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Malá Morava oslavila výročí 660 let

Vážení občané Malé Moravy, vážení rodáci a bývalí občané, vážení 
hosté a návštěvníci,

dovolte mi, abych vás přivítal na oslavách šestistého šedesátého 
výročí od první písemné zmínky o naší obci.

Naše pozvání přijali i tito významní hosté:
Mgr. Zdeněk Brož – starosta města Šumperk
Josef Janíček – člen Zastupitelstva Olomouckého  kraje
Ing. Zdeněk Muroň – člen Zastupitelstva Olomouckého kraje
Ing. Vladimír Černín -  starosta města Staré Město
Oldřich Tanert – starosta obce Ruda nad Moravou
Pan farář Bohuslav Smiešný

Historie naší obce je velmi bohatá. První zmínka o samotné vesni-
ci Malá Morava pochází již z roku 1350, kdy byla součástí kolštejn-
ského panství. Byla to výhradně německy osídlená vesnice, která 
měla v 19. století až 900 obyvatel. Současná podoba obce vznikla 
postupným připojováním okolních samostatných vesnic, ležících na 
severních svazích Hrubého lesa a jižních svazích masivu Králického 
Sněžníku k jedinému správnímu středisku. Již v roce 1954 bylo k 
Malé Moravě připojeno Sklené, v roce 1960 následovala integrace 

Vlaského, Vojtíškova, Vysoké, Vysokého a Zlatého Potoka. V roce 
1980 se tento proces uzavřel připojením bývalého městečka Podlesí 
s osadou Křivá Voda.

V letošním roce se uzavřelo 660 let historie a obec určitě čeka-
jí další roky, desetiletí a staletí. Je na nás občanech, jaká ta další 
období budou.

Měli bychom vytvořit takové podmínky, aby se obec stala místem 
příjemného bydlení a odpočinku.

Přeji nám všem, aby toto výročí posílilo naše sebevědomí přísluš-
nosti k obci, která má tak dlouhou historii a je naším domovem. 
Udělejme každý z nás něco málo proto, aby naše obec Malá Morava 
rostla do krásy.

Na závěr by sem rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na zajištění těchto oslav a také sponzorům této akce.

Přeji Vám všem pěknou zábavu

Antonín Marinov
starosta obce
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Malá Morava uvítala své rodáky
MALÁ MORAVA – Takové velké oslavy obyvatelé Malé Morava a 

okolí nepamatují. Oslavy 660. výročí založení obce se zde konaly po 
celou sobotu 14. srpna, byla to také příležitost, kdy se v Malé Moravě 
sešli i bývalí rodáci.
Řada z nich přijela ze vzdálenějších míst republiky, někteří vážili 

cestu i ze zahraničí.
„Akci jsme připravovali déle než rok, především jsme se snažili získat 

kontakty i na bývalé obyvatele Malé Moravy a tehdejších okolních obcí, 
které byly dříve samostatné. Sraz rodáků jsme také dlouho propagova-
li, lidem jsme rozeslali pozvánky. Zájem byl velký, několik rodin přijelo 
z Německa i ze Slovenska,“ řekl organizátor akce Antonín Pospíchal, 
který z Malé Moravy rovněž pochází a nyní pracuje v Praze.

Oslavy se odehrávaly na fotbalovém hřišti v Podlesí, pro návštěv-
níky byl připraven celodenní program i se závěrečnou taneční zába-
vou. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet nejrůznější atrakce, sledovat 
ukázku bitvy o Sudety i prezentaci policejní práce. Největší zájem 
byl o výstavu fotografií pod obřím stanem, která mapuje život Malé 
Moravy od začátku minulého století. Především nad fotografiemi 
bývalých obyvatel někteří rodáci trávili desítky minut.

„Odhaduji, že počet návštěvníků přesáhne tisícovku, bývalých 
obyvatel sem přijelo hodně. Malá Morava má několik místních částí, 
které byly dříve samostatné vesnice se stovkami obyvatel, po odsunu 
sudetských Němců se okolí Malé Moravy vylidnilo,“ řekl starosta 
Malé Moravy Antonín Marinov.

Rodáci vzpomínali nad fotografiemi s dojetím
Na sobotní sraz rodáků při příležitosti 660 výročí od založení 

obce Malá Morava přijel i jednasedmdesátiletý Hermann Homola z 
německého Frankfurtu. Narodil se zde a jako jeden z mála občanů 
s německým občanstvím v Malé Moravě po válce zůstal. Nad his-
torickými fotografiemi zachycující část tehdejších Sudet byl velmi 
dojatý.

„Žil jsem zde do roku 1969, pak jsem se legálně vystěhoval, pro-
tože jsem měl stále německé občanství. Vracím se sem za bratrem, 
na hřbitově mám pochované rodiče a dnes jsem zde například potkal 
spolužačku, kterou jsem 45 let neviděl. Ale velmi se to zde změnilo, 
řada domů zmizela. Například Podlesí bývalo téměř malé městečko, 
velmi malebné,“ řekl Hermann Homola.

Snímky staré desítky let si prohlížel i František Brokeš, který se 
před dvaašedesáti lety narodil ve Vysoké. „Byl jsem první dítě, které 
se tam poválečným osídlencům Sudet narodilo. Rodiče do zdejšího 
pohraničí přišli z Rumunska, pracovali stejně jako tam v zeměděl-
ství, takže si zde zvykli poměrně rychle. Stejně jako v Rumunsku 
museli tady těžce dřít, bylo nás devět dětí. Vzpomínám na dětství ve 
zdejším kraji velmi rád,“ nostalgicky konstatoval František Brokeš.

Podobně příjemné vzpomínky má Eva Tóthová ze Šumperka, kte-
rá se narodila ve Vlaském, její rodiče rovněž přišli po válce osídlit 
pohraničí. „Pamatuji si, že zde bylo po Sudetských Němcích hodně 
prázdných domů, některé i docela pěkné. V roce 1960 přijela armáda 
a buldozery opuštěná stavení srovnaly se zemí. Nyní si ráda čtu o 
historii zdejšího kraje, v době první republiky zde bývaly velké ves-
nice, ale ty již neexistují,“ zavzpomínala Eva Tóthová.

Malá Morava nyní zahrnuje devět místních částí, z nich některé 
bývaly samostatné celky. Například Podlesí mělo před válkou přes 
sedm stovek obyvatel, drtivou většinu tvořili Němci.

„Zdejší kraj má velmi pohnutou historii, po odsunu sudetských 
Němců zbyla polovina domů neosídlených a nakonec byly zbourány,“ 
vysvětlil starosta Malé Moravy Antonín Marinov.

Hana Kubová
Šumperský a Jesenický deník, 16. 8. 2010

Foto Arnošt Juránek
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Na oslavách se také bojovalo a střílelo

Součástí oslav 660. výročí obce Malá Morava byla teké vojen-
sko-historická ukázka členů klubů vojenské historie. Přítomní 
diváci mohli vidět inscenaci hraničního incidentu z roku 1938.

A tak se na oslavách také bojovalo a střílelo. K vidění byli 
vojáci a četníci v dobových uniformách, historická bojová vozi-
dla, ale i celá řada dalších herců v dobových kostýmech.

Více fotografií a odkazů na videa z této přehlídky můžete najít 
na webových stránkách:

www. obecmalamorava.cz
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Malé fotografické album Devítky
z oslav 660. výročí obce Malá Morava

Jistě nám dáte za pravdu, že oslavy 660. 
výročí první zmínky o vesnici Malá Morava 
se staly v měřítku obce nebývalou údálostí.

Organizátoři nezapomněli téměř na nic, a 
tak se všichni ti, kdo v jedné z devíti vesnic 
dnešní obce Malá Morava alespoň chvíli žili, 

mohli těšit nejen na bohatý program, ale i 
na své přátele a kamarády, s nimž se třeba 
dlouhá léta neviděli.

Jen obtížně se dá atmosféra této výjimeč-
né události popsat slovy. Proto přijměte 
pozvání na naši malou fotografickou exkurzi 

do Podlesí, kde se v sobotu 14. srpna 2010 
uskutečnil historicky první sjezd malomo-
ravských rodáků. Třeba i vy zde najdete své 
známé a kamarády z dětství...

Text a foto
Arnošt Juránek
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Zápis z 19. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 17. 6. 2010 v sále kulturního domu v Malé Moravě

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + + + +

Přítomní členové zastupitelstva obce: Ceh František (1), 
Köhler Walter (2; od 16.13 hod.), Kubaník Milan (3), Marinov Anto-
nín (4), Klimešová Emílie (5), Ščambura Rostislav (6), Mgr. Šikula 
Radovan (7), Temňák Josef (8), 

Přítomni občané: Kladivová Václava, p. Kladiva, Šlégrová Anna, 
Réda Jan, Svoboda Karel, Kubaníková Anna, Marinová Svatoslava, 
Nosková Marie, Mahelová Klára, Čermák Josef, Čermáková Marie, 
Mlčůchová Vlasta.

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

Program jednání:

1. Schválení programu jednání.
2. Volba zapisovatele z jednání.
3. Volba ověřovatelů z jednání.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
5. Závěrečný účet obce za rok 2009.
6. Rozpočtové změny č. 1/2010.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až květen 2010.
8. Výběr dodavatele na realizaci energetických úspor v MŠ Malá 

Morava.
9. Výběr dodavatele na 1. etapu rekonstrukce vodovodu v Podlesí.
10. Vyhlášení výběrového řízení na realizaci rozšíření veřejného 

osvětlení ve Vojtíškově.
11. Kalkulace vodného za rok 2009.
12. Souhlas s přijetím dotace pro hasiče.
13. Souhlas s bezúplatným převodem majetku.
14. Souhlas se stavbami:
- zemědělská stavba s bytem,
- přípojka nízkého napětí,
- rybníky Vysoký Potok.
15. Žádost o příspěvek:
- Alienteam,
- Ing. Lukáš Kňáva.
16. Pronájmy bytů.
17. Záměr pronájmu pozemků:
- Kutnarová,
- Marinov ml.,
- Pánková.
18. Záměr prodeje:
- Vojtíškov.
19. Prodej pozemků:
- Malá Morava.
20. Zrušení limitu mobilních telefonů.
21. Výsledek kontroly Finančního úřadu Šumperk.
22. Zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce.
23. Diskuse.
24. Závěr jednání.
2010/19/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
2010/19/02: ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní 

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

3. Určení ověřovatelů zápisu
2010/19/03: ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu 

paní Emílii Klimešovou a pana Františka Cehu.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + + + +

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení a zprávou o činnos-

ti obecního úřadu v uplynulém období. Nebyly žádné připomínky.

Zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou o plnění usne-
sení z minulého zasedání.

5. Závěrečný účet obce za rok 2009
ZO projednalo závěrečný účet obce Malá Morava, tj. údaje o 

výsledku celoročního hospodaření. Závěrečný účet obsahuje mimo 
jiné zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, výsledek 
hospodaření obce + rozvaha, výsledek hospodaření fondů FRB a SF, 
hodnotící zprávu finančního hospodaření obce, Výsledek hospodaře-
ní MŠ, Výsledek inventarizace a ukazatel dluhové služby. 

Příjmy celkem po konsolidaci - 10 283 164,22 Kč
Výdaje celkem po konsolidaci - 10 728 812,83 Kč
Bylo zapojeno financování ve výši - 445 648,62 Kč.
Zůstatky bankovních účtů:
Běžný účet: 2 608 020,37 Kč
Fond rozvoje bydlení: 122 438,77 Kč.
Sociální fond: 131 096,02 Kč.
K zveřejněnému návrhu závěrečného účtu za rok 2008 nebyly žád-

né připomínky zastupitelů ani občanů.
2010/19/05: ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce za 

rok 2009, a to bez výhrad.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + + + +

6. Rozpočtové změny č. 1/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 1/2010, včetně 

důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 1 067 515,- Kč 
a výdajích + 1 602 515,- Kč – 535.000,- Kč podle jednotlivých kapitol. 
Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu (k 
nahlédnutí na www.obecmalamorava.cz nebo na obecním úřadě).

2010/19/04: ZO schvaluje rozpočtové změny č.1/2010.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + + + +

7. Výsledek hospodaření obce za období leden až květen 2010.
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospo-

daření obce v uvedeném období.
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o výsledku hospoda-

ření obce v období leden až květen 2010.

8. Výběr dodavatele na realizaci energetických úspor v MŠ 
Malá Morava

Na základě usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení výběrového 
řízení a ustanovení výběrové komise pro výběr dodavatele, bylo roze-
sláno celkem 15 nabídek jednotlivým firmám. Na výzvu reagovaly 
a nabídku zaslaly tyto firmy: Stavrel v. o. s., Prumhor spol. s. r. o., 
IPS engineering, a. s., Tomáš Vybíhal, K&P Stavby Therm s. r. o., 
Jaroslav Ceh, Karel Zelinka, Agrostav a. s., Agile spol. s r. o., S.M. 
- Olomouc.

Dne 11. 5. 2010 proběhlo zasedání výběrové komise. Protokol o 
hodnocení předložených nabídek je přílohou důvodové zprávy. Sedm 
nabídek bylo z důvodu neúplnosti vyřazeno. Nejnižší cenu ve výši 1 
525 004,46 Kč nabídla společnost S.M. – Olomouc. S touto společnos-
tí byla také uzavřena smlouva o dílo.

Zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou o výběru doda-
vatele na realizaci energetických úspor v Mateřské škole 
Malá Morava.

9. Výběr dodavatele na realizaci 1. etapy rekonstrukce 
vodovodu v Podlesí

Na základě souhlasu Zastupitelstva obce Malá Morava s provede-
ním rekonstrukce části vodovodu v Podlesí, byly osloveny stavební 
firmy na výběr dodavatele na provedení této opravy. Nabídka byla 
rovněž zveřejněna na internetu. Oslovené firmy: Stavrel v. o. s. 
Hanušovice, Vakstav spol. s. r. o. Jablonné nad Orlicí, IPS enginee-
ring, a. s., Ostrava. Na nabídku reagovaly všechny oslovené společ-
nosti s těmito cenami:

Stavrel: 521 090,- Kč (včetně DPH)
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Vakstav: 475 400,- Kč (včetně DPH), varianta s uložením zeminy 

v místě 457.760,- Kč
IPS: 390 455,- Kč (včetně DPH)
V 16.13 hod. se dostavil na jednání pan Walter Köhler.
2010/19/06: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekon-

strukci části vodovodu v Podlesí se společností IPS enginee-
ring, a. s., Ostrava.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/07: ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku od Olo-
mouckého kraje na rekonstrukci části vodovodu v Podlesí.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

10. Výběrové řízení na realizaci rozšíření veřejného osvět-
lení ve Vojtíškově

Obec má kompletně připravenou stavební dokumentaci a staveb-
ní povolení na již schválenou akci „Rozšíření veřejného osvětlení 
ve Vojtíškově“. Z tohoto důvodu starosta navrhl vyhlásit výběrové 
řízení na výběr dodavatele a ustanovit členy komise, kteří prove-
dou výběr dodavatele a doporučí firmu, s kterou podepíše starosta 
smlouvu o dílo. Za členy komise byli delegováni tito členové zastu-
pitelstva: Milan Kubaník, Emílie Klimešová, Josef Temňák, Martin 
Tóth a Antonín Marinov.

2010/19/08: ZO vyhlašuje výběrové řízení na výběr dodava-
tele na rozšíření osvětlení ve Vojtíškově.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/09: ZO jmenuje členy výběrové komise Milana 
Kubaníka, Emílii Klimešovou, Josefa Temňáka, Martina 
Tótha a Antonína Marinova.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/10: ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o 
dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení na základě závaz-
ného stanoviska výběrové komise.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

11. Kalkulace ceny vodného za rok 2009
Ve smyslu §36 odst.5 zákona 274/2001 (ve znění pozdějších před-

pisů) je povinností provozovatele jednou ročně zveřejňovat jasné a 
úplné informace o výpočtu ceny vodného a stočného. Na základě 
Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR byly zpracová-
ny přílohy podle uvedené metodiky a budou zveřejněny i na inter-
netových stránkách obce. Obec Malá Morava vlastní a provozuje 5 
vodovodů v jednotlivých místních částech Malá Morava, Vojtíškov, 
Podlesí a Vysoký Potok a stočné neúčtuje. Zveřejněná kalkulace je 
společná za všechny vodovody. Na programu jednání je stanovit 
cenu za 1 m3 pitné vody odebrané z obecních vodovodů v roce 2010. 
Starosta navrhl oproti loňsku základ ceny snížit tak, aby částka ve 
výsledku s připočtením 10 procent DPH byla na stejné úrovni jako 
v roce 2009. Důvodem je skutečnost, že se obec stala plátcem DPH, 
které musí uplatňovat i pro prodeji pitné vody a také snaha kvůli 
této skutečnosti nezvyšovat cenu pro konečného spotřebitele.

Kalkul vody je přílohou č. 2 tohoto zápisu (k nahlédnutí na www.
obecmalamorava.cz nebo na obecním úřadě).

Zastupitelé obce byli seznámeni s výpočtem ceny vodného.

2010/19/11: ZO stanovuje cenu za odběr pitné vody z obec-
ních vodovodů v roce 2010 ve výši 17,- Kč včetně 10 % DPH

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

12. Souhlas s přijetím dotace pro Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů obce

Obec uspěla se žádostí o dotaci na finanční podporu JSDH. Olo-
moucký kraj schválil příspěvek ve výši 60 000,- Kč a to formou 
daru. 

Zastupitel obce pan Martin Tóth se ptá, zda někdo darované věci 
fyzicky viděl a v jakém jsou stavu.

Starosta: Olomoucký kraj vyhlásí výběrové řízení na dodávku 
zásahových prostředků a následně je předá obcím jako dar. Bude se 
jednat o nové a nepoužité předměty.

2010/19/12: ZO schvaluje přijetí daru od Olomouckého kra-
je v rozsahu 1× motorová pila, 1× přenosný a zásahový žebřík 
a 4× kapesní analogová radiostanice.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/13: ZO schvaluje znění darovací smlouvy mezi Olo-
mouckým krajem a Obcí Malá Morava o bezúplatném převo-
du majetku pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů zřizo-

vané Obcí Malá Morava.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

13. Souhlas s bezúplatným převodem majetku
Správní rada Nadace Franze Schuberta na svém zasedání rozhod-

la o zániku a likvidaci společnosti. Důvodem je dnes nevyhovující 
právní forma (nadace fyzických osob). Rozhodla se také bezplatně 
nabídnout veškerý svůj majetek obci. Nadační jmění je tvořeno movitým 
majetkem v celkové hodnotě 587 000 Kč.

2010/19/14: ZO schvaluje bezúplatný převod majetku Nada-
ce Franze Schuberta Vysoká u Malé Moravy do vlastnictví 
Obce Malá Morava v celkové výši 587 000,- Kč.

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

14. Souhlas se stavbami
14.1. Lukáš Myška
Stavebník pan Lukáš Myška, v zastoupení Jarmily Václavkové, 

požádal o souhlas se stavbou zemědělské stavby s bytem na pozem-
cích č. 113, 120/1, 697 a 734 v k. ú. Vysoký Potok. Podrobné infor-
mace jsou v příloze důvodové zprávy. Zároveň požádal o uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na elektric-
kou přípojku na obecních pozemcích p. č. 113 a 697 v k. ú. Vysoký 
Potok.

2010/19/15: ZO souhlasí se stavbou zemědělské stavby s 
bytem na pozemcích č. 113, 120/1, 697 a 734 v k. ú. Vysoký 
Potok.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/16: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene na elektrickou přípojku 
na obecních pozemcích p. č. 113 a 697 v k. ú. Vysoký Potok.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

14.2. Kabelová přípojka nízkého napětí
Dne 11. 6. 2010 požádal projektant Miroslav Pavelka obec o vyjá-

dření k projektové dokumentaci na akci Vojtíškov - Čihánek stav-
ba kabelové přípojky nízkého napětí. Zároveň je předložen návrh 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích 
1818, 1813/5 a 54 v k. ú. Vojtíškov.

