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Jak proběhla kolonizace Sudet
a proč kdysi přišli Němci do Čech?

Dnes už o českých Němcích skoro nevíme, 
ale ještě za první Československé republiky tvo-
řili přibližně třetinu obyvatelstva. Mnoho lidí se 
domnívá, že se jedná o potomstvo germánských 
kmenů, které kdysi českou kotlinu obývalo. 
Odpověď je však složitější, Němci migrovali do 
Čech napříč historií a především ve středověku.

Znalí ekologové vědí, že české přírodě tradič-
ně nedominovaly zlatavé lány kvetoucí řepky 
olejné spravované nejmenovaným zemědělským 
koncernem, ale kam až oko dohlédlo, vidělo 
takřka neprostupné dubové a bukové lesy. Ještě 
ve 12.  století byla drtivá většina naší malé země 
skryta pod hustými lesy. Situace se však postupně 
začala měnit. V dobách vlády posledních Přemy-
slovců, kteří se již honosili královským titulem, 
se naplno rozjela tzv. velká středověká koloniza-
ce. Zejména západní Evropa zaznamenala strmý 
populační růst, což vyvolalo intenzivní migraci 
obyvatel. Z nejrůznějších německých krajů se 
objevovali kolonizátoři, se zájmem založit si ves-
nici v zalesněných částech Čech. Nejdřív bylo 
potřeba lesy vyklučit, aby se z půdy lesní stala 
půda zemědělská. Byla to pořádná dřina. Prav-
děpodobně proto vznikl pobídkový systém pro 
nově příchozí, spočíval v osvobození od desátků 
a dalších povinných plateb až na 18 let, což je do-
cela dlouhá doba. Milovníci historických paralel 
by jistě rádi připomněli podobnost s pobídkami 
zahraničních investic, kterými zahraniční kapi-
tál začala svého času lákat vláda Miloše Zemana.

Co s sebou Němci donesli
Historici se dodnes domnívají, že příchod 

Němců měl mnohé výhody. Znamenal hospo-
dářský rozvoj, příliv nových technologických po-
stupů a v důsledku znamenal znatelný kulturní 
rozvoj. Obzvláště úspěšné bylo přejímání vyspě-

lejších německých právních systémů. Množné 
číslo je použito schválně, protože německé právo 
zdaleka nebylo jednotné. Nová migrace z   Ně-
mecka však podle nejnovějších archeologických 
výzkumů nebyla úplně jednoduchým fenomé-
nem. Nešlo totiž jen o přesuny lidí, kteří v  jedné 
lokalitě přebývali z důvodu populační exploze, 
ale často se přesouvaly celé vesnice. V  českých 
podmínkách to v praxi mohlo znamenat, že 
došlo k založení vesnice německou kolonizací, 
ovšem většina nových obyvatel byli Čechové pří-
padně Moravané a Němcem byl pouze lokátor, 
jeho rodina a několik málo druhů. Vesnice pak 
mohla velice rychle ztratit výraznější německý 
charakter.

Historie nebo ideologie?
Obdobně německá kolonizace probíhala 

i   v  dalších středoevropských státech, zejména 
v  Polsku a v Uhrách. Jednalo se o přirozený pro-
ces své doby, o němž však nevíme vše, podobně 
jako u většiny středověkých fenoménů. Zde se 
pak otevírají vrátka spekulacím, kde nedostatek 
informací nahradí politická ideologie. Na ně-

meckou kolonizaci v Čechách dopadlo uvedené 
pravidlo plnou silou. Dějiny česko-německého 
soužití se táhly od středověku do konce druhé 
světové války. Kulturní rozdíly mezi dvěma pivo 
milujícími národy se hledají jen obtížně, ovšem 
jazyky naopak příliš mnoho podobného nena-
bízejí a co hůř, ekonomicky silnější vrstvy byly 
tvořeny především Němci. Středověká koloni-
zace tak započala rovněž kontinuální svár mezi 
oběma národnostmi.

Těsně před vypuknutím 2. světové války se 
dostala problematika středověké německé kolo-
nizace do centra pozornosti. Historikové vezoucí 
se na křídlech německého nacionalismu s  ver-
vou prokazovali, že Němci pohraniční území 
obývali před kolonizací, jinými slovy tady měli 
být odjakživa. Tím poskytovali ideologickou 
výzbroj Hitlerovým snahám o odtržení českoslo-
venského pohraničí k Říši. Pravdu sice neměli, 
ale na výsledku, že dnes je tisíciletí soužití Čechů 
a Němců v jednom státě pouze historií s tragic-
kým koncem, se již nic nezmění.

Zdroj: globe24.cz, 19. 4. 2018

V pátek 9. března se v pohostinství Farmy Morava oslavoval Mezinárodní den žen, jedna z nejvý-
znamnějších akcí, pořádaných místním spolkem žen.            Foto Kamila Tóthová

Tradiční oslava MDŽ

Komunální
volby 2018

V roce 2018 na podzim se konají další komu-
nální volby, kdy budeme volit nové zastupitelstvo 
obce. V posledním čísle Devítky před těmito 
volbami bychom rádi, jako bezplatnou veřejnou 
službu, dali na našich stránkách prostor voleb-
ním stranám, které se o křesla zastupitelů budou 
ucházet. Rozsah inzerce i termín uzávěrky včas 
zveřejníme. Svůj zájem můžete již dnes deklaro-
vat na naší internetové adrese:

devitkamm@seznam.cz
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Bude zastávka sloužit svému účelu?

Třpyt, o který příroda nestojí

Dočkáme se někdy, aby zastávka autobusu 
v   Malé Moravě sloužila účelu, pro který byla 
kdysi postavena? To znamená, aby se bylo kam 
schovat před deštěm a sněhem?

Jezdím často autobusem a stále nevěřícně jako 
mnozí další cestující z řad dospělých hledíme, 
v jakém stavu se zastávka nachází. I když byla 
několikrát opravena, byla zasklena rozbitá okna, 
hluboké rýhy do zdí byly zaceleny, nedá se zde 
čekat. Zničené dveře byly odvezeny pracovníky 
obecního úřadu, takže sem v zimě fučí. V če-
kárně se válí špačky, do zdí jsou vyryty sprosté 
a  vulgární výrazy, včetně doprovodných malů-
vek. Nechybí ani otisky bot na zdech.

Je nutné se ptát, kdo ničí veřejný majetek a  stá-
le zůstává bez potrestání. Nabízí se tato možnost 
- situaci nahlásit na policii (trestní oznámení na 
neznámého pachatele), která si s   touto situací 
jistě poradí. Ti, kteří zastávku ničí, to vědí velice 
dobře, jejich komplicové rovněž. Stačí, aby pří-
slušník vyslechl malomoravskou mládež. Jistě se 
najdou ti, kteří s ničením nemají nic společného 
a rádi sdělí jména „hrdinů“, kterým není nic sva-
té. Obci se to již několik let nedaří.

Je smutné, že rodiče dětí, které se tímto způso-
bem baví, nevědí, kde se jejich děti zdržují a  jak 
se baví. Jakmile budou známí pachatelé, a rodiče 
těchto dětí budou muset na vlastní náklady uvést 

zastávku do pořádku, pak jistě svým dětem ná-
ležitě „domluví“. Věřím, že pak konečně bude 
zastávka sloužit svému účelu.

Marie Šikulová
Foto Petr Mahel

Přichází jaro. Často a ráda chodím pěšky. Ně-
kdy proto, že jdu na autobus do Hanušovic k po-
hostinství, jindy jen tak procházkou, a pozoruji, 
jak se příroda probouzí.

Zrovna v úterý 13. března jsem jela na poštu 
do Hanušovic. Asi od „Rudiaku“ se podél ces-
ty kolem potoka na každém kroku objevovaly 
prázdné plechovky od piva a energetických ná-
pojů. Jak svítilo sluníčko, tak se už z dálky leskly. 
Za chvíli jsem jich napočítala nejméně 80 kusů, 
pak už mě to přestalo bavit. Těsně nad Baroňo-
vým výsev plechovek skončil.

I tady se nabízí otázka. Kdo jsou lidé, kterým 
nevadí, jak naše příroda vypadá? Napadlo je ně-
kdy, že to za ně musí někdo uklidit? Možná jsem 
ze staré školy, ale úctě k přírodě nás doma vždy 
učili. To se bohužel dnes už nenosí.

Třeba se ti, kteří nám přírodu znečišťují, za-
myslí a po přečtení tohoto článku si příště ple-
chovku po vypití vezmou domů a tuto odhodí 
tam, kam patří.

Šikulová Marie

Bezhotovostní platby
šetří čas i peníze

Informujeme občany, že veškeré platby na po-
kladně Obecního úřadu Malá Morava můžete 
nově hradit taky bezhotovostně platební kartou. 
Přijímáme veškeré dostupné platební karty, včet-
ně bezkontaktních.

OÚ Malá Morava

Březnový svátek žen se slavil také na Pensionu Sport ve Vojtíškově.           Foto Kamila Tóthová
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Podbělník se vyrábí jako soška
Sociálně terapeutické dílny Miriam v Králí-

kách začaly s výrobou sošky vládce Králického 
Sněžníku Podbělníka, o kterém vypráví ve svých 
pohádkách paní Brňáková. Autorem formy pro 
sošku je pan Jaroslav Šabata, králický malíř, vý-
tvarník a spisovatel.

Sošku bude možné zakoupit například na akci 
Pochod k prameni Moravy, nebo přímo v Králí-
kách. V terapeutické dílně se totiž vyrábějí i jiné 
výrobky, které si je možné nejen zakoupit, ale 
i  prohlédnout v jejich malém krámku.

Petr Mahel

Na snímku paní vedoucí vysvětluje panu Jaroslavu Šabatovi technologický postup vý-
roby sošky Podbělníka.               Foto Petr Mahel

Jarní probuzení
Bylo to dávno, ale ne zas tak moc dávno. Pros-

tě, bylo to skoro jako každý rok. Byl březen a  od 
Kladska se údolím od Červeného Potoka valily 
sněhové mraky. Mrzlo, až praštělo. Všechna 
voda v potocích, ale i v řece Moravě, byla zamr-
zlá. Ptáci nezpívali, protože když mrzne, tak ptá-
ci mlčí. Jen sníh, který se všude hromadil, buď 
v  návějích, nebo závějích, pod kroky náhodného 

chodce praskal, vrzal a chroupal. Jistě si myslel 
- co si to ten člověk dovoluje, když kraluje paní 
zima? Stromy byly obalené sněhem a měly co dě-
lat, tu tíhu sněhu na sobě nést. Domy a domky se 
choulily k zemi, nebo ve svahu a vesměs všechny 
byly zaváté skoro až po střechu.

