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické 

bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. 
Trvalé bydliště je v rámci EU české specifi-
kum s velkým problémem – na adrese trva-
lého bydliště se zdržuje stále méně lidí a 
vůbec už tyto adresy neodpovídají tomu, kde 
lidé skutečně žijí.

Faktické bydliště je velmi důležitou infor-
mací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně 
zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí 
bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Pod-
le těchto dat budou moci plánovat kapacity 
škol, školek, zdravotnických zařízení, veřej-
nou dopravu, občanskou vybavenost…

V rámci EU se bude posuzovat faktické 
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Blahopřání

bydliště a podle počtu fakticky bydlících 
lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou 
rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu 
kanalizací, opravu silnic apod.

Živnostníci, podnikatelé a firmy získají 
díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých 
lokalitách budou lidé potřebovat jejich služ-
by. Data o technickém stavu domů a bytů 
a jejich stáří jsou velmi přínosná například 
pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného 
pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde 
budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé 
v dané oblasti potřebují.

Národnostní menšiny
Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národ-

nostní menšiny a jejich práva. Otázka na 
národnost je ve formulářích sčítání lidu sice 
dobrovolná, ale pokud se v některé z obcí 
přihlásí k určité národnostní menšině ales-
poň 10 % obyvatel, získávají podle zákona 
č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 
273/2001 Sb., O právech příslušníků národ-
nostních menšin právo na vícejazyčné názvy 
a označení a obec musí zřídit výbor pro 

národnostní menšiny. Menšiny mají v ČR 
také právo na užívání jazyka národnostní 
menšiny v úředním styku a před soudy, prá-
vo na výchovu a vzdělávání v jazyce národ-
nostní menšiny a další. Sčítání lidu a počty 
přihlášených k dané národnostní menšině 
jsou zásadním ukazatelem při prosazování 
práv národnostních menšin v ČR.

Pár zajímavostí Na závěr nabízíme něko-
lik maličkostí, které ovlivňují náš každoden-
ní život a možná si ani neuvědomujeme, že 
jde o servis, který vznikl díky sčítání.

Telefonní automaty
Telecom využil tato data v obcích ke spl-

nění ustanovení zákona o instalování veřej-
ných telefonních automatů v závislosti na 
hustotě obyvatel.

Odpad
Jedna z firem, zabývající se odpadovým 

hospodářstvím, využila výsledky ze sčítání 
lidu (konkrétně informace o vytápění tuhý-
mi palivy) k odhadu množství komunálního 
odpadu v jednotlivých obcích a v řadě měst 
sloužily informace o způsobu vytápění ke 

zpracování energetických koncepcí.
Parkoviště
Data o dojížďce ze Středočeského kraje do 

Prahy byla použita k určení míst a kapacit 
záchytných parkovišť na okrajích hlavního 
města.

Hlídání dětí
Pouze ze sčítání lze zjistit počty žen na 

mateřské dovolené za obce či městské čás-
ti, data se často využívají v Praze (ale i v 
jiných regionech) jako podklad pro pláno-
vání služeb pro maminky s malými dětmi 
(např. hospodyně docházející do domácností, 
hlídání dětí…).

Ondřej Kubala
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

23. února 2011 oslavila paní Svatoslava 
Marinová své 60. narozeniny. Za všechnu 
péči a starostlivost děkuje a do dalších let 
hodně pevného zdraví přeje celá její rodina.

Má smysl dělat místní pochoutky?
Když je dnes v obchodech tolik druhů 

potravin? Má vůbec smysl vyrábět místní 
potraviny, když ty ze zahraničí jsou levnější, 
než to co bylo vypěstováno a vyrobeno tady?

Má to smysl!
Zahraniční potraviny platíte dvakrát - v 

obchodě a ve svých daních. Malá poptávka 
po českých potravinách také nevytvoří žád-
ná nová pracovní místa. Jsou tu ale i jiné 
faktory. Časem budeme závislí na dovozu 
potravin ze zahraničí, v extrémním případě 
se nám nezachovají plemena místních hos-
podářských zvířat a místní zemědělské plo-
diny. Navíc původ potravin ze zahraničí je 
mnohdy nezjistitelný.

„Zabývám se chovem včel a jsem rád, že 
tak mohu dělat něco pro druhé,“ říká Petr 
Mahel a vysvětluje: „Podle odborníků Minis-
terstva zemědělství každé včelstvo ušetří 
státní pokladně třicet až čtyřicet tisíc korun, 
které by jinak musely být investovány do 
krajiny, aby byla zachována rozmanitost 
druhů rostlin. Podle některých vědců by 
vymření včel znamenalo, že by člověk do čtyř 
let zemřel hlady.“ I malé chovy včel vytvá-
ří pracovní místa (vykup medu, zpracovaní 
vosku, výroba nových úlu atd.).

„Mým koníčkem je sadaření. Hlavně pěs-
tuji ovocné stromky, a také místní odrůdy, 
které si musím sám vypěstovat. Rouby beru 
ze stromů, které zde rostou a ty pak roubuji 
na mladé stromky,“ říká Milan Mišovič. „A 
proč to dělám? Chci zachovat další generaci 
odrůdy, které naši předchůdci vypěstovali v 
těchto zeměpisných polohách. V dnešní době 
není problém si koupit ovocný stromek. Ale 
někdy bývá problém zjistit, jestli poroste i 
tady. Přitom je to tak jednoduché. Na mezích 
a na krajích lesů nám tu rostou ovocné stro-
my, které tu kdysi vysadil člověk a přestal 
se o ně starat. Po druhé světové válce se tu 
mnohé změnilo. Mizet začaly i místní odrů-
dy ovocných dřevin,“ dodal Mišovič.

Paní Myšková z rybárny ve Vysokém 
Potoku, vytvořila místní pochoutku, a to 
výhradně z místních surovin. Není to dobrá 
motivace pro výrobu místních produktů? Je 
to náš tip pro místní chovatele a pěstitele.

Je to dobré pro přírodu, krajinu a hlavně 
pro domov.

Šéfredaktor Devítky Petr Mahel při předání malého dárečku paní Myškové, za ochotu při 
výrobě Olšovských šišek.         Foto Kamila Tóthová

Nová venkovní expozice
u muzea K-S 5 „U potoka“
Díky vstřícnosti Ministerstva obrany ČR 

naše muzeum v nedávné době získalo původ-
ní protitankové překážky – železné rozso-
cháče. První část ze 150ti přidělených kusů 
se v okolí K-S 5 objevila těsně před vzpomín-
kovou akcí „Oživený bunkr“.

V budoucnu budou rozsocháče rozmístěny 
v prostoru intervalové a obvodové překážky 
objektu, tedy tam, kde v roce 1938 skutečně 
stály.

Již nyní mohou návštěvníci shlédnout v 
okolí K-S 5 novou venkovní expozici před-
stavující tuto protitankovou překážku. Ze 
získaných kusů byly vybrány typy repre-
zentující konstrukční vývoj rozsocháče a 
také jeho odolnost proti poškození palbou i 
výbušninami.

Jako na jediném místě v ČR je zde pre-
zentován rozsocháč prvního konstrukčního 
provedení, který byl menší a lehčí (délka 
ramena 1 800 mm, váha 198 kg), což vynik-
ne zejména v porovnání s pozdějším větším 
typem (rameno 2 100 mm, váha 240 kg).

K vidění jsou také rozsocháče různého 
výrobního provedení: od celošroubovaných 
přes kombinaci šroubů a nýtů po celosvařo-
vané.

Odolnost proti zničení ukazují rozsochá-
če poškozené výbuchem, pěchotní palbou 
i ohnuté nájezdem tanků nebo obrněných 
vozidel. Závěr expozice tvoří improvizace - 
rozsocháč vyrobený z kolejnic.

Přijďte se podívat!
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Ordinační hodiny lékařů
ve Zdravotním středisku Hanušovice

Rehabilitace - Stanislava Pročko-
vá, vedoucí fyzioterapeut.

Telefon: 583 231 627
Ordinační hodiny:
Po 7.00-14.30 hod.
Út 7.00-16.00 hod.
St 7.00-14.30 hod.
Čt 7.00-16.00 hod.
Pá 7.00-14.30 hod.
polední přestávka: 11.30-12.30 hod.

Mudr. Vlasta Burašová
Telefon: 583 232 278
Odběry krve - Po, St, Pá: 7.00-7.30 hod.
Ordinační hodiny:
Po 7.30-12.30 hod.
Út 7.30-12.30 hod.
St 7.30-12.30 hod.
Čt 10.30-15.30 hod.
Pá 7.30-12.30 hod.

