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Volby do PČR na Malé Moravě suverénně vyhrálo ANO

Volby do Parlamentu Zatímco podle celostát-
ních výsledků o několik setin procenta zvítězila 
koalice stran SPOLU (27,79 %), tvořená Občan-
skou demokratickou stranou, KDU-ČSL a TOP 
09, před občanským hnutím ANO 2011 dosa-
vadního premiéra Andreje Babiše (27,12 %), byl 
výsledek voleb do Parlamentu České republiky 
u  voličů na Malé Moravě naprosto jasný.

Celých 111 hlasů tu získalo hnutí ANO 2011 
a volby suverénně vyhrálo. Druhá strana v po-
řadí, koalice SPOLU, posbírala sotva polovinu - 
54  hlasů. Třetí v pořadí skončila s 26 hlasy SPD 
Tomia Okamury.

Hlasy na Malé Moravě celkově posbíraly ještě 
tyto volební strany: 4. Piráti a Starostové 23 hl., 

5. Komunistická strana Čech a Moravy 21 hl., 
6.   Přísaha Roberta Šlachty 12 hl., 7. Trikolora 
Svobodní Soukromníci 10 hl., 8. ČSSD 9   hl., 
9.   Strana zelených 4 hl., 10.-11. Otevřeme ČR 
normálnímu životu a Moravané 3 hl., 12.-13. 
Švýcarská demokracie a VOLNÝ blok 2 hl. a  je-
den hlas dostalo na 14. místě Hnutí Prameny.

Volební obvod obce Malá Morava tvoří čtyři 
volební okrsky. Podrobné výsledky jak dopadly 
volby tam, přinášíme na jiném místě Devítky.

Pro úplnost ještě dodejme, že vedle dvou výše 
uvedených volebních stran se v celostátním 
součtu do Parlamentu ČR dostala koalice Pirátů 

a Starostů (15,62 %) a SPD (9,56 % hlasů). Popr-
vé od Sametové revoluce tak do parlamentních 
lavic nezasednou komunisté a sociální demokra-
té. V nově zvolené sněmovně budou mít podle 
nového přepočtu hlasů hnutí ANO 2011 72 kře-
sel, koalice SPOLU 71 křesel, Piráti a Starostové 
37 křesel a SPD 20 křesel. Kdo nakonec sestaví 
novou vládu, se rozhodne v nejbližších dnech.

Vítězům voleb do Parlamentu České republi-
ky popřejme hodně úspěchů a podporu občanů 
této země.

Arnošt Juránek

Oprava 
komunikací v obci

Obec Malá Morava získala finanční dotaci 
ve výši 1 931 016 Kč od Ministerstva pro míst-
ní rozvoj ČR v rámci Programu 11782 – Pod-
pora rozvoje regionů 2019+ na projekt Obnova 
místních komunikacích, v rámci kterého bylo 
opraveno 1,5 kilometrů místních komunikací na 
Podlesí a Vojtíškově. Celkové náklady na opravu 
byly ve výši cca 2 413 770 Kč, což znamená, že 
z  vlastních zdrojů z obecního rozpočtu bylo po-
užito cca 482 754 Kč.

S opravami komunikací obec počítá i v příš-
tím roce. Na rok 2022 je naplánovaná pokládka 
nového živičného povrchu na komunikaci v Kři-
vé Vodě a ve stádiu stavebního řízení je i oprava 
komunikace u bytových domů na Malé Moravě 
a  oprava propustku v Křivé Vodě.

Obec Malá Morava

Letošní Hubertova jízda
Dne 2. 10. 2021 se v Podlesí konala tradiční 

Hubertova jízda. Touto cestou chceme poděko-
vat za skvěle připravenou akci v prostředí Ariva 
ranch a za příjemně strávený den mezi koňáky. 
Díky, Ivčo.

Za pořadatele letí dík všem zúčastněným 
a  sponzorům. Těšíme se na vás opět za rok.

Kamila Tóthová
Foto Robert Složil
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V říjnu proběhly dlouho očekávané volby. Strany se předháněly, jak udělají 
v  naší zemi pořádek. Jedné z nich ale nedošlo, že pohozením volebních letáků na 
autobusové zastávky, vystavené větru, docílí spíš pravého opaku. Foto Petr Mahel

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
ve volebních okrscích na území obce Malá Morava

Volební okrsek číslo 1 - Malá Morava
 1. ANO 2011 32 hl.
 2. SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 12 hl.
 3. Piráti a Starostové 9 hl.
 4. Komunistická strana Čech a Moravy 7 hl.
 5. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6 hl.
 6. Česká strana sociálně demokratická 5 hl.
 7.-8. Trikolora Svobodní Soukromníci 4 hl.
 7.-8. Přísaha Roberta Šlachty 4 hl.
 9. Otevřeme ČR normálnímu životu 2 hl.
 10.-11. VOLNÝ blok 1 hl.
 10.-11. Moravané 1 hl.

Volební okrsek číslo 2 - Vysoký Potok
 1. ANO 2011 29 hl.
 2. SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 11 hl.
 3. Piráti a Starostové 6 hl.
 4. Komunistická strana Čech a Moravy 5 hl.
 5.-7. Strana zelených 3 hl.
 5.-7. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 3 hl.
 5.-7. Přísaha Roberta Šlachty 3 hl.
 8. Trikolora Svobodní Soukromníci 2 hl.
 9. Česká strana sociálně demokratická 1 hl.

Volební okrsek číslo 3 - Podlesí
 1. ANO 2011 22 hl.
 2. SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 13 hl.
 3. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6 hl.
 4. Piráti a Starostové 3 hl.
 5.-11. Švýcarská demokracie 1 hl.
 5.-11. VOLNÝ blok 1 hl.
 5.-11. Česká strana sociálně demokratická 1 hl.
 5.-11. Trikolora Svobodní Soukromníci 1 hl.
 5.-11. Přísaha Roberta Šlachty 1 hl.
 5.-11. Komunistická strana Čech a Moravy 1 hl.

Volební okrsek číslo 4 - Vojtíškov
 1. ANO 2011 28 hl.
 2. SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09 18 hl.
 3. Svoboda a přímá demokracie (SPD) 11 hl.
 4. Komunistická strana Čech a Moravy 8 hl.
 5. Piráti a Starostové 5 hl.
 6. Přísaha Roberta Šlachty 4 hl.
 7. Trikolora Svobodní Soukromníci 3 hl.
 8.-9. Česká strana sociálně demokratická 2 hl.
 8.-9. Moravané 2 hl.
 10.-13. Strana zelených 1 hl.
 10.-13. Švýcarská demokracie 1 hl.
 10.-13. Hnutí Prameny 1 hl.
 10.-13. Otevřeme ČR normálnímu životu 1 hl.

Zdroj: Český statistický úřad

Spalování dřeva je podle vědců horší než uhlí a plyn, 
Evropská unie ho chce omezit

Spalování dřeva a dřevěných pelet je podle vědců pro klima horší než uhlí a plyn. Zatímco dosud byla 
biomasa považována za ekologický způsob výroby energie, při podrobnějším pohledu na věc tomu tak 
není. Evropská unie by tak chtěla jeho spalování zpřísnit.

Ačkoliv spalování biomasy, tedy například 
dřevěných pelet bylo v posledních letech po-
važováno za ekologický způsob výroby energie 
nejen v rodinných domech – vědci mají nyní na 
toto využívání dřeva jiný názor. Některé důkazy 
totiž nasvědčují, že využívání dřeva a dřevěných 
pelet může být pro globální klima horší než spa-
lování uhlí a plynu. Evropská unie tak už chystá 
změnu pravidel.

V Česku má biomasa velký podíl na „obno-
vitelných zdrojích“

Jen v České republice tvoří biomasa podle 
dat Ministerstva průmyslu a obchodu podíl až 
41,16  % celkové obnovitelné energie v domác-
nostech a 25,11 % energie z obnovitelných zdro-
jů mimo domácnosti. Díky tomu tak biomasa 
v  současné době stojí za výrobou velké části ob-
novitelné energie v Česku. To by ale v budoucnu 
mohla změnit nová pravidla EU.

Myšlenka biomasy jako klimaticky neutrál-
ního paliva je ale podle Asbjørna Torvangera 
vedoucího výzkumného pracovníka Centra pro 

mezinárodní výzkum klimatu (CICERO) v nor-
ském Oslu motivována omezenými znalostmi 
načasování a trvalosti ukládání uhlíku v lesích 
a půdě.

Velmi často ale právě při využívání dřeva jako 
biomasy není zahrnuto do ekologických výpočtů 
odlesňování rozsáhlých ploch, díky čemuž vzni-
ká další obrovské množství emisí skleníkového 
plynu – oxidu uhličitého.

Zpřísnění by mohlo být problém i pro mo-
dernizaci v teplárenství

Využívání dřeva a dřevěných pelet jako zele-
ného paliva by se tak do budoucna minimálně 
v Evropské unii mohlo změnit. Podle deníku Fi-
nancial Times chce totiž právě pravidla pro vyu-
žívání dřeva jako obnovitelného zdroje zpřísnit. 
To by tak v budoucnu mohlo omezit některé do-
tační politiky.