2010/19/17: ZO souhlasí se stavbou kabelové přípojky nízké-
ho napětí v rámci akce Vojtíškov - Čihánek.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/18: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene na elektrickou přípoj-
ku na obecních pozemcích p. č. 1818, 1813/5 a 54 v k. ú. Voj-
tíškov.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

14.3. Rybníky
Stavebník pan Walter Köhler požádal o souhlas s výstavbou ryb-

níků. Rybníky budou umístěny na pozemcích parc. č. 10/1 a 10/2, v k. 
ú. Zlatý Potok. Místo se nachází za kravínem ve Vysokém Potoku.

Mgr. Šikula by rád viděl projekt na tuto akci.
2010/19/19: ZO souhlasí se stavbou rybníků na pozemcích 

parc. č. 10/1 a 10/2, v k. ú. Zlatý Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

15. Žádosti o finanční příspěvky
15.1. Alienteam
O příspěvek na činnost klubu opakovaně požádal Mgr. Šikula. V 

letošním roce se jedná již o druhou žádost. O příspěvcích bylo jedná-
no na minulém zasedání zastupitelstva, kdy bylo sdružení poskytnu-
to 40 000,- Kč na výstavbu hřiště v Malé Moravě.

Na základě výsledků jednání na minulém zasedání zastupitelstva 
obce kdy bylo schváleno poskytnutí pouze jedné finanční podpory 
sdružení, starosta navrhl neposkytnout požadovaný příspěvek.

Zastupitel Martin Tóth navrhuje, aby v případě dostatku finanč-
ních prostředků byl příspěvek poskytnut.

Starosta je ochoten poskytnou příspěvek přísně účelově pouze na 
pořádání kulturních a sportovních akcí a ne na provozní náklady 
jako jsou vedení účtu, účetnictví, poplatky a podobně. Po krátké dis-
kuzi informoval Mgr. Šikula přítomné o tom, že stahuje svoji žádost 
z programu jednání a příspěvek nepožaduje.

15. 2. Umělecký festival Zlaté ruce
O příspěvek za pořadatele požádal Ing. Lukáš Kňáva. Ve spolu-
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práci s nadačním fondem NIKÉ, který podporuje charitativní pro-
jekty, organizuje 1. ročník týdenního uměleckého festivalu s názvem 
ZLATÉ RUCE. Festivalu se zúčastní přední výtvarníci z celé České 
republiky, kteří zde budou vystavovat svá díla. Rovněž zde bude osm 
profesionálních řezbářů vyřezávat až dvoumetrové sochy přímo před 
zraky návštěvníků. Na závěr proběhne dražba vybraných umělec-
kých děl a část vydražených prostředků bude použita na zajištění 
ozdravného pobytu onkologicky nemocných dětí v naší obci, v chalu-
pě Pod Sviní horou.

2010/19/20: ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 5 000,- Kč + DPH na konání uměleckého festivalu Zla-
té ruce formou platby za reklamu.

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

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

Podlesí 38. Byt je možno pronajmout ihned. Na základě zveřejnění 
oznámení byly doručeny žádosti těchto zájemců:

František Ceh, Monika Fauterová, Ličková Jaroslava.
Jeden uchazeč nesplnil podmínku nutnou k pronájmu bytu. Je 

dlužníkem obce a v tomto případě se nedoporučuje uzavřít nájemní 
smlouvu.

2010/19/21: ZO schvaluje poskytnutí pronájmu bytu v Pod-
lesí čp. 38 panu Františku Cehovi.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

17. Záměr pronájmu
17.1. Manželé Kutnarovi
Dne 10. 6. 2010 požádala Zdeňka Kutnarová o prodej části pozem-

ku p. č. st. 227 – zastavěná plocha a p. č. 290/1 v k. ú. Malá Morava. 
Tento pozemek je zčásti zastavěn stavbou hospodářské budovy, kte-
rou manželé Kutnarovi vlastní a užívají, stejně jako dvůr okolo. Dal-
ší část pozemku p. č. 290/1 – trvalý travní porost již řadu let užívají 
jako zahradu a chtěli by jej pronajmout. Pozemek není nikým jiným 
užíván, a tudíž nic nebrání jeho odprodeji nebo pronájmu.

2010/19/22: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku 
p.č. 290/1 v k.ú. Malá Morava.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2010/19/23: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 
290/1 a p. č. st. 227 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

17.2. Antonín Marinov ml.
Starosta obce Antonín Marinov ml. požádal o pronájem části 

pozemku p. č. st. 226 a části p. č. 283/10 – orná půda v k. ú. Malá 
Morava. Jedná se o zahradu, která byla vždy užívána nájemcem 
bytu, který má v současnosti pronajatý.

2010/19/24: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. 
č. 283/10 a p. č. st. 226 v k. ú. Malá Morava.

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

17.3. Zdena Pánková a Marie Nosková
Žadatelka Zdena Pánková požádala o pronájem zahrady, kterou 

užívá. Při jednání na místě také s paní Marií Noskovou, která má 
rovněž zájem o pronájem, byly dohodnuty hranice současných zahrá-
dek a následně pronajatého pozemku.

2010/19/25: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. 
č. 283/8, 283/2 a p. č. st. 224 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

18. Záměr prodeje Vojtíškov
Dne 10. 6. 2010 ústně požádali Manželé Temňákovi o prodej 

pozemku p. č. 1809 – ostatní plocha o výměře 234 m2 v k. ú. Voj-
tíškov. Tento pozemek je zčásti zastavěn stavbou stodoly, kterou 
vlastní. Nachází se také uvnitř oploceného areálu, který vlastní a 
užívají. Pozemek není nikým jiným užíván, neslouží jako veřejná 
komunikace a tudíž nic nebrání jeho odprodeji.

2010/18/26: ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1809, 
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 234 m2 v k. ú. Voj-
tíškov

Hlasování: 8:0:1 (schváleno)

19. prodej pozemků
Na jednání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2008 byl schválen záměr 

prodeje části parcely 283/10 – orná půda, nyní p. č. 283/13 – orná 
půda o výměře 150 m2 v k. ú. Malá Morava. O odkoupení požádal 
Mgr. Šikula. Na tomto pozemku ovšem mají již více než 30 let zří-
zenou zahradu manželé Marinovi, kteří měli již v minulosti zájem 
o odkoupení tohoto pozemku. Mají zde postaven skleník, fóliovník 
a pozemek i fyzicky užívají. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn a k 
žádosti Mgr. Šikuly se přihlásili také manželé Svatoslava a Antonín 
Marinovi, kteří mají rovněž zájem tento pozemek odkoupit.

Mgr. Šikula informoval přítomné, že uvedený pozemek chtěl 
použít pro směnu za jinou část pozemku, kterou užívá.

2010/19/27: ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 283/10 
– orná půda, a to nově vzniklého pozemku p. č. 283/13 – orná 
půda o výměře 150 m2 v k. ú. Malá Morava, za cenu 10 Kč/m2 

+ náklady spojené s převodem  manželům Antonínovi a Sva-
toslavě Marinovým.

Hlasování: 8:1:0 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + + o +

20. Zrušení limitů mobilních telefonů
2010/19/28: ZO ruší stanovený limit za užívání služebních 

mobilních telefonů.
Hlasování: 8:1:0 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + - + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ × + + + + - + +

21. Výsledek kontroly FÚ Šumperk
Dne 14. 5. 2010 u obce proběhla kontrola Finančního úřadu Šum-

perk, která byla zaměřena na správnost účtování ve vztahu k DPH 
a na ověření skutečností k údajům uvedeným v podaném přiznání k 
DPH. Šetřením nebylo zjištěno porušení zákona.
Členové zastupitelstva byli seznámeni se zprávou o provedené 

kontrole.

22. Začátek projednávání návrhu zadání územního plánu obce
Městský úřad, jako pořizovatel územního plánu, oznámil začátek 

projednávání návrhu zadání ÚP. Návrh je vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu 30ti dnů, tj. od 10. 6. 2010 do 9. 7. 2010 na MěÚ 
Šumperk, odbor strategického rozvoje, dveře č. 307, na interneto-
vých stránkách www.sumperk.cz (odkaz v levé liště, Úřední deska) a 
na Obecním úřadě Malá Morava, v zasedací místnosti nebo na www. 
obecmalamorava.cz (odkaz v pravé liště Dokumenty obecního úřadu, 
územní plán). V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky 
a návrhy.
Členové zastupitelstva byli seznámeni s informací o stavu 

projednávání územního plánu.

23. Diskuse
Člen zastupitelstva pan Martin Tóth se informuje o stavu jeho 

stížnosti na chov psů u paní Kurečkové a stav směny pozemků ve 
Vysoké.

Mgr. Šikula zve přítomné na zahájení provozu hřiště v Malé 
Moravě.

Paní Mahelová Klára si stěžuje na provoz traktorů v okolí kostela, 
kde je zákaz vjezdu.

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Mari-
nov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a 
v 17.00 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 6. 2010

Ověřovatelé zápisu: Emílie Klimešová, František Ceh
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov
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Zápis z 20. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 12. 8. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 16.00 hod.

Přítomní členové zastupitelstva obce: Ceh František (1), 
Köhler Walter (2), Kubaník Milan (3), Marinov Antonín (4), Klime-
šová Emílie (5), Ščambura Rostislav (6), Tóth Martin (9)

Z jednání omluven: Josef Temňák (8)

Z jednání neomuven: Mgr. Radovan Šikula (7)

Přítomni občané: Miroslav Bobalík, Vlasta Bobalíková, Anna 
Horáčková, Vlaďka Gybasová.