Mudr. Ivo Novák
Telefon: 583 231 204
Odběry krve 6.45-7.15 hod.
Ordinační hodiny:
Po 7.00-12.00 hod.
Út 12.00-16.00 hod.
St 7.00-12.00 hod.
Čt 7.00-12.00 hod.
Pá 12.00-15.00 hod.

Neurologická ambulance - Mudr. 
Simona Nováková

K vyšetření je nutné se předem objed-
nat u sestry nebo telefonicky na čísle 
583 231 204

Ordinační hodiny:
Po - nejsou
Út 7.00-11.00 hod.
St 13.00-15.00 hod.
Čt 13.00-15.00 hod.
Pá 7.00-11.00 hod.

Kožní ambulance

Mudr. Monika Kotrlá
Telefon: 736 672 136
Ordinační hodiny:
pátek 8.00-14.00 hod.

Urologická ambulance
 Mudr. Vladimír Kovařík
Ordinační hodiny:
Po 9.00-15.00 hod.
St 14.00-18.00 hod.

Logopedická ambulance -
Mgr. Jiří Kříž
Telefon: 603 731 572
Ordinační hodiny:
čtvrtek 11.00-17.00 hod.

Ordinace duševního zdraví
pro dospělé, děti a dorost - Mudr. 

Pavla Zechová
Ordinační hodiny:
Út 8.00-16.00 po tel. dohodě.
St 8.00-16.00 po tel. dohodě
Polední přestávka 11.30-12.30 hod.
Objednání na tel. 607 147 650
Po, Čt, Pá 583 411 600

Gynekologická ambulance - 
Mudr. Liptay Štefan

Telefon: 583 231 420
Ordinační hodiny:
Út - zápis 6.30-17.00 hod., ordinace 

7.30-18.30 hod.
Čt - zápis 13.00-17.00 hod., ordinace 

14.00-18.30 hod.

Nestátní zdravotnické zařízení,
praktický zubní lékař Mudr. 

Mikulenka Zdeněk
Ordinační hodiny:
Po 7.30-17.00 hod.
Út 7.30-17.00 hod.
St 7.30-15.00 hod.
Čt 7.30-16.00 hod.

Pá 7.30-13.00 hod.

ORL-ambulance, ušní, nosní, krč-
ní - Mudr. Darina Špičková

Telefon: 583 231 027
Ordinační hodiny:
konzultace - pozvaní pacienti
Po 7.30-8.30 hod.
St 7.30-8.30 hod.
Pá 7.30-8.30 hod.
ordinační doba
Po 8.30-11.30 hod.
St 8.30-14.30 hod.
Pá 8.30-12.00 hod.
konzultace a operační výkony
Po 11.30-12.30 hod.
St 14.30-16.00 hod.
Pá 12.00-13.00 hod.

Ortopedie - Mudr. Petr Houzar
Ordinační hodiny:
Po 15.00-19.00 hod.
Čt 7.00-12.00 hod.

Ordinace praktické lékařky pro 
děti a dorost - Mudr. Jelena Veselá

Telefon: 583 231 494
Ordinační hodiny:
pro nemocné
Po 7.15-11.00 hod.
Út 7.30-10.00 hod.
St 7.15-10.00 hod.
Čt 12.30-15.00 hod.
Pá 7.15-11.00 hod.
pro prevenci,pozvánky nebo předcho-

zí domluvě
Po 11.00-12.30 hod.
Út 10.00-13.00 a15.00-16.00 hod.
St 10.00-12.30 hod.
Čt 15.00-16.00 hod.
Pá 11.00-12.30 hod.
pro kojence
Út 13.00-15.00 hod.

Připravila Kamila Tóthová
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Zápis z 1. a ustavujícího zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 11. 11. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod.

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

Přítomní členové zastupitelstva obce:
Hulín Josef (1), Ing. Janda Marek (2), Köhler Walter (3), Kouřil 

Jan (4), Marinov Antonín (5), Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), 
Svoboda Karel (8), Temňák Josef (9).

Přítomni občané:
Karel Turoň, Irena Kouřilová, Kamila Tóthová, Jana Mikuličová, 

Anna Temňáková, Olga Šiková, Vlasta Bobalíková, Miroslav Boba-
lík, Anna Kubaníková, Petr Pospíchal, Libuše Sedláková, Rostislav 
Ščambura.

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

Program jednání:
Informace o výsledku voleb, rezignaci na mandát člena zastupitel-

stva a nástup náhradníka. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
a složení slibu.

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

jako dlouhodobě uvolnění,
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty,
d) volba starosty,
e) volba místostarosty.
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,
b) volba předsedy finančního výboru,
c) volba předsedy kontrolního výboru,
d) volba členů finančního výboru,
f) volba členů kontrolního výboru.
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva.
5. Diskuse.
6. Závěr jednání.

Jednání zastupitelstva zahájil dosavadní starosta obce Antonín 
Marinov v 16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno všech devět nově 
zvolených zastupitelů a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Po 
úvodní informaci o výsledku komunálních voleb v obci informoval 
o rezignaci zvoleného člena zastupitelstva Ing. Zdeňka Auerswal-
da na mandát získaný ve volbách. Z tohoto důvodu dne 2. 11. 2010 
nastoupil do funkce zastupitele náhradník z České strany sociálně 
demokratické Ing. Marek Janda.

Poté dosavadní starosta obce určil zapisovatelkou z jednání paní 
Simonu Pospíchalovou a ověřovatelem tohoto zápisu Ing. Marka 
Jandu a Josefa Temňáka.

Složení slibu
Všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni a mohli tedy 

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

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

1. Schválení programu
2010/01/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2. Volba starosty a místostarosty
2.1. Určení počtu místostarostů
2010/01/02: ZO schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

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

2010/01/03: ZO určuje, že pro výkon funkce starosty obce 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
2010/01/04: ZO schvaluje způsob volby starosty a místosta-

rosty obce veřejným hlasováním.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2.4. Volba starosty obce
Dosavadní starosta obce vyzval zastupitele, aby podali návrhy na 

obsazení funkce starosty. O jednotlivých kandidátech bude hlaso-
váno v pořadí, v jakém byli navrženi. Jediným navrhovatelem byl 
pan Josef Temňák, který navrhl za Sdružení nezávislých kandidátů 
– SNK do funkce starosty pana Antonína Marinova.

2010/01/05: ZO volí do funkce starosty obce Malá Morava 
pana Antonína Marinova.

Hlasování: 8:0:1 (schváleno)

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

2.5. Volba místostarosty obce
Nově zvolený starosta obce pan Antonín Marinov vyzval zastupi-

tele, aby podali své návrhy na obsazení funkce místostarosty obce. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi. Pan Josef Temňák navrhl do funkce místostarosty pana 
Waltra Köhlera. Poté navrhl pan Josef Hulín jako kandidáta za 
ČSSD na tuto funkci Ing. Marka Jandu.

2010/01/06: ZO volí do funkce místostarosty obce Malá 
Morava pana Waltra Köhlera.

Hlasování: 6:0:3 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
o o o + + + + + +

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

kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
2010/01/07: ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor 

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

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

obce pana  Pavla Moronga. Žádné jiné návrhy nebyly.
2010/01/08: ZO volí do funkce předsedy finančního výboru 

obce pana Pavla Moronga.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

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

pana Karla Svobodu. Žádné jiné návrhy nebyly.
2010/01/09: ZO volí do funkce předsedy kontrolního výboru 

obce pana Karla Svobodu.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + + + + + o +

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

paní Jaroslavu Cehovou a paní Irenu Kouřilovou. Žádné jiné návrhy 
nebyly.

2010/01/10: ZO volí členy finančního výboru obce paní Jaro-
slavu Cehovou a Irenu Kouřilovou.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
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3.5. Volba členů kontrolního výboru obce
Starosta navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru obce 

Mgr. Olgu Špikovou a pana Josefa Temňáka. Žádné jiné návrhy 
nebyly.

2010/01/11: ZO volí členy finančního výboru obce paní Mgr. 
Olgu Špikovou a pana Josefa Temňáka.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva

Starosta obce navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstvu 
byla v souladu se zákonem o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev poskytována 
měsíční odměna ve stejné výši jako zastupitelům v minulém voleb-
ním období. Rovněž navrhl poskytnout měsíční odměnu za výkon 
funkce místostarosty obce a člena výboru obce.

