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Informace pro všechny, kteří na území obce
Malá Morava poskytují ubytování za úplatu
Novelou zákona číslo 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, byly zrušeny dřívější poplatky za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací
kapacity, a jsou nově nahrazeny poplatkem z pobytu s novými pravidly. Obec Malá Morava zavedla místní poplatek z pobytu obecně závaznou
vyhláškou s účinností od 1. 1. 2020. Vyhláška
současně ruší dosud platné vyhlášky o místních
poplatcích.

Nejdůležitější změny:
- Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu (plátce)
poskytnutý na území obce Malá Morava včetně
jeho místních částí.
- Plátcem poplatku je ubytovatel. Plátce vybere poplatek od poplatníka (ubytovaného) a odvede jej správci poplatku – obecnímu úřadu.

Vlakové soupravy Leo Expressu
vyrazily na trať

- Poplatníkem (ubytovaným) je ubytovaná
osoba, která nemá v obci Malá Morava trvalý
pobyt.
- Poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému
ubytování za úplatu přímo určeny, ale také se
zpoplatní poskytování úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, ale také například úplatné poskytnutí zahrady pro stanování a podobně.
- Všichni plátci – ubytovatelé musí podat
ohlášení ke vzniku své poplatkové povinnosti.
To znamená, že musí obecnímu úřadu oznámit,
že poskytují ubytování za úplatu. Tato povinnost se týká i těch ubytovatelů, kteří poskytovali
úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za
úplatu podle staré vyhlášky. Tuto skutečnost bylo
nutno ohlásit do 31. 1. 2020. Doporučený vzor
ohlášení je dostupný na webu obce www.obecmalamorava.cz v sekci Obecní úřad, Formuláře.
- Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu
s výjimkou dne jeho počátku. Vyhláška stanovuje sazbu poplatku ve výši 10 Kč.
- Změny v evidenční knize ubytovaných, neuvádí se účel a vypisují se všichni ubytovaní, včetně osvobozených.
- Nové možnosti osvobození od poplatku.
Obec Malá Morava

Zlatý kříž ČČK

Na stříbrnou neděli se měnil jízdní řád, tak
jako každý rok v polovině prosince, ale co bylo
letos nové, byla změna dopravce na železnici.
Naše redakce byla u toho.
Bylo mrazivé ráno 15. prosince, což bylo dobře, protože kaluže, přes které se jinak nedá projít, byly zamrzlé. Za deset minut přijela vlaková
jednotka společnosti Leo Express Tenders s.r.o.
Když jsem nastoupil a usadil se, přišel stevard
a upozornil mě, že až do středy u nich jezdí cestující zdarma. Další stevard mi nabídl čaj či kávu
a cukroví, čímž jsem byl mile překvapen. Bylo
vidět, že se chce společnost dobře uvést a záleží jí na cestujících, i když je to krajem dotovaná
doprava. Jen ta zastávka mě na zpáteční cestě
odradila, jel jsem proto zpět domů z Hanušovic
jinou dopravou. Přes roztáté kaluže a bahnem se
mi opravdu jít nechtělo.

Leo Express jezdí na tratích 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr a 025 Dolní Lipka – Hanušovice od 15. prosince 2020. S Pardubickým krajem
má desetiletou smlouvu s povinností zajišťovat
asi 740 000 vlakových kilometrů ročně. Za první
rok provozu se kraj zavázal zaplatit soukromému
dopravci 95 milionů korun. Jde o první kontrakt,
který získal Leo Express v závazku veřejné služby. Hodnota smlouvy je 907 milionů korun.
Platí zde jízdné ceníku IREDO i ceníku
IDSOK. Lístky se prodávají v pokladně v Hanušovicích, prostřednictvím aplikace v chytrém
mobilu, na internetu anebo přímo u stevarda,
jak se v těchto vlacích říká průvodčím.
Více na www.oredo.cz, nebo www.leoexpress.
com/cs/provoz-orlicko
Petr Mahel

Mezi bezpříspěvkovými dárci krve patří také
mnoho strojvedoucích Českých drah, a. s., a to
z většiny provozních pracovišť v celé České republice. Patří mezi ně i naši kolegové ze severní
Moravy na provozním pracovišti OCP Východ
Šumperk.
K dlouholetým dárcům krve z tohoto pracoviště patří mimo jiné i kolega Jiří Bobalík. Je držitelem Zlatého kříže Českého červeného kříže
2. třídy a počet jeho odběrů přesáhl úctyhodné
číslo 140.
Železničáři velmi dobře ví, jak křehký je lidský
život. Strojvedoucí, kteří jsou v oprvní linii možného ohrožení a mnohdy jsou těmi prvními,kteří poskytují pomoc při střetu člověka s vlakem,
si to uvědomují ještě intenzivněji. Dar krve je
opravdu darem života. Važme si svých kolegů,
kteří tento dar nezištně poskytují svým neznámým bližním.
Budiž jim tyto řádky alespoň skromným poděkováním za jejich hluboké humánní činy.
Vážení kolegové, DĚKUJEME!
Vladimír Selucký
Časopis Zájmy strojvůdce
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Autobusák v Šumperku uzavřou a přestěhují do ulic.
Téměř na rok

Velká změna čeká od 13. ledna lidi, kteří jezdí linkovými autobusy do a z Šumperku. Kvůli
rekonstrukci se téměř na celý rok uzavře autobusové nádraží. Stání se přemístí do blízkých ulic
Fialova a Jeremekova. Změna se dotkne denně
čtyř set spojů a odhadem osmi tisíc cestujících.
Na modernizované nádraží by se autobusy měly
vrátit do konce listopadu 2020.
„Hledali jsme nejbližší možnou lokalitu. Fialova ulice, kde bude hlavní těžiště náhradního
autobusového nádraží, byla jediným řešením,“
konstatoval projektant Luděk Cekr.
Už několik týdnů je na vozovce v obou ulicích
připraveno žluté vodorovné dopravní značení.
V Jeremenkově jsou vyznačena čtyři stání pro
výstup cestujících, v sousední Fialově se nachází
sedm stanovišť pro nastupování. Přestupy mezi
autobusy lidé zvládnou do pěti minut, maximálně sedm minut by měl trvat přechod z vlakového
nádraží. S delšími intervaly pro přestup nicméně
počítají jízdní řády platné od půli prosince.
Kvůli velkému pohybu vozidel a lidí bude nutné omezit dopravu a parkování ve Fialově ulici. Ta
bude po vjezd na parkoviště u domu kultury jednosměrná. Kromě autobusů a dopravní obsluhy
do ní nebudou moci motoristé vjíždět. V ulici přitom sídlí několik lékařských ambulancí a firem.
Omezení budou znamenat komplikaci například pro Marii Burešovou, která chodí se dvěma dětmi do zdravotnického střediska. „Většinou parkujeme přímo před lékařským domem,
hodně nám to ulehčí, když malého přenášíme
v autosedačce. Takhle budeme muset hledat
místo na parkování dál a obtížněji,“ poznamenala mladá matka.
V souvislosti s přemístěním autobusového nádraží nastanou i další úpravy. Podstatnou bude

Výzva
uživatelům pozemků
ve vlastnictví obce
Obec Malá Morava vyzývá uživatele obecních
pozemků, kteří tyto pozemky užívají bez řádné
nájemní či pachtovní smlouvy, aby se do 30. 4.
2020 vyjádřili, jestli mají i nadále zájem tyto pozemky užívat, nebo jestli do této doby pozemkové parcely vyklidí. V případě zájmu o další
užívání je ovšem nezbytně nutné uzavřít s obcí
nájemní nebo pachtovní smlouvu.
Ve vyjádření prosím uveďte, jaké obecní pozemkové parcely užíváte (parcelní číslo, katastrální území, zákres v katastrální mapě a podobně), a které chcete užívat i nadále, včetně účelu
užívání. Tyto informace můžete zasílat e-mailem
na obec@obecmalamorava.cz, nebo písemně na
adresu úřadu.
Následně budou projednány záměry pronájmů či pachtů a uzavřeny nájemní smlouvy. Prosím věnujte této záležitosti pozornost, protože
v případě nezájmu mohou být pozemky dány
do užívání třetím osobám. Více informací na tel.
č. 724 186 911.
OÚ Malá Morava

změna přednosti v jízdě na křižovatce u Komerční
banky. Ulice Dr. E. Beneše se na přechodnou dobu
stane hlavní silnicí. To si vyžádá i úpravy u tamních šikmých parkovacích stání na podélná.
Představitelé města žádají veřejnost o shovívavost a trpělivost.
„Cestující budou na místě informovat pracovníci ČSAD a po celou dobu změn zde bude
přítomna městská policie, která bude asistovat
a pomáhat chodcům i řidičům. Bude to náročné
období. Odměnou bude nový moderní areál se
sto dvaceti parkovacími místy, jenž lidem usnadní
a zpříjemní život,“ uvedl starosta Tomáš Spurný.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového
nádraží společně s prostorem přednádraží promění v moderní dopravní terminál. Jeho součástí bude rozsáhlé parkoviště, odstavné plochy pro

autobusy a cyklověž pro více než stovku kol.
Na přestupním terminálu vzniknou nástupní ostrůvky s patnácti stanovišti pro autobusy
veřejné linkové dopravy a jedno stanoviště pro
linky MHD. Prostor bude bezbariérový a zabezpečený kamerovým systémem. Celé nádraží
bude pokryto bezplatnou wifi sítí. Nová dvoupodlažní výpravní budova vyroste při Jesenické
ulici v místě současného prostoru pro parkování
autobusů. Přízemí bude sloužit cestujícím, ve
druhém podlaží bude zázemí pro dopravce.
Poslední novinkou, kterou v říjnu odhlasovali
šumperští zastupitelé, budou zelené střechy na
zastávkách i výpravní budově. Součástí projektu
je i záchytná jímka na dešťovou vodu.
Petr Krňávek
Šumperský deník, 30. 12. 2019

Obec Malá Morava přijme pracovníka na pozici

Pracovník údržby obce
Náplň práce:
Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel.
Sekání trávy, úklid sněhu, práce v lese, údržba majetku obce.
Údržba vodovodů, kanalizací a zeleně, svozy odpadů.
Zabezpečení kulturních akcí a další práce.
Požadujeme:
Manuální zručnost, pečlivost a důslednost, aktivní a samostatný přístup k práci.
Řidičské oprávnění skupiny „B“ a „T“.
Částečná znalost práce na PC výhodou.
Zdravotní způsobilost.
Nabízíme:
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
5. platová třída s platem podle délky praxe od 14.660 Kč do 21.370 Kč
+ osobní ohodnocení podle výsledků od 0 Kč do 6.000 Kč.
Pravidelná valorizace platu. 25 dní dovolené. Stravenky.
Příspěvek na penzijní spoření. Příspěvek na dovolenou.
Bližší informace: Antonín Marinov, tel.: 583 240 104
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Rychlé doručení dopisu zdraží o sedm korun
Česká pošta (ČP) spustí od soboty dvourychlostní doručování listovních zásilek. Za obyčejné
psaní do padesáti gramů si i nadále bude účtovat
19 korun, ale bude je doručovat pomaleji. A pokud si odesilatel zvolí dosavadní možnost doručení hned následující den po podání, kterou poště
ukládá zákon, bude muset nově zaplatit 26 korun.
”Celkový objem listovních zásilek každoročně
klesá zhruba o desetinu a náklady spojené s doručováním naopak rostou. Pokud by tedy Česká
pošta nepřikročila k této změně, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek, a to nechceme,“ zdůvodnil Právu zavedení dvourychlostního doručování ředitel divize pro poštovní provoz
a logistiku ČP Petr Cinkl.
Na dotaz, jestli se tím Česká pošta nesnaží realizovat svou dřívější neúspěšnou snahu doručo-

Naši jubilanti
V únoru slaví 80 let

paní Helma KÖHLEROVÁ
a 70 let

pan Miroslav KADLEC
Oběma srdečně blahopřejeme.

vat dopisy do odlehlých míst jen jednou týdně,
na což odmítavě reagoval Český telekomunikační úřad, Cinkl odpověděl: „To rozhodně ne. Když
člověk podá dopis například v pondělí, měl by
být v rychlejším režimu doručen v úterý a v tom
ekonomickém ve středu.“
Rozdíl v rychlosti tedy nebude velký, ale cenově značný, o celých sedm korun.
Že listovních zásilek v konkurenci mobilních
esemesek skutečně ubývá, svědčí statistické údaje. Zatímco loni ČP doručila celkem 243 milionů vnitrostátních dopisů, v roce 2018 jich bylo
265 milionů.
„Odhadujeme, že dvourychlostní doručování
nám umožní snížit ročně náklady o 400 až 500
milionů korun. Navíc to bude možné zvládnout
s menším počtem doručovatelek, jichž má Česká
pošta dlouhodobě nedostatek,“ uvedl Cinkl.
A jak to tedy v praxi bude teď vypadat? V případě, že odesilatel chce využít režim doručování
každý pracovní den, musí dopis viditelně označit
údajem D+1 a nalepit na něj písmenkovou známku A či s platnou nominální hodnotou 26 Kč.
Pokud si zvolí ekonomický režim, pouze dopis
řádně ofrankuje písmenkovou známkou B nebo
známkou v hodnotě 19 korun.
Pro pomalejší doručování vydala ČP dvě nové
béčkové písmenkové známky, které od února
budou na poštách k mání. Na jedné z nich je
zobrazeno legendární jízdní kolo Favorit a na té
druhé poštovní posel na koni v historické červené uniformě. Obě známky vyšly v nákladu 200
tisíc kusů, takže by jich měl být pro první dny
dvourychlostního doručování dostatek.