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

Program jednání:
1. Schválení programu jednání.
2. Volba zapisovatele z jednání.
3. Volba ověřovatelů zápisu z jednání.
4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
5. Rozpočtové změny 2/2010.
6. Souhlas s přijetím dotace.
7. Partnerská smlouva s Městem Šumperk.
8. Smlouva o věcném břemeni.
9. Souhlas se stavbou ČOV.
10. Souhlas se stavbou Severomoravská chata.
11. Výkup pozemku pod komunikací.
12. Stanovení prodejních cen.
13. Diskuse.
14. Závěr jednání.
2010/20/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2. Určení zapisovatele z jednání
2010/20/02: ZO schvaluje zapisovatelkou z jednání paní 

Simonu Pospíchalovou.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

3. Určení ověřovatelů zápisu
2010/20/03: ZO schvaluje jako ověřovatele tohoto zápisu 

pana Waltra Köhlera a pana Milana Kubaníka.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení a zprávou o čin-

nosti obecního úřadu v uplynulém období. Nebyly žádné připomín-
ky.

Zastupitelé obce byli seznámeni se zprávou o plnění usne-
sení z minulého zasedání.

5. Rozpočtové změny č. 2/2010
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 2/2010, včetně 

důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech o 32 500,- Kč a 
výdajích o 32 500,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění 
rozpočtových změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu (k nahlédnutí na 
obecním úřadě nebo na www.obecmalamorava.cz).

2010/20/04: ZO schvaluje rozpočtové změny č.2/2010.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

6. Souhlas s přijetím dotace
Obec Malá Morava uspěla se žádostí o dotaci na obnovu vodovodu 

v Podlesí a bude podpořena částkou 290 000,- Kč vč. DPH. Při sta-
novení výše podpory, podle aktuálnosti v době posuzování žádosti, 
Olomoucký kraj vycházel z průměrné ceny vodného na území kraje, 
které je v současnosti ve výši 29,- Kč. Kraj navrhl snížit dotaci na 
celkem 58 % předpokládaných nákladů, a to z důvodu, že obec má 
podprůměrnou cenu vody.

2010/20/05: ZO souhlasí s přijetím dotace na opravu havárie 
stavu vodovodu v místní části Podlesí ve výši 290.000,- Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2010/20/06: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnu-
tí dotace na opravu havárie stavu vodovodu v místní části 
Podlesí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

7. Partnerská smlouva s Městem Šumperk
Dne 28. 5. 2009 byla zastupitelstvem obce schválena spolupráce s 

Městem Šumperk v rámci splnění ustanovení zákona o informačním 
systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autori-
zované konverze dokumentů. Obci byla doručena partnerská smlou-
va pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová 
služba“. Přílohou podkladů k jednání je návrh smlouvy, včetně sta-
novení nákladů jednotlivých obcí na provoz TC a eSSl. Pro naši obec 
to znamená roční poplatek ve výši 6 296,20 Kč.

2010/20/07: ZO souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy 
pro projekt Technologické centrum ORP a elektronická spi-
sová služba.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

8. Smlouva o věcném břemeni
Společnost ČEZ Distribuce, v zastoupení společnosti ELRAM JS, 

Šumperk obci zaslala k podpisu smlouvu o věcném břemeni ke zří-
zení elektrické přípojky „Podlesí-RD p. Divišová p. č. 177, přípojka 
NNv“. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za dohodnutou cenu 1 200,- 
Kč.

2010/20/08: ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném bře-
meni o zřízení elektrické přípojky NN v Podlesí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

9. Souhlas se stavbou ČOV
Dne 14.7.2010 požádala společnost Fortex-ags, Šumperk, za sta-

vebníka Ivo Smiešného, o souhlas se stavbou ČOV pro rodinný dům 
v místní části Vysoká. Zároveň byla zaslána smlouva o právu provést 
tuto stavbu na obecním pozemku p. č 650/3 a 648 v k. ú. Vysoká u 
Malé Moravy. Standardně obec uzavírá na podobné akce smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a v tomto případě úplat-
ně. Z tohoto důvodu bylo navrženo neuzavírat navrhovanou smlouvu 
o provedení stavby, ale smlouvu o smlouvě budoucí, a to úplatně.

2010/20/09: ZO souhlasí s provedením stavby ČOV, staveb-
níkem Ivo Smiešným v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2010/20/10: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího ve výstav-
bě ČOV na obecním pozemku p. č. 650/3 a 648 v k. ú. Vysoká u 
Malé Moravy, a to úplatně.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

10. Souhlas se stavbou Severomoravská chata
Dne 14.7.2010 požádal pan Rudolf Gažár, v zastoupení společnosti 

Miroslav Kouřil, projektová činnost ve výstavbě o souhlas s úprava-
mi stávajícího objektu ubytovací části chaty, která je v havarijním 
stavu po zasažení spadlým smrkem.

2010/20/11: ZO souhlasí se stavebními úpravami stávajícího 
objektu chaty.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

11. Výkup pozemků pod komunikací
Na základě žádosti majitelů pozemku p. č. 67/12 v k. ú. Vysoká 

u Malé Moravy, manželů Liškových, bylo provedeno geometrické 
zaměření a vytyčení skutečného průběhu komunikace na pozemku 
p. č. 656. Bylo zjištěno, že současná komunikace se zčásti skutečně 
nachází na pozemku v rozsahu cca 49 m2. Majitelé žádají směnu této 
části pozemku za jiný pozemek ve vlastnictví obce. Mají zájem o část 
p. č. 655. Po diskuzi bylo navrženo pozemky nesměňovat, ale část 
parcely, na které je komunikace, od manželů Liškových odkoupit do 
vlastnictví obce. Cena k jednání.

2010/20/12: ZO schvaluje nákup pozemku p. č. 67/18 v k. ú. 
Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)
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12. Stanovení prodejních cen
Obec v letošním roce vyhotovila různé reklamní předměty, alma-

nach obce atd. Část těchto předmětů bude poskytnuta k prodeji 
veřejnosti a část bude určena k prezentaci obce, nebo jako dárky 
sponzorům a pozvaným hostům. Dále je nutno stanovit cenu za pro-
dej lístků do tomboly.

Bylo navrženo stanovit prodejní ceny takto: Trička dospělý 120 
Kč/ks, tričko dítě 90 Kč/ks, polokošile 200 Kč/ks, čepice 100 Kč/ks, 
klíčenka 45 Kč/ks, propiska 8 Kč/ks, zapalovač 12 Kč/ks.

Ostatní předměty, jako tašky a nafukovací balónky by měly být 
poskytnuty bezplatně.

Výrobní náklady almanach 94 Kč/ks, tady navrhujeme prodejní 
cenu ve výši 100 Kč/ks.

Losy do tomboly: zde navrhujeme cenu 20 Kč/ks.
Pohlednice: výrobní náklady 2,70 Kč, zde navrhujeme prodejní 

cenu 5 Kč.
2010/20/13: ZO stanovuje tyto ceny za prodej: Tričko dospě-

lý 120 Kč/ks, tričko dítě 90 Kč/ks, polokošile 200 Kč/ks, čepice 
100 Kč/ks, klíčenka 45 Kč/ks, propiska 8 Kč/ks, zapalovač 12 
Kč/ks, almanach 100 Kč/ks, losy do tomboly 20 Kč/ks, pohled-
nice 5 Kč/ks. Tyto ceny jsou včetně DPH.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

13. Diskuse
Nebyly žádné příspěvky do diskuse.

Další připomínky a náměty nebyly, starosta obce Antonín Mari-
nov poděkoval všem přítomným zastupitelům a občanům za účast a 
v 16.30 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 8. 2010

Ověřovatelé zápisu: Walter Köhler, Milan Kubaník

Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Součástí programu oslav 660. výročí obce bylo také posvěcení nových obecních symbolů.   Foto Arnošt Juránek

Malomoravský selský pstruh
Ingredience: 4 pstruzi, 3 cibule, 100 g tvarohu, 50 ml slad-

ké smetany, 60 g másla, pažitka, petrželka, pepř, sůl, citrónová 
šťáva, strouhanka.

Postup: Sekanou cibuli, pažitku a petrželku smícháme s 
tvarohem a smetanou, okořeníme a promícháme. Pstruhy napl-
níme připravenou nádivkou a vložíme do máslem vymazaného 
pekáčku. Zbylou nádivkou ještě ryby obložíme. Vše pokapeme 
citrónovou šťávou, posypeme strouhankou a pečeme v troubě asi 
30 minut.

Kamila Mahelová, Brno
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Auto přejelo ležícího opilce
MALÁ MORAVA – Velké štěstí měl v 

pondělí 12. července opilý muž, který zůstal 
ležet na silnici v katastru obce Malá Morava 
na Šumpersku. Projíždějící auto mu přeje-
lo jen nohu. Nehoda se stala kolem čtvrt na 
jedenáct večer.

Dvaašedesátiletý řidič vozu Lancia Del-

ta, který jel ve směru na Hanušovice, právě 
projížděl mírnou levotočivou zatáčku, když 
uviděl na silnici ležícího chodce. Okamžitě 
začal brzdit a strhl řízení vozu vpravo, aby 
muže nepřejel,“ informoval policejní mluvčí 
Miloslav Svatoň.

Vůz nakonec najel jen na levou nohu 

muže; ten utrpěl zranění tří prstů s dobou 
léčení do jednoho měsíce. Zkouška u řidiče 
vyloučila přítomnost alkoholu. U dvaačtyři-
cetiletého chodce však ukázala hodnotu 1,95 
promile alkoholu v dechu.

Šumperský deník, 13. 7. 2010

Také v letošním roce se Na Svaté Trojici konají bohoslužby. Letos to bude ještě 5. září a 3. října, a to vždy od 14.00 hodin. Kaple se stala 
nedávno majetkem obce, a proto je potřeba areál včas připravit na příchod poutníků.     Foto Kamila Tóthová

Jezdí nový autobusový spoj do Šumperka

Podzimní pranostiky
Teplé září - dobře se ovoci a vínu daří.
Bouřky v září - sníh v prosinci.
Teplé září - říjen se mračí.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec babímu létu.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Od 1 srpna začala jezdit nová dálková 
autobusová linka Praha – Bruntál a zpět, 

kterou mohou využít naši občané a návštěv-
níci obce v neděli.

Je to další možnost, jak se dostat autobu-
sem do Šumperka a zpět, i když linka zasta-
vuje jen na zástavce Malá Morava, pohos-
tinství.