2010/01/12: ZO stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce, neuvolněného mís-
tostarosty obce a člena výboru obce takto:
Člen zastupitelstva: 460 Kč

Člen zastupitelstva – předseda výboru: 1 060 Kč
Člen zastupitelstva – člen výboru: 750 Kč
Neuvolněný místostarosta obce: 4 000 Kč
Člen výboru – nečlen zastupitelstva obce: 270 Kč
Odměna bude poskytována počínaje měsícem prosincem, 

tj. od 1. 12. 2010.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

5. Diskuse
Žádné příspěvky do diskuze nebyly.

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastu-
pitelům a občanům za účast a v 16.15 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 16. 11. 2010

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marek Janda a Josef Temňák
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Zápis z 2. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 16. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod.

Přítomní členové zastupitelstva obce:
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Hulín Josef (1), Ing. Janda Marek (2), Köhler Walter (3), Kouřil 

Jan (4), Marinov Antonín (5), Morong Pavel (6), Morong Štěpán (7), 
Svoboda Karel (8).

Nepřítomen člen zastupitelstva obce:
Temňák Josef (9)
Přítomni občané:
Anna Horáčková

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

Program jednání:
 1. Schválení programu jednání.
 2. Jmenování zapisovatele z jednání.
 3. Jmenování ověřovatelů z jednání.
 4. Rozpočtové změny č. 4/2010.

  5. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2010.
  6. Rozpočtové provizorium na rok 2011.
  7. Zápis z dílčího přezkoumání obce.
  8. Pronájmy bytů.
  9. Vytvoření pracovních míst na VPP.
10. Změna obecně závazných vyhlášek.
11. Změna obecně závazné vyhlášky za odpad.
12. Zadání územního plánu.
13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Smlouva o poskytnutí dotace.
14. Realizace projektu Herní prvky do MŠ Malá Morava.
15. Žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace.
16. Souhlas se stavbou trafostanice.
17. Souhlas se stavbou přístřešku.
18. Žádost o příspěvek z POV.
19. Souhlas s restaurováním památníku padlým v první světové 

válce ve Vlaském.
20. Souhlas s pořádáním letní kulturní akce.
21. Žádosti o příspěvky.
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22. Snížení odměn zastupitelů.
23. Prodej pozemků:
- Temňákovi, Vojtíškov
- Indra, Šumperk
- Koupilovi, Praha
24. Záměr směny, Vojtíškov.
25. Záměr prodeje, Malá Morava.
26. Smlouva o právu provést stavbu.
27. Stanovení ceny za prodej dříví.
28. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodu a kanalizací.
29. Diskuse.
30. Závěr jednání

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov v 
16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno všech osm zastupitelů a 
tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

1. Schválení programu
2010/02/01: ZO schvaluje program jednání
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelkou z jednání paní Simonu Pospí-

chalovou.

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovateli zápisu pana Josefa Hulína a 

Štěpána Moronga.

4. Rozpočtové změny 4/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 4/2010, včet-

ně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen jak v příjmech, tak i ve 
výdajích a dále upraven o vlastní rozpočtové změny dle jednotlivých 
kapitol. Rozpočtové změny jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

2010/02/02: ZO schvaluje rozpočtové změny č. 4/2010
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

5. Výsledek hospodaření obce za období leden až listopad 
2010

Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o plnění rozpočtu za 
uvedené období.

6. Rozpočtové provizorium na rok 2011
Jelikož nejsou k dispozici některé údaje k tvorbě rozpočtu obce na 

rok 2011, je nutno v zájmu zajištění plynulého hospodaření obce a v 
souladu s § 13 zákona o rozpočtových pravidel, vyhlásit rozpočtové 
provizorium na dobu od 1.1.2011 do doby schválení rozpočtu zastu-
pitelstvem obce a na toto období stanovit pravidla hospodaření. Roz-
počtové provizorium včetně pravidel je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2010/02/03: ZO vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2011 do schválení 
rozpočtu obce na rok 2011 rozpočtové provizorium a stano-
vuje podmínky pro hospodaření v tomto období.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Dne 22. a 23.12.2010 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaře-

ní, které provedly pracovnice Krajského úřadu Olomouckého kraje 
Dana Weingartová a Alena Šneeweisová. Bylo kontrolováno hospo-
daření obce v období od ledna do října tohoto roku. Závěrem kontroly 
bylo konstatování, že při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky.

8. Pronájmy bytů
K dnešnímu dni obec Malá Morava disponuje volným bytem v 

Podlesí, který po třech měsících pronájmu vrátil pan František Ceh. 
Byt je možno pronajmout ihned.

Obci byly na základě zveřejnění oznámení doručeny žádosti těchto 
zájemců:

Radek Fistr a Martina a Anna Divišová.
2010/02/04: ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na 

pronájem bytu s panem Radkem Fistrem.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

9. Vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce 
v roce 2011

Záměrem obce je v příštím roce vytvořit až 10 pracovních míst 
na dobu určitou pravděpodobně od 1. 4. 2011 do 30. 11. 2011 pro 

sezónní práce jako úklid, sekání trávy a ostatní pomocné práce. Obci 
zřízením těchto míst nevzniknou žádné větší výdaje, jelikož obci 
bude poskytnuta dotace na mzdové náklady, včetně odvodů z mezd. 
Jedná se o práce převážně sezónního charakteru, zaměřené na úklid 
v obcích, údržbu zeleně a komunikací, stavební práce, údržbu spor-
tovních zařízení v obci, zlepšení životního prostředí apod.

V roce 2008 obec zaměstnávala 4 pracovníky, v roce 2009 5 a v 
letošním roce 6 pracovníků.

20010/02/05: ZO schvaluje zřízení až 10 pracovních míst na 
veřejně prospěšné práce v roce 2011 a uzavření smlouvy s 
úřadem práce.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

10. Změna obecně závazných vyhlášek
Od 1. ledna 2011 nabývá účinnosti nový zákon č. 280/2009 Sb. 

(daňový řád), ruší se dosud platný zákon č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, a rovněž v zákoně č. 565/1990 Sb., dochází ke změ-
nám. Vzhledem k těmto legislativním změnám je předložena nová 
obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2010. Stávající 
obecně závaznou vyhlášku, na základě které jsou zavedeny a vybí-
rány místní poplatky, včetně všech jejich změn a dodatků je nutno s 
účinností od 1. ledna 2011 zrušit.

2010/02/06: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2010 o místních poplatcích

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

11. Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů

Zastupitelům je předložen návrh změny OZV spočívající kromě 
legislativní změny také ve změně sazby místního poplatku na rok 
2011 na 450 Kč.

2010/02/07: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

12. Zadání územního plánu
Zadání územního plánu je text, který charakterizuje obecné 

požadavky na zpracování návrhu územního plánu, nezabývá se jednot-
livými pozemky. Po schválení zadání zastupitelstvem budou všechny 
podané podněty posouzeny z hlediska souladu se schváleným zadáním 
územního plánu a teprve ty, které v souladu budou, vstoupí do dalšího 
projednávání – tedy do návrhu územního plánu. Projednávání návrhu 
územního plánu bude probíhat nadále podle stavebního zákona a v 
každé jednotlivé etapě bude dán prostor pro připomínky, popř. námit-
ky. V rámci projednávání návrhu se potom budou vyjadřovat všechny 
dotčené orgány, nadřízený orgán a veřejnost. Občané budou vždy v 
souladu se zákonem informováni o tom, že probíhá veřejné vystave-
ní, veřejné projednání, o možnosti a lhůtách uplatnění připomínek a 
námitek. Celý proces tak průběžně bude pod dohledem veřejnosti.

2010/02/08: ZO schvaluje zadání územního plánu obce Malá 
Morava

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Smlouva o poskytnu-
tí dotace

Zastupitelstvu je předložena informace ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR o rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro nové členy 
zastupitelstva se jedná o dotaci na Realizaci energetických úspor v 
MŠ Malá Morava, prioritní osa 3, udržitelné využívání zdrojů ener-
gie, oblast podpory 3.2 a 3.1 Realizace úspor energie a Výstavba 
nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení výroby tepla a 
elektřiny, podoblast 3.2.1. a 3.1.1 Realizace úspor energie Výstavba 
a rekonstrukce zdrojů tepla.

V praxi se jednalo o zateplení budovy mateřské školy, včetně fasá-
dy, půdních prostor a výměny oken a instalaci nového kotle na bio-
masu. Celkové výdaje na projekt byly cca ve výši 1 628 164,21 Kč, 
dotace činí 1 141 286,40 Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce na financování akce CZ.102/3.2.00/09.03937 Realizace úspor ener-
gií v MŠ Malá Morava.