A přeci jen najednou vykouklo takové zubaté, 
ale jarní sluníčko. A děly se hned divné věci.

Vítr sice opět foukal, ale byl jiný. Tentokráte 
vál od jihu a byl teplý. Všechno se začalo hýbat, 
měnit barvu a najednou veškerý sníh a led začal 
tát. Znají to sice všichni, ale nikdo si tento mo-
ment neuvědomuje. Přichází jaro se svou nádhe-
rou a radostí do života. Nejdříve sníh odtál na 
slunných místech, kde se sluníčko nejvíce opíra-
lo, pak už ale všude. Do střech, i když se ještě 
v  noci dělaly na okapech velké rampouchy. Ale 
i tyto za několik dní zmizely a všude tekla „sně-
hová“ voda. Všude se začala objevovat stará, se-
schlá, šedá tráva. Také mnoho sněhem a větrem 
ulámaných větví, v sadech i v lese. V potocích, 
a   hlavně v řece Moravě, již začaly plout nejen 
sněhy, ale hlavně ledové kry.

V několika dnech stromy a keře všude nasadily 
pupeny, objevily se krásné květy a rostlinky, jako 
první poslové jara. Především to byly sněžen-
ky, které vykoukly ven často ještě ze sněhu. O to 
více radostněji vítaly jaro. Podél potoků a mokřa-
dů vylézaly bledule. Pak všude radostnou žlutí 
oznamující svoji přítomnost na všech loukách, 
v  zahradách a podél cest zářily primule. Což pro 
nás jsou ty známé petrklíče, které nás vždy ohro-
mí svou jarní neotřelou krásou. Pak již opravdu 
rostlo a kvetlo snad všechno. Podél potoků to byly 
blatouchy, podél cest zase podběl a ostatní květi-
ny všeho druhu. Na větvích vrb vypučely kočičky 
a  na břízách podlouhé jehnědy a mladé svěže ze-
lené lístky. Také z úlů vyletěly včeličky, aby opy-
lovaly první květy, aby opět začaly snášet do úlů 
pyl a nektar z květin, jenž promění v sladký med.

Všude bylo krásně, příjemně a milo. Nad hla-
vou v polích zpívali skřivani, v trávě si notovali 
cvrčci a na vysokém nebi se vznášel dravý pták. 
V křoví pod mezí se objevili malí divocí králíčci, 
v polích zajíčci a na okrajích lesa, v dosahu krytu 
keřů a stromů, malí koloušci.

Sám jsem si v takovéto době lehával do trávy. 
Obyčejně někde na okraji lesa nad Vysokým Poto-
kem tak, abych viděl do kraje a hlavně poslouchal, 
jak si zdejší kraj zpívá svou jarní píseň. Vždy to 
byla a nádhera. Sice jsem si mnohdy myslel, že to 
bude odpočinek jen na chvilku, ale byla to vždyc-
ky taková krása a nádhera, to jarní probuzení, že 
jsem se na ni vydržel dívat třeba i půl dne.

Věřím tomu, že by to udělal každý člověk, kte-
rý by tam byl spolu se mnou. To zpívající jaro 
ohromí vždycky každého.

Ludvík Vrána

Vojtíškovská 
bylinková polévka

Ingredience: 2 lžíce másla, 2 lžíce hladké 
mouky, jarní bylinky, 1 špetka muškátového 
oříšku, sůl, 3 lžíce smetany, opečené kostičky 
žemle, vývar.

Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, 
zalijeme ji vývarem a 20 minut povaříme. Při-
dáme větší část nadrobno nakrájených bylinek 
(petrželka, pažitka, nať jarní cibulky, lístky po-
pence, kerblíku, kopřivy, řebříčku atd.) a krátce 
povaříme.

Polévku ochutíme muškátovým květem, oso-
líme, zjemníme smetanou, přidáme zbylé na-
drobno nakrájené bylinky a už nevaříme. Podá-
váme s opečenými kostičkami žemle.

Jak spolehlivě 
nechytit klíště

Klíšťová sezóna je v plném proudu a drobní para-
zité prý letos budou řádit ve velkém! Očkování vás 
ochrání proti klíšťové encefalitidě. Jak se ale chránit 
proti lymské borelióze, kterou klíšťata také přenášejí? 
Podle zasvěcených je řešení jednoduché: fenykl!

Zima byla mírná, počasí je teplé, ideální konste-
lace pro řádění drobných parazitů, kterých se podle 
odborníků letos urodí víc než dost. Proti lymské 
borelióze očkovat nelze, a pokud si včas nevšimnete 
příznaků, bývá léčba víc než náročná.

My jsme ale vyzkoušeli zcela jednoduchý způsob 
ochrany před klíšťaty, který vás navíc bude stát pár ko-
run. Podle zasvěcených si totiž stačí vzít s sebou do lesa 
fenykl! Úplně jednoduše si kupte pytlík tohoto koření, 
přesypte jej do nějakého prodyšného sáčku, před vý-
pravou do přírody fenykl promněte a můžete vyrazit!

Klíšťata specifická vůně fenyklu odpuzuje a  vy tak 
budete mít jistotu, že zrovna vás si drobný predátor 
nevybere za svou kořist a případně vás nenakazí ani 
jednou z vážných chorob, které může přenášet.

Naši jubilanti
V březnu oslavili
75 let
pan Milan MIŠOVIČ
a 65 let
paní Ludmila ADÁMKOVÁ.

V dubnu oslavily
80 let
paní Zdenka KUTNAROVÁ
a 75 let
paní Irena KOUŘILOVÁ.
Všem našim jubilantům srdečně  

            blahopřejeme.

Obyčejný kořen, který v sobě skrývá zázračné léčivé účinky
Schválně se přiznejte, jak často konzumujete 

červenou řepu. Téměř nikdy, že? A když už, tak 
maximálně jako kyselou přílohu k šunkoflekům. 
Věděli jste ovšem, že tato zelenina je velmi chut-
ná i při jiném zpracování a navíc je doslova lé-
kem k trvalému zdraví?

Mezi lidmi byla červená řepa dlouho vnímá-
na jako jakýsi odpad z pole, který je vhodný tak 
akorát pro dobytek. Mnozí z nás také nemohou 
zapomenout na červenou řepu jako na přílohu 
ve školních jídelnách, kde ji podávali téměř ke 
všemu. Když jí ale dáte druhou šanci, ukáže vám, 
jak mocná umí být.

O tom svědčí i fakt, že červená řepa byla dříve po-
užívána výhradně jako léčivo, nikoliv jako potravina. 
Využívaly se hlavně listy mladé zeleniny, ale postu-
pem času přišel na řadu právě i kořen. Byl uctíván 
pro své pozitivní účinky na rány, zácpy, teploty a 
kožní problémy. Ne náhodou se díky své chuti dostal 
do kuchyně i jako vyhledávaná pochoutka.

Nejlepší syrová
Abyste docílili maximálního efektu, konzu-

mujte červenou řepu za syrova. Nejlépe uděláte, 
když z ní v odšťavňovači dostanete lahodnou 
šťávu, kterou budete pravidelně popíjet. Pokud ji 
chcete povařit, nikdy ji předem neloupejte, abys-
te ji zbytečně nezbavili životadárné šťávy.

Co řepa obsahuje
V červené řepě najdete velké množství vita-

minu B a C, ale rovněž karoten, tedy vitamin A. 
Obsahuje ale také bílkoviny, cukry, vlákninu a 
významný antioxidant betanin. Při výčtu látek, 
které pozitivně působí na náš organismus, neza-
pomeňme zmínit rovněž minerály, a to přede-
vším vápník, hořčík, železo, sodík a draslík.

Při léčbě rakoviny
Poslední dobou se stále častěji objevují infor-

mace, že pravidelné pití šťávy z červené řepy může 

pomoci organismu při boji s touto zákeřnou cho-
robou. Samozřejmě však pouze jako součást 
hlavní léčby, ale stejně tak i po rekonvalescenci. 
Doporučuje se vypít 3 menší šálky denně a jako 
prevenci 1 sklenku nejméně jednou týdně.

V těhotenství ji opěvujte
Ač se o tom moc nemluví, červená řepa při-

spívá k zdravému vývoji plodu. Prospívá také 
tvorbě červených krvinek a je vhodná při chudo-
krevnosti. V chřipkových obdobích je pro těhot-
né vhodná jakožto prevence před nachlazením 
i samotnou chřipkou. Používá se ale i jako lék, 
pokud vás nemoc zastihne. Navíc obsahuje vyso-
ké množství kyseliny listové, která je pro správný 
vývoj plodu nezbytná.

Pročistí střeva
Váš organismus bude mít velkou radost, vy-

pijete-li denně 150 ml šťávy z červené řepy. Je to 
vynikající nápoj pro čištění střev, který vyplaví z 
vašeho těla toxiny.

Chcete zhubnout = jezte řepu
Pokud chcete shodit nějaké to kilo, červená 

řepa je tím pravým pomocníkem. Připravte si z 
ní třeba lahodný salát, na který budete potřebo-
vat červenou řepu, cibuli a kyselou okurku. Salát 
skvěle odbourává tuky, ale také je vhodný pro 
lidi, kteří mají problémy s ledvinami a játry.

Další pozitivní účinky
- konzumace červené řepy zvyšuje odolnost 

organismu,
- obsažené pektiny pomáhají při trávení,
- pomáhá s potížemi při menopauze,
- povzbuzuje krevní oběh,
- má močopudné účinky,
- povzbuzuje metabolismus.

Kateřina Kofroňová
inStory.cz, 24. 2. 2018
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Zápis ze 17. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 15. 3.2018 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Přítomní členové zastupitelstva obce:
Josef Hulín, Walter Köhler, Jan Kouřil, Antonín Marinov, Štěpán Morong, 

Karel Svoboda, Josef Temňák, Martin Tóth.

Nepřítomní členové zastupitelstva:
Pavel Morong - omluven.

Přítomni občané:
Marie Šikulová, Regina Kouřilová, Luboš Mahel, Anna Temňáková.