Další novinkou je, že si můžete prostřed-
nictvím mobilu objednat místenku, kterou 
zaplatíte později přímo u řidiče v autobuse. 
Raritou téhle linky je i to, že se do stejného 
jízdního řádu dostala obec Malá Morava i 

Malá Moravka, s kterou býváme tak často 
zaměňováni (poštovní doučovatelé ví své).

A jak linka jezdí?
Z Malá Moravy, pohostinství odjezd 

v  11.20 hod; Hanušovice, Potraviny 11.30 
hod.; Šumperk MHD v 11.35 hod.

A zpět ze Šumperka v 16.08 hod.; Hanušo-
vice 16.33 hod. a Malá Morava v 16.43 hod.

Petr Mahel

Dobrá zprava
I tento rok je pro veřejnost otevře-

no vojenské muzeu za Malou Mora-
vu - bunkr K-S 5 U potoka.

Provozovatelé připravili malý 
prázdninový dárek - rozšířili oteví-
rací dobu. Do 13. 9 bude otevřeno 
každý všední den od 9.00 do 16.00 
hod. V sobotu v září a říjnu bude ote-
vřeno od 9.00–17.00 hod., o nedě-
lích pak od 9.00-16.00 hod. Poslední 
prohlídka začne v 15.00 hod.

Více na http://www.ks5.cz/
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Slimáci útočí! Co je zastaví?
Potvory slizké, zrzavé, nenažrané... nejsou 

to zrovna lichotivé názvy, kterými častujeme 
nemilované vetřelce svých zelených království 
– slimáky. Vypadá to však, že to těmto plžům 
vůbec, ale vůbec nevadí. 

Díky vydatnému deštivému počasí bez slu-
níčka se v tomto roce opět přemnožili a bez 
zardění pořádají ve velkém útoky na vše zele-
né. Tvůrci internetových stránek www.zeny-
prozeny.cz pátrali mezi zahrádkáři, jak se 
zbavují nepříjemných slizkých vetřelců, hlavně 
oné zrzavé záplavy plzáka španělského. Léto je 
sice již na svém sklonku, ale svou úrodu přece 
zadarmo nenasytným škůdcům nedáme! Jejich 
poznatky předáváme i vám, čtenářům Devítky. 
Tak tedy – jak nejúčinněji na slimáky?

10 rad + zajímavost:
1. SŮL
„Já prostě solím zahradu,“ říká Daniela 

P. „Hned po ránu, často ještě v noční košili, 
vyběhnu se solí na zahradu, a když někde uvi-
dím slimáka, posolím ho. A nechám ležet. On 
se rozpustí.“

2. SOLNÝ NÁLEV
„To není moc dobrý nápad,“ napomíná ji 

sousedka Helena. „Co s posolenou zahradou? 
Úplně si zničíš půdu a příští rok ti na ní nic 
nevyroste. A dlouho se z toho bude vzpamato-
vávat. „Helena prý také používá sůl, ale dává 
ji do kýble s vodou, do kterého slimáky ruč-
ně vysbírává. „Když je jich hodně, vyliju to do 
kanalizace,“ přiznává se.

3. HORKÁ VODA
Paní Antonie má hodně podobný recept, jen 

místo soli je voda v kýblu horká. „Vysbírám sli-
máky do kbelíku a pak je zaleju vařící vodou. 
Je to pro ně rychlá smrt a ještě mám „kypření“ 
na kompost,“ libuje si.

4. PIVO
Paní Božena je mírumilovná, ale ani ona sli-

máky nešetří. Před smrtí jim tak alespoň dopřá-
vá. „Jsou jako posedlí po pivu. Tak tady máme 
takový speciální domeček, tam nalijeme desít-
ku, oni přiběhnou jako diví a upijí se k smrti.“

5. VANISCH
To Růženka se slimáků štítí. „Nikdy bych na 

ně nesáhla, ani v rukavicích. Ani jinak,“ okle-
pala se. Raději preventivně posypává záhon-
ky modrými granulemi. „Vanisch je dokonale 
rozpustí. A manžel je pak mrtvé posbírá a 
vyhodí,“ dodává Růženka (1 balení výrobku 
Vanisch slug pellet 200 gr stojí cca 99 Kč).

6. FERRAMOL
„Vanisch je hodně nebezpečný. Je to chemi-

kálie,“ nesouhlasí s tímto řešením pan Rudolf. 
Na trhu existuje ještě Ferramol a ten je lepší. 
„Byl jsem svědkem toho, jak slimáka „napuš-
těného“ vanischem pozřel ježek a viděl jsem, 
jak v křečích umíral. Nepomohl mu ani zvěro-
lékař.“ Navíc prý má Ferramol přednost v tom, 
že při jeho požití se slimáci odsunou někde 

do ústraní, kde zahynou, takže není nutná 
následná likvidace jejich mrtvolek (1 balení 
Ferramolu 500 gr stojí cca 180 Kč).

7. HLÍSTICE
Pan Jenda má ještě jiný způsob hubení 

nepříjemných slimáků. „Jedině hlístice,“ říká 
lakonicky. A pak předčítá z webových strá-
nek: „Hlístice jsou mikroskopické organismy, 
schopné účinně parazitovat na slimácích a 
zabíjet je. Aplikují se formou zálivky na půd-
ní povrch. Po aplikaci začnou hlístice aktivně 
vyhledávat kořist, pronikají do ní přes dýchací 
otvory. Napadený slimák během 3 až pěti dnů 
přestává žrát, hlístice se uvnitř slimáka množí 
a v době, kdy se slimák začne rozkládat, nová 
generace hlístic se pustí do hledání dalších 
obětí.“ Přestože pan Jenda nedá na hlístice 
dopustit, přece jen přiznal, že všude neúčin-
kují. „Půda nesmí být těžká, jílovitá a mokrá.“ 
(hlístice se prodávají pod názvem Nemaslung 
a stojí kolem 300 Kč za 12 ml). 

8. LINOLEUM
Paní Jarmilka má svůj specifický způsob 

sbírání slimáků. Aby se moc po zahradě nena-
běhala, používá staré vysloužilé linoleum. 
„Večer ho položím do míst, kde se slimáci nej-
více sdružují, a hodně brzo ráno, nejlépe tak 
ve čtyři hodiny, jdu s baterkou, otočím lino 
vzhůru nohama a sbírám,“ vypráví. Za dvacet 
minut je tak prý schopná sesbírat až 180 sli-
máků, které pak také zalévá horkou vodou a 
vylévá do kompostéru.

9. MECHANICKÁ LIKVIDACE
Snad nejkurioznější způsob likvidace sli-

máků nám prozradila paní Líba. V gumových 
rukavicích je poctivě sbírá po zahradě a každé-
ho v ruce rozdrtí. „Je to pro ně rychlá smrt, 
moc netrpí,“ říká paní Líba s nevinností dítěte. 
„Jen spotřeba rukavic je v sezóně hodně veli-
ká. Ten sliz se na nich drží a ničím nejde dolů.“ 
Od dubna do konce září prý spotřebuje až 20 
párů gumových rukavic.

10. VÁPNO
Několik dotázaných při našem „minivýzku-

mu“ uvedlo, že v boji proti slimákům jim úspěš-
ně pomáhá nehašené vápno. Okraj záhonků 
jím posypou a mají prý jistotu, že přes ně 
slimák nepřeleze. Tedy alespoň do doby, než 
zaprší a vápno smyje déšť.

ZAJÍMAVOST
Při naší anketě jsme narazili na jednu zají-

mavost. I když škodu na úrodě působí zrzaví 
slimáci stejně jako šneci v ulitě, toho první-
ho zlikvidují zahrádkáři bez milosti, ale toho 
druhého nezabijou. A opět se projevila typická 
česká povaha. Anonymně totiž přiznali, že je 
nejčastěji odhazují přes plot k sousedům.

Co na to odborník?
„Plzáci, slimáci a slimáčci patří mezi původ-

ní druhy živočichů, vyskytujících se na našem 
území. Bývají také nazýváni nazí plži, pro-
tože nemají viditelné ulity, na rozdíl třeba od 
hlemýždě zahradního aj.,“ vysvětluje RNDr. Jan 
Juroch z Oddělení metod ochrany rostlin brněn-
ské pobočky Státní rostlinolékařské správy.

„Mezi hospodářsky škodlivé druhy patří 
plzáci Arion – zahradní, lesní a žíhaný a sli-
máčci Deroceras – polní, síťkovaný a příp. 
někteří další a slimák největší Limax.“ Zda-
leka však škody těmito plži způsobené nejsou 
tak veliké, jaké umí nadělat přistěhovalý druh 
– plzák španělský, který dorůstá v dospělosti 
délky 8–12 cm.

Španělský přistěhovalec
„Tento druh se původně vyskytoval na Pyre-

nejském poloostrově, ve Francii a Velké Britá-
nii. V 50. letech minulého století se začal šířit 
do dalších zemí. V ČR byl poprvé zaregistrován 
na počátku 90. let a brzy se stal významným 
škůdcem polních i zahradních plodin,“ říká 
fytopatolog. „Šíření napomohly povodně v 90. 
letech a pravděpodobně i oteplování v posled-
ních letech a rovněž absence přirozených pre-
dátorů na našem území.“

„Vyhovují mu zahrady, pole, ale i rumiště 
a příkopy. Jeho šíření napomáhá jeho potrav-
ní nenáročnost, je všežravý a živí se dokonce 
jinými plži i uhynulými jedinci vlastního dru-
hu,“ dodává Juroch. „Plzák španělský se zce-
la jistě stal již trvalou součástí naší fauny a 
našim zahrádkářům a samozřejmě i vědcům 
nezbývá, než stále hledat nové možnosti jeho 
regulace.“

Prevence je základ
Všude, kde je to jen trochu možné, doporuču-

je Juroch podporovat přirozené predátory plžů 
(patří mezi ně např. střevlíkovití brouci, drab-
číci, ropuchy, slepýši, ježci, někteří ptáci i větší 
savci). „To znamená budovat jim úkryty pro pře-
zimování, vývoj mláďat, zajistit dostatek klidu, 
nepoužívat nebo omezit použití pesticidů.“

A naopak vytvářet pro plže nevhodné „život-
ní“ prostředí. „Všechny druhy nahých plžů 
vyžadují dostatečnou vlhkost prostředí, ve dne 
vyhledávají zastíněné a rovněž dostatečně vlh-
ké prostředí. Aktivní jsou hlavně v noci, ve dne 
jen za vlhkého počasí,“ shrnuje Juroch. Z toho 
vyplývá zbavit se na zahrádkách dlouhodobě 
skladovaného stavebního materiálu, udržovat 
pořádek, likvidovat hromady plevele, pravidel-
ně sekat trávu...