2010/02/09: ZO po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 
09034053 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí podepsané dne 16.11.2010  vz. Ing. Dušanem Fibingrem, 
Ph.D. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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14. Realizace projektu Herní prvky do MŠ Malá Morava
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o dotaci, kterou vypracova-

la ředitelka MŠ Anna Hošková, z programu Leder ČR, Fishe č. 4 
– Moderní venkov – kvalitní občanské vybavení a služby, opatření 
III.2.1.2 a III. 2.1.1. Občanské vybavení a služby a Obnova a roz-
voj vesnic, prostřednictví MAS Horní Pomoraví. Jedná se o projekt, 
kterým se nahradí, dnešním normám nevyhovující, vybavení dětské 
zahrady, vybuduje se nový přístupový chodník a oplocení. Celkové 
výdaje jsou ve výši 302 000 Kč, přiznaná dotace je 255 000 Kč. Rea-
lizace se předpokládá v období únor až srpen 2011.

2010/02/10: ZO vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodava-
tele na realizaci projektu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2010/02/11: ZO jmenuje výběrovou komisi pro výběr doda-
vatele na realizaci projektu Herní prvky do MŠ Malá Mora-
va ve složení Antonín Marinov, Anna Hošková DiS, Pavel 
Morong, Josef Hulín a Karel Svoboda.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2010/02/12: ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s 
vítězem výběrového řízení na základě doporučení výběrové 
komise.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2010/02/13: ZO souhlasí s přijetím finanční podpory na pro-
jekt Herní prvky do MŠ Malá Morava v rámci Programu roz-
voje venkova.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

15. Žádost o změnu smlouvy o poskytnutí dotace
V letošním roce poskytla obec příspěvek občanskému sdružení 

Alienteam.cz na financování vlastního podílu při stavbě víceúčelo-
vého hřiště v Malé Moravě. Neinvestiční příspěvek ve výši 40 000 
Kč (max. 10% celkových výdajů) byl žadatelem ovšem v rozporu se 
smlouvou neoprávněně použit na investiční výdaje. V současném 
stavu se jedná ze strany občanského sdružení o porušení rozpočto-
vé kázně podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, hrozí zde následná vratka dotace, včetně penále 
za porušení rozpočtové kázně. Starosta obce žadateli doporučil tuto 
záležitost řešit dodatkem ke smlouvě o poskytnutí příspěvku, kde si 
žadatel požádá o změnu formy příspěvku z neinvestičního na inves-
tiční dotaci.

2010/02/14: ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o 
příspěvku č. 1/2010, kterým se mění forma příspěvku z nein-
vestičního na investiční.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

16. Souhlas se stavbou trafostanice
O souhlas se stavbou pod názvem Podlesí-Horní, DTS SU 1214, 

NNk požádala společnost ENPRO Enegro s. r. o., Sokolská 137/45, 
Valašské Meziříčí. Jedná se vymístění distribuční sítě z cizí trafo-
stanice, výměnu podpěry vysokého napětí a instalace nové distribuč-
ní trafostanice. Rovněž je předložena smlouva o uzavření smlouvy 
budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu.

2010/02/15: ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést 
stavbu „Podlesí – Horní DTS SU-1214, NNk na pozemku p.č. 
162/1 v k. ú. Podlesí-město.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

17. Souhlas se stavbou přístřešku pro cestující
O souhlas se stavbou přístřešku pro cestující v zastávce Podle-

sí požádal ředitel Správy dopravní cesty Olomouc, Dr. Ing. Václav 
John. Vyjádření bude přílohou žádosti k vydání územního souhlasu. 
Přístřešek se bude nacházet cca 10 metrů od budovy nádraží smě-
rem k železničnímu přejezdu. Záměrem SŽDC je stávající budovu 
nádraží a skladu demolovat.

2010/02/16: ZO schvaluje souhlas se stavbou přístřešku pro 
cestující.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18. Žádost o příspěvek z POV
2010/02/17: ZO souhlasí s výměnou oken na budově obecní-

ho úřadu.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2010/02/18: ZO souhlasí s podáním žádosti do POV Olomouc-
kého kraje v roce 2011 na výměnu oken na budově obecního 
úřadu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

19. Souhlas s restaurováním památníku padlým v první 
světové válce ve Vlaském

Starosta obce navrhl aby obec i v roce 2011 pokračovala v restau-
rování kulturních a drobných architektonických památek. Obec má 
zpracovaný návrh na restaurování památníku padlých ve Vlaském. 
Cena za opravu by se měla pohybovat okolo 150 000 Kč v ceně bez 
10% DPH. Na opravu je možno čerpat dotaci z Olomouckého kraje ve 
výši cca 50 000 Kč v rámci programu Obnova staveb drobné archi-
tektury místního významu v Olomouckém kraji.

2010/02/19: ZO souhlasí s rekonstrukcí památníku padlých 
v první světové válce ve Vlaském.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2010/02/20: ZO souhlasí s podáním žádosti o příspěvek z 
programu „Obnova staveb drobné architektury místního 
významu v Olomouckém kraji“.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

20. Souhlas s pořádáním letní kulturní akce
V letošním roce jsme pořádali kulturní slavnost k příležitosti oslav 

výročí obce. Podle ohlasu hostů a návštěvníků se jednalo o zdařilou 
akci, což obec zavazuje k tomu pokračovat v pořádání takovýchto 
kulturních akcích a vytvořit tradici.

2010/02/21: ZO schvaluje pořádání letní kulturní akce, 
schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého 
kraje z programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém 
kraji“ a pověřuje starostu podpisem sponzorských smluv na 
financování této akce.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

21. Žádosti o příspěvky
Obec Malá Morava v současnosti eviduje tyto žádosti o finanční 

příspěvky:
1. Armáda spásy Šumperk žádá o příspěvek na provoz
2. Charita Šumperk žádá o podporu služeb
3. Sdružení cestovního ruchu žádá o příspěvek na zabezpečení 

údržby lyžařských tras.
4. Alienteam.cz žádá o příspěvek na provoz
5. Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy žádá na organizaci kul-

turních akcí.
Jelikož v současné době není k dispozici schválený rozpočet obce 

na rok 2011, starosta obce navrhl jednat o finančních příspěvcích až 
na začátku příštího roku při schvalování rozpočtu.

2010/02/22: ZO schvaluje přesunutí tohoto bodu jednání na 
den, kdy se bude zastupitelstvem obce rozhodovat o rozpoč-
tu na rok 2011.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

22. Snížení odměn zastupitelů
Vláda ČR schválila dne 7. prosince 2010 svým usnesení č. 891 

návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále „naříze-
ní“). Hlavním smyslem schváleného návrhu je s účinností od 1. led-
na 2011 snížit stávající výši odměn členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků, a to v průměru o 5 %. Schválená právní úpra-
va se týká uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev územ-
ních samosprávných celků.

2010/02/23: ZO schvaluje výši měsíční odměny za výkon 
funkce od 1. 1. 2011 takto:
Člen zastupitelstva: 437 Kč
Člen zastupitelstva – předseda výboru: 1 007 Kč
Člen zastupitelstva – člen výboru: 713 Kč
Neuvolněný místostarosta: 3 800 Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23.Prodej pozemků
23.1. Temňákovi Vojtíškov
Dne 10. 6. 2010 požádali Manželé Temňákovi o prodej pozemku 

p. č. 1809 – ostatní plocha o výměře 234 m2 v k. ú. Vojtíškov. Tento 
pozemek je zčásti zastavěn stavbou stodoly, kterou vlastní. Nachází 
se uvnitř oploceného areálu, který vlastní a užívají. Záměr prodeje 
byl schválen zastupitelstvem 17. 6. 2010 a byl zveřejněn na úředních 
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deskách. Žádné připomínky nebyly.

2010/02/24: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1809 v k. ú. 
Vojtíškov manželům Josefu a Anně Temňákovým, za cenu 2 
340,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23.2. Indra Malá Morava
Žadatel pan Luděk Indra požádal o odprodej pozemků p. č. 17/1 

o výměře 198 m2 a 17/2 o výměře 74 m2 a části p. č. 144 (ZE) o 
výměře cca 1 000 m2 v katastrálním území Malá Morava za účelem 
výstavby rekreační chaty. Byl vyhotoven geometrický plán, kterým 
vznikla požadovaná parcela 141/4 o výměře 876 m2. Záměr prodeje 
byl schválen 27. 8. 2009 a byl řádně zveřejněn. Na zveřejněný záměr 
reagoval také pan Walter Köhler, rovněž se žádostí o odkoupení 
těchto pozemků.

Jelikož jsou v tomto případě dva zájemci o stejné pozemky, navr-
huji schválit prodej nejvyšší nabídce, a to obálkovou metodou. Výše 
nejnižší nabídky 32 780,- Kč. K této nabízené ceně bude následně 
připočtena částka za zhotovení geometrického plánu (cca 5 800 Kč).