Nynější opatření následuje po lednovém zdražení doporučených dopisů, cenných psaní i poštovních poukázek včetně dobírkových. Například poukázky s urychlenou výplatou typu D při
poukazované částce do 1 000 Kč zdražila Česká
pošta od 1. ledna 2020 o čtrnáct korun a všechny
ostatní o tři koruny.
Jiří Novotný
Právo, 1. 2. 2020

Vzpomínka
na paní Veroniku
Temňákovou

Vánoční setkání u jesliček
Na Štědrý den odpoledne se sešli chataři a
chalupáři z Vysoké u bývalé hospůdky U Élišky,
kde byly připraveny jesličky.
Vánoční atmosféru dotvářely znějící koledy
a vůně punče, kterým byli příchozí lidé obdarováni. Pořadatelé pohostili přítomné i dobrým

vánočním cukrovím. Chutný teplý punč přišel
všem vhod.
Toto vánoční setkání patří k tradičním akcím
pořádaných rodinami pana Pavla a Karla Reichla.
Reichlovi

Dne 10. ledna 2020 jsme se rozloučili ve farním kostele sv. Linharta ve Vysokých Žibřidovicích, za velké účasti rodiny, přátel a poutníku,
s úctyhodnou a výjimečnou paní Veronikou
Temňákovou ze Žlebu. Zádušní mši svatou sloužili faráři Petr Dolák, Artur Górka a František
Janíček.
Kniha náročného života zesnulé paní Veroniky se uzavřela v 92 letech. Vzorně vychovala
v katolické víře 10 dětí, dočkala se 27 vnoučat,
41 pravnoučat a 2 prapravnoučátek. V celé rodině se těšila zaslouženou úctou. Oblíbená byla
i v kruhu spoluzaměstnanců na statku.
Paní Temňáková za zásluhy v mateřství
a vzornou prací v zemědělství obdržela vysoké
statní vyznamenání. Kromě každodenních starostí o rodinu se věnovala dlouhá léta práci kostelnice v kapličce ve Žlebu a v kostele ve Vysokých Žibřidovicích. Rada se účastnila poutních
slavností v širokém okolí i v cizině, kde vždy
usměvavá, hezky svátečně ustrojená, rozdávala
dobrou náladu.
Proto jménem všech poutníků děkujeme naší
nenahraditelné a dobrosrdečné „tetičce“ za její
dlouholetou přízeň a pohostinnost v její farnosti.
Určitě nám bude mávat z obláčku.
Poutnici z Hanušovicka, Králicka
a od Starého Města pod Sněžníkem
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„Mařo – dobře jsi navařila!“

Vzpomenul jsem si na jednu příbuznou, co
žila v městečku Podlesí. V minulosti se mu říkalo Krumperky. Ona byla rozvedená, ale měla
jednu dceru, která se vdala do Šumperka. Manžel ji opustil a umřel. Tehdy šeptanda říkala, že
se prý uchlastal. Ale stejně nikdo nevěděl, jak
doopravdy sešel ze světa. Ona byla obchodnice
a měla tam koloniál, čili obchod se vším potřebným, což bylo od potravin až po noční košile, od
pastiček na myši až po boty atd. Po válce jí to
všechno sebrala Jednota. Protože již měla svůj
věk, tak byla ráda, že jí vyměřili důchod. Ten byl
ovšem bolestně malý, a tak ještě na stará kolena
podomácku drobně šila na zakázku. Byly to spíše
takové malé drobnosti, nebo opravy. Také podomácku vyráběla ještě knoflíky z nití. To ale bylo
pro nějakou firmu, co se zabývala galanterií.
Protože byla ze smíšené česko-německé rodiny, tak když přišel zábor v roce 1938 do Sudet,
tak mohla zůstat a pokračovat ve své činnosti.
Obchod byl vždycky potřebný a vlastně nikdo
z Podlesí jej nechtěl převzít, tak jak to bylo v jiných obcích, kdy českého obchodníka vystřídal
německý majitel a obchodníka si tam nechal
jako pracovníka, nebo jej rovnou vyhnal.
Měla štěstí. Jeden příbuzný se stal vysokým
funkcionářem NSDAP v Šumperku, a tak byla
vlastně osobou chráněnou. Navíc ji nechali prohlásit za Němku a bylo hotovo. Ona pochopitelně
mluvila oběma jazyky stejně dobře, ale v Podlesí
se mluvilo v té době skoro výhradně německy.
Po válce se situace otočila. Opět byla za Češku
a prodávala dále. Do odsunu s ostatními obyvateli
německé národnosti nešla. Měla ale již léta, a jak
se říká, na stará kolena přišla o všechno. Dcera
pryč, obchod pryč, jen starost o holé bytí jí zůstaly.
Měla jednu sestru. Byla učitelkou a bydlela
v Šumperku. Ta byla vdaná za okresního policejního ředitele, tedy v té době vlastně za pana
vrchního radu. Ten byl ovšem ihned po záboru
Sudet vyhozen z práce, a protože již měl odslouženo, tak v klidu odešel do starobního důchodu.
Oba zůstali v Šumperku až do smrti.
Pochopitelně bydleli ve vile. Za války byli
chránění tím, že jeden příbuzný byl vysoký fašista a hlavně zdejší okresní funkcionář. Měli doma
jednu služku, jedno auto Škoda Popular a bavili
se tím, že navštěvovali příbuzné po okrese, jak
se dalo, a tam se vždycky, jak se říká, dobře měli
a navíc si vždycky odnesli ještě výslužku v podobě balíku jídla, případně i pití. Své příbuzné takto doslova vydírali. Nikdo se ale neodvážil jim
říci nahlas, co si o nich vlastně doopravdy myslí.
Byly to těžké časy, všechno na vesnicích bylo
přísně evidováno a vše se muselo odevzdávat na
dodávku – na válku. Po válce, i když přišla změna režimu, tak pro lidi na zdejších vesnicích to
bylo pořád stejné.
A tak náš pan policejní ředitel s manželkou
statečně obráželi všechny příbuzné, všude hodovali a „žrali“ až k prasknutí a bylo jim úplně
jedno, jestli ti dotyční, co u nich byli na návštěvě,
budou mít ještě druhý den co jíst.
A podobné to bylo u sestry dotyčné učitelky
v Podlesí. Ta pokaždé koupila a nechala si zabít
husu. Upéci ji a s patřičnou oblohou ji předložila
návštěvě. Že sama je vlastně na hranici přežití,
tak to je vůbec nezajímalo. Pan emeritní ředitel
to měl vše promyšlené. Jezdil pořád podle plánu.
Byly to hody, narozeniny, jmeniny, křtiny, pohřby, svátky a pátky a tak je nějaký nedostatek

v jídle, nebo lístkový systém na potraviny, vlastně ani moc nezajímal. O tom, že by se měl občas
nějak revanšovat, mu nepřišlo ani na mysl.
Po válce totiž vystupoval (prý) jako odbojář,
který zde hrdinně zůstal a snášel od Němců různá příkoří včetně vyhození z práce. On ale odešel
normálně do starobního důchodu. A hrál si na
Němce. Takže mu vše zůstalo. A po válce z něj
byl opět Čech jako poleno a pořád skuhral, jak
se má zle, jak mu všichni všude ublížili a tím pádem, že něco potřebuje. Hlavně peníze. Dostal
vyměřený odbojářský důchod nad jiné vysoký.
Jeho osoba byla zajímavá. Byl to takový podsaditý člověk. Chodil vždy v nějakém krásném
obleku, kterých měl ušitých na zakázku několik
a všechny z kvalitní látky. To samé obuv. Všechny boty udělané také na zakázku z té nejlepší
kůže. O kabátech, kožiších a jiných doplňcích ani
nemluvím. Nosil brejličky, za kterými se skrývaly šibalské oči chytráka. Nikdo jej neměl rád,
a to jak z rodiny, tak také z jeho známých a bývalých podřízených z práce, ale také ze sousedů.
Vystupoval vždy velkopansky a nikdy nedovedl

být skromný a přísný sám k sobě, spíše naopak.
Ale přeci jen ho dostihl osud.
Jeho manželka zemřela, služka, co u nich žila
celý život a starala se o něj, také zemřela a najednou byl sám. Sice se opět oženil, ale to již nebylo
ono. Ta jeho nová paní jej moc neposlouchala
a s péčí o něj si starosti nedělala. Teta ho, když
opět dorazil k ní na návštěvu ve svém autě se nažrat a fasovat, v Podlesí rovnou vyhodila také.
No a od těch dob již v Podlesí nezaburácelo
auto Škoda Popular. Tetička zemřela také a bylo
najednou o jednoho vyžírku na světě méně. Nikdo si již na něj ani nevzpomněl. Za strejčkem se
zavřela voda a nikdo již dnes neví ani kdo to byl,
a dokonce ani, že vůbec existoval.
No, holt i takoví byli někdy zdejší lidé. Zůstalo po něm jen to jeho heslo, které pokaždé po
slavnostním jídle na návštěvě v Podlesí pronášel,
když se slastně natáhl do křesla a s úlevou odfukoval po dobrém jídle a pití - „Mařo, dobře jsi
navařila!“
Ludvík Vrána

Banánová žemlovka,
po které vám bude lupat za ušima
Banány jsou velmi zdravé a existuje nespočet důvodů, proč je konzumovat. Tak například
zlepšují náladu a pomáhají překonat deprese. Jak
by také ne. Po takové dobrotě musí být člověku
dobře na těle i duši. Ale jen výtečná chuť za to
určitě nemůže. Banán obsahuje látku tryptofan,
která je v těle přetvořená na serotonin, který potlačuje zasmušilost a zlepšuje náladu.
Dále pomáhají banány před přetížením svalů, tudíž výtečná potravina pro fyzicky pracující a sportovce. Dodávají tělu energii, vitamíny,
minerály, blahodárně působí na střeva, obsahují
antioxidanty a ve výčtu chvály by se dalo pokračovat. Nicméně my vás nebudeme napínat a jdeme na recept.
Kdo by si nepamatoval žemlovku. Ať už od
babičky nebo ze školní jídelny. Ta od babičky
byla určitě lepší. Zkuste si připomenout dětská
léta a upečte si žemlovku, ale tak trochu jinak.
Namísto jablíček použijete na kolečka nakrájený banán. Potřebovat budete rohlíky nebo jiné

podobné pečivo, 30% smetanu, 5 banánů a rozinky předem namočené v rumu, 5 vajec, med
nebo javorový sirup – podle chuti, kdo má jak
rád sladké, 1 lžička vanilkového extraktu a máslo
na vymazání formy.
- Vymažte zapékací mísu máslem a nechte připravenou bokem. Zatím si vyšlehejte 1 celé vajíčko a 4 žloutky s vanilkovým extraktem, medem
a smetanou.
- Nakrájejte rohlíky i banány na plátky a smíchejte s rozinkami, navrstvěte do zapékací misky
a přelijte připravenou směsí. Nechte chvíli odstát
(asi 10 minut) potom vložte do trouby a pečte
20 až 30 minut.
- Ušlehejte si z bílků sníh, přidejte rovněž trochu medu a před dopečením jej navrstvěte na
žemlovku a nechte dopéci.
Tip na závěr: Pokud nemáte rohlíky, vůbec to
nevadí, lze použít i jiné pečivo – veka, toastový
chléb, vafle či vánočka.
Zdroj: zdravestravovani.eu