Ruční sběr, odchyt do pastí
„Odchyt plžů je jistě jedním z nejúčinnějších 

opatření, ale pro mnoho lidí představuje nepře-
konatelný psychický problém,“ říká Juroch. 
Doporučuje proto naklást na slimáky vhodné 
pasti. „V praxi používány např. plastové misky 
s návnadou, kterou může být např. pivo. Sta-
čí i různé desky a podobné ploché předměty, 
pod kterými se plži ve dne schovávají anebo 
pod které jsou večer lákáni na zbytky potravy 
- listy, slupky, plody, případně na již zmíněné 
misky (víčka) s pivem.“

Vedle již jmenovaného vápna zmiňuje 
Juroch také popel, který však by měl pocházet 
z ekologických důvodů pouze ze spalování dře-
va na ohništích nebo v kamnech. „Nevýhodou 
těchto materiálů je ztráta účinnosti po zvlhnu-
tí,“ připomíná Juroch.

Piliny, lógr i chemie
„Podobně někteří zahrádkáři doporučují 

jako osvědčené piliny. Všechny podobné vlh-
kost absorbující materiály, které se chemicky 
váží na vyprodukovaný sliz, znemožňují nebo 
alespoň omezují pohyb a jsou tedy vhodné, 
nezávadné a částečně účinné.“ 

Mezi další metody prý patří použití jemně 
drcených vaječných skořápek, které rovněž 
mechanicky omezují pohyb plžů. „Samostat-
nou kapitolou je někdy doporučovaná vysuše-
ná kávová sedlina, které má údajně působit 
mechanicky i biologicky.“

Na závěr „odborník na slimáky“ zmínil i spe-
ciální chemické přípravky na plže, tzv. molus-
kocidy. Ty registrované se dají v malobalení 
koupit  pod názvy Ferramol Schneckenkom, 
Ferramol, Vanisch Slug Pellets a Mesurol 
Schneckenkom.

www.zenyprozeny.cz
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Něco málo o Králickém Sněžníku

Hlavní vrcholy Králického Sněžníku

KLEPÝ
Klepý, neboli Klepáč (polsky Trójmorski 

Wierch, německy Klappersteine) je hora v 
jižní části západního hřebene pohoří Králic-
ký Sněžník, vysoká 1 143 m, polské prame-
ny udávají výšku 1 145 m. Vrchol se nalézá 
na hranici s Polskem.

Hydrologie
Hora je unikátní tím, že její svahy náleží 

do 3 úmoří (odtud polský název). Vody ze 
západních (polských) svahů odtékají do řeky 
Nysa Kłodzka, která zde pramení a patří k 
úmoří Baltského moře. Vody z jižních svahů 
odvádí Lipkovský potok, který se vlévá do 
Tiché Orlice a patří k úmoří Severního moře. 
Vody z východních svahů stékají drobnými 
pravostrannými přítoky do řeky Moravy a 
patří do úmoří Černého moře.

Vegetace
Vrcholové partie hory jsou porostlé hor-

skými třtinovými smrčinami. V nižších polo-
hách jsou potenciální přirozenou vegetací 
horské acidofilní bučiny, jednalo by se o smí-
šené lesy s dominancí buku lesního, smrku 
ztepilého a jedle bělokoré. V současnosti jsou 
ale většinou přeměněny na kulturní smrči-
ny. I když je dnes většina hory zalesněna, 
najdeme zde i bezlesé plochy. Je to jednak 
primární bezlesí, které se nachází na kamen-
ných mořích pod vrcholem. Kamenná moře 
jsou porostlá jen sporadickou vegetací a jsou 
neustále v pohybu. Klapající kameny daly 
hoře český a německý název. Kromě primár-
ního bezlesí zde můžeme vidět i sekundární 
bezlesí, což jsou v tomto případě imisní holi-
ny a paseky. Tyto holiny zatím nejsou příliš 
rozsáhlé (tedy oproti jiným místům v pohoří 
Králický Sněžník)

PODBĚLKA
Podbělka (německy Lattichberg) je hora 

ve východním hřebeni pohoří Králický Sněž-
ník. Nadmořská výška je 1 307 m Vrchol je v 
současnosti na hranici Pardubického kraje a 
Olomouckého kraje. Od severněji položeného 
vrcholu Sušina je vrchol oddělen hřbítkem 
se třemi mělkými sedly. Západní svahy hory 
jsou velmi strmé. Místy zde uvidíme imisní 
holiny i kamenná moře. V dolních částech 
západních svahů jsou vložky mramorů a 
nachází se zde Patzeltova jeskyně. Směrem 
k jihu pokračuje hřeben k vrcholům Slamník 
a Chlum. Východní svahy jsou mírnější.

Hydrologie
Ze západních svahů hory odtéká voda 

do přítoků Moravy, např. Kamenitý potok, 
Poniklec a další bezejmenné, z východních 
svahů odtéká hlavně do potoků Malá Mora-
va a Prudký potok. Prudký potok je přítokem 
Krupé, která se dále vlévá do Morava; Malá 
Morava je také levostranný přítok Moravy.

Vegetace
Vrcholové partie hory (asi nad 1 100 m) 

jsou porostlé převážně horskými třtinovými 
smrčinami. Na vrcholu už je les dosti zakrs-
lý, protože se blíží k horní hranici lesa, kte-
rou však hora nepřesahuje. V okolí vrcholu 
hory jsou i nelesní vrchoviště a kolem nich 
rašelinné smrčiny. V nižších polohách jsou 
potenciální přirozenou vegetací horské aci-
dofilní bučiny, jednalo by se o smíšené lesy s 
dominancí buku lesního, smrku ztepilého a 
jedle bělokoré. Na mramorech to jsou potom 
květnaté bučiny. V současnosti jsou ale často 
přeměněny na kulturní smrčiny. Na svazích 
hory jsou místy imisní holiny.

Stavby
Přímo na vrcholu se nachází již jen základ 

vrcholového lanovkového stožáru z roku 

1937, kdy sem byla pardubickým 1. želez-
ničním plukem kvůli dodávkám materiálu 
pro výstavbu opevnění vybudována nákladní 
lanovka ze Skleného. Základ je zarostlý trá-
vou a těžko se hledá. Kousek jihovýchodně od 
vrcholu je chata Babuše, další podobná lovec-
ká chata se nachází západně od vrcholu.

http://cs.wikipedia.org

Podobný obrázek siluety rozhledny na 
vrcholu Králického Sněžníku dnes již neuvi-
díte. Loni však byla na vrcholu Klepý veřej-
nosti zpřístupněna nová dřevěná rozhledna.
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Lesníci kontrolují sběrače borůvek
V tomto období se lesníci každoročně 

dostávají do sporů s neukázněnými sběrači 
borůvek, kteří češou borůvky ve velkém, ničí 
porosty borůvčí a snad si ani neuvědomují, 
že tím porušují zákon. Podmínky pro sběr 
lesních plodů jsou ale v zákonech upraveny 
jasně.

Lesní zákon (289/1995 Sb.) v paragrafu 19 
říká, že „každý má právo vstupovat do lesa 
na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní 
potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící 
klest. Při tom je každý povinen les nepoško-
zovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát 
pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa 
a jeho zaměstnanců.“ Hned v následujícím 
paragrafu 20 je pak uvedeno, že „v lesích je 
zakázáno sbírat lesní plody způsobem, který 
poškozuje les“.

Pro vlastní potřebu a šetrně
Důležité jsou formulace „pro vlastní 

potřebu“ a „nenarušovat lesní prostředí“. 
V posledních letech totiž dochází k nájez-
dům organizovaných skupin česačů zejména 

do hor severního pohraničí. Tyto skupiny 
„češou“ borůvky pro obchod a používají k 
tomu takzvané hřebeny. Většinou po nich 
zůstává spoušť v podobě zdupaného terénu, 
přelámaných a poničených keřů borůvek a 
dalšího nepořádku. Ovšem sklizeň borůvek 
ve velkém za účelem prodeje rozhodně nel-
ze považovat za sběr pro vlastní potřebu a 
zdevastované porosty borůvčí také nejsou 
nenarušeným lesním prostředím. Takovíto 
nájezdníci evidentně porušují lesní zákon, a 
vystavují se nebezpečí postihu pokutou, kte-
rá v přestupkovém řízení může dosáhnout 
výše až 5 000 korun.

Lesníci přírodu brání
Zaměstnanci státního podniku Lesy České 

republiky nenechávají přírodu ničit. „Když 
borůvky dozrávají, tak v nejohroženějších 
oblastech provádíme časté průběžné kont-
roly, zejména v chráněných oblastech,“ říká 
výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír 
Krchov. „Někdy při těchto akcích spolupra-
cujeme s policií. Závažné případy předává-

me příslušným úřadům k přestupkovému 
řízení,“doplňuje Vladimír Krchov.

Při nešetrném sběru borůvek může sou-
časně docházet i k porušování předpisů o 
ochraně přírody, poškozování zvláště chrá-
něných území a, byť neúmyslnému, ničení 
vzácných druhů rostlin a živočichů.

