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Víte, proč pálíme čarodějnice?
Jedná se o svátek pohanský, kdy se tradovalo, 

že v noci z 30. dubna na 1. května se na kopcích 
scházejí čarodějnice, které se domlouvají s ďáb-
lem na tom, jak nejlépe škodit lidem. A právě 
proto se v tento večer pálí oheň. Čarodějnice se 
ho totiž bojí a utíkají před ním.

Po dvouleté přestávce způsobené covidem se 

bude v pátek 29. dubna 2022 opět konat u obecního 
úřadu pálení čarodějnic spojené se stavěním máje.

Májkou se označuje ozdobený kmen stromu, 
který symbolizuje oslavu jara. Někdy se také 
staví malé máje před domy jako vyjádření úcty 
nebo vyznání lásky dívce. Se stavěním máje byl 
v minulosti spojen i zvyk jejího nočního hlídání, 

podle obyčejů to bývá do východu slunce nebo 
také do prvního kohoutího zakokrhání.

Přijďte posedět se sousedy a přiložit ruku k  dílu 
při stavění máje. Akce začíná v pátek 29.  dubna 
od 16.00 hodin na hřišti u obecního úřadu ve Vy-
sokém Potoku. Občerstvení je zajištěno.

Obec Malá Morava

Uzavírky 
komunikací v obci

Ve dnech 19. a 20. dubna 2022 se na silnici 
v  Podlesí, vedoucí dolní ulicí od hřiště k náměs-
tí, bude pokládat asfaltová vrstva. Z těchto dů-
vodů bude silnice pro veškerý provoz uzavřena.

Od 11. do 22. dubna bude z důvodu opravy 
uzavřená komunikace do Křivé Vody. Vjezd 
složkám IZS, vozidlům stavby a dopravní obslu-
ze bude po dohodě se stavbou umožněn. Jeden 
den v období od 19. do 22. dubna se bude po-
kládat asfaltová vrstva a silnice bude pro všechny 
uzavřena.

Obec Malá Morava

Staré kotle
do roku 2024!

Vláda posunula zákaz provozu starých kotlů, 
domácnosti je mohou používat do roku 2024.

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí 
se posune o dva roky na 1. září 2024. Vláda to ve 
středu 6. dubna 2022 schválila na návrh minis-
terstva životního prostředí. Nemusíte tedy spě-
chat s výměnou nevyhovujících kotlů na pevná 
paliva 1. a 2. emisní třídy.

Obecní úřad Malá Morava
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Tyto bankovky přestanou platit. Co dělat, když je dostanete
ČNB stahuje z oběhu bankovky vydané v letech 

1995 až 1999. Platit přestanou od července 2022. Jak 
je poznáte, kde je můžete vyměnit a co když vám je 
vrátí v obchodě nebo restauraci?

Česká národní banka postupně stahuje z oběhu 
bankovky vydané v letech 1995 až 1999. Stále však 
v oběhu zůstává přibližně 47 procent starších vzorů 
stokorun, 34 procent starších vzorů dvousetkorun 
a  10 procent starších vzorů tisícikorun. Šance, že 
na některou z nich máte u sebe, nebo na ni ještě na-
razíte, je tedy vysoká.

Až do konce června 2022 s nimi můžete běžně pla-
tit. Do té doby byste je také měli přijmout, když vám 
je vrátí v restauracích i obchodech. Jestli vám nakonec 
zůstanou v peněžence i po polovině roku 2022, budete 
si muset dojít do banky vyměnit je za nové.

Kterým bankovkám končí platnost
K 30. červnu 2022 skončí platnost těchto bankovek:
100 Kč vzorů 1995 a 1997,
200 Kč vzorů 1996 a 1998,
500 Kč vzorů 1995 a 1997,
1 000 Kč vzoru 1996,
2 000 Kč vzorů 1996 a 1999.
Od 1. července 2022 s nimi nepůjde platit, ozná-

mila Česká národní banka s ročním předstihem.
„Cílem tohoto kroku je mít v každé nominální 

hodnotě běžně používaných bankovek od 100 do 
2  000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru. To ne-
jen urychlí strojové zpracování bankovek v ČNB, 
ale přinese i významné zjednodušení pro obyvatele 
České republiky a zahraniční návštěvníky. Sníží se 
tak nejistota či obavy s toho, zda jsou starší vzory 
bankovek platné a nejedná se například o padělek, 
protože budou mít jeden vzor,” vysvětluje člen ban-
kovní rady ČNB Oldřich Dědek.