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

Návrh programu jednání:
  1. Schválení programu jednání.
  2. Určení zapisovatele z jednání.
  3. Určení ověřovatelů z jednání.
  4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ.
  5. Zpráva o kontrole čerpaných příspěvků z rozpočtu obce v roce 2017.
  6. Příspěvky z rozpočtu obce 2018.
  7. Příspěvek na opravu kostela.
  8. Příspěvek Městu Hanušovice.
  9. Rozpočet obce na rok 2018.
10. Mezitímní závěrka.
11. Výsledek hospodaření obce za rok 2017.
12. Smlouva o věcném břemeni.
13. Poskytnutí půjček z FRB.
14. Žádost o pacht pozemku.
15. Žádost o odkup pozemku.
16. Opatření starosty.
17. Aktualizace pověření starosty.
18. Výběrová řízení
  - Rekonstrukce bytu,
  - Rekonstrukce bytového jádra,
  - Opravy střech v Podlesí,
  - Dodavatel prací v obecních lesích,
  - Místa pasivního odpočinku,
  - Obnova vstupní brány hřbitova Podlesí,
  - Výběr zhotovitele územního plánu,
  - Oprava kamenného kříže ve Vysoké.
19. Vytvoření pracovních míst na VPP.
20. Prodloužení pracovních smluv.
21. Odpisový plán majetku na rok 2018.
22. Žádost o zateplení bytového domu.
23. Energie pod kontrolou.
24. Zrušení obecně závazné vyhlášky.
25. Odpisy pohledávek.
26. Žádost o kácení dřevin.
27. Stížnost na zimní údržbu.
28. Organizace zájezdů.
29. Výsledek inventarizace majetku obce.
30. Zápisy z kontrol kontrolního výboru.
31. Zpráva o činnosti policie.
32. Zpráva o činnosti v obecních lesích v roce 2017.

33. Výroční zpráva o poskytování informací.
34. Diskuze.
35. Závěr jednání.

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 zastupitel-
stva obdrželi písemnou pozvánku. Je přítomna nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva, a tedy je podle ustanovení zákona o obcích zastupitelstvo 
usnášení schopné. Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo navr-
hovaným programem.

1. Schválení programu
2018/17/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

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

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovateli zápisu pana Josefa Temňáka a pana 

Waltera Köhlera.

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. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

5. Zpráva o kontrole čerpaných příspěvků z rozpočtu obce v roce 2017
Starosta seznámil přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly 

poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce za rok 2017 podle schválených 
pravidel. Celkem bylo poskytnuto organizacím 55 000 Kč. Dvě dotace ve 
výši 6 000 Kč a 2 000 Kč byly o. s. Království Králického Sněžníku vráceny 
jako nevyčerpané. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a porušení 
smluvních podmínek.

ZO bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných příspěvků z rozpočtu 
obce v roce 2017.

6. Příspěvky z rozpočtu obce 2018
Poskytování příspěvků občanským sdružením, neziskovým a ostatním 

organizacím, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se řídí směrni-
cí, kterou jsou upravena pravidla poskytování příspěvku z rozpočtu obce. 
V  roce 2017 byly přijaty tyto žádosti:

1. Příspěvek na činnost: TJ SOKOL Malá Morava žádost o poskytnutí 
33.000,- Kč (v roce 2017 poskytnuto 30.000,- Kč).

2. Příspěvek na akce: Spolek Chatařů ve Vysoké (v roce 2017 poskytnuto 
10.000,- Kč):

Kuličkiáda a petanque - žádost o poskytnutí 1.000,- Kč,
Nohejbal - žádost o poskytnutí 1.000,- Kč,
Mikulášská nadílka - žádost o poskytnutí 4.000,- Kč,
Brigáda na zvelebení osady Vysoká - žádost o poskytnutí 2.000,- Kč,
Drakiáda - žádost o poskytnutí 2.000,- Kč.
3. Příspěvek na činnost: Armáda spásy v ČR, z. s. - žádost o poskytnutí 

10.000,- Kč (v roce 2017 poskytnuto 5.000,- Kč).
4. Příspěvek na akci: Království Králického Sněžníku - žádost o poskyt-

nutí 2.500,- Kč:
Olšovská buchta (v roce 2017 poskytnuto 2.000,- Kč).
5. Příspěvek na akci: Království Králického Sněžníku - žádost o poskyt-

nutí 2.500,- Kč:
Podbělníkovo gulášobraní (v roce 2017 poskytnuto 2.000,- Kč, dotaci 

v  průběhu roku vrátili, protože se akce nekonala).
6. Příspěvek na akci: Království Králického Sněžníku - žádost o poskyt-

nutí 2.500,- Kč:
Sportovní den dětí (v roce 2017 poskytnuto 0,- Kč).
7. Příspěvek na akci: Království Králického Sněžníku - žádost o poskyt-

nutí 2.500,- Kč:

Mikulášská nadílka (v roce 2017 poskytnuto 0,- Kč).
8. Příspěvek na akci: Sportovní klub Vysoký Potok, žádost o poskytnutí 

3.000,- Kč:
Volejbalový turnaj (v roce 2017 poskytnuto 0,- Kč).
9. Příspěvek na akci: Sportovní klub Vysoký Potok - žádost o poskytnutí 

3.000,- Kč:
Nohejbalový turnaj (v roce 2017 poskytnuto 0,- Kč).
Proběhla diskuze o činnosti jednotlivých organizací, jejich členské zá-

kladně a výši požadovaných příspěvků. O návrhu nechal starosta hlasovat.
2018/17/02: ZO schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpoč-

tu obce těmto organizacím:
TJ Sokol Malá Morava - příspěvek na činnost v roce 2018 ve výši 

33.000,- Kč.
Spolek chatařů ve Vysoké – příspěvek na akci Kuličkiáda - petanque 

2018 ve výši 1.000,- Kč.
Spolek chatařů ve Vysoké – příspěvek na akci Mikulášská nadílka 

2018 ve výši 4.000,- Kč.
Spolek chatařů ve Vysoké – příspěvek na akci Nohejbal 2018 ve výši 

1.000,- Kč.
Spolek chatařů ve Vysoké – příspěvek na akci Brigáda na zvelebení 

osady Vysoká ve výši 2.000,- Kč.
Spolek chatařů ve Vysoké – příspěvek na akci Drakiáda 2018 ve výši 

2.000,- Kč.
Armáda spásy v ČR – příspěvek na činnost v roce 2018 ve výši 5.000,- Kč.
Království Králického Sněžníku – příspěvek na akci Olšovská buchta 

2018 ve výši 2.500,- Kč.
Království Králického Sněžníku – příspěvek na akci Podbělníkovo 

gulášobraní 2018 ve výši 2.500,- Kč.
Království Králického Sněžníku – příspěvek na akci Sportovní den 

dětí 2018 ve výši 2.500,- Kč.
Království Králického Sněžníku – příspěvek na akci Mikulášská na-

dílka 2018 ve výši 2.500,- Kč.
Sportovní klub Vysoký Potok – příspěvek na akci Volejbalový turnaj 

2018 ve výši 3.000,- Kč.
Sportovní klub Vysoký Potok – příspěvek na akci Nohejbalový turnaj 

2018 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

7. Příspěvek na opravu kostela
Páter P. D., jako představitel Římskokatolické farnosti Malá Morava, po-

žádal obec o příspěvek na opravu střechy kostela ve Vojtíškově. Proběhla 
všeobecná diskuze.

2018/17/03: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu střechy 
pro Římskokatolickou farnost Malá Morava ve výši 10.000,- Kč, a to 
formou daru.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

8. Příspěvek Městu Hanušovice
I v tomto roce byl doručen návrh dodatku smlouvy mezi Městem Hanušo-

vice a Obcí Malá Morava na poskytování knihovnických, informačních a  me-
todických služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí. Starosta obce 
rovněž seznámil přítomné se zprávou o činnosti v Obecních knihovnách Malá 
Morava a Podlesí za rok 2017. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2018/17/04: ZO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městem Ha-
nušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických 
služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2018 
a  zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup knihovních fondů 
ve výši 22.000,- Kč.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

9. Rozpočet obce na rok 2018
Byl projednán návrh rozpočtu, včetně jeho změn projednaných v průbě-

hu zasedání. Projednán byl i rozpočet sociálního fondu, fondu FRB a fondu 
obnovy vodohospodářského majetku, včetně závazných ukazatele rozpoč-
tu. Rozpočet obce a závazné ukazatele jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Starosta otevřel diskuzi. Proběhla všeobecná diskuze.

2018/17/05: ZO schvaluje rozpočet obce Malá Morava na rok 2018, 
včetně závazných ukazatelů rozpočtu, jako schodkový takto:

celkové příjmy ve výši 14.241.702,- Kč,
celkové výdaje ve výši 16.470.911,- Kč.
Financování ve výši 2.229.209,- Kč bude zapojeno z kladného výsled-

ku hospodaření v minulých letech.
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2018:

celkové příjmy ve výši 73.500,- Kč,
celkové výdaje ve výši 73.500,- Kč.
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2018:
celkové příjmy ve výši 175.676,- Kč,
celkové výdaje ve výši 62.500,- Kč.
Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2018:
celkové příjmy ve výši 50.500,- Kč,
celkové výdaje ve výši 2.500,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

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

až prosinec 2017.
ZO bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní účetní závěrku 

za období 1-12/2017.

11. Výsledek hospodaření obce za rok 2017
Starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku hospodaření obce 

v  roce 2017. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2017.

12. Smlouva o věcném břemeni
Společnost Elmont Lipová s.r.o., jako zástupce společnosti ČEZ Distri-

buce, požádala obec o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-
8019972/2. Jedná se o výstavbu zemního vedení přípojky nízkého napětí 
ke stavbě „Vysoká-p. č. 193/1, Novák, přípojka NNk“. Investorem akce byla 
společnost ČEZ Distribuce. Přípojka je i na pozemku ve vlastnictví obce p. 
č. 652/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Smlouva o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene byla již projednána a schválena zastupitelstvem obce. 
Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu 5.000,- Kč + DPH. Do diskuze 
se nikdo nepřihlásil.

2018/17/06: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene 
IP-12-8019972/2.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

13. Poskytnutí půjček z FRB
V souladu se schválenými pravidly pro tvorbu a použití prostřed-

ků Fondu rozvoje bydlení Obce Malá Morava byla opět vyhlášena výzva 
k  předkládání žádostí. Obecnímu úřadu byla doručena žádost pana P. P. 
na výměnu stávajícího kotle. Žadatel splnil veškeré požadované podmínky 
poskytnutí žádosti, tudíž lze tyto půjčku poskytnout. Byla otevřena disku-
ze, do níž se nikdo nepřihlásil.