Vzhledem k tomu, že je úroda borůvek v 
letošním roce nižší, hrozí borůvčí poškoze-
ní na větší ploše. Proto se kontroly sběračů 
borůvek budou konat i letos. O tom, že sys-
tematická snaha lesníků a policistů přináší 
výsledky, svědčí slova správce Lesní správy 
LČR Frýdlant Otto Kučery: „Průmyslové 
trhače jsme sice z hor nedostali, ale jejich 
počet se daří snižovat. Věřím, že postupně 
dokážeme toto ničení lesních porostů omezit 
na minimum, a že se v lesích budeme setká-
vat jenom s lidmi, kteří sbírají borůvky jen 
pro vlastní potřebu.“

Zbyněk Boublík,
tiskový mluvčí s. p. Lesy ČR (23.7.2010)

Jetel luční - Trifolium pratense
Trifolium pratense - jetel luční, patří do 

čeledi Fabaceae - bobovité (motýlokvěté, 
luštinaté) a rodu Trifolium. Zahrnuje asi 
300 druhů, které rostou převážně v mírném 
pásmu severní polokoule, vzácně i v západ-
ní části Jižní Ameriky a v jižní a východní 
Africe.

Popis: vytrvalá, 10 až 100 cm vysoká byli-
na. Lodyhy obvykle četné, přímé, vystoupa-
vé až poléhavé, jednoduché nebo málo vět-
vené, bělavě chlupaté nebo téměř lysé, často 
načervenalé. Listy trojčetné, dolní řapíkaté, 
prostřední a horní krátce řapíkaté až přised-

lé. Lístky podlouhle kopinaté, obvejčité až 
takřka okrouhlé, celokrajné, kraťoučce řapí-
katé, často s bělavou nebo červenohnědou 
skvrnou ve tvaru půlměsíce. Květní hlávky 
kulovité, mnohokvěté, 2 až 4 cm v průměru, 
jednotlivé nebo po dvou, většinou přisedlé, 
podepřené palisty nejhořejších listů. Květy 
16 až 20 mm dlouhé, přisedlé, bez listenů, 
červené, karmínové, vzácně bílé. Kvete v 
květnu až říjnu.

Stanoviště: louky, pastviny, lesní lemy, 
nejčastěji na čerstvých, vlhčích a na živiny 
bohatých půdách.

Rozšíření: v ČR na celém území hojný, 
od nížin až do horských oblastí. Celkově 
v Evropě až po přibližně 70° severní šíř-
ky, na východě po Altaj, Bajkal a severní 
Indii, zavlečený, zdomácnělý a pěstovaný ve 
východní Asii, Severní i Jižní Americe, v Aus-
trálii, na Novém Zélandu a v jižní Africe.

Užití: poddruh sativum (jetel luční setý) 

je jednou z nejvýznamnějších pícnin, v 
Čechách se pěstuje od roku 1771. V USA se 
z jetele vyrábí řada nejrůznějších potravních 
doplňků.

Léčitelství: poddruhy pratense (jetel luč-
ní pravý) a sativum (jetel luční setý) jsou 
využívány jako léčivé rostliny, nejlépe kvě-
tenství červená, případně bílá. Droga obsa-
huje glykosidy, třísloviny, flavonoidy, barvi-
va, fenolické látky, pryskyřice, silice, tanin 
a flavonové substance pratol a pratensol. 
Užívá se proti průjmům, při bronchitidě, 
revmatismu, na oteklé lymfatické žlázy a 
při cukrovce, zevně pak ve formě koupelí 
jako kožní dezinfekce. Nejčastěji se užívá ve 
formě nálevu.

Víte, že jetel má na svých kořenech hlíz-
kově bakterie které umí vázat že vzduchu 
dusík? Přibližně 25-35 kg dusíku na hektar.

Připravil Petr Mahel

Vojenské muzeum
oživí dobové uniformy

Téměř na den přesně po 72 letech se do 
jedné z pohraničních pevností a jejího okolí 
vrátí příslušníci ozbrojených sborů, kteří v 
roce 1938 stáli na hranicích připraveni brá-
nit svoji vlast.

Klub vojenské historie Kralka provozu-
jící muzeum čs. opevnění K-S 5 „U potoka“ 
u Malé Moravy pořádá ve dnech 25.–26. 
září 2010 vzpomínkovou akci, při které si 
v okolí prvorepublikové pevnosti rozloží 
své tábory vojáci, četníci a finanční stráž. V 
dobových uniformách, výstroji a s původní-
mi zbraněmi návštěvníkům předvedou, jak 
žili naši dědové v opevnění i na hranicích v 
době napětí na podzim roku 1938. Zároveň 
se budou během celého dne konat prohlíd-
ky muzea, při kterých dobově uniformovaní 
vojáci předvedou obsluhu zbraní i strojního 
zařízení pevnosti. Expozice budou při této 

příležitosti doplněny předměty, které běž-
ně bývají uloženy v depozitářích, jako jsou 
původní zbraně, jejich příslušenství, osobní 
věci osádky a mnohé další.

V rámci akce bude také mimořádně zpří-
stupněn lehký objekt z roku 1937 nedaleko 
pěchotního srubu K-S 5. Tento tzv. „řopík“ se 
také nachází v péči KVH Kralka a je rekon-
struován do podoby, kterou nesly objekty 
na jižní hranici v době tzv. reaktivace mezi 
lety 1950–1989. V objektu bude umístěno 
dobové vybavení včetně zbraní a v blízkém 
okolí rozloží svůj tábor včetně dobové polní 
kuchyně ČSLA.

Podrobnější informace k akci lze zjistit 
na webových stránkách muzea www.ks5.cz. 
Občané s trvalým bydlištěm v Malé Moravě 
mají vstup zdarma.

Jiří Vaněček
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Malá Morava
Dnešní administrativní jednotka vznikla 

postupným připojováním vesnic ležících na 
severních svazích Hrubého lesa a jižních 
svazích Králického Sněžníku k jedinému 
správnímu středisku, Malé Moravě. Těmto 
sídlištím byl společný nepříznivý demogra-
fický vývoj po druhé světové válce, spojený 
s odsunem německého obyvatelstva a nedo-
statečným následným osídlením. Již v roce 
1954 bylo k Malé Moravě připojeno Sklené, 
v roce 1960 následovala integrace Vlaského, 
Vojtíškova, Vysoké, Vysokého Potoka a Zla-
tého Potoka a v roce 1980 se tento proces 
uzavřel připojením Podlesí s osadou Křivá 
Voda. V roce 1991 žilo v areálu o rozloze 6 
827 hektarů pouhých 608 obyvatel ve 138 
trvale obydlených domech.

Jméno vesnice (německy Klein Mohrau) je 
shodné se jménem vodního toku, při němž je 
rozložena a který na jižním konci zástavby 
ústí do hlavního řečiště Moravy. Na severní 
konec zástavby bezprostředně navazuje část 
Sklené. Západní okraj katastru tvoří součas-
ně hranici proti českému okresu Ústí nad 
Orlicí. Katastr Malé Moravy se postupně 
zvedá od jihu z údolí Moravy, jímž prochází 
silnice a železniční trať z Hanušovic do Čech, 
k západu do prvních kopců ze skupiny Krá-
lického Sněžníku, z nichž nejvyšší je Kámen 
(829 m). Vesnice má střední nadmořskou 
výšku 585 m.

Počet obyvatel Malé Moravy se od první-
ho úředního sčítání neustále snižoval. Proti 
973 obyvatelům v roce 1869 zde žilo v roce 
1900 již jen 834 lidí ve 165 domech. Až na 
jedinou výjimku se všichni hlásili k němec-

ké obcovací řeči. Čechů přibylo po roce 1918, 
ale i tak jich bylo v roce 1930 jen 23 ze 721 
obyvatel. K podstatnému snížení populace 
došlo po druhé světové válce a v roce 1950 
bydlelo v Malé Moravě 368 obyvatel ve 147 
domech. Střediskový charakter obce přece 
jen zpomaloval úbytek obyvatelstva, a tak 
v roce 1991 bylo trvale obydleno sice jen 44 
domů, ale žilo v nich 238 obyvatel, což bylo 
daleko nejvíce v celém areálu.

Jako farní ves v rámci nově zřízeného 
litomyšlského biskupství je Malá Morava 
zmiňována již v roce 1350. Fara, ale i ves, 
zanikly během 15. století a teprve v roce 
1563 kolštejnská vrchnost přikázala obnovit 
rychtu v Malé Moravě a dala postavit dře-
věný kostelík, který až do roku 1621 sloužil 
zdejším evangelíkům. Po třicetileté válce 
v roce 1677 hospodařilo v Malé Moravě 66 
usedlíků. Ti společně s Velkomoravskými a 
Vojtíškovskými postavili v roce 1689 nový 
kostel Nanebevzetí P. Marie, při němž byla 
v roce 1725 znovu zřízena fara. Brzy potom 
zřejmě bylo zahájeno v soukromých domech 
školní vyučování, Průmyslovým podnikem 
kolštejnské vrchnosti byla od konce 17. sto-
letí sklárna. Do roku 1834 se počet domů v 
Malé Moravě zvýšil na 128 a žilo v nich 913 
obyvatel. Od konce 18. století byla pečetním 
znamením Malé Moravy dvě zkřížená kroji-
dla, nad nimi koruna a pod nimi kolo.

Po roce 1848 byla Malá Morava začleněna 
do Staroměstského soudního okresu a šum-
perského hejtmanství. Zůstala zemědělským 
sídlištěm; průmyslová výroba byla zastoupe-
na jen malými podniky - družstevní mlékár-

nou, koželužnou, olejnou a dvěma mlýny. Na 
druhé straně ale postupně získávala středis-
kový charakter a institucionální vybavenost 
ji předurčila jako integrační středisko po 
druhé světové válce.

V roce 1876 bylo původní vězení pro paše-
ráky a pozdější celnice adoptováno na dvoj-
třídní školu. Když po roce 1918 přišly do 
obce rodiny českých železničářů (personál 
železniční stanice Malá Morava-Krumper-
ky), byla v roce 1928 otevřena i česká men-
šinová jednotřídka. Zemědělskému charak-
teru vesnice odpovídal rozhodující politický 
vliv německých agrárníků, ale i zde se ve 
třicátých letech bezkonkurenčně prosadila 
Henleinova Sudetoněmecká strana.

V roce 1949 začal na zdejších pozemcích, 
ale i na zemědělské půdě okolních vesnic, 
hospodařit hanušovický státní statek. V 
roce 1990 byla v Malé Moravě základní ško-
la nižšího stupně, prodejna smíšeného zboží 
a hostinec.