Od ledna je vystavena v bývalém obchodním domě ve Starém Měste na náměstí tato
litinová deska, která bude umístěna u pramene řeky Moravy.
Foto Jan Smítal
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DEVÍTKA č. 1/2020 - 7

Zápis z 6. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 12. 12. 2019 od 16.00 hod. ve společenské místnosti Pensionu Sport ve Vojtíškově
Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze iniciály
jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění. 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 (staveb, bytů, pozemků) na území
obce a cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzické
osoby a osoby právnické mají možnost získat informace z jednání zastupitelstva
obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Walter Köhler (1) – dostavil se v 16:15, Jan Kouřil (2), Antonín Marinov
(3), Pavel Morong (4), Štěpán Morong (5), Petr Pospíchal (6), Karel Svoboda (7), Ing. René Šebek (8), Mgr. Olga Temňáková (9)
Nepřítomni členové zastupitelstva obce: všichni přítomni
Přítomni občané: I. K., J. S., M. Š., J. M., V. V., J. R., J. S.
Hlasování zastupitelů: (+) pro, (-) proti, (o) zdržel se hlasování,
(×) nepřítomen
Starosta obce v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupitelstva obce a sdělil,
že veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována oznámením vyvěšeným 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 usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli podepsán, k nahlédnutí je na
obecním úřadě v Malé Moravě.
Starosta poté navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:
1. Schválení programu jednání.
2. Určení zapisovatele z jednání.
3. Určení ověřovatelů z jednání.
4. Zpráva o plnění usnesení z minulého jednání a o činnosti OÚ na vědomí.
5. Rozpočtové změny.
6. Provedená opatření starosty.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2019.
8. Mezitimní závěrka.
9. Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2020.
10. Rozpočtové změny MŠ Malá Morava 2019.
11. Rozpočtové provizorium na rok 2020.
12. Změna obecně závazné vyhlášky odpady.
13. Obecně závazná vyhláška z pobytu.
14. Obecně závazná vyhláška ze psů.
15. Žádost o zřízení věcného břemene Podlesí.
16. Žádost o zřízení věcného břemene Malá Morava.
17. Žádost o zřízení věcného břemene Vysoký Potok.
18. Bezplatné převody od SPÚ.
19. Převody pozemků pod místními komunikacemi.
20. Opravy silnic.
21. Dodatek smlouvy dopravní obslužnost.
22. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra.
23. Pracovní činnost zastupitelů.
24. Podpora prodejen potravin.
25. Fotbalové hřiště v Podlesí.
26. Projekt přírodní zahrada mateřské školy.
27. Pronájem pozemků Vojtíškov.
28. Rozpočtová opatření na konci roku 2019.
29. Servisní smlouva.
30. Smlouva o poskytnutí dotace.
31. Souhlas se stavbou NN Vysoká.
32. Souhlas se stavbou NN Vojtíškov.
33. Souhlas se stavbou RD Malá Morava.

34. Souhlas se stavebními úpravami RD Vlaské.
35. Souhlas se stavebními úpravami domu ve Vysokém Potoku.
36. Stavba mostu v Podlesí.
37. Veřejné prostranství ve Vysokém Potoku.
38. Záměr směny ve Vysoké.
39. Záměr prodeje ve Skleném.
40. Žádost o pacht pozemků ve Zlatém Potoce.
41. Žádost o prodej pozemku v Podlesí.
42. Žádost o převod silnice ve Vysoké.
43. Inventury.
44. Diskuze.
45. Závěr jednání.
1. Schválení programu
2019/06/01: ZO 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 Pavla Moronga
a pana Štěpána Moronga.
4. Zpráva o 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 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.
5. Rozpočtové změny
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření
č. 100018/2019 včetně důvodové zprávy. Kompletní znění rozpočtových
změn je v příloze č. 1 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných
nepřihlásil.
2019/06/02: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 100018/2019.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
6. Provedená opatření starosty
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 21 až
26/2019 a 29/2019. Dále seznámil zastupitele s opatřením starosty č. 27 až
31/2019, kterými schvaluje a provádí rozpočtová opatřeními č. 100014 až
100017/2019, schválenými a provedenými v jeho působnosti. Opatření jsou
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových opatřeních.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až listopad 2019
Starosta seznámil přítomné se zprávou o hospodaření obce za uvedené
období, kde jsou příjmy i výdaje rozepsány dle jednotlivých položek. Příjmy za toto období ve výši 14.994.759,21 Kč jsou plněny na 92,72 % schváleného rozpočtu. Výdaje ve výši 15.517.297,77 Kč jsou plněny na 64,38 %
schváleného rozpočtu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za leden až
listopad 2019.
8. Mezitimní závěrka
Starosta obce seznámil přítomné s mezitimní účetní závěrkou za období
leden–září 2019.
ZO bere na vědomí mezitimní účetní závěrku za období leden–září 2019.
9. Návrh rozpočtu MŠ Malá Morava na rok 2020
Rozpočet je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/03: ZO schvaluje rozpočet MŠ na rok 2020 ve výši 2.263.220,- Kč.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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10. Rozpočtové změny MŠ Malá Morava 2019
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtové změny č. 2/2019 MŠ
Malá Morava včetně důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 353.485,Kč, výdaje byly rovněž navýšeny o 353.485,- Kč. Kompletní znění rozpočtových změn je v příloze č. 4 tohoto zápisu. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/04: ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2019 MŠ Malá Morava.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
11. Rozpočtové provizorium na rok 2020
Jelikož dosud nejsou dostupné veškeré informace potřebné k sestavení
rozpočtu obce na rok 2020, byl předložen k projednání návrh rozpočtového provizoria obce na dobu od 1. 1. 2020 do doby schválení rozpočtu
zastupitelstvem obce, včetně pravidel hospodaření v uvedeném období.
Kompletní znění provizoria je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Do diskuze se
nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/05: ZO vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtové provizorium a stanovuje pravidla pro
hospodaření v tomto období.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
12. Změna obecně závazné vyhlášky odpady
Starosta seznámil přítomné s návrhem nové obecně závazné vyhlášky
(dále také OZV) č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem změny vyhlášky je novela zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, kdy musí od 1. 1. 2020 odpovídat všechny OZV
změněnému znění zákona. Dále byli zastupitelé seznámeni s náklady za
odpadové hospodářství v roce 2018 a výpočtem výše možné maximální
výše poplatku pro rok 2020. Zastupitelé souhlasili s ponecháním poplatku
ve výši 510,- Kč na poplatníka, nový návrh nebyl podán.
2019/06/06: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)

č. 224, Lukáš Hercig, nové NNk“. Investorem akce byla společnost ČEZ
Distribuce. Přípojka je zřízena na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 2264/1
v k. ú. Podlesí-město.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla již projednána a schválena zastupitelstvem dne 14. 6. 2019. Do diskuze se nikdo
z přítomných nepřihlásil.
2019/06/09: ZO schvaluje podpis smlouvy o věcném břemeni č. IV12-8014820/VB/001.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
16. Žádost o zřízení věcného břemene Malá Morava
Společnost Energorozvody, jako zástupce společnosti ČEZ Distribuce
požádala obec o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Jednalo
se o rekonstrukci sítě nízkého napětí „Vysoký Potok, SU 0611-VNv, DTS,
NNv, IE-12-8004911“ v k. ú. Malá Morava. Investorem akce byla společnost ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se zřizuje na pozemku ve vlastnictví
obce p. č. 1617/3 v k. ú. Malá Morava.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla již projednána a schválena zastupitelstvem v roce 2017. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/10: ZO schvaluje podpis smlouvy o věcném břemeni.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
17. Žádost o zřízení věcného břemene Vysoký Potok
Společnost Energorozvody, jako zástupce společnosti ČEZ Distribuce
požádala obec o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Jednalo
se o rekonstrukci sítě nízkého napětí „Vysoký Potok, SU 0611-VNv, DTS,
NNv, IE-12- 8004911“ v k. ú. Vysoký Potok. Investorem akce byla společnost ČEZ Distribuce. Věcné břemeno se zřizuje na pozemcích ve vlastnictví
obce p. č. st. 15, p. č. 698/3 a p. č. 698/4 v k. ú. Vysoký Potok. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla již projednána a schválena
zastupitelstvem v roce 2017. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/11: ZO schvaluje podpis smlouvy o věcném břemeni.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

14. Obecně závazná vyhláška ze psů
Na jednání se dostavil Köhler Walter v 16:15 hod.
Starosta seznámil přítomné s návrhem nové obecně závazné vyhlášky
(dále také OZV) č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Důvodem změny
vyhlášky je novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy musí
od 1. 1. 2020 odpovídat všechny OZV změněnému znění zákona. Výše poplatku ze psů byla ponechána.
Dále dotčenou změnou zákona je možnost zavést:
- místní poplatek za užívání veřejného prostranství,
- místní poplatek ze vstupného,
- místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
- místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Výše uvedené poplatky se zastupitelstvo obce rozhodlo nevyužít. Do další diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/08: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019
o místním poplatku ze psů.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

18. Bezplatné převody od SPÚ
Zastupitelům byly předloženy smlouvy o bezúplatných převodech pozemků, které jsou zastavěny místními komunikacemi ve vlastnictví obce.
Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/12: ZO souhlasí s bezúplatným nabytím části pozemků:
- p. č. 9 a 10 (podle GP č. 180-120/2018 p. č. 9/2, ostatní plocha)
v k. ú. Podlesí-město,
- p. č. 54/2, 54/1, 68/1, 76/2 (podle GP č. 56-140/2018 54/3 ostatní
plocha, 54/4 trvalý travní porost, 54/5 trvalý travní porost, 68/3 ostatní
plocha, 76/3 trvalý travní porost) v k. ú. Křivá Voda,
- p. č. 161/2, 161/1, 171/5, 194/8, 194/4, st. 47 (podle GP č. 57141/2018 161/5 trvalý travní porost, 161/6 ostatní plocha, 171/11 trvalý
travní porost, 194/10 ostatní plocha, 191/11 trvalý travní porost, 402
ostatní plocha) v k. ú. Křivá Voda,
- p. č. 48 a 79/1 (podle GP č. 182-157/2018 p. č. 48/5 trvalý travní porost,
48/6 trvalý travní porost, 79/7 trvalý travní porost) v k. ú. Vysoký Potok,
- p. č. 176/3 a p. č. 177 (podle GP č. 178-153/2018 p. č. 176/10 ostatní
plocha, 177/3 ostatní plocha) v k. ú. Vysoký Potok,
- p. č. 229/1 (podle GP č. 179-154/2018 p.č. 229/3 trvalý travní porost),
- p. č. 243/1, 248 a p.č. 252 (podle GP č. 180-155/2018 p.č. 243/3 vodní plocha, 248/2 trvalý travní porost, p. č. 252/2 trvalý travní porost)
v k. ú. Vysoký Potok,
- p. č. 284/2, p. č. 329/1, p. č. 330/1, p. č. 328/1, p. č. 275 a p. č. 689/2
(podle GP č. 181-156/2018 p. č. 284/4 vodní plocha, p. č. 329/5 trvalý
travní porost, p. č. 689/3 ostatní plocha) v k. ú. Vysoký Potok,
- p. č. 699/1 (podle GP č. 182-157/2018 p. č. 699/1 ostatní plocha
a p. č. 699/5 ostatní plocha) v k. ú. Vysoký Potok,
- p. č. 529/6, p. č. 558/19, p. č. 558/21 a p. č. 562/1 (podle GP č. 19294/2019 p.č. 562/3 ostatní plocha, p. č. 558/24 ostatní plocha, 558/23
ostatní plocha, p.č. 529/8 ostatní plocha) v k. ú. Vysoká u Malé Moravy
a pověřuje starostu podpisem smluv o bezúplatném převodu těchto
pozemků s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

15. Žádost o zřízení věcného břemene Podlesí
Ing. R. U., jako zástupce společnosti ČEZ Distribuce, požádal o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-8014820/VB/001. Jednalo se o
výstavbu zemního vedení přípojky nízkého napětí ke stavbě „Podlesí, p.