Příkladem by pak mohlo být ukončení podpo-
ry prodeje kotlů na biomasu například v progra-
mech podobných tuzemským kotlíkovým dota-
cím. Právě ty totiž přechod od uhlí na biomasu 

u domácností několik roků podporují a mnoho 
obyvatel si tak kotle na spalování dřevěných pe-
let pořídilo právě s výhledem na nižší náklady 
do budoucna ale i větší ekologie výroby tepelné 
energie.

Jakým způsobem bude Evropská unie do bu-
doucna tento druh paliva omezovat, zatím není 
úplně jasné. Problém by to ale mohl být i pro tu-
zemské teplárenství, které v rámci modernizace 
a přechodu na nízkoemisní zdroje plánuje i vy-
užívání biomasy.

Zdroj: energozrouti.cz

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat Obci 

Malá Morava a všem organizátorů letošním 
Malomoravských slavností za velmi příjemně 
strávené odpoledne mezi sousedy, přáteli a zná-
mými.

Za všechny spokojené návštěvníky
Jarmila Kouřilová

Uzávěrka Devítky č. 6
bude 10. 12. 2021
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Smráká se nad všemi kotli na uhlí
a také nad domácími krby na dřevo

Sotva jsme se museli smířit s povinnou výměnou již nevyhovujících kotlů na tuhá paliva, začíná se 
smrákat dokonce i nad těmi, do kterých jsme nedávno investovali anebo ještě budeme na poslední chvíli 
investovat. WHO má totiž políčeno na veškeré kotle na uhlí a také na domácí krby na dřevo. Je otázkou, 
jak se k tomu postaví politici napříč Evropskou unií včetně těch našich.

Zásadní změna od 1. 9. 2022
Povinná výměna starších kotlů na tuhá pa-

liva, tedy kotlů 1. a 2. emisní třídy, je realitou. 
Od 1. září příštího roku (2022) si v nich už ne-
zatopíme, přesto však můžeme nadále vytápět 
například i uhlím, akorát s kotlem šetrnějším 
vůči životnímu prostředí. Výměnu kotlů nařídil 
zákon o ochraně ovzduší, který byl schválen již 
v roce 2012 a vycházel kromě jiného i z poža-
davků EU a doporučení WHO (Světová zdra-
votnická organizace).

Od 1. září 2022 musí kotle na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW 
splňovat parametry 3. emisní třídy. A poru-
šení zákona bude trestáno pokutou ve výši až 
50  000  Kč. Hlavní město Praha dokonce vyu-
žilo možnost tuto lhůtu pomocí vyhlášky ješ-
tě zkrátit. Vyhláška zde zakazuje již od 1. října 
2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem 
v kamnech a kotlích, které nedosahují emisních 
parametrů 3. emisní třídy. Emisní třídy vychází 
z hodnocení účinnosti a emisí kotlů na tuhá pali-
va dle normy ČSN EN 3035:2012. Kotle se podle 

této normy dělí do tříd 1 až 5, přičemž 1. emisní 
třída kotlů dosahuje nejnižší účinnosti a zároveň 
produkuje nejvíce emisí. Třídy kotlů jsou určo-
vány podle měření při 100 % a 30 % jmenovitého 
výkonu. V současné době se navíc již pro nově 
vyrobené kotle nepoužívá klasifikace na základě 
emisních tříd, nýbrž všechny kotle uvedené na 
trh od roku 2020 musí splňovat požadavky na 
takzvaný Ekodesign.

Ochrana ovzduší na prvním místě
Přísná opatření si vyžádala ochrana ovzdu-

ší, tedy potřeba čistého, dýchatelného vzduchu, 
resp. co nejčistšího. Jde o to, aby kvalita ovzduší 
nepředstavovala riziko pro naše zdraví. Ovšem 
WHO (Světová zdravotnická organizace) jde 
ještě dál. Hodlá totiž ještě více zpřísnit limity 
na znečištění ovzduší. A v konečném důsledku 
bude zřejmě zakázáno vytápět v jakýchkoli kot-
lích na uhlí, ale i v domácích krbech na dřevo, 
ve kterých si rádi přitápíme. Alespoň má na ně 
WHO zatím políčeno.

Nově doporučené limity
A důvody? Znečištění ovzduší je prý jedním 

z hlavních viníků předčasných úmrtí milionů 
lidí na naší planetě. Způsobují to starší naftové 
motory, ale i spalování uhlí a dřeva. WHO proto 
upravila své doporučení v oblasti limitů znečiš-
ťujících látek v ovzduší. Nově doporučené limity 
jsou dokonce o cca polovinu nižší oproti těm 
stávajícím. Jde však pouze o doporučení, politici 
nejsou povinni se jím řídit. Záleží proto právě na 
nich, jak se k problematice postaví.

Příkazy prostě WHO (Světová zdravotnická 
organizace) vydávat nemůže. Ovšem právě po-
litici se těmito doporučeními velice často řídí 
a  upravují zákony tak, aby bylo možné doporu-
čené limity plnit. Na druhou stranu ale v praxi 
velmi často dochází také k jejich překračování. 
Lze proto předpokládat, že nové doporučení 
může mít jen minimální vliv na snížení znečiš-
tění. Tedy alespoň v dohledné době.

Nový limit pro částice oxidu dusičitého, který 
pochází hlavně ze starších naftových motorů, je 
nyní stanoven na hladině o 75 % nižší oproti dří-
vějším hodnotám. A o polovinu byl snížen limit 
na nejobávanější látku v ovzduší, částice PM 2.5. 
Ty snadno prostupují do lidského těla a nesou vel-
ké množství toxických látek včetně těžkých kovů.

Především emise toxických plynů i částic PM 
2.5 či PM 10 bude nutné do budoucna snižovat 
ještě dramatičtěji. Zde však záleží na konkrét-
ních vládách a na shodě v EU. Dnes již dochá-
zí k zákazu využívání různých topných zdrojů 
v   mnoha evropských zemích a my se připojí-
me právě 1. 9. 2022, i když cesta byla postupná 
a   vlastně jsme se připojili již před devíti roky 
novelou zákona o ochraně ovzduší.

A jisté je již nyní, že do budoucna (a to již 
v  blízké budoucnosti) bude zakázáno topit uh-
lím zcela, resp. v kotlích na uhlí. Nakonec kvůli 
postupnému zavírání dolů již uhlí ani nebude 
dostupným palivem. Jak to bude v praxi se spa-
lováním dřeva, to se uvidí.

Petr Pojar
30. 9. 2021

Zdroj: ceskestavby.cz

Zbytečná demolice hezkého starého mostu

Správa železnic zveřejnila
náklady na údržbu tratí

Přehled po jednotlivých letech mimo jiné 
ukazuje, že během čtyř let narostly výdaje téměř 
na téměř dvojnásobek.

Poprvé v historii Správa železnic (SŽ) zve-
řejnila přesná data, kolik ročně vynakládá do 
takzvané provozuschopnosti tratí v jejím vlast-
nictví a kolik do nich investuje. Dosud Správa 
železnic zveřejňovala pouze celková data za ce-
lou síť, nyní poprvé i za jednotlivé tratě.

Deník Zdopravy.cz tato data získal na zákla-
dě žádosti podle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, kdy žádal o přehled nákladů na 
provozuschopnost za každou trať Správy želez-
nic za roky 2017, 2018, 2019 a 2020 a investice 
do každé trati Správy železnic v roce 2017, 2018, 
2019 a 2020. Poprvé je tak jasnější, do jakých 
tratí v jakých krajích míří desítky miliard korun 
ročně ze státního rozpočtu a evropských fondů.

Naší obcí prochází trať 025 Dolní Lipka - Ha-
nušovice. Podle výše uvedeného přehledu stála její 
údržba v letech 2017-2020 celých 10 568 000 Kč.

Zdroj: zdopravy.cz

Většina spoluobčanů z Králicka, Dolní Mora-
vy, starší i mladší rodáci bydlící mimo obec Čer-
vený Potok, kteří mají vztah k památkám, těžko 
nesou skutečnost, že nám demoliční firma ze 
správy silnic v tichosti a rychle od 13. září 2021 
za 10 dní odstranila hezký starý kamenný most, 
který tady sloužil přes sto let.

Mohl tu stát ještě dlouhá léta, nikomu nepře-
kážel, naopak sloužil pěším a cyklistům, pro-
tože nový vedlejší most je na dnešní frekvenci 
úzký a bez chodníku pro pěší. Nepochopitelný 
je fakt,  že v žádném místním zpravodaji nikdo 
o tom předem neinformoval spoluobčany a že-
lezničáře. Mohlo se tomu předejít a ne hloupě 
a  rychle zneuctít užitečnou památku, těžce po-
stavenou našimi předky.