2018/17/07: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení 
podle pravidel panu P. P. bytem Podlesí 10, a to částku 60.000,- Kč.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

14. Žádost o pacht pozemku
Pan R. K. požádal obec o pacht pozemku p. č. 1747 v k. ú. Malá Morava. 

Proběhla všeobecná diskuze.
2018/17/08: ZO schvaluje záměr pachtu pozemku p. č 1747, ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 146 m2 v k. ú. Malá Morava, pře-
dem známému zájemci panu R. K.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

15. Žádost o odkup pozemku
Paní S. R. požádala obec o prodej, popřípadě dlouhodobý pacht částí po-

zemků p. č. 773/4 a 773/2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy. Jedná se o pozem-
ky, které dlouhodobě užívá, jsou oplocené jako součást domu na pozemku 
p. č. 94/2 v k. ú. Malá Morava. Bylo navrženo pozemky neprodávat, ale 
pouze je nabídnout k pachtu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2018/17/09: ZO schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č 773/4, 
trvalý travní porost a části pozemku p. č. 773/2, ostatní plocha v k. ú. 
Sklené u Malé Moravy, předem známému zájemci paní S. R.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

16. Opatření starosty
Starosta obce seznámil přítomné s provedeným a schváleným opatřením 

starosty č. 37/2017, kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové 
opatření č. 100014/2017 a č. 38/2017, kterým starosta obce schvaluje a pro-
vádí rozpočtové opatření č. 100015/2017. Tato opatření jsou přílohou č. 2 
tohoto zápisu.

Dále seznámil přítomné opatření starosty v jeho působnosti (rady obce):
č. 1/2018 – souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce mramorové desky 
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France Schuberta s Vlastivědným muzeem v Šumperku, č. 2/2018 – schvá-
lení výsledku hospodaření MŠ Malá Morava za rok 2017, č. 3/2018 – schvá-
lení výsledku inventarizace MŠ Malá Morava za rok 2017, č. 4/2018 – sta-
novení prodejní ceny zvonečků a hrníčků a č. 5/2018 souhlas s převodem 
hospodářského výsledku MŠ Malá Morava za rok 2017 ve výši 14.361,66 Kč 
do rezervního fondu MŠ. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí opatření starosty.

17. Aktualizace pověření starosty
Zastupitelstvo obce zmocnilo dne 12. 3. 2015 na svém zasedání dle usne-

sení č. 2015/03/10 starostu obce k schvalování a provádění rozpočtových 
opatření.

Rozsah zmocnění však neobsahuje variantu převodu finančních pro-
středků pro příspěvkovou organizaci z jiných rozpočtů (například převody 
dotací atd.).

Bylo navrženo tento rozsah rozšířit o odstavec i).
„i) Převod finančních prostředků z jiných rozpočtů, prostřednictvím 

obce, pro příspěvkovou organizaci MŠ Malá Morava.“
2018/17/10: ZO schvaluje aktualizaci pověření starosty k schvalování 

a provádění rozpočtových opatření.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18. Výběrová řízení:
18.1. Rekonstrukce bytu
Jedná se o kompletní rekonstrukci bytu, včetně elektroinstalace, vody, 

odpadů, kuchyňské linky, zařizovacích předmětů a vytápění. Dne 23. února 
byli osloveni 4 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdr-
želi zadávací dokumentaci:

1. Stavební firma Stavrel, s. r. o., Hanušovice.
2. Fortex-AGS, a. s., Šumperk.
3. Jaroslav Ceh, Malá Morava.
4. Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s.
Požadovaný termín pro provedení stavby byl stanoven od 1. 8. 2018 

do 30. 9. 2018. Výběrové řízení administroval Aleš Petržela, administrace 
veřejných zakázek, Lutín. Výběrová komise byla ve složení Pavel Morong, 
Karel Svoboda a Walter Köhler (z jednání se omluvil). Byla doručena pouze 
jedna nabídka, a to od společnosti Stavební firma Stavrel, s. r. o., Hanušovi-
ce za cenu 716.960,- Kč bez DPH.

2018/17/11: ZO souhlasí s výběrem dodavatele na rekonstrukci bytu 
ve Vojtíškově a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Staveb-
ní firma Stavrel, s. r. o., Hanušovice.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18.2. Rekonstrukce bytového jádra 
Jedná se o kompletní rekonstrukci jádra včetně elektroinstalace, vody, 

odpadů, kuchyňské linky, zařizovacích předmětů. Dne 23. února byli oslo-
veni 4 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadá-
vací dokumentaci:

1. Stavební firma Stavrel, s. r. o., Hanušovice.
2. Fortex-AGS, a. s., Šumperk.
3. Jaroslav Ceh, Malá Morava.
4. Agrostav Ústí nad Orlicí, a. s.
Požadovaný termín pro provedení stavby byl stanoven od 1. 8. 2018 

do 30. 9. 2018. Výběrové řízení administroval Aleš Petržela, administrace 
veřejných zakázek, Lutín. Výběrová komise byla ve složení Pavel Morong, 
Karel Svoboda a Walter Köhler (z jednání se omluvil). Bohužel v rámci této 
zakázky nebyly doručeny žádné nabídky. Jelikož je tato oprava plánována 
již více než rok, bylo navrženo zadat dílo oslovením jednoho dodavatele, a 
to společnosti Stavební firma Stavrel, s. r. o., na základě dodatečné nabídky 
ve výši 307.773,30 Kč.

2018/17/12: ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma Stavrel, s. r. o., 
Hanušovice.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18.3. Opravy střech v Podlesí
Jedná se o výměnu stávající nefunkční a poškozené krytiny onduline na 

obou domech v Podlesí čp. 21 a 22. Dne 23. února byli osloveni 3 dodavate-
lé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací dokumentaci:

1. Petr Osladil - Osladil stavby Vikýřovice.
2. Pokrývačství Novák, s. r. o., Hanušovice.
3. Krovstav, s. r. o., Hanušovice.
Požadovaný termín pro provedení stavby byl stanoven od 1. 7. 2018 

do 31. 8. 2018. Výběrové řízení administroval Aleš Petržela, administrace 
veřejných zakázek, Lutín. Výběrová komise byla ve složení Pavel Morong, 
Karel Svoboda a Walter Köhler (z jednání se omluvil). Byly doručeny tyto 
cenové nabídky:

Krovstav ve výši 970.970,- Kč + DPH, Novák 1.1018.988,- + DPH a Osla-
dil 1.041.660,- Kč + DPH.

Pan Josef Temňák se zdržel hlasování.
2018/17/13: ZO souhlasí s výběrem dodavatele na opravy střech 

v  Podlesí a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Krovstav, 
s. r. o., Hanušovice.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)

18.4. Dodavatel prací v obecních lesích
Předmětem tohoto bodu programu byl výběr dodavatele na těžební 

a  pěstební práce v obecních lesích v roce 2018. Dne 23. února byli osloveni 
3 dodavatelé, kteří spolu s výzvou pro podání nabídky obdrželi zadávací 
dokumentaci:

1. Hanušovická lesní, a. s., Hanušovice.
2. Lesy Jedlí, s. r. o., Jedlí.
3. Uniles, a. s., pracoviště Hanušovice.
Výběrové řízení administroval Aleš Petržela, administrace veřejných 

zakázek, Lutín. Výběrová komise byla ve složení Pavel Morong, Karel Svo-
boda a Walter Köhler (z jednání se omluvil). Byla doručena pouze jedna 
nabídka a to od společnosti Uniles ve výši 253.350,- Kč + DPH. Společnosti 
Hanušovická lesní a Lesy Jedlí se z řízení omluvily.

2018/17/14: ZO souhlasí s výběrem dodavatele prací v obecních lesích 
na rok 2018 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Uniles, 
a.  s., Jiříkovská 913/18, Rumburk.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)

18.5. Místa pasivního odpočinku
Dne 27. února byli e-mailem osloveni: pan Jan Šiko Malá Morava, pan 

Robert Coufal, Dolní Studénky a Dřevostav Hanušovice, k podání nabíd-
ky na výrobu a instalaci prvků pasivního odpočinku. Jedná se o instalaci 
4  ks dřevěných odpočívadel, laviček a košů ve Skleném, Vojtíškově, u mlý-
na a  v Podlesí. Akce je dotačně podpořena. Uchazečům byla také zaslána 
projektová dokumentace a slepý rozpočet. Výběrové řízení administroval 
Aleš Petržela, administrace veřejných zakázek, Lutín. Požadovaný termín 
pro provedení stavby byl stanoven od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018. Do výbě-
rového řízení ovšem nezaslala nabídku žádná firma. Z tohoto důvodu bylo 
výběrové řízení zrušeno. Starosta informoval, že akce je dotačně podpoře-
na a  musí být realizovaná a zúčtovaná do konce září 2018. Je tudíž nutné 
neprodleně vyhlásit nové výběrové řízení, které je také podmínkou dota-
ce. Z důvodu operativnosti a nedostatku času pro realizaci navrhl vyhlásit 
nové výběrové řízení, ustanovit výběrovou komisi ve složení Walter Köhler, 
Pavel Morong a Jan Kouřil, které by vybrala nejvhodnějšího dodavatele, 
a  pověřit starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

2018/17/15: ZO vyhlašuje nové výběrové řízení na zhotovení míst 
pasivního odpočinku. Jmenuje Waltera Köhlera, Pavla Moronga a Jana 
Kouřila za členy výběrové komise a pověřuje starostu obce podpisem 
smlouvy s vítězným dodavatelem.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18.6. Výběr dodavatele obnovy vstupní brány hřbitova Podlesí
Dne 27. února byly e-mailem osloveny společnosti Krovstav Hanušovi-

ce, Pavel Lakomý Štíty, PARIO, s. r. o., Hradec Králové a Dřevostav Hanu-
šovice k podání nabídky na obnovu vstupní brány hřbitova v Podlesí. Byla 
jim také zaslána projektová dokumentace a slepý rozpočet. Požadovaný 
termín pro provedení stavby byl stanoven od 1. 7. 2018 do 31. 9. 2018. Spo-
lečnost PARIO Hradec Králové zaslala informaci, že nebude nabídku po-
dávat. Výběrové řízení administroval Aleš Petržela, administrace veřejných 
zakázek, Lutín. Dne 12. 3. 2018 komise ve složení ve složení Pavel Morong, 
Karel Svoboda a Walter Köhler hodnotila a vybírala dodavatele z došlých 
nabídek. Jediná nabídka byla od společnosti Krovstav s. r. o. Hanušovice ve 
výši 477.277,- Kč + DPH.