19. Převody pozemků pod místními komunikacemi
Při podání minulé žádosti o bezúplatný převod pozemků pod místními
komunikacemi od SPÚ byly opomenuty dvě parcely, a to část pozemku
p. č. 194/3 v k. ú. Křivá Voda a část pozemku p. č. 689/2 v k. ú. Vysoký

13. Obecně závazná vyhláška z pobytu
Starosta seznámil přítomné s návrhem nové obecně závazné vyhlášky
(dále také OZV) č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu. Důvodem změny
vyhlášky je novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy musí
od 1. 1. 2020 odpovídat všechny OZV změněnému znění zákona. Dotčenou změnou zákona byl zrušen poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
a poplatek z ubytovací kapacity.
Výše nového poplatku z pobytu byla navržena na částku 10,- Kč. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/07: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019
o místním poplatku z pobytu.
Hlasování: 8:0:0 (schváleno)
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Potok. Starosta požádal o souhlas s převodem těchto pozemků. Do diskuze
se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/13: ZO souhlasí s bezúplatným převodem části pozemků
p. č 194/3 v k. ú. Křivá Voda a část pozemku p. č. 689/2 v k. ú. Vysoký
Potok do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním žádosti o převod.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
20. Opravy silnic
Starosta seznámil přítomné zastupitele se stavem oprav místních komunikací. V letošním roce se opravila komunikace ve Skleném kolem kapličky, nákladem kolem 2.000.000,- Kč, byla zde položena balená vrstva.
V přípravě jsou projekty na opravy stejnou technologií (balenou směsí),
a to na těchto
silnicích:
1. Malá Morava kolem bytovek – zde vznikl problém se sesouvajícím se
svahem, což práce pravděpodobně zdraží,
2. Silnice ve Vojtíškově – zkratka od paní Kouřilové nahoru,
3. Silnice Křivá Voda – od krajské silnice po p. xxx,
4. Podlesí - místní komunikace na náměstí,
5. Podlesí – silnice směrem k panu xxx.
Připravuje se taky projekt na odstavnou plochu u bytovek Malá Morava
89 a 90. Dále je v přípravě rekonstrukce propustku na silnici v Křivé Vodě,
který se musí postavit nový. Toto všechno jsou opravy, které budou náročnější na financování, a proto bychom se zde rádi pokusili o financování
prostřednictvím dotací, což je ovšem záležitost na delší dobu. Pro příští rok
navrhuje zkusit využít dotací na částečné opravy některých komunikací
tryskovou technologií od Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova
Dotační titul 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, kde můžeme využít dotace až 500.000,- Kč se spoluúčastí 50 %. Máme připravené
rozpočty na částečnou opravu komunikace 1B v Křivé Vodě a části komunikace 1B na Malé Moravě od křižovatky u kostela po začátek panelové
silnice. Na Křivé Vodě by proběhly opravy výtluků a nerovností a na Malé
Moravě opravy výtluků a nerovností + dvojitý nátěr z emulze. V případě
souhlasu zastupitelstva by se tyto opravy mohli realizovat už příští rok. Žádost o dotaci je nutno podat začátkem roku 2020.
2019/06/14: ZO souhlasí s opravami komunikací 1B Křivá Voda
a části 1B Malá Morava a ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z POV Olomouckého kraj.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
21. Dodatek smlouvy dopravní obslužnost
Od roku 2015 má obec uzavřenu smlouvu o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje se společností Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací. Nyní byl zaslán návrh dodatku této smlouvy, platný od 1. 1. 2020,
který upravuje novou výši příspěvku z 70,- Kč na 150,- Kč na jednoho trvale žijícího občana. Nově bude celková částka 78.900,- Kč. Původní částka se
již 4 roky nezvyšovala a rozdíl hradil Olomoucký kraj. V roce 2019 byl příspěvek kraje 1.727,- Kč na 1 občana. Informační materiál a návrh dodatku
ke Smlouvě byl předložen. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/15: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
22. Dodatek smlouvy na provoz technologického centra
Starosta seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 4 Partnerské smlouvy
pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.
Změna spočívá v ceně, nově bude hrazeno 524,68 Kč měsíčně a době platnosti smlouvy, ta se prodlužuje do 31. 12. 2020. Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/16: ZO schvaluje uzavření dodatku č. 4 Partnerské smlouvy
pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
23. Pracovní činnost zastupitelů
V roce 2019 byly uzavřeny se dvěma zastupiteli dohody o provedení práce do 31. 12. 2019. Starosta navrhuje tyto dohody uzavřít i v roce 2020 za
stejných podmínek. Dotčení zastupitelé s těmito podmínkami souhlasí. Do
diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil.
2019/06/17: ZO souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce/
pracovní činnosti s: P. P. - třídění a likvidace materiálů a dokumentů
a Mgr. O. T. – příprava, vyřizování a administrace žádostí o dotace, za
stejných podmínek jako v roce 2019.

Hlasování: 7:0:2 (schváleno)
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24. Podpora prodejen potravin
Starosta informoval se stavem obchodů v obci a možností podpory jejich
provozu z dotace Programu obnovy venkova z Olomouckého kraje pro rok
2020. V případě souhlasu může obec využít dotaci od 20.000,- do 100.000,Kč, za podmínky 50% finanční spoluúčasti obce. V diskuzi zastupitelé podporu obchodů podpořili.
2019/06/18: ZO souhlasí s poskytnutím podpory pro místní prodejny potravin a s podáním žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. Dále ZO prohlašuje, že obec poskytne v roce 2020
neinvestiční dotaci podnikatelským subjektům provozující prodejny
potravin s podílem obce (z rozpočtu obce) 30.000,- Kč na 1 prodejnu.
K tomuto záměru ZO schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy
vesnice Malá Morava.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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25. Fotbalové hřiště v Podlesí
Starosta seznámil zastupitele se současným stavem majetkových poměrů
týkajících se Fotbalového hřiště v Podlesí, kdy je stále majetkem státu (Státní
pozemkový úřad) a spolek Sokol Malá Morava ho má od státu v pronájmu.
Jedná se o pozemek p. č 338 – ostatní plocha sportoviště o výměře 10 533 m2
v k. ú. Podlesí-město. Výše uvedené není dobré řešení, protože jako každý pozemek státu může být prodán jinému soukromému vlastníkovi, což by mohlo
znamenat zánik tohoto spolku jako poslední slušně fungující složce v obci.
Řešení, situace je hřiště od státu koupit. Jsou zde tři varianty:
1. Sokol si koupí hřiště – bohužel na to nemá peníze.
2. Obec Sokolu půjčí peníze na koupi a Sokol to bude obci splácet například
nájmem – není dlouhodobé řešení s ohledem na možnost zániku spolku.
3. Hřiště koupí obec, ale bohužel v současné době není žádný právní
nárok obce, dle kterého by tento pozemek mohla koupit. Dle zákona o prodeji zemědělské půdy v tomto případě připadá podle mého názoru v úvahu
snad pouze prodej majiteli sousední nemovitosti, která je stavbou. Sokol
má na hřišti dvě stavby, které by musel převést na obec a ta poté mohla
z titulu vlastnictví stavby žádat o pozemek na kterém je hřiště. Starosta
i zastupitelé podpořili třetí variantu možnosti řešení situace.
2019/06/19: ZO souhlasí s nákupem fotbalového hřiště v Podlesí
- pozemek p. č. 338 – ostatní plocha sportoviště o výměře 10 533 m2
v k. ú. Podlesí-město a pověřuje starostu jednáním se zástupci Sokol
Malá Morava o převodu dotčených nemovitostí a následným jednáním
s SPÚ o koupi fotbalového hřiště.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
26. Projekt přírodní zahrada mateřské školy
Zastupitelé byli seznámeni s možností podání dotace na Projekt přírodní zahrada pro MŠ Malá Morava do dotačního programu Ministerstva
životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR. Investorem by byla obec jako majitel pozemku, celkové náklady jsou
předpokládány ve výši 300.000,- Kč, dotace je 85 %, což znamená vlastní
náklady ve výši cca 45.000,- Kč. Zastupitelé v diskuzi projekt podpořili.
2019/06/20: ZO souhlasí s realizací projektu přírodní zahrada pro MŠ
Malá Morava a ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci do dotačního
programu Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR (Výzva č. 7/2019).
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
27. Pronájem pozemků Vojtíškov
Paní P. B., bytem xxx, požádala obec o pronájem části pozemku
p. č. 749/1 – ostatní plocha v požadované výměře cca 40 m2 v k. ú. Vojtíškov. Tento pozemek by ráda využívala jako odstavnou plochu pro parkování vozidel u domu č. p. xxx v jejím vlastnictví. Do diskuze se nikdo
z přítomných nepřihlásil.
2019/06/21: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 749/1 –
ostatní plocha v požadované výměře cca 40 m2 v k. ú. Vojtíškov paní P. B.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
28. Rozpočtová opatření na konci roku 2019
Starosta seznámil přítomné s návrhem. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/22: ZO pověřuje starostu obce schvalování a prováděním

10- DEVÍTKA č. 1/2020
všech rozpočtových opatření, která jsou v průběhu roku schvalována
zastupitelstvem obce a mění i závazné ukazatele schváleného rozpočtu,
a to v období od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2019.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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2019/06/23: ZO ukládá starostovi obce informovat zastupitelstvo
obce o všech rozpočtových opatřeních, která v období od 12. 12. 2019
do 31. 12. 2019 provedl na základě pověření.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)

1
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

8
+

9
+

29. Servisní smlouva
V roce 2019 skončila záruka na zařízení Protipovodňového a informačního systému. Servisní zásahy prováděla společnost EMPEMONT, Valašské Meziříčí, bezplatně. Pro další období byla předložena Smlouva o provádění servisních prací pro obec. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/24: ZO souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy o provádění
servisních prací na zařízení Protipovodňového a informačního systému
obce Malá Morava se společností EMPEMONT.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
30. Smlouva o poskytnutí dotace
Starosta informoval, že obci byl doručen návrh Smlouvy o poskytnutí
dotace na pořízení horkovzdušných kamen do KD Malá Morava od Olomouckého kraje. Na tuto akci byla podána žádost v roce 2019. Jelikož kraj
uvolnil na pořízení kamen pouze 10.000,- Kč, bylo navrženo dotaci nevyužít
a nákup financovat pouze vlastních zdrojů. Důvodem je skutečnost, že sama
administrativní zátěž při účtování dotace by byla neúměrně vysoká v porovnání s výši poskytnuté dotace. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto starosta
nechal hlasovat o návrhu neuzavírat Smlouvu o poskytnutí dotace.
2019/06/25: ZO nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace
na pořízení horkovzdušných kamen do KD Malá Morava od Olomouckého kraje.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
31. Souhlas se stavbou NN Vysoká
Společnost Enco group, s. r. o., Olomouc, požádala obec o vyjádření
k projektové dokumentaci ke stavbě „Vysoká – č. p. 90/1, NNk“, číslo stavby: IV-12-8018068. Jedná se o zřízení nového odběrného místa pro pozemek p. č. 90/1 ve vlastnictví pana M. K. z Olomouce. Přípojka by měla být
realizována jako zemní kabelové vedení v délce cca 40,5 m na obecním
pozemku p. č. 641/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Dále je přílohou Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále také VB) a dohoda
o umístění stavby na obecním pozemku p. č. st. 194 v k.ú. Vojtíškov. Zřízení VB je úplatné za 5.000,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/26: ZO souhlasí se stavbou „Vysoká – č.parc.90/1, NNk“, číslo stavby: IV-12-8018068 a ZO schvaluje uzavření smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-128018068/SoBS VB/2.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
32. Souhlas se stavbou NN Vojtíškov
Společnost Enco group, s. r. o., Olomouc, opětovně požádala obec o vyjádření, tentokrát k pozměněné projektové dokumentaci ke stavbě „Vojtíškov – čp. 77, NNk“, číslo stavby: IV-12-8016979. Jedná se o nové připojení
bytového domu čp. 77 a 79, bez jehož provedení nám ČEZ Distribuce nepřipojí odběrné místo (byt. P. xxx) k elektrické síti. Přípojka bude realizována jako zemní kabelové vedení v délce cca 27 m. Dále je přílohou Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby na obecním pozemku p. č. st. 194 v k. ú. Vojtíškov. Zřízení VB je
úplatné za 5.000,- Kč. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/27: ZO souhlasí se stavbou „Vojtíškov – čp. 77, NNk“, číslo stavby: IV-12-8016979 a ZO schvaluje uzavření smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-128016979/SoBS VB/1.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
33. Souhlas se stavbou RD Malá Morava
Ing. P. D., který zastupuje stavebníka R. M., požádal obec o vyjádření
k územnímu souhlasu a ohlášení stavby „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 24“ na Malé Moravě. Jedná se o přestavbu objektu bý-