Janina Maurerová

Redakční poznámka: Nejednalo se sice o kul-
turní památku v pravém slova smyslu, ale místí 
k  mostu měli citový vztah také proto, že si zahrál 
v československém filmu „Neporažení“ z roku 1956.
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Naši jubilanti
V listopadu oslavili 75 let
pan Milan HOBL
a pan František KLEE.
V prosinci oslavili 75 let
paní Marta TÓTHOVÁ,
70 let
paní Marta LEIMEROVÁ,
94 let
paní Anna RYBÁRKOVÁ
a 75 let
paní Jana ŠIMŮNKOVÁ
a paní Emília KLÍMKOVÁ.
Všem našim jubilantům
srdečně  blahopřejeme.

Setkání u zemského stromu

Školka v přírodě
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní ře-

ditelce z Mateřské školky Malá Morava. Ta mě 
oslovila a poprosila, abych jela s ní a s dětmi na 
pobyt v Malé Morávce „Školka v přírodě“.

Neváhala jsem ani minutu a přikývla. Musím 
říci, že to bylo něco neuvěřitelně perfektně při-
praveného od A až po Z. Nejen místo, které bylo 
pro děti suprově vybráno, počasí objednáno, 
nálada skvělá, děti hodné, velmi dobře zvládaly 
to, že nejsou s rodiči. Myslím si, že rodiče doma 
více vzpomínali, než děti, které neměly čas ani 

slzičku uronit. Pár jich bylo pravda, ale jen večer 
v  postýlce. Každému jsme se osobně věnovaly, 
popovídaly pohádku, pomazlily a pohladily stej-
ně, jako doma maminka.

Ráno bylo zase dobře a mohl začít nový den 
plný her a zábavy. Krásných pět dnů plných smí-
chu a zábavy.

Ještě jednou děkuji za to, že jsem mohla být 
součástí této akce.

Rita Sedlačíková

V sobotu 18. září 2021 zorganizovali členové 
občanského spolku Království Králického Sněž-
níku v pořadí již čtvté “Setkání u zemského stro-
mu” na Malé Moravě. Součástí programu setkání 
bylo odhalení pamětní kovové desky připomína-
jící textem, že k vysazení moravského zemského 
stromu došlo dne 31. 8. 2018. Z Pelhřimova se 
dostavil redaktor agentury “Dobrý den”, který 
předal členům spolku certifikát agentury, udě-
lovaný za výjimečnou skutečnost – kuriozitu na 
území České republiky. Agentura vydává stále 
doplňovanou “Knihu rekordů”. Zájemci o infor-
mace k méně obvyklým skutečnostem se tedy 
budou moci seznámit v blízké době s činností 
spolku Království Králického Sněžníku i pro-
střednictvím této knihy.

Vývoj evropské společnosti směřuje k nahra-
zování tisícileté evropské integrující kultury ži-
votním stylem “pubertálních nedospělců”, jak 
nazývá situaci současný francouzský filozof Paul 
Yonnet. Tento styl, usilující o “uvolnění sil vlastní-
ho já” neúprosně degraduje všechny hodnoty, ke 
kterým dospěli naši předkové za dlouhá a dlou-
há staletí. V takové ideologii ovšem pojmy jako 
“úcta k tradicím”, “soužití s přírodou”, “rodina”, 
“domov”, “národ”, už nemají místo. Přátelé z Krá-
lovství Kralického Sněžníku vysazením zemského 
stromu nepřímo dali najevo, že takové směřování 
společnosti odmítají. Pro člověka uznávajícího vše 
to, co označujeme “odkazem předků”, je síla pří-
rody něčím posvátným. Síla přírody způsobuje, 
že zasazený strom zapustí kořeny, roste, sílí, od-
měňuje své ochránce stínem, zpěvem hnízdícího 
ptactva, šelestem listů, krásou. Zemský strom pak 
má symbolizovat potřebu člověka uvědomovat si 
odkud pochází, kde jsou jeho kořeny, kde je jeho 
domov, kde je jeho země.

Během programu setkání byly vztyčeny mo-
ravské zemské žlutočervené vlajky s moravskou 
orlicí, dobře viditelné ze silnice, vedoucí mezi 
tokem řeky Moravy a loukou, na které je zem-
ský strom vysazen. Bylo velmi povzbudivým 
faktem, že projíždějící automobilisté, motorkáři 
i řidič autobusu zpomalovali svou jízdu, troubili 
a mávali účastníkům shromážděným u odhale-
né pamětní desky. Existence tohoto místa začí-
ná být zřejmě nejen místním občanům známá. 
Členové Království Králického Sněžníku chtějí 
proto vybudovat v blízkosti zemského stromu 
odpočívadlo se stolkem a lavičkami k posezení.

Vysazení a péče o moravský zemský strom 
není jedinou tradiční činností členů spolku Krá-

lovství Králického Sněžníku. Členové spolku se 
každoročně podílí na zajištění tradičních Po-
chodů k prameni Moravy ve spolupráci s hlav-
ním organizátorem těchto pochodů – zapsaným 
spolkem Moravané Šumperska. Vedle jiných 
organizací se aktivně podílí na činnosti volného 
sdružení “Moravský kulatý stůl”. Za všechnu tu 
práci si zaslouží členové spolku a jeho přízniv-
ci velký dík. Je také na místě poděkovat řediteli 

Slévárny v Zábřehu panu Rozsívalovi za jejich 
vstřícnost, podporu a spolupráci při zajišťování 
tohoto Setkání.

Příští rok v pátek před první zářijovou sobo-
tou u moravského zemského stromu na Malé 
Moravě NA SHLEDANOU!

Milan Trnka
Moravský kulatý stůl
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Vesnička naše středisková – Vysoká u Malé Moravy
Možná víme, nevíme, že osada Vysoká je zná-

má již od roku 1563. Byla ryze německá a  v roce 
1786 si obyvatelé postavili kapli Nejsvětější Troji-

ce. Obec proslavil hudební skladatel Franz Schu-
bert, jehož otec se ve Vysoké narodil. Po roce 
1946 přišli noví obyvatelé převážně ze Slovenska 

a Rumunska. Od roku 1970 začínají osadu obje-
vovat chataři a chalupáři. Postupně se zeměděl-
ská vesnice mění na chatařskou osadu. Skončila 
škola, zmizel kravín a silážní jámy, rozbitá kaple 
se dočkala rekonstrukce. Některé původní domy 
se podařilo zachránit a na základech těch zboře-
ných stojí nyní chaty a objekty k rekreaci.

S příchodem nových osadníků, chatařů a cha-
lupářů začíná na Vysoké také ve velkém kulturní 
a sportovní život. V letošním roce se podařilo 
plno akcí – například:

29. 5. Dětský den – účast asi 150 dětí, sportov-
ní soutěže, hry, kácení máje, táborák.

5. 7. Turnaj v odbíjené – 8 družstev, tj. 48 hráčů.
6. 7. Turnaj v nohejbale – 10 družstev, 

tj.  30  hráčů.
29. 8. Rozloučení s prázdninami – soutěže, 

táborák, makrely. V kapli koncert olomoucké 
zpěvačky Jarmily Bekové s kapelou. Účast velká.

2. 10. DRAKIÁDA – tradiční akce již několik 
let. Na veliké louce pod kaplí jsme napočítali asi 
50 draků. Lidí spousta, vítr foukal a slunce svíti-
lo. Děti dostaly diplomy a cukrovinky. Na závěr 
se všichni přesunuli do areálu k Lužíkům, kde 
bylo pohoštění – makrely, gulášek, opékání ka-
banosu. K tomu hrála country kapela z Hostic.

Na konci roku připravujeme mikulášskou 
nadílku, vánoční koncert a velký ohňostroj na 
Silvestra. A pokud se dočkáme sněhu, zveme do 
upravených běžeckých stop.

A jak je to se sponzory? Pomáhá nám 
OÚ   Malá Morava, MěÚ Hanušovice, ceny na 
turnaje a soutěže dětí nám poskytuje Pivovar 
Holba, Policie Hanušovice, stavebniny Přikryl. 
Také z řad chatařů dostaneme finanční příspě-
vek, nebo něco dobrého – koláče, bábovky, chle-
bíčky. Na akcích vítáme samozřejmě i obyvatele 
okolních obcí a měst a jsme rádi za každou vý-
pomoc. Odměnou pro nás je spokojenost ná-
vštěvníků a radost dětí z pohybu. Těší nás zájem 
ze strany místních starostů, propagace probíhá 
v  Českém rozhlase Olomouc a také k nám za-
vítala Česká televize s Toulavou kamerou. Naše 
krásná kaple Fr. Schuberta již 20 let slouží k po-
řádání svateb a hudebních koncertů. Přijeďte se 
podívat!

Za spolek chatařů Vysoká zve

Mgr. Jaromír Straka



DEVÍTKA č. 5/2021 - 7

Zápis z 13. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 16. 9. 2021 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Přítomní členové zastupitelstva obce: Walter Köhler (1), Jan Kouřil (2), 
Antonín Marinov (3), Štěpán Morong (5), Petr Pospíchal (6), Karel Svobo-
da (7), Ing. René Šebek (8), Mgr. Olga Temňáková (9)

Nepřítomni členové zastupitelstva obce: Morong Pavel (4) - omluven

Přítomni občané: J. U. ml., J. U., A. U., M. P., J. S.