Pan Josef Temňák se zdržel hlasování.
2018/17/16: ZO souhlasí s výběrem dodavatele obnovy vstupní brá-

ny hřbitova Podlesí a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
Krovstav, s. r. o., Hanušovice.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + + + × + + o +

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + o + × + + + +

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

18.7. Výběr zhotovitele územního plánu
Dne 26. února byly emailem osloveny společnosti Surpmo Hradec Krá-

lové, AR projekt, s. r. o., Brno a A-Projekt Pardubice, s. r. o., k podání nabí-
dek na dodavatele zakázky změna č. 1 Územního plánu Malá Morava. Byla 
jim také zaslána výzva a krycí list. Požadovaný termín pro zaslání nabídky 
byl 12. 3. 2018 do 12 hodin. K uvedenému datu byly doručeny tyto cenové 
nabídky:

A-Projekt za cenu 199.000,- Kč + DPH, Surpmo za cenu 115.000,- Kč 
+ DPH.

2018/17/17: ZO schvaluje výběr zhotovitele změny č. 1 Územního plá-
nu, kterým je společnost Surpmo, a. s., Hradec Králové.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18.8. Oprava kamenného kříže ve Vysoké
Dne 26. února byli e-mailem osloveni restaurátoři Petr Dufek, Malá Bo-

leslav, Martin Parobek, Šternberk a René Tikal, Praha, k podání nabídky na 
restaurování kamenného kříže ve Vysoké. Byl jim také zaslán restaurátor-
ský záměr a slepý rozpočet. Požadovaný termín pro provedení stavby byl 
stanoven od 1. 6. 2018 do 31. 7. 2018. Byly doručeny tyto cenové nabídky:

Petr Dufek 181.000,- Kč + DPH, Martin Parobek 193.000,- Kč a René Tikal 
165.000,- + DPH. Nejvýhodnější nabídka byla od ak. soch. Reného Tikala.

2018/17/18: ZO schvaluje výběr zhotovitele opravy kamenného kříže 
ve Vysoké a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 
ak. soch. René Tikalem, Stochovská 148, 161 00 Praha 6, Ruzyně.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

19. Vytvoření pracovních míst na VPP
Návrhem tohoto bodu programu bylo vytvoření a financování pracov-

ních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce. Záměrem je přijmout 
5  pracovníků na dobu určitou od 1. 5. 2018. Starosta informoval, že pět 
pracovních míst je málo, ale vzhledem k vysoké zaměstnanosti se obci urči-
tě nepodaří obsadit více míst z úřadu práce. Zlepšení situace na trhu práce 
nepřinesla ani organizace veřejné služby pro dlouhodobě nezaměstnané. 
Na tuto službu chodí převážně lidé, kteří nemají zájem pracovat. Dále se-
známil přítomné s problémy při zaměstnávání občanů z Hanušovic. Pro-
běhla všeobecná diskuze.

2018/17/19: ZO schvaluje vytvoření 5 pracovních míst na VPP a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy s úřadem práce na jejich financování.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

20. Prodloužení pracovních smluv
V loňském roce byli zaměstnáni 3 pracovníci na dobu určitou od 1. 6. 

2017 do 31. 5. 2018, kteří jsou financovaní z obecního rozpočtu. Vzhledem 
k množství práce, k nastavenému objemu prací, které obec každoročně 
provádí a vzhledem k situaci na trhu práce, starosta navrhl těmto pracovní-
kům změnit pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

2018/17/20: ZO schvaluje změnu pracovních smluv pana R. J., M. S. 
a  paní N. V. na dobu neurčitou.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

21. Odpisový plán majetku obce na rok 2018
Předmětem tohoto bodu jednání je návrh plánu účetních odpisů dlou-

hodobého hmotného a nehmotného majetku obce v roce 2018. Do diskuze 
se nikdo nepřihlásil.

2018/17/21: ZO schvaluje odpisový plán majetku obce na rok 2018.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

22. Žádost o zateplení bytového domu
Obci Malá Morava byla doručena žádost paní J. C. o zateplení bytového 

domu, podepsaná všemi nájemníky.
Zateplení je požadováno z důvodu tvorby plísní v místnostech. Starosta 

informoval o současném stavu bytového domu, včetně vlhkosti, která je 
extrémní zejména v přízemních bytech. Důvodů, které způsobují vlhkost, 
je ale více. Zejména dožilá hydroizolace u nepodsklepených částí domu, 
tepelné mosty, vzlínající vlhkost atd. Proto k odstranění současného stavu 
určitě nepostačí pouze požadované zateplení domu, tím by se situaci pouze 
zhoršila. A právě z těchto důvodů byla zastupitelstvem už v loňském roce 
schválena smlouva se společností IWW engeenering, s. r. o. z Kroměří-
že na zpracování projektové dokumentace na akci Energetické úspory na 

bytovém domě Malá Morava 88 k odstranění vlhkosti. Projektová doku-
mentace ještě není hotová, s projektantem se upřesňují požadavky na pro-
vedení stavby. Měla by to být jakási vzorová dokumentace jak postupovat 
i  u ostatních domů. Starosta navrhuje o dalším postupu prací rozhodnout 
až po dokončení projektové dokumentace, která bude, ekonomické nároč-
nosti, předložena zastupitelstvu k projednání a posouzení, zda se navrho-
vané opravy budou provádět. Jelikož se bude jednat o velmi vysoké nákla-
dy, bude pravděpodobně nutností v případě realizace akce, výrazně zvýšit 
nájemné v těchto bytech.

2018/17/22: ZO bere na vědomí žádost o zateplení obecního bytu, 
o   jejím vyřízení rozhodne po posouzení projektové dokumentace na 
některém z příštích zasedání.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

23. Energie pod kontrolou
Starosta informoval přítomné o dalších okolnostech kauzy Energie pod 

kontrolou, a to o Sdělení o změně insolvenčního správce a výzvě k plnění 
pohledávky ne na účet společnosti Reality investing, se sídlem v Praze, ale 
jen na účet majetkové podstaty dlužníka a o výzvě k úhradě smluvní poku-
ty ze dne 20. 12. 2017 za neodebrané množství elektřiny v roce 2016 a  2017 
společnosti Energie Pro. Neplatnost této smlouvy obec projednávala na 
zastupitelstvu obce 17. 12. 2015, kdy obec nesouhlasila s jednáním spo-
lečnosti Energie pod kontrolou a schválila odstoupení od Smlouvy o  ener-
getickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro 
spotřebu elektrické energie a zemního plynu, a to s účinností ke dni 31. 12. 
2015, z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany společnosti 
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost, Brněnská 3883/48, 
695 01 Hodonín. Starosta navrhuje, na doporučení JUDr. Jaroslava Brože, 
právního zástupce obce, zatím pozastavit splátky.

2018/17/23: ZO bere informace a souhlasí s dočasným pozastavením 
splátek pohledávky za revitalizaci veřejného osvětlení.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

24. Zrušení obecně závazné vyhlášky
Starosta seznámil přítomné s návrhem na zrušení obecně závazné vy-

hlášky č. 3/2002, ze dne 27. 2. 2002, řád pohřebiště, z důvodu rozporu se 
zákonem, kdy v současné době nemůže být řád veřejného pohřebiště vydá-
ván formou obecně závazné vyhlášky. Navrhl schválit zrušující vyhlášku. 
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2018/17/24: ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018, 
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

25. Odpisy pohledávek
Zastupitelstvu obce je předkládán materiál týkající se odpisu pohledávek 

(na nájemném) z účetní evidence obce, které jsou po jejich posouzení kla-
sifikovány jako nedobytné z důvodů nevymahatelnosti zapříčiněné velkým 
množstvím probíhajících exekucí na jejich majetek ve vztahu k ekonomice 
vymahatelnosti pohledávky, kdy náklady na vymáhání mohou být větší než 
dlužná částka. Pohledávky budou následně převedeny z aktivních účtů na 
podrozvahový účet, kde budou dále vedeny jako nedobytné pohledávky.

2018/17/25: ZO schvaluje odpis nedobytných pohledávek za nájem ve 
výši 463.610,- Kč z účetní evidence Obce Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2018/17/26: ZO schvaluje převod nedobytných pohledávek za nájem 
ve výši 463.610,- Kč na podrozvahový účet.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

26. Žádost o kácení dřevin
Společnost Dopravoprojekt Ostrava, která zastupuje Olomoucký kraj, 

jakožto stavebníka akce „II/312 hr. okr. Ústí nad O. – křiž II/460 před 
Hanušovicemi“ požádala obec, jako vlastníka pozemků p. č.: 893, 60/3, 
1894, 46/2 v k. ú. Malá Morava, 271/2 a 298/15 v k. ú. Vojtíškov a 440/2 
v k. ú. Vlaské o souhlas s kácením dřevin podle přiložené tabulky kácení 
a o  zmocnění k zastupování před příslušným správním orgánem ve věci 
kácení dřevin. Jedná se celkem o 28 ks dřevin, z toho u 13 ks je potřeba 
úředně povolit kácení.

2018/17/27: ZO souhlasí s kácením dřevin a pověřuje zaměstnance 
společnosti Dopravoprojekt Ostrava, ing. M. M, k zastupování před 
správním orgánem ve věci kácení dřevin v rámci akce „II/312 hr. okr. 
Ústí nad O. – křiž II/460 před Hanušovicemi“.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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Milé děti,
v posledních dnech se ve sdělovacích prostředcích mluvilo o naší státní hymně a o tom, že by se 

měla prodlužovat o další sloku, aby si prý naši sportovci více užili zlaté chvíle na stupních vítězů, 
kdy se například hymna hraje. Víte ale, kdy naše hymny vznikla a kdo jsou její autoři? Právě o tom 
si v tomto Olšováčku něco povíme.

Co je to hymna?

Proč při hraní hymny 
stojíme?

Česká státní hymna Jak stará je naše 
hymna?

Kdo složil naši hymnu

Slovo hymna odvozujeme z řeckého hymnos, 
což znamená chvalozpěv. Už ve starověku to byla 
oslavná píseň opěvující vznešené hodnoty, jako 
je víra, život, vlast, lidstvo, příroda a podobně.

Hymna je dnes krátká, slavnostní píseň tvo-

řící nejčastěji jeden ze státních symbolů jednot-
livých zemí. Vedle toho však existují také hymny 
mezinárodní, ať už politické (například hymna 
Evropské unie), či hymny sportovní (například 
olympijská hymna).