Obálky budou otevřeny na jednání příštího zasedání zastupitel-
stva.

2010/02/25: ZO schvaluje formu prodeje pozemku p. č. 17/1, 
17/2 a 141/4 v k. ú. Malá Morava obálkovou metodou, a to nej-
vyšší nabídce.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23.3. Koupilovi Praha
Žadatelé Lenka a Tomáš Koupilovi z Prahy požádali o prodej části 

pozemku p. č. 1617/1 –ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
cca 30 m2 v k. ú. Malá Morava. Uvedené parcely hodlají využít k 
výstavbě zádveří chránící vstup do domu v jejich vlastnictví na par-
cele st. 168. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem 11. 3. 2010, 
byl řádně zveřejněn a k záměru se nikdo jiný nevyjádřil. Geometric-
kým plánem vznikla požadovaná parcela 1617/4 o výměře 33 m2.

2010/02/26: ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 1617/4 o 
výměře 33 m2 v k. ú. Malá Morava manželům Lence a Tomáši 
Koupilovým, za cenu 825,- Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem nemovitosti.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

24. Záměr směny Vojtíškov
Obec Malá Morava má v místní části Vojtíškov záměr postavit vol-

nočasový areál pro hru dětí a odpočinek dospělých. Tento záměr byl 
schválen zastupitelstvem v minulém volebním období. Již více než půl 
roku obec řeší vlastnictví pozemků pro stavbu. Pozemek p. č. 1499/6 
byl ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a nyní je ve vlastnictví Mgr. 
Romana Zimy. Proběhla jednání a Mgr. Zima je ochoten uvedený poze-
mek ve Vojtíškově směnit za jiný pozemek ve vlastnictví obce. Navrhu-
je parcelu p. č. 93 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Malá Morava. 
Případná směna by měla proběhnout vzájemným zápočtem cen.

2010/02/27: ZO schvaluje záměr směny pozemku ve vlast-
nictví obce p. č. st. 93 o výměře 242 m2 v k. ú. Malá Morava 
za pozemek ve vlastnictví Mgr. Romana Zimy p. č. 1499/6 o 
výměře 1 387 m2 v k. ú. Vojtíškov.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

25. Záměr prodeje Malá Morava
Obec Malá Morava na základě rozhodnutí zastupitelstva uzavřela 

dne 10. 9. 2007 s občanským sdružením Alienteam nájemní smlouvu 
o pronájmu části pozemků p. č. st. 227, 290/1 TTP a 291 zahrada v 
k. ú. Malá Morava k výstavbě a provozování sportovního hřiště pro 
veřejnost za zvýhodněnou cenu 1 Kč/rok. Smlouva byla uzavřena na 
dobu neurčitou opět se zvýhodněnou výpovědní lhůtou v délce 1 rok. 
Standardní nájemní smlouvy se s ostatními subjekty uzavírají na 
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Mgr. Šikula požadoval 
v původní žádosti změnu podmínek smlouvy, a to pronájem na dobu 
určitou na dobu 5-15 let s výpovědní lhůtou minimálně 5 let z důvo-
du možnosti čerpání dotací.

V žádosti doručené dne 10. 12. 2010 požaduje prodej těchto pozemků.
Záměru prodeje těchto nemovitostí nic nebrání, ovšem měl by být 

v menším než navrhovaném rozsahu, který bude respektovat zámě-
ry obce v tomto území a to:

1. Záměr vybudovat parkovací plochu na pozemku p. č. st. 227. 
Zde je navrženo pro tuto stavbu zachovat pás o šířce minimálně 7 
metrů od asfaltového povrchu komunikace.

2. Záměr zachovat větší část pozemku p. č. 291 v majetku obce pro 
potřeby příslušenství a rekonstrukce budovy školy.

Při dělení těchto částí pozemků se bude respektovat záměr občan-

ského sdružení dle projektu, tak aby byla umožněna jeho realizace a 
čerpání dotace. Rovněž bude zachován prostor pro odstranění staré-
ho betonového plotu na p. č. 291. Obci zůstane alespoň 20 metrů od 
budovy bývalé školy.

Pan Köhler navrhuje požadované pozemky neprodávat ale pouze 
pronajmout na pět let podle požadavku sdružení. Starosta nechal o 
jeho návrhu hlasovat.

2010/02/28: ZO schválilo návrh neprodávat části pozemků 
p. č. st. 227, 290/1 TTP a 291 zahrada v k. ú. Malá Morava 
občanskému sdružení Alienteam.cz

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

Dále nechal starosta obce hlasovat o změně smlouvy o pronájmu 
výše uvedených pozemků ve zmenšené variantě.

2010/02/29: ZO schvaluje změnu smlouvy o pronájmu částí 
pozemků p. č. st. 227, 290/1 TTP a 291 zahrada v k. ú. Malá 
Morava občanskému sdružení Alienteam.cz na dobu určitou 
5-ti let v pozměněné - zmenšené variantě, která bude respek-
tovat záměry obce v této oblasti. Z pronájmu budou vyňaty 
prostory pro stavbu parkovací plocha na pozemku p. č. st. 
227 a zmenšena bude rovněž pronajatá plocha pozemku p. č. 
291 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

26. Smlouva o právu provést stavbu
V současné době probíhá stavební řízení na výstavbu multifunkč-

ní plochy ve Vojtíškově. Jelikož nejsou ještě dořešeny majetkové 
vztahy, je pro účely stavebního řízení předložena smlouva o právu 
provést stavbu. Jedna smlouva bude uzavřena s Mgr. Romanem Zi-
mou, jako majitelem parcely p. č. 1499/6 a druhá s Farmou Morava, 
s. r. o., Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice, jako majitelem parcely 
p. č. 1489 a 129/2 v k. ú. Vojtíškov.

2010/02/30: ZO souhlasí s uzavřením smluv o právu provést 
stavbu multifunkční plochy s Mgr. Romanem Zimou, jako 
majitelem parcely p. č. 1499/6 a s Farmou Morava, s. r. o., 
Malá Morava 74, 788 33 Hanušovice, jako majitelem parcely 
p. č. 1489 a 129/2 v k. ú. Vojtíškov.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

27. Stanovení ceny za prodej dříví
Vzhledem k plátcovství DPH (od února letošního roku) je nutno sta-

novit výši DPH. Do současné doby jsme fakturovali prodej dříví jako 
neplátci DPH. Cena za samovýrobu: 40 Kč za 1 prm (nově + 20% DPH). 
Cena za prodej metrového dříví: 300 za 1 prm (nově + 10% DPH).

2010/02/31: ZO schvaluje cenu za prodej palivového (metro-
vého) dříví ve výši 330 Kč/1 prm včetně 10% DPH a cenu za 
samovýrobu ve výši 48 Kč/1 prm včetně 20% DPH.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

28. Vyhodnocení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
V roce 2010 probíhaly na vodovodech a kanalizacích pouze udržo-

vací práce. Na vodovodech se vyskytovaly pouze drobné závady, 
kvůli jedné vznikl krátkodobý výpadek v zásobování pitnou vodou 
v místní části Vojtíškov. V místní části Podlesí se realizovala rekon-
strukce části vodovodního potrubí v délce cca 147 m. Na tuto akci 
jsme získali dotaci z Olomouckého kraje. Při této rekonstrukci vznikl 
také krátkodobý výpadek při zásobení 3 rekreačních chalup. Ostatní 
vodovody byly bez závad.

ZO bere na vědomí zprávu o plnění plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací.

29. Diskuse
p. Köhler informoval přítomné o zahájení a podrobnostech o inven-

tarizaci majetku obce.
Ing. Janda se dotazuje na záměr s budovou školy.
p. Svoboda informuje o novém jízdním řádu vlakové dopravy.

Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastu-
pitelům a občanům za účast a v 17:25 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2010
Ověřovatelé zápisu: Josef Hulín a Štěpán Morong
Zapsala : Simona Pospíchalová
Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Rozpočtové změny 4/2010
2. Rozpočtové provizorium na rok 2011
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Akce mateřské školy Malá Morava v loňském roce

Ředitelka mateřské školy paní Anna Hošková společně s Antonínem Pospíchalem, hlavním 
sponzorem vánočních dárků, předala dětem dárky.      Foto Kamila Tóthová

Vážení rodiče, milí přátelé,
rok 2010 pro každého z nás přinesl spous-

tu změn. Dovolte mi, abych na chvilku 
zavzpomínala na dobu, kdy jsem nastoupila 
do MŠ Malá Morava.