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

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

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

obecního úřadu.
  5. Mezitimní závěrka 1-6/2021.
  6. Výsledek hospodaření 1-8/2021.
  7. Rozpočtová opatření.
  8. Rozpočtová opatření MŠ.
  9. Provedená opatření starosty.
10. Žádost o přechod práva nájmu.
11. Žádosti o pacht nemovitostí.
12. Žádost o prodeje nemovitostí Vojtíškov.
13. Žádost o prodeje nemovitostí Malá Morava.
14. Souhlas se stavbou Malá Morava.
15. Platby za věcná břemena.
16. Souhlas s přeložkou sítě NN Podlesí.
17. Souhlas se stavbou přípojky NN Sklené.
18. OZV o volném pohybu psů.
19. OZV o stanovení obecního systému nakládání s odpady.
20. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
21. Informace o výběrových řízeních.
22. Diskuze.
23. Závěr jednání.

1. Schválení programu
Starosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2021/13/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

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

Temňákovou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Starosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Ing. René Šebka 

a pana Jana Kouřila.

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

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

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Mezitimní závěrka 1-6/2021
Starosta seznámil přítomné se čtvrtletní mezitimní účetní závěrkou.
ZO Malá Morava bere na vědomí zveřejnění a obsah mezitimní účet-

ní závěrky za období 1-6/2021.

6. Výsledek hospodaření obce za období 1-8/2021
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem hospodaření obce v uve-

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

obce v období leden až srpen 2021.

7. Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 100009/2021, 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 277.962,00 Kč, 
ve výdajích o 1.417.000,00 Kč a financování bylo navýšeno o 1.139.038,00 
Kč. Kompletní znění rozpočtových opatření je v Příloze č. 1 tohoto zápisu. 
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/02: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření 
č.  100009/2021.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

8. Rozpočtové opatření MŠ
Obec Malá Morava schválila v roce 2020 rozpočet pro MŠ Malá Morava 

na rok 2021. V průběhu roku 2021 došlo ke změnám, které byly ZO před-
loženy. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 1.500,00 Kč.

Upravený rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2021:
 Příjmy 2.617.663,83 Kč
 Výdaje 2.617.663,83 Kč
Starosta otevřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Kompletní 

znění rozpočtového opatření je v Příloze č. 2 tohoto zápisu.
2021/13/03: ZO Malá Morava schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 

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

9. Provedená opatření starosty
Starosta předložil zastupitelům Opatření č. 06, 07, 08, 09 a 11/2021, 

kterým starosta obce schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100004, 
100005, 100006, 100007, 100008/2021, tato opatření jsou Přílohou č. 3 zá-
pisu. Dále přítomné seznámil s Opatřením starosty č. 10/2021 – Dohoda o 
ukončení smlouvy o dílo se společností AZ OKNA a. s.

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

10. Žádost o převod práva nájmu bytu
Starosta informoval, že paní M. V. ml., bytem xxx, podala žádost o pře-

vod práva nájmu bytu, ve kterém bydlí a který má pronajatý její matka, paní 
M.  V. Ta se momentálně zdržuje na jiné adrese v Malé Moravě a s případným 
převodem souhlasí. Převod je možný, nájemní smlouva s novou nájemkyní 
by měla být uzavřena dle pravidel na dobu určitou, s každoročním prodlou-
žením v případě, že nájemník není dlužníkem obce. Starosta vyzval k diskuzi. 
ZO podmínili převod nájmu písemným souhlasem původního nájemce.

2021/13/04: ZO Malá Morava schvaluje převod nájmu bytu na adrese 
xxx, mezi M. V. ml. a M. V.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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11. Žádost o pacht nemovitostí
Paní J. M., bytem xxx, požádala obec o pacht části pozemku p. č. st. 227 

v  k. ú. Malá Morava o výměře cca 122 m2, který užívá jako zahradu. Staros-
ta otevřel diskuzi. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.

2021/13/05: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku 
p.  č.  st. 227, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Malá Morava o výměře 
cca 122 m2.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

12. Žádost o prodej nemovitostí Vojtíškov
Sourozenci P., vlastníci rekreačního objektu ve Vojtíškově – Valbeřicích, 

požádali o odprodej nebo pronájem pozemku p. č. 1852, k. ú. Vojtíškov, 
ostatní komunikace o výměře 579 m2. Starosta informoval, že prodej nebo 
pronájem by mohl znemožnit přístup k nemovitostem jiných vlastníků. 
Starosta otevřel diskuzi. ZO záměr pozemek neprodat ani pronajmout 
z  výše uvedeného důvodu podpořili.

2021/13/06: ZO Malá Morava neschvaluje prodej ani pronájem po-
zemku ve Vojtíškově – Valbeřicích p. č. 1852, k. ú. Vojtíškov, ostatní ko-
munikace o výměře 579 m2.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

13. Žádost o prodej nemovitostí Malá Morava
Mgr. R. Š., bytem xxx, požádal obec o dokup části pozemku p. č. 1308/2, 

k. ú. Malá Morava o výměře cca 17 m2 podél jeho garáže (šířka 1 metr 
okolo). V okolí garáže se nachází komunikace a zastřešené stanoviště na 
popelnice. Starosta otevřel diskuzi.

2021/13/07: ZO Malá Morava neschvaluje prodej části pozemku 
p.  č.  1308/2, k. ú. Malá Morava o výměře cca 17 m2.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

14. Souhlas se stavbou Malá Morava
Pan T. Č. požádal za investory stavby o stanovisko ke stavbě novostavby 

chaty na pozemcích parc. č. 517 a 516/1 v k. ú. Malá Morava. Starosta ote-
vřel diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/08: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou chaty na pozemcích 
parc. č. 517 a 516/1 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

15. Platby za věcná břemena
Starosta informoval o problémech při úhradách věcných břemen zřizo-

vaných pro ČEZ a jeho technickou infrastrukturu od 1. 1. 2021. Problém 
se netýká jen obce Malá Morava. ČEZ z tohoto důvodu prakticky zastavil 
výstavbu přípojek NN k novostavbám. V minulosti byla úhrada ve výši 
5.000,00 Kč + DPH za dotčený pozemek. Nyní je dle oceňovací vyhlášky 
č. 441/2013 Sb. ve znění ke dni 12. 1. 2021 mnohem nižší (řádově v ko-
runách) nebo popřípadě vyvlastnění práva věcného břemene na obecním 
pozemku. Starosta navrhnul, s ohledem na potencionální stavebníky, na-
stavit platbu za věcná břemena dle oceňovací vyhlášky s navýšením +20 %, 
ovšem v ceně minimálně 1.000,00 Kč + DPH za pozemek. Starosta otevřel 
diskuzi. Zastupitelé záměr podpořili s tím, že je potřeba revokovat usnesení 
od začátku roku. Pan Šebek upozornil, že se mu tato praxe nelíbí a je proti.

2021/13/09: ZO Malá Morava schvaluje výší úhrady za věcné břemeno 
zřizované pro ČEZ a jeho technickou infrastrukturu ve výši dle oceňo-
vací vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění ke dni 12. 1. 2021 s navýšením 
o  20 %, minimálně však 1.000,00 Kč + DPH za dotčený pozemek.

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

16. Souhlas s přeložkou sítě NN Podlesí
V zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně, požáda-

la společnost ENCO group, s. r. o., Kosmonautů 898/8, Olomouc obec o 
souhlas se stavbou Podlesí – d. č. 11, přeložka NN na obecním pozemku p. 
č. 1872/6 v k. ú. Podlesí – město. Součásti žádosti je i smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby, I když bylo 
zástupci ČEZ upozorněno, že dle oceňovací vyhlášky by cena byla 41,00 Kč 
za pozemek a jako vstřícný krok bude navýšeno o 20 % (minimálně však 
1.000,00 Kč), ve smlouvě je navržena cena za věcné břemeno 2.000,00 Kč + 
DPH. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/10: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Podlesí – d. č. 11, 
přeložka NN“ na obecním pozemku p. č. 1872/6 v k. ú. Podlesí-město. 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby v předloženém znění.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

17. Souhlas s přeložkou sítě NN ve Skleném
V zastoupení společnosti ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně, požáda-

la společnost Eltrab Group s. r. o., Kostíkovo náměstí 639, 738 01 Frýdek
-Místek obec o souhlas se stavbou „Malá Morava – Sklené č. parc. 695/49 
NNk“, na místní komunikaci na obecním pozemku p. č. 822/1 v k. ú. Sklené 
u Malé Moravy.

Předpokladem je protlak pod komunikací a umístění přípojného pilíře 
ve vzdálenosti nejméně 1 metr od hrany nemovitostí. Starosta vyzval k dis-
kuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/11: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Malá Morava – 
Sklené č. parc. 695/49 NNk“ na obecním pozemku p. č. 822/1 v k. ú. 
Sklené u Malé Moravy. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, za cenu dle oceňovací vyhlášky + 20 % 
(minimálně však 1.000,00 Kč) + DPH a dohodu o právu provést stavbu.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

18. OZV o volném pohybu psů
Zastupitelstvo obce Malá Morava se na svém zasedání dne 17. 6. 2021 

usnesením č. 2021/12/26 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Malá Morava. Na 
základě posouzení zákonnosti této vyhlášky Ministerstvem vnitra, odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly, byla tato vyhláška shledána v rozporu se 
zákonem a je nutné upravit tezi o ustanovení „užití psů dle zvláštních před-
pisů“. Starosta vyzval k diskuzi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

2021/13/12: ZO Malá Morava revokuje usnesení č. 2021/12/26 ze dne 
17. 6. 2021.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)

2021/13/13: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce č. 3/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství v obci Malá Morava.