Josef Kajetán Tyl
Josef Kajetán Tyl, autor textu naší státní hym-

ny, byl český spisovatel a novinář. Zasloužil se 
o   rozvoj českého divadla. Žil v první polovině 
19. století. Vedle hry Fidlovačka, ze které pochá-
zí píseň „Kde domov můj“, napsal například také 
hru Strakonický dudák.

František Škroup
František Škroup, autor hudby naší státní 

hymny, byl český hudebník, dirigent a skladatel. 
Žil v první polovině 19. století. Kromě hudby ke 
hře Fidlovačka a tedy i k písni „Kde domov můj“ 
napsal několik oper, mimo jiné první českou 
operu Dráteník, uvedenou v roce 1826.

Státní hymna je zvláštní státní symbol – 
vnímáme ho totiž ušima. Státní hymna je 
vlastně velmi slavnostní skladba, která se hra-
je při významných příležitostech. Můžeme 
ji slyšet třeba o půlnoci ze Silvestra na Nový 
rok, před projevem prezidenta na státní svátek 
anebo při mezinárodních sportovních utká-
ních. Hymna nejčastěji oslavuje krásu země, 
národ, svobodu.

Kde domov můj
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!

Povstáním během hraní hymny vzdáváme 
tomuto státnímu symbolu čest. Tím, že stojíme, 
v  klidu a s rukama podél těla, dáváme všem na-
jevo, že máme naši zemi rádi a že si ji vážíme.

Zdroj: mujstat.cz

Píseň „Kde domov můj“ byla za oficiální hym-
nu, respektive její součást, prohlášena v roce 
1918. Hymně tedy brzo bude sto let. Jako oby-
čejná písnička, tedy ještě dříve, než se stala naší 
státní hymnou, však existovala dávno před tímto 
datem. Byla totiž napsána v roce 1834. Jako pís-
nička je tedy téměř dvě stě let stará!

Kolik slok má naše 
státní hymna?

Naše státní hymna má jednu sloku. Ovšem 
celá píseň „Kde domov můj“ má sloky dvě. Za 
státní hymnu však byla určena pouze sloka prv-
ní. Většina hymen je krátká a hraje se při velmi 
slavnostních příležitostech.

Posvátná hora Království českého - Říp.

27. Stížnost na zimní údržbu
Starosta seznámil přítomné se stížností M. Š. na provádění zimní údržby 

a její vyřešení ze strany starosty. M. Š. dále požaduje:
1. Rozšíření doby, kdy se zimní údržba provádí. Nyní je to od 04:00 do 

22:00 hod, on požaduje 03:00 do 23:00 hod.
2. V současné době se s údržbou komunikací začíná v případě, kdy vrst-

va sněhu přesáhne 10 cm, on požaduje 7 cm.
3. Dále požaduje zařazení komunikace 2D ve Vojtíškově (okolo rybníka) 

do kategorie I. důležitosti, což znamená, že bude zimní údržba provedena 
do 4 hodin od zahájení údržby.

Dále navrhuje osadit na problematické úseky webové kamery tak, aby 
bylo možno operativně řešit zimní údržbu. Rád by také uvítal možnost 
zasílat fotografie udržovanosti komunikací. Proběhla všeobecná diskuze.

Pan Josef Temňák se ptá, čí je cesta kolem domu čp. 10 ve Vojtíškově 
až k budově bývalého obchodu? Starosta odpověděl, že obecní. Pan Josef 
Temňák žádá zapsat do zápisu ze zasedání požadavek na oslovení pana Š., 
aby tuto cestu zprůjezdnil a umožnil ostatním občanům Vojtíškova, aby ji 
mohli užívat a nemuseli chodit po přilehlé louce.

2018/17/28: ZO bere na vědomí stížnost pana M. Š. na zimní údržbu 
a souhlasí s variantním zpracováním aktualizace plánu zimní údržby.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

28. Organizace zájezdů
Návrhem dalšího zájezdu je návštěva Lázní Teplice a hradu Helfštýn 

v   termínu 26. 5. 2018. Cena dopravy je 13.300,- Kč. Vstupné si občané 
hradí sami. Počet osob 44. Náklady na jednoho cestujícího jsou cca 302,- 
Kč. Záměrem je také poskytnutí slev na tento zájezd:

- Občan s trvalým pobytem v obci: sleva 202,-Kč, tj. cena 100,- Kč,
- Starobní důchodci s trvalým pobytem v obci: sleva 232,- Kč, tj. cena 

70,- Kč,
- Dítě do 18 let s trvalým pobytem v obci: sleva 232,-Kč, tj. cena 70,- Kč.
- Ostatní beze slevy.
Proběhla všeobecná diskuze.
2018/17/29: ZO souhlasí s konáním zájezdu 26. 5. 2018 do Lázní Teplice 

a hrad Helfštýn a stanovuje tyto ceny za dopravu:
- Plná cena 302,- Kč,
- Cena pro důchodce a děti do 18 let s trvalým pobytem v obci Malá 

Morava je 70,- Kč,
- Sleva pro občana s trvalým pobytem v obci je 100,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

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

mise o výsledku inventarizačního majetku obce k 31. 12. 2017. Do diskuze 
se nikdo nepřihlásil.

2017/17/30: ZO schvaluje výsledek inventarizace majetku obce a sou-
hlasí s navrhovaným vyřazením nepotřebného majetku.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

30. Zápisy z kontrol kontrolního výboru
Starosta seznámil přítomné se zprávami o výsledcích kontrol obce a  ma-

teřské školy, které provedli členové kontrolního výboru. Do diskuze se ni-
kdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávy o výsledcích kontrol kontrolního výboru obce.

31. Zpráva o činnosti Policie ČR
Starosta seznámil přítomné s bezpečnostní zprávou o nápadu trestné 

činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu PČR OO Hanu-
šovice za rok 2017.

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Policie ČR.

29. Zpráva o činnostech v obecních lesích v roce 2017
Práce v lesích prováděla společnost Opavská lesní, a. s., na základě uza-

vřené smlouvy. V roce 2017 zde byly provedeny tyto konkrétní práce:
- těžba cca 380 m3 dříví – likvidaci větrné kalamity a kůrovců,
- instalace feromonových lapačů,
- nátěry sazenic repelenty,
- ožínání,
- prořezávky,
- stavba a oprava oplocenky.
Těžební činnost probíhala pouze podle požadavků a doporučení odbor-

ného lesního hospodáře, jimiž jsou revírníci - pracovníci společnosti Lesy 
České republiky, s. p. Příjmy obce za prodej dříví vytěženého v roce 2017 
byly ve výši cca 329.139,- Kč bez DPH.

Výdaje na lesní hospodářství v roce 2017 byly ve výši cca 185.000,- Kč 
bez DPH:

- cca 33.000,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře,
- cca 152.312,- Kč přijaté služby - pěstební činnost, nátěry, ožínání apod.
ZO bere na vědomí zprávu o činnostech v obecních lesích v roce 2017.

33. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017
Starosta seznámil přítomné se zprávou.
ZO bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací za rok 2017.

34. Diskuze
Jan Kouřil informuje o poškozených vchodových dveřích na paneláku 

ve Vojtíškově. Dále by byl rád, aby nebyla uzavřená školka v období letních 
prázdnin na tak dlouhou dobu jako minulé roky a také informuje o  způ-
sobu, jakým jsou rodiče informování o tom, že bude školka uzavřena. Sta-
rosta slíbil nápravu.

Regina Kouřilová se ptá, kdo je vlastníkem hřbitovní zdi v Malé Moravě.
Marie Šikulová se ptá, proč se obec zajímá pouze o dům číslo popisné 

88 a nenechala zpracovat projekt i na další domy, kde je podle ní situace 
minimálně srovnatelná, ne-li horší. Starosta odpověděl, že projekt, který 
se zpracovává, má řešit to, jakým způsobem vůbec vlhkost řešit a zda je 
to vůbec reálné. Myslí si, že je nesmyslné projektovat a zároveň platit čtyři 
stejné projekty na tutéž věc, když se v důsledku může stát, že práce nebu-
dou realizovány. V případě, že se navrhovaná opatření osvědčí, mohou se 
provést i na ostatních domech.

Marie Šikulová se také ptá, zda se bude opravovat silnice u Trundy. Sta-
rosta odpověděl, že ano. Dále paní Marie Šikulová informuje o nepořádku 
v obci a škodách na autobusové zastávce v Malé Moravě. Požaduje, aby 
obec záležitost vyšetřila a podala trestní oznámení na neznámého pachate-
le za poškození cizí věci.

34. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastupite-

lům, občanům a hostům za účast a v 17:45 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 3. 2018

Ověřovatelé zápisu: Josef Temňák a Walter Köhler
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Rozpočet na rok 2018
2. Opatření starosty
(Obě přílohy jsou zveřejněny na webových stránkách obce, popřípadě 

k  nahlédnutí na obecním úřadě.)

Vzpomínka na letošní zimu ve Vojtíškově.                   Foto Arnošt Juránek
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Milé čtenářky,
dnešní Heřmánek budeme věnovat tomu, co možná mnohé z vás, rok co rok trápí - boji s jarní 

únavou. Snad vám naše náměty alespoň trochu pomohou.

9 rad, jak účinně bojovat
s jarní únavou

Jarní únava není jen prázdný pojem, který je 
každoročně zneužíván těmi nejlínějšími jedinci. Je 
skutečně vědecky prokázáno, že existuje. Po dlou-
hé zimě potřebuje organismus nastartovat a my 
vám poradíme, jak na to.

1. Užívejte si slunce
Nedostatek slunečního světla způsobuje sní-

ženou sexuální aktivitu, deprese a díky pohybu 
v uzavřených prostorách i vyšší riziko nákazy 
infekčními onemocněními. Navíc vitamín D, 
nezbytný pro fungování našeho organismu, se 
získává právě ze slunce, takže při prvních sluneč-
ních paprscích vyběhněte ven a načerpejte sílu.

2. Předcházejte nemocem užíváním vitamínů
Zejména v období chřipkové epidemie dbejte na 

přiměřený příjem vitamínů. Pokud budete preven-
tivně posilovat imunitu, nemusíte se virů obávat.

3. Podpořte cirkulaci lymfy a krve
Díky zdravému otužování, nebo zdravé stravě 

můžete docílit zlepšení oběhu lymfy a krve v or-
ganismu, což má blahodárné účinky na imunitu.

4. Pročistěte organismus
Detoxikujte své tělo od nepříznivých působe-

ní volných radikálů. Ideální jsou kopřivové čaje, 
nebo oblíbené májové bylinné víno. O detoxu, 
který je vhodný po zimě, jsme psali.