Den nástupu a všechny ostatní dny mi 
byly a budou přínosem. Naučila jsem se 
spoustu věcí v oblasti řízení školy a práce 
s dětmi, ale přesto mě ještě spousta práce 
čeká. I já jsem měla různá přání, kterých 
jsem chtěla dosáhnout. Jedním z nich bylo, 
aby mě děti a okolí přijalo. Druhé přání 
bylo zlepšit prostředí, ve kterém jsou děti a 
zaměstnanci MŠ Malá Morava (zrušit starý 
nevyhovující zahradní nábytek a obstarat 
nový, oplocení zahrady, chodník či vnitřní 
vybavení MŠ). Myslím si, že tato přání se mi 
vyplnila. Příjemný pocit mám denně, když 
přijdou děti do MŠ a na tváři mají úsměv. 
Co se týče obnovy zahrady, tak to jsem veli-
ce spokojená. Zajistila jsem na rekonstrukci 
zahrady zajímavý finanční obnos. Nyní bude 
na zřizovateli, jak provede obnovu zahrady. 
Pokud vše půjde tak jak má, nová zahrada 
bude realizována letos mezi jarem a létem.

Rok 2010 pro MŠ Malá Morava přinesl 
zajímavé akce, které se odvíjely v různých 
ročních obdobích.

Děti se zúčastnily:
- výlet do Hanušovic na oddělení Poli-

cie ČR v přítomnosti bývalé paní ředitelky 
Miklasové a v přítomnosti paní Turoňové,

- Karnevalová oslava v MŠ s pohoštěním,
- přijímací řízení do MŠ,
- návštěva pracovnice PPP Šumperk,
- společné fotografování (podle počtu 

zájemců),
- výlet na farmu MARVIN v Hynčicích, 

kde děti jezdily na ponících,
- uskutečnění kurzu „První pomoc“ pro 

rodiče a veřejnost, pod vedením sestry z RZS 
Svitavy,

- společný výlet MŠ do perníkové chaloup-
ky v Pardubicích,

- rozlučka s předškoláky (v přítomnosti 
učitelek a pana starosty),

- přípravy na rekonstrukci MŠ,
- účast dětí z MŠ při vystoupení na akci 

konané Obcí Malá Morava dne 14. 8. 2010,
- zahájení školního roku 2010-2011, 
- vánoční fotografování
- návštěva anděla, čerta, Mikuláše, která 

proběhla bez slziček a děti byly velice stateč-
né a hodné a za to dostaly sladkou odměnu,

- vánoční besídka se konala v přítomnosti 
rodičů a blízkých členů rodin. Děti zvládly 
vystoupení velice dobře, zazpívaly v kruhu, 
zazpívaly 10 vánočních koled v klavírním 
doprovodu paní Kynclové. Velice jí děkuji, 
nesmírně si toho vážím. A na konec Radeček 
Pánek, Karolínka Mahelová a Anička Skle-
nářová zazpívaly v hudebním doprovodu 
vánoční píseň.

Dětem do MŠ přinesl Ježíšek spoustu 
krásných dárků, které jsem nakoupila z 

poskytnutých sponzorských darů zdejších 
firem. Všem děkuji.

Během celého roku se děti naučily velké 
množství písní, říkadel, prstových her, roz-
počítadel. Vyráběly zajímavé věci. Pekly 
perníčky či chlebové bochánky maminkám 
pro radost. Děti začaly hrát na flétnu. Učily 
se vzájemné toleranci a úctě. Samozřejmě, 
že se učily věci rozvíjející osobnost dítěte. 
Tvořily výzdobu na Obecní Úřad Malá Mora-
va a do školky.

Důležitým bodem v tomto roce byla naplá-
novaná rekonstrukce MŠ, která se konala 
v červenci až v srpnu 2010 a zahrnovala: 
výměna oken, vchodových dveří, výmě-
nu okenních parapetů, zateplení budovy, 
obnovu fasády, úpravu třídy a prostor MŠ 
(úprava zdí, vymalování). Půdní prostory 
byly zatepleny. Neminula nás výměna dosa-
vadního topného systému za kotel spalující 
biomasu. Rekonstrukce proběhla bez větších 
problémů.

V roce 2011 nás čeká předběžně:
- lyžařský výcvik, 
-pravidelné výzdoba obecního úřadu a 

školky podle ročních období,
- přijímací řízení do MŠ 7. 3. 2011,
- oslava Karnevalu,
- oslava jara spojená s Velikonocemi,
- výlet do ZOO ve Dvoře Králové spolu s 

rodiči,
- návštěva jídelny a Základní školy v 

Hanušovicích,
- výlet na zmrzlinu či do kina (podle mož-

ností provozu MŠ),
- rekonstrukce školní zahrady a spousta 

dalšího co se bude odvíjet od naší práce s 
dětmi.

Po krátkém ohlédnutí za uplynulým 
rokem bych chtěla poděkovat vedení obce, 
panu Antonínu Marinovovi, který velice dob-
ře a ochotně spolupracoval s vedením MŠ. 
Děkuji také paní Aleně Turoňové, která po 
dlouhá léta odvádí skvělou práci na zdejším 
pracovišti. Děkuji všem sponzorům, kteří 
poskytly finanční sponzorské dary (majitelé 
zdejších firem) či věcné dary (pan Antonín 
Pospíchal).Děkuji všem, moc si toho vážíme.

Poděkování nesmí chybět ani rodičům, za 
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vstřícnost a toleranci vůči vedení MŠ. Práce 
s dětmi je krásná, ale obtížná a je třeba, aby 
se pedagogickým pracovníkům dostávalo 
kladného postoje rodičů k jejich práci.

Na závěr přeji vám všem hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních 
úspěchů.

Za MŠ Malá Morava
Anna Hošková

PLÁN NA ROK 2011
Leden
- výstava dětských prací na nástěnce OÚ,
- koleda „Tři Králové“.

Únor
- Lyžařský kurz - Dolní Morava,
- „Karneval v MŠ“,
- pečení perníkových medailí na karneval.

Březen
- „Den otevřených dveří a zápis dětí do MŠ“,
- „Jarní“ výzdoba společné práce dětí na OÚ,
- výzdoba třídy a MŠ,
- výroba dárků na „Den žen“.

Duben
- výroba kraslic, osení, výstava výrobků,
- velikonoční koleda ve třídě MŠ.

Květen
- společný výlet s rodiči: ZOO Dvůr Králové.

Červen
-oslava „Dne dětí“.

Červenec a srpen
- provoz omezen (letní prázdniny). Rodiče 

budou informováni o délce uzavření MŠ.

Září
- zahájení školního roku, přivítání dětí do MŠ,
- adaptační období při nástupu do MŠ,
- výzdoba MŠ,
- Slavnost sv. Michaela (seznámení s akcí),
- krájení a sušení ovoce.

Říjen
- výroba papírových draků - společné 

pouštění draků,
- podzimní výstava na nástěnce OÚ.

Listopad
- návštěva logopeda v MŠ,
- seznámení s oslavou sv. Martina (tradič-

ní zvyky),
- nácvik vánoční besídky,
- vánoční fotografování (dle počtu zájemců).

Prosinec
- vánoční výzdoba MŠ,
- příprava na vánoční besídku,
- návštěva čerta, anděla, Mikuláše,
- výroba svíček z včelího vosku,
- pečení perníčků na Mikuláše,
- pečení drobného cukroví společně s dětmi,
- seznámení s tradicemi v období adventu.
Děti se zúčastní kulturních a divadel-

ních akcí podle možností.

Omluva redakce
Omlouváme se svým čtenářům, že 

vychází toto číslo Devítky s tak velkým 
zpožděním. Příčinou však byly technické 
problémy na straně zpracovatele sazby. 
Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení.

Prvorepublikový bunkr oživl

MALÁ MORAVA - Muži v dobových uni-
formách obsadili o víkendu 24. a 25. září 
pohraniční pevnost K-S 5 U potoka, která je 
nejlépe zachovalým objektem prvorepubli-
kového pohraničního opevnění na Králicku.

Klub vojenské historie Kralka, která pev-
nost v katastru obce Malá Morava vlastní 
a spravuje, uspořádal pro veřejnost akci 
Oživený bunkr.

K pevnosti proudily davy návštěvníků. Pře-
devším zbraně jako protitankový kanón L1, 
který byl ve své době proslulý svou ničivou 
silou a kadencí, budily největší pozornost.

„V roce 1938 byla pevnost K-S 5 plně 
připravená k obraně republiky, vojáci byli 
vyzbrojeni na tehdejší dobu špičkovou tech-
nikou a měli dostatek munice. Po podpisu 
mnichovské dohody zde ale nepadl jediný 
výstřel, armáda pevnost vyklidila. I když 
se snažili zbraně odvézt a pevnost poničit, 
Němcům toho zde zůstalo dost,“ vysvětlil 
Jakub Vlosinský z klubu vojenské historie, 
který pevnosti navrací původní podobu.