Hlasování: 7:0:1 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + o × + + + + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + o × + + + + +

19. OZV o stanovení obecního systému nakládání s odpady
Obec je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, odpovědná za nakládá-

ní s komunálním odpadem, je tedy povinna nastavit obecní systém odpa-
dového hospodářství. Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová 
legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla dotčena i právní 
úprava systému nakládání s komunálním odpadem v obci (obecní systém 
odpadového hospodářství). Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o stano-
vení obecního systému odpadového hospodářství, je v souladu s novou 
odpadovou legislativou. Starosta vyzval k diskuzi. Pan Šebek upozornil, že 
by bylo vhodné přehodnotit poplatky za odpady pro rekreační chaty, které 
ubytovávají. Produkují velké množství odpadů a tím pádem by měly i více 
platit. Starosta přislíbil připravit do dalšího zasedání legislativní posouzení 
této varianty s ohledem na platný zákon a upřesnil, že se dotaz týká spíše 
následující vyhlášky.

2021/13/14: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

20. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony 

č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla dotčena i právní úprava zpoplat-
nění nakládání s komunálním odpadem. Obecně závazná vyhláška obce 
č.  5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 
je v souladu s novou odpadovou legislativou. Starosta vyzval k diskuzi. Do 
diskuze se nikdo nepřihlásil.

2021/13/15: ZO Malá Morava schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

21. Informace o výběrových řízeních
Starosta informoval o proběhlých výběrových řízeních (VŘ) na větší 

opravy v obci:
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- VŘ na opravu místních komunikací v obci – vyhrála firma STRABAG 
a práce probíhají,

- VŘ na výměnu oken ve dvou bytových domech – byla zaslána pouze 
jedna nabídka, ale z důvodu nedodržení podmínek bylo VŘ zrušeno,

- opakované VŘ na výměnu oken ve dvou bytových domech – byly za-
slány dvě nabídky, s vítěznou firmou byla podepsána smlouva, ale bohužel 
z  důvodu odlišného technického řešení bylo nutné smlouvu zrušit,

- VŘ na stavbu odstavné plochy na Malé Moravě – osloveno bylo 6 spo-
lečností, doručeny byly 2 nabídky, kde vítězná firma po podepsání smlouvy 
bohužel obec informovala, že je nedostatek stavebního materiálu a nebude 
možné dodržet termín provedení prací, bude potřeba uzavřít dodatek ke 
smlouvě o dílo.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o proběhlých výběrových 
řízeních.

22. Diskuze
Starosta vyzval přítomné ZO k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Starosta následně vyzval přítomné občany k diskuzi.
Pan J. U. ml. se dotazoval na další postup ohledně výměny oken. Starosta 

reagoval, že z důvodu problémů při výběrovém řízení bude potřeba udělat 
podrobnou projektovou dokumentaci na výměnu oken a následně dle toho 
vyhlásit výběrové řízení.

Pan J. S. poděkoval za asfalt u kaple, přes prázdniny tam bylo několik 
svateb a přístup byl kladně kvitován. Dotazoval se na opravu veřejného 
osvětlení. Starosta reagoval, že se na opravě pracuje. Dále pan Straka upo-
zornil, že se zvyšuje pohyb osob mezi kaplí a pozůstatky Schubertova domu 

a bylo by vhodné do budoucna tyto objekty zpřístupnit (posekat stezku 
apod.). Dále by chtěl požádat, zda by bylo možné stavebně zpřístupnit kapli 
starším osobám (obrubník). Starosta reagoval, že je toto potřeba projed-
nat s projektantem, který by to zahrnul do projektu i s plánovanou výstav-
bou přístřešku u kaple s ohledem na kulturní památku. Diskuze byla ještě 
k  úpravě zeleně v osadě a na závěr pan S. pozval ZO a občany na Drakiádu, 
která bude 2. 10. i s muzikou.

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

Marinov poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hostům za 
účast na dnešním zasedání, popřál jim mnoho zdraví a v 17:00 hodin jed-
nání ukončil.

Přílohy:
1. Rozpočtová opatření.
2. Rozpočtové opatření MŠ Malá Morava.
3. Provedená opatření starosty.
(Všechny tři přílohy jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce, nebo 

na obecním úřadě.)

Zápis byl vyhotoven dne 21. 9. 2021

Ověřovatelé zápisu: Ing. René Šebek, Jan Kouřil
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková
Starosta obce: Antonín Marinov

Křížaly jako 
zdravá pochoutka

Poslední blahodárné dary přírody - šípky
Šípky jsou nejdostupnějším a nejlevnějším 

zdrojem vitamínu C, který nám pomůže překo-
nat nadcházející období chřipek a nachlazení. Je 
to zázrak z divoké přírody, který se dá nasbírat v 
každé obci i na podzimní procházce, a pak doma 
usušit.

Usušené šípky nikdy nezaléváme horkou vo-
dou, ale necháme je přes noc louhovat ve stu-
dené vodě. Cedíme přes plátýnko anebo umě-
lohmotné sítko do skleněné konvičky, která se 
běžně používá na bylinné čaje. Do šťávy se může 

vymačkat citron (na litr čaje půl citronu). Podle 
chuti přisladíme.

Je to dobrý a zdravý napoj a potěší děti i do-
spělé. Navíc podporuje trávení, zabraňuje únavě, 
zpomaluje stárnutí a vyhlazuje pleť.

Janina Maurerová

Letos je štědrá úroda jablek, ale jsou odrůdy, 
které se nehodí na dlouhé uskladnění. Je spousta 
receptů na zpracovávání jablek. Zkuste si připra-
vit z jablek a také z hrušek křížaly.

Obecně platí pro sušení - čím kyselejší jabl-
ka, tím chuťově lepší křížaly. Jablka neloupejte, 
protože ve slupce je nejvíce vitamínů. Já nejraději 
suším jablka a hrušky na sítech na slunci, ale kdo 
má jablek hodně, může je sušit až do února na 
papíře na topení anebo v sušičce, ale i v troubě 
na chalupě. Dobrým pomocníkem při výrobě 
křížal je vykrajovač jádřinců.

V zimě z křížal snadno připravuji voňavý čaj; 
kousky sušených jablek, rozinky a celou skořici 
zalévám vroucí vodou, nechám 10 minut odstát 
a dochutím medem a citronem. Dospělým mů-
žeme přidat rum. Čaj je dobrý i bez přísad, po-
máhá při střevních potížích, a když se pije večer, 
dobře se po něm spí. Křížaly se hodí jako zdravé 
„zobání“ u televize a chutnější než brambůrky.

Naše vnoučata, když si jdou ven hrát, nacpou 
si křížaly do kapes, což jim nahrazuje nezdravé 
sladkosti z obchodu.

Janina Maurerová

Kuřecí prsíčka s hruškami
Ingredience: 60 dkg kuřecích prsíček, 4 hruš-

ky, mletý zázvor, 2 dl šlehačky.

Oloupané a odjádřincované hrušky podli-
jeme trochu vodou a podusíme doměkka. Pak 
je i   s   trochou vody rozmixujeme. Okořeníme 
špetkou zázvoru a přidáme smetanu. Vaříme 

pomalým varem do zahoustnutí. Kuřecí prsa 
nakrájíme na plátky a na tuku je na pánvi ope-
čeme jako minutku (můžeme i grilovat pod ku-
chyňským grilem). Ihned podáváme, opečená 
prsíčka přeléváme hruškovou šťávou, do které 
zamícháme i  odvařený výpek.

Příloha: americké brambory, hranolky.

Letos se pracovalo také na odvodnění bytovek na Malé Moravě.                  Foto Petr Mahel
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Milé děti,
říká se, že nejlepším přítelem člověka je pes. 

No, o to nic, je to věrný druh. Ale vím ještě 
o   jednom kamarádu, který Vás potěší, pobaví 
a  k tomu navíc může taky předat kus moudrosti. 
Je to kniha.

Pro mladší děti skrývá krásné pohádky a ob-
rázky, pro starší děti příběhy plné dobrodružství 
a  fantazie anebo třeba také nové informace z  růz-
ných oblastí v naučných knihách a encyklopedi-
ích. Ať už tak nebo tak, je kniha skvělý přítel do 
nepohody, pro volné chvíle, když jsme nemocní 

Doplňovačka

a  nemůžeme z postele, a je také milým dárkem pro 
druhého.