valé prodejny na Malé Moravě na bydlení. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/28: ZO souhlasí se stavbou „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 24“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
34. Souhlas se stavebními úpravami RD Vlaské
Ing. Z. K., který zastupuje stavebníky manžele M. a M. C., požádal obec
o vyjádření k územnímu souhlasu a ohlášení stavby „Stavební úpravy RD
s přístavbami a nástavbou, domovní studnou, ČOV a přípojkami ve Vlaském čp. 2“. Jedná se o přestavbu stávajícího RD ve Vlaském. Do diskuze se
nikdo nepřihlásil.
2019/06/29: ZO souhlasí se stavbou „Stavební úpravy RD s přístavbami
a nástavbou, domovní studnou, ČOV a přípojkami ve Vlaském čp. 2“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
35. Souhlas se stavebními úpravami domu ve Vysokém Potoku
Stavebník manželé M. požádali o souhlas se stavbou „Přístavba a stavební úpravy domu čp. 5 ve Vysokém Potoku“. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/30: ZO souhlasí se stavbou „Přístavba a stavební úpravy
domu čp. 5 ve Vysokém Potoku“.
Hlasování: 8:0:1 (schváleno)
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36. Stavba mostu v Podlesí
Společnost MSS - projekt s. r. o., Vsetín, jako projektant stavby „Most ev.
číslo 31239-6 Podlesí“ požádala obec o stanovisko k projektové dokumentace. Jedná se stavbu nového mostu u Tírny, viz. projektová dokumentace
k nahlédnutí u starosty obce. V rámci stavby dojde i k dotčení pozemku
v rozsahu 5 m2 ve vlastnictví obce p. č. 2220 – trvalý porost, který má
propachtována paní D. B. Zde projektant požaduje souhlas obce s vynětím
pozemku ze zemědělského půdního fondu.
Z důvodu plánované stavby bude i úplná uzavírka komunikace. Objízdná trasa povede kolem hřiště směrem na náměstí. Investor se zavázal po
skončení stavby na objízdné trase opravit výtluky, krajnice a položit nový
asfaltový povrch. Diskuze byla vedena na možnost objížďky.
2019/06/31: ZO souhlasí se stavbou „Most ev. číslo 31239-6 Podlesí“
a ZO souhlasí s odnětím ze ZPF části pozemku p. č. 2220 – trvalý porost, k. ú. Podlesí-město v rozsahu 5 m2.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
37. Veřejné prostranství ve Vysokém Potoku
Záměrem tohoto bodu programu je zajištění vlastnictví pozemků před
obecním úřadem ve Vysokém Potoku, kde se konají různé kulturní akce
a kde se také nachází volejbalové hřiště. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví
státu (SPÚ).
Jedná se o:
- Část pozemku p. č. 132/4- ostatní plocha, zeleň,
- Pozemek p. č. 132/1 – ostatní plocha – zeleň,
- Pozemek p. č. 132/5 – ostatní plocha – zeleň, vše v k.ú. Vysoký Potok.
Zastupitelé možnost odkoupení pozemků jako veřejného prostranství
podpořili.
2019/06/32: ZO souhlasí s převodem pozemků p. č. 132/4 - část pozemku, p. č. 132/1 , 132/5 v k. ú. Vysoký Potok a pověřuje starostu, aby
zjistil podmínky a popřípadě i podal žádost o převod pozemků.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
38. Záměr směny ve Vysoké
Dva vlastníci pozemků, na kterých se nachází obecní místní komunikace, manželé P. a L. L., požádali obec o narovnání stavu a nabídli směnu
pozemků v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Proto byl vyhotoven geometrický
plán, který zaměřil skutečně užívanou místní komunikaci a výsledkem je
následující návrh směny:
Pozemky ve vlastnictví manželů P. o celkové výměře 244 m2, které připadnou obci:
p. č. 33/6 o výměře
67 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 195/14 o výměře
5 m2 - zastavěný silnicí,
p. č. 195/13 o výměře
14 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 78/2 o výměře
82 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 79/2 o výměře
20 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 33/7 o výměře
56 m2.
Pozemky ve vlastnictví obce o celkové výměře 207 m2, které připadnou
manželům P.:
p. č. 648/2 o výměře
49 m2
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p. č. 605/6 o výměře
10 m2
p. č. 650/4 o výměře
108 m2
p. č. 647/5 o výměře
40 m2.
Pozemek ve vlastnictví L. L. o celkové výměře 16 m2, který připadne obci:
p. č. 672 o výměře 16 m2 – zastavěný silnicí.
Pozemek ve vlastnictví obce o celkové výměře 16 m2, který připadne L. L.:
p. č. 647/7 o výměře
16 m2.
Veškeré pozemky vznikly dělením na základě Geometrického plánu č.
190-94/2019 ze dne 4. 12. 2019, rozdělením parcel p. č. 33/1, 648, 78, 647/3,
31/2, 195/7, 650/3 a 79.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/33: ZO schvaluje záměr směny:
Pozemků ve vlastnictví manželů P. o celkové výměře 244 m2:
p. č. 33/6 o výměře
67 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 195/14 o výměře
5 m2 - zastavěný silnicí,
p. č. 195/13 o výměře
14 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 78/2 o výměře
82 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 79/2 o výměře
20 m2- zastavěný silnicí,
p. č. 33/7 o výměře
56 m2
za pozemky ve vlastnictví obce o celkové výměře 207 m2, které připadnou manželům P.:
p. č. 648/2 o výměře
49 m2,
p. č. 605/6 o výměře
10 m2,
p. č. 650/4 o výměře
108 m2,
p. č. 647/5 o výměře
40 m2.
Pozemků ve vlastnictví L. L. o celkové výměře 16 m2:
p. č. 672 o výměře 16 m2 – zastavěný silnicí
za pozemek ve vlastnictví obce o celkové výměře 16 m2, který připadne L. L.:
p. č. 647/7 o výměře
16 m2,
vše dle Geometrického plánu č. 190-94/2019.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
39. Záměr prodeje ve Skleném
Majitelé šestiti chat ve Skleném - Manželé V., R. H., manželé P., manželé
W., J. a R. M., I. M., kteří jsou zásobeni vodou, vyvěrající z obecních pozemků (jedná se o předválečný zdroj vody), požádali obec o odprodej části
pozemků s prameništi.
Dle geometrického plánu č. 295-176/2019 se jedná o:
p. č. 219/6, trvalý travní porost o výměře 10 m2, který vznikl z p. č. 219/1
p. č. 219/5, trvalý travní porost o výměře 55 m2, který vznikl částečně
z p. č. 219/1 a částečně z p. č. 219/3, vše v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Celkem požadovaná výměra pozemků je 65 m2.
Dále požádali o zřízení věcného břemene pro vodovodní vedení na pozemcích p. č. 155/12, 155/14, 155/15, 214/1, 219/1, 219/3, 878, 881 a 857/2
v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Jelikož vodovodní přípojka na těchto pozemcích je jen částečně, je navrženo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
bezúplatně.
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/34: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 219/6,
a p. č. 219/5, v k. ú. Sklené u Malé Moravy dle GP č. 295-176/2019 a ZO
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na
pozemcích p. č. 155/12, 155/14, 155/15, 214/1, 219/1, 219/3, 878, 881
a 857/2 v k. ú. Sklené u Malé Moravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
40. Žádost o pacht pozemků ve Zlatém Potoku
Pan Z. S. ml. požádal obec o pacht pozemků p. č. 568, ostatní plocha,
zeleň o výměře 547 m2 a p. č. 567, ostatní plocha, zeleň o výměře 853 m2
v k. ú. Zlatý Potok. Tyto pozemky již užívá jako zahradu a prostor pro chov
ovcí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2019/06/35: ZO schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 568 a p. č. 567
v k. ú. Zlatý Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
41. Žádost o prodej pozemku v Podlesí
Manželé P. a J. Ch., bytem Brno, kteří jsou majiteli rodinného domu čp. xx
v Podlesí, požádali o odprodej pozemků p. č. 2260 - orná půda o výměře 485
m2, p. č. st. 216 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2, p. č. 218 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 292 m2, p. č. st. 217 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 122 m2. Tyto pozemky užívá již od doby, kdy zakoupil RD.
Návrhem je pozemky neprodávat, ale pouze propachtovat. Pachtovní smlouva,
tak jak u všech ostatních na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

2019/06/36: ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 568
a p. č. 567 v k. ú. Zlatý Potok.
ZO schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 568 a p. č. 567 v k. ú. Zlatý
Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
2019/06/37: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 568
a p. č. 567 v k. ú. Zlatý Potok.
ZO schvaluje záměr pachtu pozemků p. č. 568 a p. č. 567 v k. ú. Zlatý
Potok.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
42. Žádost o převod silnice ve Vysoké
Starosta informoval o vlastnických vztazích silnice ve Vysoké – od parkoviště po dům p. R., tj. část pozemku p. č. 665/2 – ostatní plocha, silnice,
o přibližné výměře cca 590 m2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy, kdy navrhl
požádat o bezúplatný převod silnice od Olomouckého kraje. Jedním z důvodů žádosti je i skutečnost, že obec na této komunikaci provádí zimní
údržbu, včetně letního sekání krajnic atd. V oblasti bydlí více obyvatel s trvalým či stálým pobytem a SSOK zde zimní údržbu neprovádí.
V případě nevyhovění žádosti je navrženo ukončit provádění zimní
údržby, jelikož se jedná o majetek kraje.
2019/06/38: ZO souhlasí s podáním žádosti o převod části pozemku
p. č. 665/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)
43. Inventury
Starosta seznámil přítomné s příkazem k provedení inventarizace majetku se stavem k 31. 12. 2019 a se složením inventarizačních komisí.
ZO bere na vědomí příkaz k inventarizaci majetku obce.
44. Diskuze
Pan Pavel Morong se dotazoval na zajištění zimní údržby. Starosta informoval, že část zimní údržby bude zajištěna externě panem P. M. a Farmou
Morava. Dále bude zajištěna technikou obce a zaměstnanci nebo brigádníky.
Pan Jaromír Straka poděkoval jménem paní ředitelky V. (ZŠ Bohdíkov)
za možnost účasti dětí na zpívání u rozsvěcení stromečku obce ve Vysokém
Potoku a požádal o možnost účasti i příští rok na začátku programu akce.
Dále poděkoval za spolupráci s obcí Malá Morava, jak za možnost organizování zájezdů (ZOO Lešná a Rakousko) a akcí, tak i za zvelebování a úklid
prostranství místní části Vysoká. Na rok 2020 jsou připraveny další zájezdy. Konkrétně se jedná o plán zájezdu na Baťův kanál s možností návštěvy Velehradu a skanzenu Modrá nebo Brna a plavby lodí po přehradě. Na
zimu jsou plánovány adventní trhy v Olomouci. Na závěr pozval všechny
přítomné na již tradiční zpívání v kapli ve Vysoké, které se bude konat dne
21. 12. od 17:00 hodin.
45. 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 všem hodně úspěchů v novém roce
a v 17:30 hodin jednání ukončil.

Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č. 100018/2019.
2. Provedená rozpočtová opatření starosty.
3. Rozpočet MŠ Malá Morava na rok 2020.
4. Rozpočtové změny č. 2/2019 MŠ Malá Morava.
5. Rozpočtové provizorium na rok 2020.
(Do všech uvedených příloh je možné nahlédnout na webových stránkách
obce, nebo na obecním úřadě.)
Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2019
Ověřovatelé zápisu: Pavel Morong a Štěpán Morong
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková
Starosta obce: Antonín Marinov
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Hádanky
Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze
mne mají.
Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá.
Malý velký, bílý, černý, svému pánu vždycky
věrný. Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si
na kosti.
Ve zdi díra,
mlsám sýra,
to jsem celá já.
Mám dvě očka,
pozor kočka,
ouška šedivá.
Ptal se chlapec sluníčka:
Mohou chodit jablíčka?
Slunce
na zem posvítilo,
velice se podivilo.
Opravdu tam jablíčka
vozí jehel kulička.
Dupe, funí, naříká,
je to tíha veliká.
(Správné odpovědi: Strom. Vítr. Pes. Myška.
Ježek.)

Milé děti,
v dnešním Olšováčku si povíme, proč se vlastně třídí odpad a je-li to pro
naši přírodu opravdu důležité. Všichni máte určitě rádi čokolády a bonbóny.
A víte, z čeho se vyrábí papír či plast na jejich obaly? V tom je totiž ten háček.
Na výrobu papíru je potřeba dřevo, a dřevo lze získat jedině ze stromů. A tak
se musí pokácet části lesa, aby bylo z čeho papír vyrobit. Les, jak víte, je domovem zvířat a ptáků a my jim ho tím ničíme. Proto je moc důležité třídit papír
do modrých kontejnerů, odkud se odveze do továrny a znova se zpracuje. Tím
zachráníme spoustu stromů.
Plast se vyrábí z ropy, a ta je cenná, nemůžeme všechnu ropu použít na plast.
Proto, když roztřídíme plasty do žlutých kontejnerů, mohou se stejně jako papír opakovaně zpracovat a my tak nemusíme zaplavovat naši planetu hromady
plastů, které jsou pro přírodu škodlivé, protože se rozpadnou za 70-100 let.
A pak tu máme ještě zelené a hnědé kontejnery na sklo (na světlé a tmavé).
Sklo se v přírodě rozkládá desetitisíce let, ale možná nikdy. Je tedy dobré i tento materiál roztřídit a znovu zpracovat. Tím, že naši planetu nezaplavujeme
zbytečnými odpadky, ale třídíme je a recyklujeme, prokazujeme jí tím velkou
službu a chráníme ji.

Doplňovačka
1. Smetí.
2. Část těla ptáků, která jim umožňuje
létat.
3. Snaha pracovat, opak lenosti.
4. Nádoby na tříděný odpad.
5. Venkovní nádoba na smetí.
6. Malí, nedospělí lidé.
7. Čirá tekutina, která nejlépe zažene
žízeň.
Olšováček připravila
Radka Morbacherová
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Holič Kartáček a jeho zázračné holení
Jednou před časem žil v městečku Podlesí pan
Kartáček Antonín. Byl to spíše takový sušinka,
ale čahoun, snad dva metry vysoký. Provozoval
holičství. Hubu měl jako šlejfírnu a pořád něco
vyprávěl, nebo se na něco ptal. Prostě byl to takový vesnický mluvka. Protože cestoval po kraji
pořád dokola, tak toho obyčejně hodně věděl
a co nevěděl, to si domyslel, nebo spíše vymyslel.
Nejspíš si myslel, že to patří k řemeslu, že u práce
musí každého svého zákazníka zabavit, nebo přímo ohromit přívalem nových zpráv a informací
z domova i ze světa. Spíše ale roznášel vesnické
drby, které ani z poloviny nebyly pravdou. Místní
vesničané byli ale vděční i za tyto jeho řeči, protože vždycky přinášel do vsi něco nového a zajímavého, i když to bylo někdy nějaké již hodně
vyčpělé, jak ta jeho kolínská.
Jestli byl nebo nebyl vyučeným holičem, to
se neví, prý se řemeslu naučil na vojně, což nikdo nezkoumal, ale stříhal a holil každého. Což
znamenalo pány, dámy i děti. U těch dam, paní
a jiných již vdaných žen to nebylo s tím stříháním tak horké. Protože se většinou nestříhaly, ale
vázaly si vlasy do copů. Mladá děvčata co si do
copů, ve kterých nosila vždy nějaké zapletené barevné mašle, nebo spíše mašličky, se již také nenechávala stříhat od našeho mistra. Starší ženy
si také vázaly vlasy do copů, ale ty si ještě umně
točily navrch hlavy. Moc to vidět nebylo, protože
je nosily vždy pod nějakým šátkem. U mužů to
bylo jedno. Všechno náš holič bral jedním střihem, a to bylo spíše dohola. Nějak ty vlasy sestříhal a nakonec to vzal ještě břitvou. Pak na hlavu
nalil trochu krapek kolínskou vodu – tak jí říkal,
ale byl to spíše nějaký líh, nebo nějaká vyčpělá
kořalka. Následně ještě hlavu trochu namazal vazelínou a trochu promasíroval. Bylo to příjemné
a každý muž za to rád zaplatil. Protože nestříhal
jen tak zbytečně, tak ještě vzal do parády všechny děti, co v domě byly. Bez rozlišení, chlapce
i děvčata stejně. Dohola. Starší děvčata se ale již
takto stříhat nenechala.
Taky holil vousy, podle požadavků a podle
potřeby. Někdo si nechal vousy jen zastřihnout,
někdo zkrátit a někdo si je nechal úplně oholit.
Těch bylo ale málo. Svoji živnost si nosil v malém
kufříku, kde měl své holičské potřeby. Byly to
hlavně dvoje nůžky, dvoje břitvy, kousek kaménku na broušení, pak ještě flašku s lihem (vzneseně řečeno s kolínskou vodou), v krabičce trochu
pudru, štětec, mýdlo a kartáč. Ještě měl sebou
vždycky dva hřebeny. Jeden na jemné vlasy a na
udělání pěšinky podle přání zákazníka a jeden
větší, se silnějšími zuby. To bylo na rozčesávání dlouhých vlasů u žen. Což se nedělalo snad
nikdy. Také nosil sebou takové přenosné stolní
zrcátko. Nebylo to nutné, protože holil a stříhal
jednoduše a hlavně stejně pořád dokola, ale dělalo to lepší dojem všude, kam přišel.
Když šli chlapci na vojnu, což bývalo na podzim každého roku, tak stříhal a holil každého
rekrůta (chlapce co byl odveden na vojnu) dohola a nahladko. Byla to zakázka od eráru, čili od
vojenské správy, a to dostal od vojáků – vojenské
správy zaplaceno zvláště. I tak si ale o peníze od
rekrutů, co šli na vojnu, vzal, a tak dostal zaplaceno vlastně hned dvakrát za jednoho zákazníka.
Ještě nosil sebou dva ručníky, kterými halil
každého jím stříhaného a holeného zákazníka.
K tomu navíc měl ještě kartáč na ometání šatů

od vlasů a od vousů. Metlu a lopatku na úklid po
holení si půjčoval od místních.
Dělal i jiné choulostivé případy. A to holil
a stříhal nemocné, co dlouhodobě doma leželi
v posteli. Obyčejně se jednalo o staré muže, nebo
někoho, koho položila do smrtelného lože zlá nemoc. Nakonec ještě stříhal a holil nebožtíky, jimž
nastala poslední hodina, a byli již po posledním
pomazání od pana faráře. Bylo to děláno na přání pozůstalých a hlavně to bylo za nemalý peníz.
Obyčejně to dělal jen zámožným lidem, protože
chudáky dávali do hrobu neošetřené a neholené.
Prostě každý si tu parádu nemohl dovolit. Lidé se
vždy dělili na bohaté i chudé i v těch jejich posledních věcech, co ještě po smrti měli, než spočinuli v loži posledním, což bylo v hrobě. Toto
prováděl v domě smutku v místnosti, kde byl nebožtík vystaven, než byl následující den pohřben.
Jednou se mu ale stal takový nepříjemný případ
s nebožtíkem, kterého ošetřoval – holil a stříhal –
před jeho poslední cestou na svaté pole. Jednalo se
o druhého nejbohatšího sedláka v obci.
Všechno probíhalo jako obvykle. Nebožtík byl
vystaven v otevřené truhle v hostinském pokoji
statku, kde vše bylo vyzdobeno smutečně. Hořely
zde pohřební svíce a neustále se u něj někdo modlil. Obyčejně někdo z rodiny, nebo ze statku anebo
placená plačka, jak to v těch dobách chodívalo.
K večeru, když se již zešeřilo, přišel k nebožtíkovi udělat poslední službu oholením a ostříháním holič Kartáček. Nechal všechny modlící
se přítomné odejít. Vždycky chtěl být s nebožtíkem v této chvíli sám. Rozdělal si své nádobíčko,
namydlil nebožtíkovi narostlé vousy a začal si
brousit o kamínek svou břitvu. Byl přitom otočený k nebožtíkovi zády.
Tu se jej nebožtík zeptal nakřáplým hlasem,
zda je břitva již nabroušená a zda je úplně střízlivý. Náš holič podvědomě odpověděl, že jo, než
si stačil uvědomit, že vlastně mluví s mrtvým
člověkem. Zesinal, zařval od strachu a vyběhl
ven z hostinského pokoje. Byla na něj asi hodně divoká podívaná. Je pološero, ve dveřích stojí
smrtelně bledý holič, v ruce drží otevřenou břitvu a sípaje cosi o vstávání z mrtvých. Všichni
přítomní se lekli. A hned se dotazovali, co se
děje. Navíc ženské se ihned začaly křižovat a drmolit něco, že je to boží trest, že pantáta byl na
lidi ras a to je za to jeho chování k lidem. Vesměs
všichni byli vystrašení. Jen některé pevné nátury

si pomyslely, že je holič opilý. Ale to si raději mysleli jen potichu.
A tu přišel další okamžik hrůzy. Ve dveřích se
objevil nebožtík. Vypadal v tom pološeru doslova příšerně. Byl bledý, oči měl vyvalené od překvapení, co se to v jeho domě děje. Vousy měl zářivě bílé, protože byly natřené holícím mýdlem.
Oblečen byl ve svátečním obleku. Pozůstalí, vesměs ženy a děti, vykřikli hrůzou. A jali se utíkat
pryč z místnosti. Ale ve dveřích se to všechno
ucpalo, protože utéci před mrtvolou chtěli všichni, což se nepovedlo, a proto popadali na zem.
Někteří omdleli včetně našeho holiče.
Ale to se již jako první vzpamatoval domnělý
nebožtík. Rožnul normální světlo. Teprve nyní si
někteří uvědomili, že vlastně žije. A nastal v domě
naprostý rozruch. Ženské opět dostaly do stavu
naprostého modlení nad zázrakem, kterého byly
právě svědkem. Děti se jako první vrhly na napečené cukroví a dávaly si, co se do nich vejde, než se
vzpamatují dospělí. Mužové si dali rovnou z leknutí po kořalce, aby nabyli zase rozumové rovnováhy.
Teprve potom se řešilo, co se vlastně stalo.
Vše se událo následovně. Sedlák opravdu jakoby upadl do náruče boží. Omdlel a zůstal doslova
nehybný. Odhadli, že vlastně měl rychlou smrt.
Tak jej převlékli, povolali pana faráře, aby udělal
poslední pomazání nebožtíkovi. Vše proběhlo,
jak se patří na bohatého, ale hodně lakotného
sedláka. Pak zavolali ještě holiče a na doktora se
nějak zapomnělo. Prý zbytečné finanční výdaje,
když je stejně mrtvý. Ale jak mu holič tvář namočil studenou vodou, tak došlo k jeho oživení.
Sedlák sám byl překvapený, proč leží v otevřené
rakvi v hostinském pokoji, kde navíc ještě místo
světla svítily jen dvě svíčky u jeho hlavy. Uviděl
holiče, a tak s ním začal mluvit. Ale holič se velice ulekl a utíkal ven, pryč z pokoje. Sedlák tedy
vylezl z rakve a šel za ním. A to ostatní již víte.
Protože bylo navařeno a napečeno, tak se
smuteční hosté opět veselili i s údajným nebožtíkem. Náš holič dostal za údajnou záchranu
nebožtíka dvakrát více zaplaceno a ještě nějakou výslužku sebou, aby doma zahnal to leknutí.
Pak se ještě o tomto případu zázračného holení
a stříhání holičem Kartáčkem nějaký čas vyprávělo v místní hospodě. A protože náš holič byl
mluvka a vypravěč dobrých zpráv, tak o tom po
čase se mluvilo v širokém okolí.
Ludvík Vrána

Zveme Vás na tradiční

oslavu MDŽ,
která se uskuteční
v pátek 13. března 2020 od 17.00 hodin
na Rybářské baště ve Vysokém Potoku.
Hudba je zajištěna.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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nejrychleji vypijte.
Koho z vás tato kombinace naláká, může
zkusit slivovici, nebo jakoukoliv jinou ovocnou
pálenku. Tu přidejte do horkého čaje a vypijte.
Uvidíte, jak se vám rozproudí krev, a začnete se
potit. Čím déle v tomto stavu vydržíte pod peřinou, tím pro vás lépe.