Systém opevnění na Králicku zahrnuje 
více než 90 objektů, pevnosti tehdy mezi 
sebou měly vizuální kontakt, což po desít-

kách let již znemožňují lesní porosty.
„I když byla snaha postavit opevnění na 

Králicku v utajení, Němci měli poměrně 
dobré informace už vzhledem k tomu, že zde 
byly Sudety. Přímo na rozhledně Králického 
Sněžníku měl stanoviště důstojník Abwehru, 
který vše monitoroval,“ dodal Vlosinský.

Po válce dostalo opevnění další ránu, 
z vyšších míst přišlo rozhodnutí, že kvůli 
nedostatku kovů v našem průmyslu budou 
z pevností demontovány pancéřové zvony. 
Ty plnily funkci pozorovacího a palebné-
ho stanoviště. Zásahy národního podniku 
Kovošrot, který zvony nechal vytrhat pomo-
cí jeřábu, pevnost poničily. Nejpikantnější 
ovšem na celé akci bylo, že náklady na její 
provedení s bídou pokryly hodnotu získané-
ho materiálu. „I to se podařilo v archívech 
dohledat,“ konstatoval Jakub Vlosinský.

Klub vojenské historie Kralka pevnost 
rekonstruuje více než deset let, větší akce 
pro veřejnost pořádá jednou ročně, ale pev-
nost lze s doprovodem průvodce navštívit 
každý víkend.

Šumperský deník
25. 9. 2010
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soutěž pro děti
Spejbl a Hurvínek

Ze správných odpovědí z minulého čísla 
jsme vylosovali a odměnili Růženu Fistro-
vou. Blahopřejeme.

Také tentokrát přinášíme anketní otázky 
pro naše nejmladší čtenáře. Rádi bychom 
zjistili, jak dobře znáte postavy z oblíbených 
českých pohádek o Spejblovi a Hurvínkovi.

Správné odpovědi můžete odevzdat kte-
rémukoliv z redaktorů, a nebo v obecních 
knihovnách.

1. Jak se jmenuje Hurvínkův táta?
a) Spejbl
b) Papínek
c) Hurvínek
2.Jaké zvířátko mají doma?
a) kočku
b) andulku
c) psa
3.Jak se toto zvířátko jmenuje?
a) Haryk
b) Žeryk
c) Želvík
4.Jaké boty nosí Hurvínek?
a) dřeváky
b) sandály
c) botasky
5.V jakém našem městě je divadlo 

Spejbla a Hurvínka?
a) Ostrava
b) Brno
c) Praha
6.Jak se jmenuje Hurvínkova kama-

rádka?
a) Anička
b) Lenička
c) Mánička
7.Kdo založil loutkové Divadlo Spej-

bla a Hurvínka?
Chceme znát jeho jméno
8.Kdo je paní Kateřina Hovorková?
a) bábinka Máničky
b) paní učitelka Máničky
c) sestřička Máničky

Mikulášská
nadílka

na Vysoké
VYSOKÁ - Na začátku prosince všechny 

děti očekávají příchod Mikuláše. Na Vyso-
kou Mikuláš přijel s hodným čertem a ještě 
hodnějším andělem.

V sobotu 4. prosince 2010 v šestnáct hodin 
Mikuláše v Hospůdce U Élišky přivítaly 
desítky rozzářených dětských očí.

Mikuláš všem dětem přivezl dárečky a 
děti se mu odměnily hezkými písničkami a 
básničkami. Celý mikulášský podvečer byl 
naplněn pocity dětského štěstí a radosti.
Čertík si žádného nezbedu neodnesl, pro-

tože na Vysoké, jak řekl Mikuláš, jsou jen 
samé hodné děti.

Krásné odpoledne s dětmi prožili i jejich 
rodiče.

V.L.

Další čtenářská
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Dohlížecí výbor Jednoty SD a spolek žen v Malé Moravě
Vás tímto zvou na

výroční členskou schůzi Jednoty
spojenou s tradiční oslavou MDŽ,

která bude zahájena
v pátek 11. března 2011 v 18.00 hod.

v pohostinství Malá Morava.
Pořadatelé tímto zvou všechny členy,
manžele a přátele a ostatní veřejnost.

O Bludičce Blance

Jak se proměnila chtivá Agáta

Bylo to dávno, co na Podlesí žil mladý 
myslivec Tobiáš. Celé dny se toulal po lesích. 
Znal každý strom, keř a všechny obyvatele 
lesa. Pozoroval ptáky a veverky v korunách 
stromů na podzim kontroloval pelechy vyso-
ké zvěře hlídal divoká prasata v jejich rozry-
tých bahništích.

Jednou, když zase obhlížel les, zdálo se 
mu, že vidí nad tůňkou v zátočině malého 
potůčku probleskovat něco bílého. Zvědavě 
se přiblížil a vidí, že zde odložily svoje závoje 
bludičky a koupou se v tůňce. Byly krásné, v 
očích jim svítily sluneční plamínky, vlasy jim 
padaly v bohatých kadeřích až do pasu. Byly 
tři. Jedna měla vlasy jako zelené kapradí, 
druhé se modraly jako zralé plody ostružin a 
ta třetí měla plavé vlasy jako stébla suché-
ho lnu. Ta se Tobiášovi zalíbila nejvíce. Stál 
jako omámený, dech se mu tajil a hlava 
zatočila. Tu musím mít pomyslil si Tobiáš. 
Sebral její závoje a schoval je v brašně.

Bludičky se vykoupaly a sháněly se po 
svých závojích. Dvě se rychle oblékly a 
zmizely v lese. Jen plavá bludička se obléci 
nemohla. Marně hledala závoje. Když vidě-
la Tobiáše, poznala, že jí závoje schoval on. 
Prosila ho, aby jí závoje vrátil, ale Tobiáš ji 
neposlechl.

V lese se náhle setmělo, fučel hrozivý vítr, 
ohýbal stromy, až se skláněly k zemi. Strhla 
se bouře a blesky prudce udeřily do země. 
Déšť bičoval zem a potoky se vylily z břehů. 
Vládce Nezemské říše se zlobil. Podvod Tobi-
ášovi nikdy neodpustil.

Nic nedbal Tobiáš na hrozbu z lesa, zaha-
lil bludičku Blanku do svého pláště a odvedl 
si ji domů do myslivny. Zde se musela nau-
čit všemu, co potřebovala k lidskému žití. 
Blanka byla učenlivá, brzy se všemu nau-
čila a také bytosti Nezemského království 
jí tajně pomáhaly a chránily ji. Bludička se 
nesnažila utéci, protože věděla, že bez závo-
jů se vrátit nesmí.

Rok s rokem se sešel bludičce Blance a 
Tobiášovi se narodil synek. Dali mu jméno 
Erik. Rostl jako z vody. Měl tatínka i mamin-
ku velmi rád. Jen nevěděl, proč je maminka 
stále smutná, neplakala, ale nikdy se také 
nezasmála. Každý den, když přicházel večer, 
stávala na zápraží a toužebně se dívala k 
lesu.

Erik si hrával sám. Neměl sourozen-

ce a tak mu společníky při hře dělal pes a 
kocour. Šmejdili spolu ve stodole a na sýpce 
prohledávali staré truhly a almary. Tak se 
jednou stalo, že Erik našel v zaprášené truh-
lici podivné závoje. Utíkal za maminkou a 
ukázal jí, co našel. Teprve nyní se maminka 
šťastně zasmála. Oblékla si závoje, uchopila 
Erika za ruku a oba zmizeli v lese.

Když se Tobiáš vrátil z lesa, hájovna byla 
prázdná, okna i dveře dokořán. Kamna byla 
studená a nikdo na něj nečekal. Tobiáš běžel 
ke staré truhlici, ale ta byla prázdná. Hořce 
zaplakal. Teprve nyní poznal, že si chtěl vzít, 
co mu nepatřilo a ani nikdy patřit nemohlo, 
že lstí a úskoky nic nezíská ani u obyvatel 
Nezemské říše ani u lidí.

Když půjdete lesem nad Podlesím a kolem 
Křivé vody, možná že tu zahlédnete mysliv-
ce Tobiáše, jak hledá kolem malých tůněk 
rozvěšené závoje bludičky Blanky, ale ty už 
nikdy nenajde.

Zelená tůňka pod starou olší
schovala Blance kouzelnou mašli.
Tobiáš spěchal, mašli si vzal,
Blanku pak pozval na kouzelný bál.
Neber si Tobiáši, co ti nepatří,
Blanka ti uteče a víc ji nespatříš.
Zákony života jsou přísné všude,
Erik s maminkou v Nezemské říši teď bude,
nikdy se nevrátí, co osud vzal,
až Erik vyroste, bude z něj král.