Když jsem já byla malá, četla jsem na stromě. 
Měli jsme jich totiž kolem domu plno, a já si 
vždy našla nějaký rozvětvený, ve kterém jsem se 
uvelebila mezi větvemi a četla a četla... A zažíva-
la jsem se svými hrdiny plno úžasných životních 
cest a žila jejich příběh. A na světě je tolik knih! 
Můžete si vybrat takovou, která k vám promlou-
vá. Která je vám blízká. Která vás baví. A uvidíte, 
že vás nezklame. Přeju vám, milé děti, ať máte při 
výběru šťastnou ruku.                    Váš Olšováček

1. Dcera krále.
2. ........ a Vochomůrka.
3. Jemná, éterická bytost z pohádek.
4. Ošklivá čarodějnice.
5. Panák, postavený ze sněhu.
6. Hlavní postava příběhu.

Olšováček připravila
Radka Morbacherová
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Veršovánky
Helena Záchová

Maruška se z okna dívá,
ve větru se jabloň kývá.
Pod ní leží sladká jablíčka,
hraje si s nimi naše kočička.

Lukášek se vleče ze školy,
ach jo, zase dělat úkoly.
Vůbec se mu do nich nechce.
ale neboj, půjdou lehce.

Zábava na Severomoravské chatě
a následný úprk na vlak na nádraží v Podlesí

(Malá vzpomínka)
Před časem byla pořádaná zábava na Severo-

moravské chatě. Tyto zábavy se tam pořádaly 
docela pravidelně. Byly a jsou i mezi místními 
docela oblíbené. Ovšem vždy zůstávalo otázkou, 
jak se po zábavě dostat tam odsud domů.

Je zde několik možností. První možností je 
zde zůstat až do úplného vystřízlivění a přespat 
tu, případně se rekreovat dále. Druhou možnos-
tí je vyběhnout rovnou do tmy a běhat po lese 
a  dělat ze sebe lesního skřítka, nebo lesní vílu. 
Obé je možné. To dělat do doby, než vás zmůže 
únava a lehnete si rovnou mezi borůvčí, kap-
radiny, mech, lesní plody či houby. Tohle se to 
dá dělat až do úplného vystřízlivění, nebo také, 
dokud nenarazíte na „nasraného“ hajného, který 
vás seřve na dvě doby a z lesa vyžene.

Další možností je se nechat odvézt autem, tře-
ba taxi službou, nebo kamarádem či příbuzným. 
Je zde ovšem nebezpečí, že při takovéto jízdě za-
neřádíte auto. Takže raději také ne.

Nakonec zbývá ještě odvoz vlakem ze želez-
niční zastávky Podlesí. Je to ovšem kousek pěšky, 
i když je to pořád dolů kopcem. Nejdříve se jde 
strmým sešupem po sjezdovce (dá se jíti i okli-
kou po cestě), pak polní cestou do Vysokého 
Potoka a zde na železniční stanici. Výhodou je, 
že se při takovéto cestě dá rozumně vystřízlivět. 

Musí se ale z chaty vyjít včas, aby se nemuselo 
za vlakem na železniční zastávce dobíhat až do 
další zastávky ve Vlaském. I toto se párkrát stalo. 
Spíše ale dotyční šli rovnou pěšky až do Hanu-
šovic. Zde na nádraží vše dospali na lavičce ven-
ku až do příjezdu dalšího vlaku v požadovaném 
směru, což je na Šumperk, případně na Zábřeh. 
Obyčejně se stejně zaspí a jede se až dalším, nebo 
ještě dalším vlakem.

Naše skupina rozradostněných oslavenců se 
tehdy vydala na cestu pěšky na nádraží do Podle-
sí. Odchod z chaty se pořád odkládal ve smyslu, 
že je pořád čas. Pak ale již čas nebyl a bylo zá-
hodno cestu na nádraží vzít poklusem, nebo pří-
mo úprkem. Dobrá věc se podařila. Vlak se stihl 
(počkal na ně, když je viděli dobíhat k  vlaku). 
Docela se jim všem vrátila rovnováha, a  hlavně 
že bylo pořád veselo, se podařilo i trochu vystříz-
livět. Pak ještě zakoupit lístek u průvodčí a  po-
kusit se i trochu podřimovat. Což ale netrvalo 
dlouho, protože se muselo rychle vystupovat na 
nádraží v Hanušovicích a zde chytat další vlak.

Jen bych chtěl zde ještě upozornit na jednu 
zajímavost, a to na skutečnost, jak některá zdej-
ší rekreační zařízení v rámci obce Malá Morava 
přežila privatizaci a fungují docela dobře až do 
dnešní doby a některá se hned ekonomicky i per-
sonálně položila. Viz třeba například Severomo-

ravská chata je stále dobře prosperující podnik, 
ale třeba rekreační zařízení bývalého podniku 
ČSAO je vybydleno a zcela zničeno. Pak je něco 
mezi tím, jako třeba rekreační zařízení nahoře 
na konci Vojtíškova, nebo sice fungující ale také 
v nabídce ke koupi krásné rekreační zařízení 
opět ve Vojtíškově u kostela. Ale to je spíše otáz-
ka pro majitele těchto zařízení.

Ludvík Vrána

Jak ke svému jménu přišla Křivá Voda
(Povídka)
Před časem žil byl ve Vlaském jeden sedlák, 

co se obyčejně v hospodě vždy s každým hádal, 
nebo chlubil. Nikdy nezapomenul za každou vě-
tou říci „to je křivé“. Prostě všechno, co řekl, na-
konec ukončil slovy o křivosti. Až se mu začalo 
říkat „Křivák“.

Pak ale jednou vrchnost nabídla místním sed-
lákům k prodeji pole mezi Vlaským a Podlesím, 
tehdy to bylo městečko Krumperky. A aby to 
neměli daleko na svá nová pole, tak jim k tomu 
ještě nabídla možnost si vystavět svá hospodář-
ství v  údolíčku podél potoka. Vznikla tam nová 
vesnice.

Jedno z těch tamních hospodářství si také vy-
stavěl „Křivák“. Hospodařit uměl. Své hospodář-
ství ve Vlaském přenechal nejstaršímu synovi, 
aby na něm hospodařil a sám s ostatními dětmi 
(měl jich ještě šest, ale byly ještě malé) a  čelád-
kou si vystavěl nový dům, nové chlévy pro do-

bytek a maštaly pro koně. Pochopitelně došlo i 
na výsadbu ovocných stromků, založení nových 
včelstev, výsadbu rybízu a angreštu. Také si poří-
dil zahrádku na zeleninu a na pěstování léčivých 
bylinek.

Protože nebyl líný, tak si ještě vybudoval dílnu 
na opravu zemědělského nářadí a další dílnu pro 
práci se dřevem. A k tomu ještě zřídil samostat-
nou místnost na práci na tkalcovském stavu. Len 
se zde urodil vždycky, ať bylo počasí jakékoliv, 
a  tímto pádem navíc byla práce pro zimní veče-
ry. Někdy se ale na tkalcovském stavu pracovalo 
i celý rok, podle toho, jak byl čas. Ale přeci jen 
práce na poli byla vždycky přednější. Postavil 
i   velký čeledník, který stál zvlášť od ostatních 
budov a k tomu ještě vejminek pro již staré rodi-
če, o které se vzorně staral. Takto vznikl vlastně 
uzavřený dvůr. Na okraji dvora si ještě vystavěl 
sýpku a dvůr uzavřel krásnou velkou malovanou 
bránou. Ještě jej tak trochu vydláždil kamenem, 

který si sem svezl z polí. U  chlévů a maštale si 
vystavěl velké odkladiště pro hnůj a bazének 
pro močůvku. Toto pak jednou ročně vyvážel 
na pole, aby mu rodila co nejvíce úrody. V  rohu 
dvora si vykopal a opatřil studnu na pitnou vodu 
pro lidi i pro dobytek. Voda v ní byla dobrá 
a  hlavně studená jako křemen. Tak se tehdy ří-
kalo čisté vodě.

Do hospodářství skoro nic nekupoval. Skoro 
všechno si uměl vyrobit sám. Ale přeci jen některé 
věci koupit musel. A protože měl nahospodařeno, 
tak žádné dluhy neměl, a proto si mohl dovolit 
zakoupit skoro největší pole ve zdejší nové obci. 
Místní občané si jej pak zvolili za starostu. Toto 
označení a funkci mu ještě potvrdila vrchnost. 
No, a protože každá obec musí mít i nějaké jmé-
no, tak došlo vcelku k jednorázové dohodě, že se 
zdejší obec bude jmenovat po zdejším starostovi 
a  dobré vodě k tomu navíc. Takže Křivá Voda.

Farností a školou obec tato nově vzniklá byla 
přičleněna do městečka Krumperky, což je podle 
dnešního označení Podlesí. Nikomu to nevadilo, 
protože je to z Křivé Vody do Podlesí kousek ces-
ty. V pozdější době i pošta zde plnila své úkoly 
z  Podlesí. Nakonec sem zajížděl i autobu, a to 
několikráte denně. Sám jsem s ním zde několi-
krát jel. Ale bylo to ještě v minulém století. Dnes 
si to, že zde jezdil autobus, skoro nikdo nepama-
tuje. Doba se změnila, mnoho místních odsud 
odešlo, a to Němců (po válce), později i Čechů. 
Obec je nyní spíše polosamota a bydlí tam již jen 
chalupáři.