Milé čtenářky,
zatím co se sdělovací prostředky plně věnují novému koronaviru, jehož jediný výskyt u nás doposud nebyl prokázán, jako bychom zapomněli na naši „obyčejnou“ chřipku, na niž ročně i v České
republice umírá několik desítek lidí. Dnes bychom se chtěli věnovat právě jí a osvědčeným receptům
našich babiček, které jsme si trochu hanlivě zvykli nazývat „babské rady“. Ale nejednomu nachlazenému stále pomáhají, a tak díky za ně!

Babské rady jak na chřipku
Je tu období, které je pro lidské tělo poměrně rizikové. Pokud se vám podařilo přečkat podzim a nástrahy vlhkého počasí, musíte si ještě poradit se zimou. Sice silnější mráz nahrává tomu, aby se nemnožily bakterie, ale třeba časté přecházení z vnitřního prostoru ven, nebo také nedostatečné oblečení mohou
způsobovat zdravotní problémy. Začínáte pociťovat, že na vás takzvaně něco leze? Třeba chřipka nebo
nějaké nachlazení? Pokud ano, zkuste některé babské rady, které s ní dokážou zatočit.
1. Vytvořte si teplý protizánětlivý nápoj
podle našich babiček
Během chřipky, ale i během jiné nemoci, by
se mělo dostatečně (= opravdu hodně pít). Z jakého důvodu? Je to samozřejmě proto, že se vám
podaří z těla lépe a rychleji odplavit nežádoucí
látky. Pokud přemýšlíte nad tím, co si k pití přichystat, máme pro vás tip na zajímavý nápoj. Ne
vždy je totiž horkým nápojem jenom čaj. Je sice
pravdou, že i zde voda hraje hlavní roli, ale do ní
je přimícháno něco zcela jiného. A to:
- hřebíček,
- mletý zázvor,
- mletá skořice.
Tato kombinace, kterou je možné doplnit ještě
kvalitním medem, bude nejenom velmi dobře chutnat, ale zaujme vás i tím, že má protizánětlivé účinky,
a tak dokáže pomoci samotnou chřipku i léčit.
2. Dejte si česnek
Že ho nemáte rádi? Zkrátka a jednoduše se musíte přemoci. Pokud vám velmi vadí, je možné dát
si ho v jídle, jako jsou třeba bramboráky. Stejně
tak není problém ho také smíchat s medem a poté
sníst. Hodně tím eliminujete jeho silnou chuť.
Pozitivem česneku je rozhodně to, že působí jako
přírodní antibiotikum, stejně jako i to, že dokáže
velmi dobře pomoci, pokud máte kašel. Primárně
totiž dokáže vyčistit vaše dýchací cesty, stejně jako
dokáže zajistit i to, že zlepší vaše odkašlávání. Navíc právě díky česneku podpoříte pocení, což je
stav, který jistě chcete navodit, pokud svou chřipku potřebujete takzvaně vyležet.
3. Zkuste i křen
Pokud neholdujete česneku, zkuste jinou silnou potravinu, kterou je křen. Ideální je opět
v kombinaci s medem, nebo třeba s nastrouhaným jablkem. A proč právě ten? I když se to na
první pohled nezdá, obsahuje mnoho vitamínů.
Také nelze zapomínat na to, že má dezinfekční
a antibiotické účinky. To znamená, že se může
stát přírodní náhradou na řadu léků. Doporučujeme ho užívat pravidelně, několikrát denně.
Nejlepší je samozřejmě ten čerstvý, nastrouhaný.

4. Mějte při ruce také tvaroh
Na rozdíl od výše uvedených rad ho však
nebudete používat na jídlo, ale poslouží vám
k tomu, abyste srazili případnou vysokou horečku. Velmi často je doporučován u menších dětí,
co samozřejmě neznamená, že nedokáže pomoci
ani vám. A jak s ním naložit? Ideální je dát ho
do igelitového sáčku, na ten položit utěrku a poté
aplikovat na konkrétní místa na těle. A to na plosky nohou, čelo a břicho.
Tvaroh však může být hlavní surovinou
i v případě, že je nemoc tak silná, že budete potřebovat celotělové zábaly. Je ideálním pomocníkem, který z vás horečku doslova vytáhne a vaše
tělo to velmi dobře ochladí.
5. Zkuste i netradiční koupel
Je součástí vaší nemoci také rýma a vy si lámete hlavu nad tím, jak byste nos uvolnili? Pokud nepomůže křen ani česnek, potom zkuste
celkem netradiční koupel. Jakou? Stačí jenom
teplá voda, kterou natočíte do vany. A nyní je
třeba zaujmout tu správnou polohu. Klekněte
si tak, abyste měla kolena potopená pod vodou.
Ruce ohněte a položte je na dno vany, aby byly
potopené po lokty. Takto se snažte setrvat několik minut. I když to zní zvláště, je to postup, který
zaručeně funguje. Tím si buďte jisti.
Podobně funguje i další věc, kdy se ponoříte do
skutečně horké vody. Měla by mít co nejvyšší teplotu, ale s ohledem na to, abyste samozřejmě neměli
popáleniny. Poté ve stejné vodě namočte ponožky,
vyždímejte je a oblečte. Na ně navlečte ponožky suché a na pár minut si lehněte. K čemu dojde? Ke
zrychlení vašeho krevního oběhu. Nejenom, že se
vám uvolní rýma, ale také doje k tomu, že se budete
mnohem více a mnohem lépe potit.
6. Pomůže i alkohol
Samozřejmě s ním opatrně, zvláště pokud
máte v plánu užívat i klasické léky tlumící bolest,
nebo horečku. V takovém případě alkohol příliš
nedoporučujeme. Jinak ale pomoci může. Jaké
jsou doporučované kombinace? Ohřejte mléko,
přidejte trochu medu a panáku rumu. Vše co

7. Hitem jsou samozřejmě i bylinky
Ty jsou osvědčenou klasikou na celou řadu
zdravotních problémů a tak je jasné, že vám pomohou ulevit i v případě, kdy máte chřipku. Jaké
bylinky jsou naším osvědčeným tipem? Rozhodně
použijte heřmánek, který dokáže vaše tělo celkem
dobře zklidnit, stejně jako vám pomůže i proti
bolesti v krku. Jestliže vás trápí třeba kašel, pomůže vám další z námi doručovaných pomocníků.
A tím je jitrocel, ze kterého je možné připravit
si celkem zajímavě chutnající čaj. Třetí bylinkou
je šípek, který doporučujeme využít na přípravu
čaje, nebo odvaru. Proč právě ten? Jelikož vás rozhodě zaujme obsahem vitamínu C.
8. Dejte si nějakou polévku
Mnoho generací pečujících rodičů a prarodičů podává horkou polévku (klasický nějaký
vývar) dětem s nachlazením a chřipkou. Studie
jednoznačně prokázaly, že kuřecí polévka může
pomoci s příznaky infekcí horních cest dýchacích, jako je třeba právě chřipka.
9. Odpočívejte a poslouchejte svoje tělo
Poslouchejte své tělo. Pokud vám říká, abyste
necvičili, necvičte. Pokud na vás naléhá, abyste
strávili celý den v posteli, udělejte to. Nedotýkejte se každodenních povinností v případě závažných příznaků nachlazení nebo chřipky. To je
jednoznačně cesta, jak podpořit schopnost těla
bojovat s infekcí.
10. Napařujte se
Potřebujete rychlý způsob, jak uvolnit ucpané dýchací cesty? Přiveďte hrnec vody do varu
a dejte pryč z plotny. Zakryjte si ručníkem hlavu, zavřete oči a dejte hlavu nad vodu (jakoby
pod „stan“) – asi na 30 sekund. My doporučíme
i konvičku proti ucpání nosu.
11. Echinacea
Indiáni používali bylinu a kořeny rostliny Echinacea k léčení infekcí více než 400 let.
A moderní babičky Echinaceu znají také. Mezi
její aktivní složky patří flavonoidy – látky, které
mají na tělo mnoho terapeutických účinků. Například flavonoidy mohou také zlepšit imunitní
systém a snížit zánět.
Jeden výzkum naznačuje, že užívání echinacei
může snížit riziko vývoje běžného nachlazení o více
než 50 procent. Může také snížit délku nemoci.
12. Cibule
Stejně jako česnek, i cibule je skvělá na léčbu
chřipky. Opět je fajn nasekat cibuli na menší části a naložit je do medu. Určitě doporučujeme!
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Zázvorový čaj
Zázvor oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Zalijeme vroucí vodou a přikryté necháme
louhovat aspoň 15 minut. Poté přidáme med
a citron.
Čím déle a čím větší množství zázvoru louhujeme, tím bude vývar silnější. Dětem ale děláme
raději slabší verzi. Zázvor můžeme přelít vodou
i opakovaně.

Cibulový čaj
Vyzkoušená babská rada, jak bojovat s nachlazením. Uleví od kašle i ucpaného nosu.
Cibule oloupeme a nakrájíme na kolečka. Vložíme do velkého (asi půl litrového) hrnku a přelijeme vroucí vodou. Přikryté necháme louhovat
alespoň 15 minut. Nakonec scedíme a ochutíme
medem a citronem.
Tenhle „vývar“ od nachlazení opravdu pomáhá, ale ne každému silný odér cibule vyhovuje.
Můžeme ho proto ještě utlumit přidáním špetky
skořice, zázvoru nebo hřebíčku.