5. Dbejte na dostatek spánku
Dostatek spánku by vám měl zajistit kvalitní 

regeneraci mezi náročnými pracovními dny. V 
noci příliš neponocujte a o víkendu se nebojte 
dvě hodiny si přispat.

6. Změňte jídelníček
Z těžké zimní stravy je důležité co nejrychleji 

přejít na lehčí stravu. První jarní bylinky pomá-
hají obranyschopnosti těla, určitě je dobré vy-
zkoušet pampeliškové listy, pažitku anebo hra-
chové výhonky.

7. Hýbejte se
Na jaře by se aktivita vašeho těla měla zvýšit 

kvůli odbourání tuků, které tělo nabralo během 
zimy. Fyzická aktivita vás naplní energií a opti-
mismem.

8. Vyhněte se stresu
Najděte si chvilku jen pro sebe a relaxujte. 

Snažte se vyhýbat stresovým situacím a nepod-
dávejte se chmurám, optimismus je sice opium 
lidstva, ale v tom nejlepším smyslu.

9. Vyhledejte lékaře, pokud…
… vaše únava trvá více než 6 týdnů. Můžete 

totiž trpět onemocněním štítné žlázy, depresí 
nebo chudokrevností. Raději nic nepodceňujte!

womanonly.cz

Trojice vítězek z letošního kulinářského klání o Malomoravskou buchtu.            Foto Kamila Tóthová

Na jarní únavu
citrusovou vůni 

a ženšen
Jarní únava se projevuje jak v našich fyzických 

pocitech, tak na našem vzhledu. Obecně je dob-
ré pro podporu dobré nálady a energie do živo-
ta a   jakési probuzení z letargie zvolit citrusové 
vůně.

Citrusy stimulují, ať už jsou přítomny ve va-
šem parfému, sprchovém gelu nebo oblíbeném 
pleťovém krému.

Tělo je vyčerpané nemocemi a chladným po-
časím, které panovalo několik měsíců. Potřebuje 
povzbudit a posílit imunitu. K takovémuto účelu 
je nejlepším pomocníkem kořen ženšenu. Kaž-
dý, kdo ho v jeho kvalitní formě někdy vyzkou-
šel, se k jeho povzbuzujícím účinkům vrací.

Ženšenové čaje neobsahují kofein ani thein, 
nemáte tedy po nich problém se spánkem, tla-
kem a podobně. Pocítíte velmi rychlou vzpruhu. 
Na delší únavu pak doporučujeme vnitřně dopl-
nit kyselinu listovou, železo, selen a zinek, dopřát 
si klid, rozjímání a trochu koukání do zeleného. 
Tato barva vás uklidní a rozradostní.

zena.aktualne.cz

Bylinkový čaj
proti jarní únavě

Ingredience
- 1 čajová lžička celého kmínu,
- 1 čajová lžička majoránky,
- 1 čajová lžička semen fenyklu,
- 1 čajová lžička tymiánu,
- 1 kus bobkového listu.
Postup
Sušené nebo čerstvé bylinky dáme do konvice 

a zalijeme ¾ litru vody. Přivedeme k varu a vaří-
me na mírném ohni 7 minut. Následně scedíme. 
Takto připravený čaj (v uvedeném dávkování) je 
pro 2 osoby, tak se rozdělte.

Jak čaj působí
Kmín – zlepšuje činnost ledvin a čistí trávicí 

ústrojí.
Majoránka – zlepšuje trávení, potlačuje para-

zity a nadýmání, má močopudné účinky, půso-
bí proti bolestem hlavy, má desinfekční účinky, 
zlepšuje imunitu.

Fenykl – zlepšuje trávení, působí proti bakte-
riím, houbám a kvasinkám, pomáhá odstranit 
hlen z dýchacích cest.

Tymián – má antibiotické účinky, působí proti 
průjmu, nadýmání, zánětům zažívacího ústrojí, 
stimuluje krevní oběh.

Bobkový list – čistí klouby a tělo od nežádou-
cích usazenin a solí kyseliny močové, zlepšuje 
paměť a soustředění.

Kopřiva - jarní detoxikace organismu
Kopřiva dvoudomá (Urtica diodica) je odedávna 

hojně využívaná a všeobecně dostupná bylina. Naši 
předkové ji vnímali jako posilující bylinu, která čistí 
krev a přispívá k jarní detoxikaci organismu. Postav-
te se jarní únavě s touto bylinkou a uvidíte, že získáte 
novou energii. Navíc se vám zlepší pleť a kvalita vlasů!

Kopřiva dvoudomá představuje unikátní komplex 
přírodních výtažků, vitamínů a minerálů, které jsou 
nezbytné pro správné fungování našeho těla. Její listy 
obsahují chlorofyl, který má tonizační účinky a blaho-
dárně působí na podporu metabolismu. Kopřiva dále 
obsahuje minerální látky jako například hořčík, dále 
pak vápník, draslík, fosfor a železo. Dalšími obsaže-
nými látkami jsou stopové prvky, karotenoidy, flavo-
noidy, organické kyseliny, aminy - acetylcholin, hista-
min, serotonin a sacharidy, mezi něž patří arabinóza, 
galaktóza, glukóza a manóza. Docela silné zastoupení 
mají v kopřivě aminokyseliny, třísloviny, glukokininy 
(snižují hladinu cukru v krvi), fytoncidy (velmi účinné 
látky, jež brání růstu mikroorganizmů - mají antibio-
tické účinky), kyseliny šťavelovou, mravenčí, octovou, 
pantotenovou (B6), křemičitou a další látky. Z vitamí-
nů jsou zde zastoupeny vitamíny B2, B6 a C, které se 
nacházejí zejména v mladých kopřivách.

Jarní detoxikační kůra
Kopřiva je vhodná na jarní detoxikační kůru, kte-

rou je ideální absolvovat do konce května. Pomůže tělu 
zbavit se odpadních látek, ale působí podpůrně také na 
lymfatický systém a ledviny. Během tří týdnů se během 
ní podává kopřivový čaj v množství až tři šálky denně.

Pročišťuje krev a podporuje krvetvorbu
Je všeobecně známo, že od určitého věku se sni-

žuje obsah železa v těle. Velmi často se tento úbytek 
projevuje únavou a vyčerpaností, člověk má pocit, že 
už nemá tolik síly jako dříve. Čerstvá kopřiva má vy-
soký obsah železa, což má blahodárné působení pro 
lidi s  chudokrevností, protože podporuje krvetvorbu. 
Vitamín C, obsažený v této rostlině zase napomáhá 
vstřebávání železa.

Kopřiva užívaná vnitřně je podpůrným prostřed-
kem při léčení různých druhů krvácení – vykašlávání 
krve, krvavé zvracení, krvinky v moči, děložní krvá-
cení, krvácení z nosu nebo hemofilie. Zastavuje krev 
při krvácení z nosu nebo při silné menstruaci (vnitřní 
užívání má stahující účinek).

Ženám se kopřiva doporučuje užívat při problé-
mech s vaječníky nebo s menstruací, jelikož zmírňuje 
premenstruační syndrom.

Kopřiva a kožní problémy
Kopřiva skvěle působí na kožní problémy. Díky její 

schopnost čistit krev vás zbaví kožních vyrážek, popá-
lenin, zánětů kůže a vůbec celkově zlepší kvalitu vaší 
pokožky. Kopřiva je též dobrým lékem proti kožním 
mykózám. Urychluje hojení ran a regeneruje pokožku.

Pomocník při virových a bakteriálních onemoc-
něních

Kopřivy působí protizánětlivě a urychlují léčebný 
proces při virovém a bakteriálním onemocnění, od-
straňují náchylnost k prochladnutí. V době chřipek 
potlačuje viry a pomáhá posílit oslabený organismus 
a podporuje ozdravující procesy.

Zabraňuje zánětům močových cest
Jako diuretikum pomáhá kopřiva organismu zbavit 

se nadbytečné tekutiny a může být užitečná jako po-
mocný lék při různých onemocněních, nemocní se 
zánětem močových cest se mohou např. přesvědčit, že 
podporuje tvorbu moči, která pak odplaví chorobné 
zárodky z těla. U mužů se zvětšenou prostatou se díky 
extraktu z kořene kopřivy snížilo o polovinu noční 
nutkání na močení a proud moči zesílil.

Kopřiva snižuje krevní tlak
Kopřiva snižuje krevní tlak, působí jako kardioto-

nikum a antisklerotikum. Působí proti zužování cév 

na nohou a zužování věnčitých cév srdce. Kopřiva se 
podává při revmatizmu, dně, artritidě. Dále je vhodná 
pro osoby s aterosklerózou.

Podpůrná léčba při onkologických onemocněních
Při onkologických onemocněních může být kopři-

va užívána jako podpora klasické léčby.
Kopřiva na krásné vlasy
Kopřiva dvoudomá obsahuje látky důležité pro vla-

sovou kosmetiku, proto se přidává do přípravků, které 
zlepšují pružnost a lesk vlasů. Kopřiva též vlasy posilu-
je. Vlasová voda z kopřivy zmírňuje svědění pokožky 
a zabraňuje tvorbě lupů.

Způsoby užívání kopřivy
Kopřivový čaj - ten má zejména protivirové účinky 

a je ideální při chřipce, nachlazení nebo i při detoxikaci. 
Dávkuje se 1 čajová lžička sušených kopřiv na 250  ml 
šálek vroucí vody a nechá se krátce vylouhovat.

Kopřivový nálev - na zevní použití (například na 
oplachování vlasů). Svazek mladých kopřiv zalijeme 
litrem vařící vody a necháme louhovat. Tento nálev na 
své vlasy ideální použijte ještě vlažný.

Kopřivová tinktura - tinkturu připravíme smíchá-
ním lahve kopřiv s lahví 40% alkoholu. Necháme ji stát 

přibližně 14 dní na teplém místě a poté ji skladujeme 
v  lahvích s tmavým sklem.

Kopřivový sirup - 250 g čerstvé nati zalijeme 1/2 1 
studené vody a necháme 10 minut vařit. Poté ho pod 
pokličkou necháme v chladnu vyluhovat do druhého 
dne. Slijeme, vymačkáme a výluh smícháme s 1/2 kg 
medu. Uchováváme v lednici. Užíváme polévkovou 
lžíci denně na podporu imunity nebo při problémech 
s prostatou.

Odvar z kořenu kopřivy - 20 g čerstvých kořenů 
omyjeme, pokrájíme na kousky, zalijeme 1/2 1 studené 
vody, necháme 10 minut vařit a 10 minut vyluhovat.