Ale všeho do času. Snad se zase dobré časy 
sem navrátí.

Ludvík Vrána

Hrušková bábovka
Ingredience: 1 a 2/3 hrnku polohrubé mou-

ky, 2/3 hrnku moučkového cukru, 1/2 balíčku 
vanilkového cukru, 1/2 kostky rostlinného 
tuku, 3 vejce, špetka soli, 2 lžičky prášku do 
pečiva, 5 dkg nahrubo nastrouhané čokolády, 
4-5 lžic na malé kostky nakrájených hrušek 
(i  kompotovaných), 1 lžíce citronové šťávy.

Tuk, moučkový a vanilkový cukr vymícháme 
a postupně přimícháme žloutky.

Mouku smícháme s práškem do pečiva, solí 
a  nastrouhanou čokoládou.

Tuto směs střídavě přidáváme s tuhým bílko-
vým sněhem do žloutkové hmoty a zlehka pro-
mícháváme.

Nakonec přidáme hrušky pokapané citrono-
vou šťávou. Těsto vlijeme do vymazané a vysypa-
né formy a upečeme.

Po vychladnutí vyklopíme a pocukrujeme 
moučkovým cukrem.
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Babské rady
na nachlazení

V zimě je nachlazení pochopitelné a dá se 
očekávat, že mu minimálně jednou za sezónu 
podlehneme. Není ale vyloučené ani nachlazení 
v létě, kdy to nečekáme. Promoknutí nebo pobyt 
v klimatizovaných prostorách, to jsou začátky 
letních „radovánek“ s čajem a únavou. Kašel při 
nachlazení je ale mnohdy otravný a rádi bychom 
se ho co nejdříve zbavili. V lékárně nám nabíd-
nou spektrum léků a my nevíme, co zabere zrov-
na na NÁŠ kašel, takže je asi jednodušší vyzkou-
šet některou z babských rad. Pokud nejde o  nic 
vážného, mohou náš problém vyřešit a ještě nás 
to vyjde levněji.

Bylinkový čaj pro všechny
Pro usnadnění vykašlávání je výborný bylin-

kový čaj. Hrst květů lípy, hrst květů jitrocele, hrst 
květů černého bezu a hrst drcených šípků zalije-
me litrem vroucí vody a necháme louhovat čtvrt 
hodiny. Směs poté scedíme a můžeme ji pro lepší 
chuť dosladit medem. Dobrou zprávou je, že ta-
kový čaj chutná i dětem.

Cibulová šťáva s cukrem
Na malé kousky nakrájenou cibuli pocukru-

jeme (nejlépe třtinovým cukrem) a necháme ji 
pustit šťávu. Tu potom používáme jako lék. Pro 
lepší účinky je možné jíst i kousky cibule.

Náš tip:Místo cukru lze osladíme cibuli me-
dem. Je zdravější.

Hřejme si vatu na prsou
Ona by měla vlastně hřát na hrudi nás. Vatu 

namočíme do teplého oleje (doporučuje se olej z 
cedrového dřeva nebo z rozmarýnu, ale není to 
podmínka), překryjeme igelitem a suchou ple-
nou nebo jinou látkou.

Mléčný drink s česnekem
Zní to možná až nechutně, ale takový drink 

pomáhá. Vymačkaný stroužek česnek přelijeme 
teplým mlékem, směs přecedíme a přidáme k ní 
trochu medu. Ti odvážnější mohou česnek sníst.

Přidejme si polštář
Abychom se v noci vyspali a kašel nás nenutil 

bdít, dáme si pod hlavu ještě jeden polštář, aby-
chom hlavu měli výš, než jak jsme zvyklí.

Ani při kašli bychom ale neměli podceňovat 
návštěvu lékaře. Některé potíže totiž česnek, ci-
bule, bylinky a polštář bohužel nevyřeší.

Zdroj: pruvodcevyzyvou.cz

Trápí vás plíseň na nohou? Pomoct může 
jedna běžná kuchyňská ingredience

Kožní mykóza je nepříjemné infekční onemocnění vyvolané houbami, které se často usadí na lidských 
nohou. Přestože se lidově nazývá plíseň, jejím původcem jsou nejčastěji dermatofyty nebo kvasinky. 
Jakmile se objeví, zakročte okamžitě. Skvělým pomocníkem je ocet!

Pod slovem plíseň si spousta lidí představí 
něco nečistého, zanedbaného, nehygienické-
ho. Není to tak. Můžete být ztělesněná čistota, 
a   snadno k ní přijdete jako slepý k houslím. 
Problém je, že infekce často není odhalena včas 
a   není hned léčena. Z prosté plísně na nohou 
pak mohou vzniknout i závažnější problémy.

Nohy potřebují dýchat
Někoho mykóza trápí častěji a opakovaně, 

jiný se jí úspěšně vyhýbá. Plíseň si klidně můžete 
přinést i z obchodu s obuví. Pokud si před vámi 
někdo zkoušel boty a byl nositelem tohoto one-
mocnění, nejste daleko od toho, aby se usídlilo 
i   na vašich nohách. Stejné nebezpečí číhá i na 
koupalištích, plovárnách či ve veřejných sprchách.

Plíseň miluje vlhké prostředí a zároveň nízký 
přístup kyslíku. Pocení chodidla v botě je tak pro 
tvorbu plísní naprosto ideální. Pokud bota není 
dobře odvětrávána a noha se extrémně potí po 
dlouhý časový úsek, dostává tato obtěžující cho-
roba přímo živnou půdu, aby se na končetinách 
vyskytla. Větší riziko je v případě zimní obuvi. 
Pokud máte takovou obuv na nohou v prosto-
rách interiéru příliš dlouho, plíseň může vznik-
nout i během několika hodin.

Jak se plísni vyhnout a nedat jí šanci
Během léta je to jednodušší, stačí chodit 

v  sandálech nebo v jiných v botách, které dob-
ře větrají. Ale i v zimě můžete dát vašim nohám 
správnou péči a předcházet tak mykotickým 
nepříjemnostem. Nevhodné jsou uzavřené 
sportovní boty nebo obuv z umělých materiálů. 
Pokud nosíte uzavřené kožené boty, je dobré se 
v  práci přezout například do pantoflí. Odborní-
ci doporučují nosit bavlněné ponožky namísto 
ponožek s vysokým podílem umělých vláken, 
ve kterých se noha více potí. Dobré je vyměnit 
zpocené bavlněné ponožky během dne za suché. 

Boty by se po každém vyzutí měly nechat dů-
kladně vyschnout, případně je vhodné je vystří-
dat a také vystříkat dezinfekčním prostředkem, 
který je to k tomu určený.

Jak poznáte, že vás mykóza navštívila
Začínající plíseň ve většině případů zpozoru-

jete mezi prsty, kůže je zarudlá, svědí a pálí. Na-
padá také nehty a může se rozšířit i na chodidla. 
Čím dříve plíseň nohou začnete léčit, tím lépe. 
Jedná se totiž nejen o zdravotní problém, ale 
i  o  problém společenský. Plíseň na nehtech roz-
hodně nevypadá dobře, natož pak v otevřených 
lodičkách nebo sandálech. Často se ji tak mnozí 
z nás snaží skrývat, což plísni jen prospívá.

Přírodní řešení a domácí léčba
Jestliže je plíseň v počáteční fázi, použijte na 

ni snadno dostupné a zároveň velmi účinné pro-
středky. Nejoblíbenější je ocet, může být i jableč-
ný. Jednoduše smíchejte ocet a vodu v poměru 
1:2 a nohy v tomto roztoku namočte každý den 
na 20 minut. I když plíseň ustoupí, opakujte po-
stup 2 až 3× týdně. Ocet je přírodní antibakteri-
ální činidlo, které vás plísně a infekcí zbaví zcela 
přirozeně.

Dalším skvělým přírodním řešením je čistý 
tea tree olej. Jakmile si umyjete nohy, pečlivě je 
osušte a aplikujte olej na všechna postižená mís-
ta. Můžete nohy předem namočit v teplé vodě 
po dobu dvaceti minut a poté za pomoci vato-
vého tamponu aplikovat olej na místa postižená 
infekcí a poté je zajistit pomocí obvazu. Nechte 
působit tak 1 hodinu a následně nohy opláchněte 
vlažnou vodou. Opět platí pravidlo, že je nutné 
postup opakovat do té doby, než infekce zcela 
zmizí. Pokud se plíseň nohou stále vrací, je dob-
ré navštívit dermatologa, který určí další léčbu

Zdroj: ireceptar.cz
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Na polské straně Králického Sněžníku vyrůs-
tá kontroverze budící stavba nové rozhledny. Na 
snímku je stav výstavby ze září letošního roku.  
           Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Od slůněte na Králičáku zmizely stovky tun odpadu
Tuny odpadu zmizely z úbočí Králického Sněžníku. Pracovníci odborné firmy dokončili likvidaci po-

zůstatků Liechtenstejnovy chaty. Místo zbořeniště vzniklo u proslulé sochy slůněte odpočinkové místo.
Ze zbořeniště a skládky odpadu pod vrcholem 

Králického Sněžníku zmizelo přes čtyři sta tun 
různých hmot: od betonu přes železo, ocel, sklo, 
cihly směsný komunální odpad až po nebezpeč-
né materiály obsahující azbest.