Rouška, nebo respirátor?
Přestože se v Česku zatím žádný případ koronaviru nepotvrdil, znepokojení okolo nemoci
zaznamenaly lékárny – z některých během pár
dnů zcela zmizely ústní roušky i dezinfekční gely.
„Jejich vyšší prodej nemusí nutně souviset jen
s koronavirem, ale obecně se sezónou akutních
respiračních onemocnění,“ upozorňuje za Českou lékárnickou komoru Lenka Karlíková.
Akutní dýchací potíže včetně chřipky už
v Česku dosáhly epidemických hodnot – nemocných je 1 865 lidí na 100 tisíc obyvatel. Na
koronavirus byly testovány desítky lidí, u žádného z nich se nákaza nepotvrdila. Virus se ale
v Číně i za jejími hranicemi dál šíří.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO)
ubezpečil, že se zásoby roušek v lékárnách a dalších
obchodech znovu obnoví. Distributoři jich na trh
v nejbližších dnech dodají minimálně 200 tisíc.
Nošení roušek se jako jeden z nástrojů k zastavení epidemie koronaviru používá zejména
v Číně, kde leží epicentrum nákazy ve Wu-chanu.
České Ministerstvo zdravotnictví ale upozorňuje, že roušky před nákazou zdravé lidi neochrání.
Právě takovou představu přitom řada Čechů má.
„Roušky jsou prospěšné zejména k tomu, aby
již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou

Domácí bylinný sirup na kašel
Bylinky na kašel znaly už naše babičky a tymián
je jednou z nich. Jedná se vlastně o přírodní antibiotikum. Přípravu domácího sirupu zvládnete
sami a brzy se nepříjemného pokašlávání zbavíte.
Tymián se hodí hlavně proti vlhkému kašli.
Zahřejeme vodu a promícháme s medem, do-

kud se úplně nerozpustí (med by se neměl vařit,
aby neztratil důležité látky). Přidáme tymián
a mícháme asi dvě minuty. Necháme přes noc
vylouhovat. Ráno přecedíme přes jemné sítko
nebo plátýnko.
Dávkujeme 1 čajovou lžičku 3× denně.

cestou například při chřipce, která je v současné
době na vzestupu. Běžné papírové roušky pak
chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by
mohl být infekční, než daného člověka s rouškou
před nakaženými kolem něj,“ vysvětluje ministerstvo na svém webu a odpovídá i na další nejasnosti, které může veřejnost ohledně nákazy mít.
Podle lékárnické komory by lidé měli především vnímat rozdíl mezi rouškou a respirátorem,
který obsahuje speciální a vyměnitelný filtr.
„Zdravého jedince rouška před infekcí koronavirem neochrání, k tomu je nutný respirátor
s třídou ffp3,“ přibližují lékárníci. Respirátory
ffp3 dokážou s téměř stoprocentní spolehlivostí
zachytit viry, aerosoly a bakterie. Naopak respirátory nejnižší třídy se obvykle používají při pohybu v prašných prostorách.
Nošení roušek a obličejových masek je v některých asijských zemích běžné – lidé se tak často
brání před znečištěným ovzduším velkých měst.
Pokud jde o ochranu před koronavirem, Světová
zdravotnická organizace (WHO) na svých internetových stránkách nošení roušek jako preventivní opatření proti šíření viru nezmiňuje, ale ani
od něho výslovně neodrazuje.
České Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje,
že je třeba se před případnou nákazou koronavirem chránit podobně, jako je tomu při klasickém
respiračním onemocnění.
Lidé by se měli vyhýbat zjevně nemocným
a dodržovat základní hygienická pravidla – především důkladné umývání rukou. Důležité je
také používání dezinfekce, pokud jsme v kontaktu s nakaženými. Nedoporučuje se ani zdržovat
v místech s vyšší koncentrací lidí.
Zdroj: seznamzpravy.cz

Počátky organizovaného lyžování
na Vysoké až po současnost

Počátky organizovaného lyžování na Vysoké
se datují od roku 1968–1969, kdy 3. ZŠ Šumperk
(dříve „Hluchák“) získal základní školu na Vysoké, kde se již několik roků neučilo. Škola byla
přizpůsobena k rekreaci žáků. Jako správce byl
pověřen pan Mgr. Jaromír Straka, který v té době
učil na výše uvedené škole. Zejména v zimním
období byla škola hojně využívána.
Pod vedením pana Mgr. Jaromíra Straky zde
začalo organizované lyžování – nejdříve za kravínem, kde si žáci museli upravit svah a později
ve spolupráci s tehdejším JZD Úsovsko se postavil lyžařský vlek. Místo bylo vybráno v horní
části Vysoké. Vlek byl dlouhý asi 130 m. Jednalo se o tzv. kotvičku, která se skládala z 20 cm
dlouhé pásoviny o rozměru přibližně 3×30 mm,
na konci ohnutá do obloučku. K pásovině bylo
přiděláno lano v délce 1,5 až 2 m, na jejímž konci bylo uvázáno prkénko o rozměru přibližně
30 cm a síle 5 cm. Každý lyžař dostal kotvičku,
kterou se zachytil za lano. Prkénko si umístil pod
zadní část těla. Po výstupu si kotvičku uvázal kolem pasu a s ní sjel dolů. Takto se to opakovalo.
V tehdejší době se kotvičkový vlek používal
často. Výhodou bylo, že šlo o samovýrobu a tudíž i finanční dostupnost. O bezpečnosti se pří-

liš nedalo hovořit. Zprvu byl tento vlek poháněn
benzínovým motorem o obsahu 250 kubických
centimetrů. Později byl předělán na elektrický
pohon. Na tehdejší dobu to byl pokrok. Originál
lyžařského vleku byl drahý a také těžko dostupný.
Tento lyžařský vlek byl provozován až do zimy
roku 1989. Na podzim téhož roku nechalo JZD
Úsovsko v horní části Vysoké postavit vlek slovenského výrobce Slovsport Žilina – EPV 300 o délce
400 m, který splňoval veškeré bezpečnostní předpisy. Kotvičky byly nahrazeny unašeči, které jsou
připevněny k lanu. U tohoto typu vleku byl již kladen důraz na bezpečnost provozu. Obsluha vleku
musela absolvovat školení, zaměřené na provoz
a bezpečnost. Samotný vlek procházel každoroční revizí. V roce 1977 tento vlek odkoupila rodina
Reichlova, která má v jeho blízkosti postavenou
chatu, a do současnosti ho provozuje. Již kolem
roku 2000 se jevil jako překonaný.
Na trhu v té době již byly dostupné lyžařské
vleky, proto provozovatelé – rodina Reichlova
– začala uvažovat o postavení nového, modernějšího vleku. Podnikatelským záměrem bylo
prodloužit vlek a vytvořit přijatelné zázemí pro
lyžaře i obsluhu vleku. Taktéž se počítalo se zřízením pracovních míst. Za tímto účelem bylo

potřeba koupit od obecního úřadu pozemek.
Celkem bylo žádáno dvakrát. Při prvním hlasování o prodeji pozemku se jeden ze zastupitelů
vyjádřil slovy: „A co když tam postaví chaty?“
Později, při druhé žádosti a následném hlasování řekl další zastupitel obce Malá Morava: „Má
už toho dost!“ Toto byly zřejmě podněty pro některé zastupitele k neschválení prodeje pozemku.
Nutno podotknout, že v obou případech starosta
i místostarosta hlasovali pro prodej pozemku za
výše uvedeným účelem.
K zamyšlení se nabízí otázka, zda zmínění zastupitelé hlasovali ve prospěch obce, či z jiného
důvodu, spíše osobního.
Současný vlek již delší dobu přesluhuje. Po
30 letech jeho provozu se blíží doba, kdy jeho
provoz bude ukončen. Naučilo se zde lyžovat několik generací. Byly zde organizovány různé akce,
např. lyžařské výcviky žáků základních škol, karnevaly na lyžích, závody pro děti i dospělé apod.
Je zřejmé, že na Vysoké bude lyžařský vlek chybět.
Lze jen doufat, že se najde někdo, kdo bude v této
činnosti pokračovat a nebudou mu kladeny zbytečné překážky čímkoliv motivované.
JUDr. Karel Reichl
provozovatel vleku
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XII. ročník Čuprdrinku na Vysoké
- soutěž o nejkvalitnější slivovici
Ve čtvrtek 26. 12. 2019 zasedla v bývalé hospůdce na Vysoké U Élišky devítičlenná odborná
porota složená z přítomných návštěvníků, aby
ohodnotila letošní vzorky slivovice v soutěži
„Čuprdrink 2019“. Hodnocení probíhalo v nejvyšším utajení.
O titul ve XII. ročníku jedné z nejprestižnějších soutěží na Vysoké se ucházelo 10 zástupců
rodin chatařů a chalupářů ze vsi i z blízkého
okolí. Degustace se řídila přísnými pravidly a zásadou utajení původu slivovic. Jednotlivé ochutnávky byly očíslovány. Porotci hodnotili kvalitu,
chuť a vůni donesených vzorků slivovice.
Soutěž odstartoval pan Karel Reichl, který tuto
tradiční soutěž organizoval. Samotná akce probíhala v klidném duchu, bez problémů. Žádný
protest k výsledkům nebyl vznesen. Po skončení
koštu členové poroty, organizátoři akce a další
milí hosté zasedli ke společnému stolu u chutného pohoštění. Členové komise se zajímali o své
hodnocení a hodnocení svých kolegů. Opětovně
jednotlivé vzorky hodnotili a předávali si zjištěné
poznatky. Z této diskuze vznikl podnět na konání příštího 13. ročníku.
A jaké byly výsledky?
Vítězná slivovice byla vyhlášena panem Karlem Reichlem ve 20 hodin. Zlato získala slivovice od pana Jiřího Váni. Stříbro putovalo
k panu Luďku Svobodovi. Bronz získal pan
Ivoš Vaněk.
Při vyhlašování pořadí došlo k legrační události, když se majitel objektu pan Pavel Reichl
umístil na posledním místě a organizátor soutěže – jeho otec – ho kritizoval za toto pořadí.
Následně byl sám vyhlášen jako předposlední,
což právem vyvolalo smích na tváři. Tohoto okamžiku využil organizátor soutěže o nejkvalitnější
slivovici ke sdělení, že soutěž byla zcela objektivní, což dokládá konečné umístění. Vítěz soutěže rozhodl o další konzumaci zbytků slivovice
ve prospěch ostatních soutěžících, rozhodčích
a diváků.
Radostná nálada a volná zábava prolínala
celým večerem. Už nyní se všichni těší na další
ročník soutěže probíhající v příjemném prostředí a v přátelském duchu.
JUDr. Karel Reichl, chatař

Smícháním hřebíčku s Alpou vznikne
silný přírodní sirup na kašel
Co se stane, pokud je smíchán hřebíček a známá Alpa? Jedinečný silný a přírodní lék, který okamžitě zabere. Hřebíček má doma v kuchyni každý,
jelikož se jedná o známé koření. A Alpu jistě také,
jelikož ta je velmi dobrým mazadlem na svaly.
Málokoho však napadne dané ingredience smíchat. Když se to však udělá, vznikne něco skvělého.
Hřebíček je sám o sobě nejenom aromatickým, ale také zdravotně velmi prospěšným kořením. Používá se třeba do svařeného vína, stejně
jako se s ním koření pokrmy, kde jsou používány citrusy, se kterými se dobře váže. Hodí se ale
i k masu, nebo k rýži. Jeho unikátem je však to,
že má jak dezinfekční, tak i znecitlivující účinky.
Při konzumaci jídla, které je hřebíčkem jenom
okořeněno to nepoznáme. Proto je třeba tyto
účinné látky z koření dostat.
Potřebovat budete hřebíček, a to ideálně
25 jednotlivých kousků tohoto koření. Dále
budete potřebovat mazání Alpa. Tedy onu verzi
v tekutém stavu, nikoliv různé moderní masti.

Tělovýchovná jednota Sokol Malá Morava
pořádá v sobotu 11. dubna 2020 od 19.30 hod.
v Kulturním domě Malá Morava

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU.
K poslechu i tanci hraje Míra Sklenář.
K dobré náladě přispěje
i půlnoční losování bohaté tomboly.
Srdečně Vás k návštěvě zvou pořadatelé.

Máme na mysli známou klasiku, které si připravte 60 mililitrů. Postup přípravy vašeho sirupu
je snadný. Hřebíček nasypte do Alpy a nechte
ho zde louhovat. Minimálně 24 hodin, nejlépe
48 hodin, díky čemuž se z něho uvolní všechny
důležité látky.
Jelikož si vyrábíte sirup, je třeba ho také užívat vnitřně. Vždy si na lžičku nalijte trochu Alpy
s vylouhovaným hřebíčkem, vložte do úst, lehce
poválejte v ústech, snažte se také kloktat a potom
vyplivněte. Pokud spolknete, nic tak hrozného se
neděje, jelikož šlo o celkem malé množství. Ve
větším už by tu bylo riziko pro vaše zdraví. Proto
denně užívejte jenom jednu lžičku, nejlépe vždy
večer před spaním.
I když chuťově to nebude zrovna nic moc, tak
na kašel, ale i bolest v krku to je skvělá volba.
Dezinfekční a znecitlivující účinky hřebíčku potlačí bolest a celková svěžest Alpy výrazně prospěje vašim dýchacím cestám.
Zdroj: svetkreativity.cz

Pozvánka na dubnový fotbal
Pokud to počasí dovolí, dohraje se v dubnu úvodní část fotbalové III.
třídy okresního přeboru mužů, skupiny A, v níž hrají i naši kluci ze Sokola
Malá Morava. Udělejte si čas a přijďte je povzbudit.
Neděle 5. 4.
Sobota 11. 4.
Sobota 18. 4.

od 15:30 hod.
od 15:30 hod.
od 16:00 hod.

Libina B - Sokol Malá Morava
Sokol Malá Morava - Postřelmov B
SK Bludov B - Sokol Malá Morava
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