Jako památka raně barokní architektury 
je chráněn areál farního kostela a rokoková 
kamenná socha Imamaculaty z roku 1771.

Vlastivěda šumperského okresu, 1993
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Školka na Vysokém Potoku má novou ředitelku
VYSOKÝ POTOK - Dne 16. 6. 2010 se 

konala třídní schůzka v mateřské školce. 
Rodičáku se zúčastnilo 18 rodičů, nová paní 
ředitelka Anna Hošková a paní Alena Turo-
ňová.

Cílem této schůzky bylo především 
seznámení rodičů s novou paní ředitelkou. 
Paní ředitelka seznámila rodiče se školním 
řádem, důležitá byla informace o prázdni-
novém provozu. Informovala rodiče o účasti 
dětí na slavnosti obce ku 660letému výročí. 
Rozebrala také téma o „první pomoci“, o bez-
pečnosti dětí (informace o výskytu klíšťat, 
hadů a následná pomoc).

Nabízela také různé zájmové kroužky. 
Vysvětlila rodičům, proč byl odstraněn 
zastaralý zahradní nábytek a informovala 
je o získání nového nábytku a vysvětlila, 
jak důležité je zapojení rodičů do této akce. 
Informovala o rekonstrukci MŠ a její délce. 
Především kladla důraz na zlepšení komuni-
kace mezi ní a rodiči.

Popřejme paní ředitelce hodně pracovních 
úspěchů a ať je v naší školce spokojená, stej-
ně jako naši nejmenší.

Kamila Tóthová

Jak si myšivka Maruška zlomila nožičku
Bylo jaro.Sluníčko pozorně prohlíželo 

všechny domečky zvířátek a ťukalo na dve-
ře. „Vstávejte! Umyjte si tváře! Protáhněte 
těla! Je čas vyvádět mláďata! Nový život 
začíná!“ Vesele volalo sluníčko a zahřívalo 
zem. Rostliny mu nastavovaly svoje květy a 
včelky létaly do jejich kalichů, kde sbíraly 
čerstvý pyl.

Tenoučký paprsek sluníčka zaťukal i na 
dveře chaloupky myšivky Marušky. Té se 

ještě z teplé postýlky nechtělo. Opatrně 
vystrčila nožky, ocásek a sklouzla na zem. 
Protřela si rozespalá očka a teprve nyní uvi-
děla rozzářenou louku s roztančenými motý-
ly a uslyšela štěbetání a cvrlikání ptáků.

Myšivka Maruška si protáhla pružné 
tělíčko i dlouhý ocásek, pohladila si krásnou 
okrovou srst s tmavým pruhem, který se jí 
táhne od ocásku až po malá šibalská očka. 
Spočítala si pět prstíků na zadních nožkách 

i čtyři prsty na předních nožkách. Usmála 
se na sebe do zrcátka, pyšně se podívala na 
svůj horní ret, který není rozštěpen jako u 
myší. To jsem ale pěkná, pomyslela si myšiv-
ka a rozhodla se, že půjde svoji krásu ukázat 
ostatním zvířátkům v lese i na louce.

Otevřela zabedněná dvířka domečku a 
vesele vyběhla ven. Hopsala podél lesa a 
sbírala semínka a bobulky, které tu zbyly 
z loňského léta. Byla tak omámená jarním 
vzduchem, že si ani nevšimla dolíku mezi 
dvěma kameny. Udělala ještě jeden krok a 
zadní levá nožka jí uvízla mezi kameny a 
další kámen se na nožku přiklopil. Maruš-
ka byla v pasti. Cukala nožkou, vytahovala 
ji, ale nožka byla pevně zaklíněna. Jak se 
Maruška snažila, kámen jí nožičku zlomil. 
Ó, to bylo zlé. Kdo jí pomůže? Vždyť tu zahy-
ne. Už se nikdy nedostane ven. Maruška 
plakala a slzy jí stékaly po tvářích a padaly 
do trávy.

U malé stružky na okraji lesa bydlela les-
ní kouzelnice Jitruna. Žila tu sama. Byla 
velmi moudrá. Znala všechny bylinky, sbí-
rala je a sušila, vařila z nich čaje a míchala 
léčivé mastičky. Jitruna zaslechla naříkají-
cí Marušku. Dobře si prohlédla místo, kde 
Maruška uvízla, odvalila kámen a vytáhla 
bolavou nožku. Potom našla pevný kolík a 
přivázala jej pevně k bolavé nožce, aby se 
nehýbala. Nakonec zraněnou nožku ošetři-
la kostivalovou mastí a přiložila jitrocelový 
list. Uložila Marušku ve své chaloupce a 
ošetřovala ji.

Dlouho chodila myšivka s uvázanou 
nožkou, ale nakonec všechno dobře dopadlo. 
Nožka se jí docela zahojila. Maruška zůstala 
u Jitruny celý rok. Pomáhala jí sbírat bylin-
ky, zesílila, vystavěla si nový domeček, kte-
rý připravila pro budoucí mláďata. Naučí je, 
jak si mají hledat obživu na kraji lesa, ale 
také ostražitosti, aby si zbytečně neublížila.

Zase bylo jaro a nový život začínal...

Mgr. Milena BrňákováTaké letos Vojtíškovští svou májku uchránili. Obrázek z letošního kácení máje.      K. Tóthová
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Almanach Malá Morava 1350-2010
U příležitosti oslav výročí 660 let od prv-

ní zmínky o obci Malá Morava, byla vydána 
publikace, mapující historii ale i současnost 
obce. Využito bylo mnoho dostupných dobo-
vých materiálů, nechybí ani bohatá obrazo-
vá příloha, složená z fotografií zapůjčených 
pamětníky a sběrateli.

V předmluvě k této publikaci starosta 
obce Antonín Marinov mimo jiné říká:

„Naší snahou je představit tuto historicky 
velmi zajímavou obec od jejích počátků až 
do současnosti a zachovat budoucím genera-
cím historii jejich rodného kraje. Publikace 
si nekladla za cíl odborně zpracovat dějiny 
obce, ale umožnit, aby občané Malé Moravy 
a jejich místních částí - Vysoká, Vlaské, Voj-
tíškov, Podlesí, Křivá Voda, Vysoký Potok, 
Zlatý Potok a Sklené, rodáci a ostatní přáte-
lé a návštěvníci obce získali alespoň základ-
ní orientaci v minulosti vesnice. Snad svým 
pestrým obsahem zaujme nejen starší, ale 
také i mladé čtenáře. Přáli bychom si, aby se 
ve Vás, rodácích, utvrdil pocit, že patříte k 
obci, do které se budete vždy rádi vracet.

Zvláštní poděkování náleží také všem 

občanům, ale také zástupcům společenských 
organizací a občanských sdružení, kteří 
poskytli fotografie, informace, ostatní mate-
riály a všem těm, kteří se aktivně podíleli na 
tvorbě této publikace.“

Zbývá ještě dodat, že almanach grafic-

ky ztvárnil a zpracoval Arnošt Juránek, o 
reprezentativní tisk se postarala tiskárna 
OFTIS, s. r. o., v Ústí nad Orlicí. Ti z vás, 
kteří jste neměli možnost koupit si ho na 
oslavách, si jej mohou za 100 Kč pořídit na 
Obecním úřadě Malá Morava.

Poděkování 

z  Křivé Vody
Obyvatelé této místní části děkují, že se 

na stránkách Devítky poukázalo na problém 
s autobusovou dopravou.

Také tady místní populace stárne. A kdo 
nemá auto, ten je závislý na druhých. Žádný 
obchod tu není.

Obec přispívá na dopravní obslužnost v 
přepočtu na jednoho obyvatele 197 Kč za 
rok.

Petr Mahel

Letošní tradiční vojtíškovský Dětský den byl nahrazen výletem do ZOO ve Dvoře Králové. Velký dík patří organizátorkám akce - Ivaně 
Ščamburové a Janě Mikuličové. Ještě jednou dík holky za moc fajn den.       Foto Kamila Tóthová
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Uzávěrka tohoto čísla byla 22. 8. 2010.

Pozvánka na fotbal
Minulá sezóna se našim fotbalistům moc nevydařila. S o 

to většími nadějemi hledí k té příští, která startuje poslední 
srpnový víkend. Připomeňme si, že mužstvo Malé Moravy 
hraje okresní přebor III. třídy, skupinu A.

Udělejte si čas a přijďte je podpořit na domácí utkání na 
hřišti v Podlesí. Pokud je tým Malé Moravy napsán v rozpisu 
podzimní části ročníku 2010-2011 jako druhý, znamená to, 
že hraje na hřišti svého soupeře.

 
 28. 8. v 16.30 hod. Malá Morava - Rovensko
 4. 9. v 16.30 hod. Bratrušov - Malá Morava
 11. 9. v 16.30 hod. Malá Morava - Jedlí
 18. 9. v 16.30 hod. Brníčko - Malá Morava
 26. 9. v 15:30 hod. Malá Morava - Vikýřovice B
 3. 10. ve 14.00 hod. Bohdíkov B - Malá Morava
 9. 10. v 15.00 hod. Malá Morava - Nový Malín B
 16. 10. v 15.00 hod. Obědné - Malá Morava
 23. 10. ve 14.30 hod. Malá Morava - Kamenná

Dne 31. 7. 2010 se konal tradiční fotbalový turnaj Holba Cup. Na 
fotografii je vítězný tým Horka, na druhém místě se pak umísili Sed-
láci Hanušovice a třetí místo tým Nemile.      Foto Kamila Tóthová

RAYFILM CUP ve Vojtíškově letos posedmé
7. ročník RAYFILM CUP se konal ve sportovním areálu při pensi-

onu Sport ve Vojtíškově. Sluníčkem zalitá sobota přilákala spoustu 
příznivců oblíbeného sportu volejbalu.

Pokud si také chcete zasportovat a užít si super den, přijeďte na 

„Velký losovací volejbalový turnaj“, který se již po sedmé koná ve 
sportovním areálu ve Vojtíškově, a to dne 11. září 2010. Začátek 
turnaje je v 9.00 a startovné činí 200 Kč, včetně chutného oběda.

Kamila Tóthová