Po původní chatě zůstala jako připomínka 
nízká zídka, na jejím místě vzniklo i odpočinko-
vé místo a turisty zde tabule informuje o histo-
rii území a jeho přírodovědné hodnotě. Projekt 
v  hodnotě jedenáct milionů korun spolufinan-
covala dotace Evropské unie.

„Konečně se podařilo šetrně zlikvidovat sklád-
ku stavebního odpadu, která do národní přírodní 
rezervace opravdu nepatřila. Abychom zamezili 
poškození zdejší přírody, používal se pro trans-
port odpadu vrtulník, který jeho přesun k od-
voznímu místu vzdálenému necelé dva kilometry 
zvládl prakticky v řádu hodin. V tomto období 
také odvezl poslední zbytky vyřezané borovice 
kleče z hřebene Jeseníků,“ konstatoval Petr Šaj 
z  Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Liechsteinova chata byla vybudována v letech 
1906 až 1912. Její nejlepší časy se datují do obdo-
bí před druhou světovou válkou, pak začala kvůli 
špatné údržbě chátrat a v roce 1971 byla stržena.

Více než čtyři sta tun odpadu leželo uprostřed 
jednoho nejcennějších biotopů v České repub-
lice, takzvaném subalpinském bezlesí, kde své 
útočiště nachází mimo jiné celá řada vzácných 
druhů rostlin.

Před zahájením prací byly ze staveniště přesa-
zeny vzácné druhy rostlin, například jestřábník 
sněžnický. Ten je místním endemitem a nikde 
jinde na světě neroste.

„Paradoxem je, že zatímco z české strany Krá-
lického Sněžníku jsme ekologickou zátěž od-
stranili, na polské straně se zřejmě právě jedna 
taková vyrůstá. Rozdílný přístup k jednomu vý-
jimečnému území je opravdu zarážející a těžko 
pochopitelný. Příroda hranice nezná a nemá,“ 
uzavřel Petr Šaj.

Na mysli má rozhlednu, kterou staví investor 
na polské straně vrcholu hory. Stavba z betonu, 
oceli a laminátu neušla pozornosti ani účastní-
kům pochodu k prameni Moravy na začátku září.

„Ani mým kamarádům z Polska se ta rozhled-
na moc nelíbí. Na vrchol nepatří,“ míní jeden 
z  účastníků pochodu Jaromír Vítek.

Petr Krňávek
21. 9. 2021

Šumperský a jesenický deník

Nakládaný hermelín

Tvarohová pomazánka 
od víly Danielky
z Olšovské země

Suroviny: drcený černý pepř, nové koření, 
olej, 4 kuličky nového koření, 4 jalovčinky, 
8  kuliček pepře, 1 bobkový list, lžička tymiá-
nu, 1/2 lžičky papriky, 1/2 feferonky, 8 strouž-
ků česneku (nakrájený na plátky).

Hermelín se buď rozřízne na plátky či na men-
ší kousky, vrstva sýru se posype směsí koření, 
poklade se česnekem, přidáme tam bobkový list 
a zakapeme olejem, atd. Feferonka se tam může 
dát celá, nebo drcená. Hermelín by neměl v oleji 
plavat, naložený hermelín dáme do lednice a po 
týdnu můžeme konzumovat.

Jeden vaničkový tvaroh, na drobno nakrájet 
(podle chuti) cibuli, ředkvičku, kapii nebo pa-
priku. Trochu sušené papriky, sůl, pepř a jednu 
lžíci majolky. Smíchat a je hotovo. Podáváme 
s  pečivem.
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Malomoravské slavnosti 2021 objektivem Roberta Složila

Na Slavnostech vystoupili např. Elvis Revival, Noid Bárta - Inflagranti, Martin Harich a další.
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Pozvánka na fotbal

Naši fotbalisté zatím na úžasném třetím místě!

Zvýšení oplocení u hřiště v Podlesí

Sokol Malá Morava - TJ Libina „B“ 3:1

Po covidové pauze se znovu rozběhla fotbalová soutěž III. třídy skupiny 
A okresního přeboru. V říjnu zbývají týmu Sokol Malá Morava odehrát 
ještě dva zápasy, z nichž ten druhý hrají na svém domácím hřišti v Podlesí.

 Neděle 17. 10. ve 14:30 hod. Sokol Jedlí - Malá Morava
 Sobota 23. 10. ve 14:30 hod. Malá Morava - Sokol Brníčko
Sledujte plakáty, hlídejte hlášení obecního rozhlasu, ale hlavně - přijďte 

naše kluky povzbudit!

V srpnu se rozjela fotbalová III. třída okresního přeboru, v níž ve skupi-
ně A hrají také fotbalisté Sokola Malá Morava. Zde je přehled jejich dosa-
vadních výsledků a průběžná tabulka.

FK Hanušovice - Sokol Malá Morava 4:3 (1:2)
Hrálo se v sobotu 21. 8. od 16.30 hod., 70 diváků.
Sokol Malá Morava - FC Rovensko 2:0 (2:0)
Hrálo se v sobotu 28. 8. od 16:30 hod., 60 diváků.
Tatran Písařov - Sokol Malá Morava 1:3 (1:1)
Hrálo se v sobotu 4. 9. od 16:00 hod., 70 diváků.
Sokol Malá Morava - FK Šumperk „B“ 0:4 (0:1)
Hrálo se v sobotu 11. 9. od 16:00 hod., 60 diváků.
TJ Libina „B“ - Sokol Malá Morava 4:1 (0:0)
Hrálo se v neděli 19. 9. od 15:30 hod., 60 diváků.
Sokol Malá Morava - Sokol Jedlí 5:3 (2:2)
Hrálo se v sobotu 25. 9. od 15:30 hod., 45 diváků.
Sokol Brníčko - Sokol Malá Morava 2:0 (0:0)
Hrálo se v sobotu 2. 10. od 15:00 hod., 100 diváků.
Sokol Malá Morava - TJ Libina „B“ 3:1 (2:0)
Hrálo se v sobotu 9. 10. od 15:00 hod., 50 diváků.

Průběžná tabulka:
 1. FK Šumperk „B“ 7 7 0 0 45:6 21
 2. Tatran Písařov 8 5 0 3 17:19 15
 3. Sokol Malá Morava 8 4 0 4 17:19 12
 4. FK Hanušovice 7 4 0 3 15:16 11
 5. TJ Libina „B“ 8 4 0 4 16:21 11
 6. Sokol Brníčko 8 3 0 5 14:27 10
 7. FC Rovensko 8 2 0 6 12:24 7
 8. Sokol Jedlí 8 2 0 6 17:21 6

Libině jsme toho hodně dlužili, za prohru na 
hřišti soupeře, avšak bez posil z „A“ týmu Libiny 
to byl zápas o něčem jiném…

Do poloviny prvního poločasu jsme vedli 2:0 
po penaltě Čestmíra Jaroše (20. min.) a dorážky 
Jiřího Marinova (22 min.). První půli jsme Libi-
nu k ničemu nepustili, byli silní na míči a domi-
novali také v osobních soubojích.

Druhá půle byla z naší strany horší, zejména 
po červené kartě pro Matěje Ščamburu, či zranění 

předstopera Karla Žebery, narostlo soupeři po-
třebné sebevědomí a nás tyto skutečnosti dostali 
ještě více pod tlak. V 80. minutě Libina snižuje na 
1:2, my pouze bráníme a oprávněně se obáváme 
o výsledek. Libina nasazuje čerstvé dorostence 
a  nám síly docházejí. V závěru zápasu však potvr-
zuje výhru v 90. minutě opět Čestmír Jaroš.

Sokol Malá Morava z. s. se díky této výhře 
posouvá na 3. místo III. skupiny „A“ před 
Hanušovice.

Pevně věříme, že urveme opět tři body příští 
týden v neděli 17.10 od 14:30 hod v Jedlí a zabo-
jujeme o druhé místo!

Přijeďte nás podpořit!

Za Sokol Malá Morava z. s.
Bc. Petr Ceh

Sokolíci nelenili ani na podzim a rozhod-
li se zvýšit oplocení celé strany u lesa. Zvýšení 
o  2  metry, po obvodu 150 m.

Děkujeme členům, kteří se na tom podíleli: 
Petr Ceh, Jaroslav Kročil, Jiří Marinov, Tomáš 
Marinov, Miroslav Vávra, Daniel Blíhal, Jan 
Jouzek. Speciálně pak děkujeme Lukáši Hercigo-
vi za ochotu a pomoc.

Velice si vážíme ochoty udělat něco více pro 
náš klub, neboť to je to, co nás odlišuje od ostat-
ních týmů z okolí. Kde je vůle, je i cesta. 

Děkuji!

Za Sokol Malá Morava
Bc. Petr Ceh

Chcete také
přispívat do Devítky?

Naše adresa je:
devitkamm@seznam.cz
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