Čerstvá šťáva z kopřivy - čerstvou nať odšťavíme 
na odšťavovači nebo umeleme a vymačkáme šťávu. 
Denní dávku uchováváme v lednici, užíváme 3× den-
ně kávovou lžičku do sklenice vlažné vody 20 minut 
před jídlem.

Pro konzumaci je dobré si z kopřiv připravit domá-
cí špenát, kdy při jeho vaření postupujete úplně stej-
ně jako u běžného špenátu. Oblíbené je také přidání 
kopřiv do jarní nádivky nebo do polévky místo jiných 
zelených bylinek.

Zdroj: ordinace.cz
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Jak vítali jaro chataři a chalupáři z Vysoké?

Odpověď je snadná – vynášením a pálením 
Moreny v sobotu 31. 3. 2018 v odpoledních ho-
dinách, kdy se sešli občané a chalupáři z uvedené 
vsi ve Vlaském na mostě přes řeku Moravu ve 
směru od Vysoké. Morenu přivezlo auto s přívě-
sem. Verunka Reichlová a Berenyka Rýznarová 
přednesly pěkné básničky a poté zapálená More-
na skončila již nadobro ve vlnách řeky.

Tento starobylý zvyk symbolizuje definitiv-
ní rozloučení se zimou a příchod jara, což v sobě 

ukrývá nejen obyčejnou zábavu, ale i hlubší magic-
ký smysl. Pootevřeme tedy společně dvířka k  po-
znání tajemných souvislostí mezi lidmi a  přírodou.

Nahlédněme do historie
Morena, zvaná také Morana, Murana ane-

bo Mařena, bývá považována za stařenu, podle 
jiných podání naopak vyzařuje chladnou a zlo-
věstnou krásu. Ostatně, není zima sama o sobě 
také někdy škaredá a jindy krásná se svou sněho-
vou pokrývkou a ledovými květy?

Jméno Morena souvisí se slovy „smrt“ a „mrt-
vý“. Tato tajemná démonická bytost byla uctíva-
ná - nebo obávaná a zatracovaná – již za dávných 
časů starých Slovanů.

Zvyk vynášet na jaře Morenu se církev původ-
ně snažila vymýtit, ale jeho tradice byla natolik 
silná, že se to nepovedlo – proto ho nakonec za-
čali křesťané tolerovat, a dokonce dovolili průvo-
dům jít s postavou Moreny do kostela!

Z vynášení Moreny se postupem času stala li-
dová zábava, vyjadřující radost z příchodu jara. 
Dnes již málokdo tuší, že ve svém původním vý-
znamu jde o vlastně magický úkon! Ústřední roli 
zde hraje slaměná postava oblečená ve starých 
šatech, se kterou se za zpěvu písní obchází po vsi 
a posléze se obřadně zapálí a hodí do řeky nebo 
potoka, aby se nechala odplavat.

Proč však naši předkové toto všechno dělali?
Existuje mnoho různých druhů magie. Jedna 

z nich využívá podobnosti – pokud se nějaký 
úkon udělá symbolicky, zapříčiní, že se pak daná 
událost doopravdy stane! Slaměná postava Mo-
reny symbolizuje krutou zimu – a stejně krutě 
je zacházeno na jaře s ní samotnou, aby se již 
nikdy nevrátila. Voda a oheň představují očistné 
síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé. 

Pokud byste Morenu vynést zapomněli, hrozilo 
by, že zima jen tak neodejde, což jsme pozorovali 
za okny svých domovů o Velikonocích – zima se 
nechce vzdát své vlády!

Je však Morena opravdu jenom zlá?
V pradávných dobách prý nešlo o démona, 

ale o bohyni – byla sice krutá, ale její přítomnost 
je nezbytná pro koloběh života! Všichni přece 
víme, že den nemůže existovat bez noci, že k ži-
votu potřebujeme nejen bdění, ale i spánek – a že 
příroda si musí v zimě odpočinout! Je to možná 
kruté, ale naši dávní předkové věděli, že zima je 
proto, aby dopřála odpočinek tomu, co je silné 
- a zabila to, co je slabé, ať už jsou to zvířata, rost-
liny, nebo mnohdy i lidé! Přesto ji měli v náležité, 
přímo posvátné úctě a až na jaře, když už Slunce 
nabylo na síle, si dovolili Morenu zničit.

Dnes již naštěstí nežijeme v tak krutých do-
bách, ale přesto je důležitým stupněm na cestě 
k poznání tajemných sil znalost toho, že svět je 
stvořen z protikladů a všechno špatné je konec 
konců k něčemu dobré! Na to však nyní nemu-
síme zas až tolik myslet – začíná nám přece jaro, 
tak si ho vychutnejme plnými doušky!

Doufejme, že toto tradiční loučení s paní zi-
mou přispěje k tomu, že se již definitivně vzdá své 
nadvlády nad přírodou a umožní nástup nového 
ročního období, na které se již všichni těšíme.

Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy –
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

Za zúčastněné
Karel Reichl, chalupář

Vojtíškovská
jarní cibulka

Ingredience: 2 svazky jarní cibulky, 75 g roz-
puštěného másla, 350 ml smetany ke šlehání 
30%, sůl, pepř černý mletý, muškátový květ, 
6  plátků bílého toastového chleba, 50 g strou-
haného parmazánu.

Troubu zapněte na 190 °C. Jarní cibulky očis-
těte, podle potřeby z nich úplně stáhněte vnější 
vrstvu zavadlých slupek. Ovadlé konce zelené 
natě odkrojte a vyhoďte. Cibulku podélně pře-
krojte na poloviny a řezem dolů položte do za-
pékací misky.

Rozpuštěné máslo smíchejte se smetanou 
a  přidejte sůl, pepř a muškátový květ. Směsí za-
lijte cibulky. Mísou párkrát klepněte, ať se směs 
dostane i pod cibulky – není tak potřeba misku 
vymazávat.

Toastový chléb nasekejte v mixéru na jemnou 
drobenku, smíchejte ji s nastrouhaným parmazá-
nem a cibulky posypte. Pečte asi 30 minut dozla-
tova. Před zalitím máslem se smetanou můžete k 
cibulkám přidat nahrubo nasekané vlašské nebo 
lískové oříšky či nadrobený čerstvý kozí sýr.
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Pozvánka na fotbal

Cenné vítězství nad Rovenskem a v Rudě

Akce na hřišti Sokola

Naplno se rozběhla fotbalová soutěž okresního přeboru III. třídy. Do 
boje o nejlepší příčky zasáhli také fotbalisté Sokola Malá Morava.

Dosavadní výsledky jarní části:
Sokol Malá Morava - Sokol Jedlí 5:0 (1:0)
Hrálo se v sobotu 31. 3. od 13.00 hod.; 49 diváků, rozhodčí Luděk 

Langhammer.
FC Mohelnice B - Sokol Malá Morava 7:0 (5:0)
Hrálo se v neděli 8. 4. od 15.30 hod.; 30 diváků, rozhodčí Otto Pěnkava.
TJ Postřelmov B - Sokol Malá Morava 2:1 (1:1)
Hrálo se v sobotu 14. 4. od 16.00 hod.; 60 diváků, rozhodčí Stanislav 

Kubíček.
Sokol Malá Morava - FC Rovensko 3:2 (1:2)
Hrálo se v sobotu 21. 4. od 16.00 hod.; 69 diváků, rozhodčí Milan Holík.
Ruda „B“ - Sokol Malá Morava 0:1 (0:1)
Hrálo se v neděli 29. 4. od 15.00 hod.; 50 diváků, rozhodčí Stanislav Kubíček.

Na tradiční Velikonoční zábavě, pořádané fotbalisty Sokolu Malá Morava v sobotu 30. března, nechyběla bohatá tombola.        Foto Kamila Tóthová

Průběžná tabulka:
   1. FK Mohelnice B 18 16 0 2 83:21 47
   2. FK Úsov 18 15 0 3 77:25 44
   3. FC Rovensko 18 13 0 5 64:26 39
   4. Tatran Písařov 18 12 0 6 38:27 37
   5. Sokol Lukavice 18 11 0 7 28:30 34
   6. Podolí 18 11 0 7 48:37 32
   7. Sokol Vikýřovice 18 10 0 8 66:37 31
   8. Sokol Malá Morava 18 8 0 10 36:46 25
   9. Ruda B 18 7 0 11 29:53 21
 10. Sokol Leština B 18 7 0 11 40:48 20
 11. Sokol Palonín 18 6 0 12 33:57 17
 12. FK Krchleby 18 6 0 12 28:66 17
 13. TJ postřelmov B 18 3 0 15 28:69 11
 14. Sokol Jedlí 18 1 0 17 15:71 3

Přinášíme vám rozpis utkání, která ještě sehraje fotbalový tým Sokola 
Malá Morava v jarní části III. třídy okresního přeboru.

Připomínáme, že je-li náš tým v rozpisu psán jako první, znamená to, že 
hraje na svém domácím hřišti v Podlesí, v opačném případě vybojuje zápas 
na stadionu soupeře.

 Sobota 5. 5. v 16:30 hod. Sokol Malá Morava - Sokol Leština „B“
 Neděle 13. 5. v 15:30 hod. FK Krchleby - Sokol Malá Morava
 Sobota 19. 5. v 17:00 hod. Sokol Malá Morava - FK Úsov
 Neděle 27. 5. v 17:00 hod. Podolí - Sokol Malá Morava
 Sobota 2. 6. v 17:00 hod. Sokol Malá Morava - Sokol Palonín
 Neděle 10. 6. v 17:00 hod. Sokol Lukavice - Sokol Malá Morava
 Sobota 16. 6. v 17:30 hod. Sokol Malá Morava - TATRAN Písařov
Neváhejte a přijďte povzbudit naše fotbalisty!

Hřiště Sokola Malá Morava v Podlesí bude také o letošní letní 
přestávce využito k tradičním sportovním a společenským akcím.

K těm nejvýznamnějším bezesporu patří i dva fotbalové turnaje. 
V sobotu 30. června to bude turnaj O pohár starosty obce, který 
bude začínat ve 12:30 hod. Následovat pak bude v sobotu 21. čer-
vence Holba cup, turnaj v malé kopané, a to již od desáté hodiny 
dopolední.

Už nyní se připravuje bezesporu nejvýznamnější akce roku - 
Malomoravské slavnosti. Vy si zatím můžete poznamenat termín 
konání. Bude to sobota 11. srpna 2018.

OÚ Malá Morava
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