Milena Brňáková

Bylo to dávno.V Křivé Vodě bydlela zvě-
davá Agáta. Do všeho strkala nos. Zvědavě 
postávala u domů. Poslouchala, co si lidé 
vyprávějí, co dělají. Zajímalo ji jaká mají 
tajemství a co skrývají před ostatními lidmi.

Jednou stála Agáta za javorem u cesty a 
pozorovala dvě babky, které sbíraly bylin-
ky. Právě se vracely z lesa, kde trhaly žluté 
koláče černého bezu. Povídaly si o tom, že 
už jejich prabáby vyprávěly o bohatství dra-
hých kamenů, zlata a stříbra, které ukrývají 
permoníci ve skalách. Jednou do roka ská-
ly otevírají a každý, kdo bránu najde, může 
do skály vstoupit a odnést si tolik pokladů, 
kolik unese.

Agáta byla zvědavá a teď ji také popadla 
chtivost. Chodila každý den do lesa, obchá-
zela skály a hledala bránu. Stále hledala a 

čekala. Když už se jí zdálo, že čeká příliš 
dlouho, vymyslela si plán, jak permoníky 
uplatí, aby jí skálu otevřeli.

Tihle lesní mužíčkové stále kutají, stále 
hledají ve skalních žílách další drahokamy a 
zvětšují lesní poklady. Při vší té píli a lopotění 
jim nezbývá čas, aby si uvařili teplé jídlo. Živí 
se lesními plody, kořínky a houbami. Někdy 
však najdou svačinku, kterou zde zapomenou 
děti při sbírání malin a borůvek. To si uspo-
řádají hostinu a pochutnávají si na ní.

Agáta napekla buchty s mákem a s tva-
rohem a pokládala je u každé skály. Permo-
níci je našli a rádi si na nich pochutnávali. 
Nejraději měli ty makové, protože pěkně 
voněly. Když se permoníci najedli, poslali 
toho nejmenšího, aby zjistil, co dívka chce. 
Permoníci jsou moudří. Poznali, že Agáta 

má všeho dost, že nepotřebuje bohatství, aby 
zmírnila chudobu, poznali, že je jen chtivá.

„Agáto, Agáto! Otevřeme ti bránu, ale 
nesmíš vzít víc, než sama uneseš!“ varovali 
ji permoníci. Potom jí nařídili, aby přišla ke 
skále, až bude úplněk.

Agáta se nemohla dočkat, už zbývalo do 
úplňku jen čtrnáct dní, potom týden, až nako-
nec přišel vytoužený den. Vzala si velký batoh, 
dva koše a vydala se ke skále, kde na ni čeka-
li permoníci. Když uviděli chtivou dívku, byli 
smutní. Ještě jednou jí varovali, že musí vzít jen 
tolik, kolik unese. Té však už svítili oči chtivostí 
a upírali se jen ke skále. Tu permoníci skálu 
otevřeli a dívka vběhla dovnitř. Záře drahoka-
mů a zlata ji oslňovala. Rychle házela poklady 
do košů a batohu, až byly plné. Chtěla si naložit 
batoh na záda, ale ten byl tuze těžký a koše ješ-
tě těžší. Neuzvedla je a proto napnula všech-
ny síly a táhla náklad za sebou ven. To však 
nesměla, byl příliš těžký, těžší než mohla unést. 
Zdálo se jí, že s tíhou košů a batohu,těžknou i 
její ruce a nohy. Postupně viděla, jak se její ruce 
i nohy mění v kámen. Také její tělo i hlava zka-
meněly. Jen srdíčko ještě chvíli teskně ťukalo, 
ale i to se změnilo v kámen.

Permoníci plakali, nosili ke kameni květy 
mateřídoušky, světlíku a dobromysle. Bylo 
to marné, Agátě už nebylo pomoci. Skála se 
zavřela navždy a chtivá dívka stále čeká, až 
ji někdo vysvobodí.

Milena Brňáková

Olšovska
bylinková

 
mrkev

Suroviny: 10 mrkví, 8 stroužků česneku, 5 
lžic  oleje, 2-3 větvičky čerstvého rozmarýnu, 
2-3 větvičky čerstvého tymiánu, 1 vrchovatá 
lžíce hrubozrnné soli.

Olej smícháme s potrhanými bylinkami a 
celým, neoloupaným stroužkem česneku a 
necháme louhovat do druhého dne. Mrkev 
oloupeme a nakrájíme na šikmé, asi 2 mm 
silné plátky a promícháme ji s bylinkovým 
olejem a lžící soli. Rozpálíme suchou širokou 
pánev a když je horká, vsypeme do ní mrkev. 
Přidáme 2 nastrouhané stroužky česneku a 
za průběžného prohazování opékáme asi 15 
minut. Troubu předehřejeme na 220°C, 
do zapékací misky přendáme orestovanou 
mrkev, kterou promícháme s neoloupaný-
mi stroužky česneku a případně dochutíme. 
Pečeme asi 40 minut a občas promícháme.

Kamila Mahelova
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Poděkování fotbalistů
Sokol Malá Morava by chtěl prostřednic-

tvím Devítky poděkovat všem sponzorům, 
kteří nás morálně a finančně podporovali, 
s přáním jejich náklonnosti i v následujícím 

novém roce.
Velký dík patří též našim fanouškům, kte-

rým stejně jako partnerům přejeme do nové-
ho roku 2011 hodně štěstí!

Fotbalisté dostali vánoční dárek v podobě dresů.které zakoupil Penzion Tones (Antonín 
Pospíchal). Popřejme ať dres v červené barvě přinese našim fotbalistům hodně štěstí a dob-
rých výsledků v dalších sezonách.        Foto Kamila Tóthová

Ještě k autobusové dopravě
Za „humny“, čili za kopcem, se provádí 

rozsáhlá rekonstrukce lyžařského střediska 
SKI CENTRUM SNĚŽNIK Dolní Morava. 
Staví se nové sedačkové lanovky, které mají 
větší kapacitu převozu lidí a došlo také k 
prodloužení sjezdových tratí.

Lákadlem je sáňkařská dráha o délce 2,5 
km. Jedná se o speciální saně, které jsou 
na místě k zapůjčení. I nadále je zde roz-
dělení tratí pro zkušené i začátečníky a pro 
nejmenší je vytvořen zvlášť areál. Necháme 
se tedy překvapit.

Snad by stálo za úvahu zlepšit, nebo spí-
še nově umožnit dopravit se do tohoto stře-
diska.

Dosud není jiná možnost, než vlastním 
autem. Je pravda, že zde funguje kyvadlová 
doprava, ale pouze od parkoviště k vlekům. 
I toto je velká pomoc, nemuset nosit všechnu 
výbavu pro děti na ramenou. Ale vzhledem 
k tomu, že se staví nové lyžařské centrum 
v Koutech nad Desnou a České Dráhy od 
12. 12. 2010 zavádějí přímé vlakové spoje-
ní z Brna, což znamená, že ráno dychtivý 
lyžaři v pohodlí nasednou na vlak a během 
dvou hodin budou sjíždět sjezdovky. A to 
bez omezování se pití něčeho na zahřátí v 
případě prochladnutí, neboť vlak je večer 
doveze zpět bez rizika, že by si někdo sedl 
za volant s alkoholem. To nepíši o možném 
riziku únavy.

Nebyla by podobná možnost dopravy i 
od Hanušovic na Dolní Moravu? Alespoň v 
dopoledních hodinách trasa Hanušovice - M. 
Morava - Červený Potok - Ski Centrum Dol-
ní Morava a v odpoledních hodinách zpět? 
Alespoň o víkendu. Podobně by toto spojení 
uvítali i lyžaři z Králík.

Sjezdovky zde byly vždy dobře upraveny 

včetně večerního osvětlení, tak proč k jedné 
kvalitě nepřipojit i další?

Jaroslava Cehová

Fotografie z Velkého losovacího turnaje ve volejbale, který se konal 11. září ve sportovním areálu ve Vojtíškově.Penzion Sport plánuje v 
roce 2011 28.5.-výšlap na Kralický Sněžník, 
2. 7-9. 7. sportovní kemp dětí, 11. 6. Volejba-
lový turnaj družstev RAYFILM CUP a další 
ročník Velkého losovacího turnaje ve volej-
bale 10. 9. Neváhejte na sportovní akce se 
přihlaste tel 583 240 102, 604 941 377, 604 
926 131, e-mail: pension.vojtiskov@quick.cz