S výjimkou pětitisícovky bude od července 2022 
v oběhu pouze jeden platný vzor od každé nominál-
ní hodnoty těchto bankovek.

V oběhu nadále zůstanou:
100 Kč vzoru 2018,
200 Kč vzoru 2018,
500 Kč vzoru 2009,
1 000 Kč vzoru 2008,
2 000 Kč vzoru 2007,
5 000 Kč vzorů 1999 a 2009.
Podle Dědka si občané během roku změny prav-

děpodobně ani nevšimnou, protože starší vzory 
ČNB vyřazuje z oběhu průběžně. Doporučuje platit 
bankovkami jako obvykle.

Přesto se může stát, že se vám stará bankovka do-
stane do ruky. Poznáte ji podle stříbřitého proužku, 
který bankovku vertikálně protíná. U stahovaných 
vzorů je proužek úzký s neměnnou barvou. Prou-
žek na nových bankovkách je širší a při zaklopení 
mění barvu z hnědofialové na zelenou.

Stahované starší bankovky samozřejmě poznáte 
i  podle letopočtu, který se nachází na jejich lícní 
straně. Liší se také některé další ochranné prvky.

Do kdy je čas na výměnu
Když vám obchodník nebo třeba obsluha restau-

race v příštích měsících vrátí některou z bankovek 
s  blížícím se koncem platnosti, není potřeba pani-
kařit. Měli byste ji přijmout. Do poloviny roku 2022 
ji pak můžete použít v jiném obchodě nebo jinde 
– i  od vás by ji měli přijmout.

„Tyto bankovky jsou platným platidlem do 
30.  června 2022. To znamená, že až do tohoto data 
je lze standardně používat při všech hotovostních 
platbách, a zákazníci i obchodníci by je tudíž měli 
akceptovat,” říká mluvčí České národní banky Petra 
Vodstrčilová.

O peníze nepřijdete, ani když vám stará ban-
kovka zůstane po ukončení její platnosti, tedy po 

začátku července 2022. Když zjistíte, že ji máte, mů-
žete ji až do 30. června 2024 odnést na jakoukoliv 
pobočku libovolné banky, která poskytuje pokladní 
služby. Jinými slovy: vymění vám ji na všech ban-
kovních pobočkách s pokladnou. K výměně nepo-
třebujete nic než onu neplatnou bankovku.

Se starým vzorem můžete zajít i na některou 
z poboček ČNB, které se nacházejí v Praze, Brně, 
Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Krá-

lové a Ústí nad Labem. Na nich potrvá výměna i po 
polovině roku 2024 – tedy až s ní skončí pobočky 
běžných (komerčních) bank.

Samotná výměna bankovek je zdarma, při větším 
množství byste je ale měli na pobočku donést roz-
tříděné podle nominálních hodnot.

Kateřina Jungvirtová
Zdroj: penize.cz

Nejpatrnější rozdíl je v šířce stříbřitého proužku. Na starších vzorech je výrazně užší. Zdroj: ČNB
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Oznámení o zahájení řízení komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Malá Morava,

pozvánka na úvodní jednání

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 
kraj, Pobočka Šumperk (dále jen „pobočka“) 
jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém 
úřadu a o změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. 
§   19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k  půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
oznamuje, že zahájil řízení o komplexních po-

zemkových úpravách v katastrálním území Malá 
Morava.

V souladu s ust. § 7 zákona pobočka svolává 
úvodní jednání, na které zve účastníky řízení 
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další 
vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu 
pozemkových úprav a dotčené organizace a or-
gány státní správy.

Úvodní jednání se uskuteční dne 27. 4. 2022 
v   15 hodin na Obecním úřadě Malá Morava 
(Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice).

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni 
s  účelem, formou a předpokládaným obvodem po-
zemkových úprav. Bude projednán postup při sta-
novení nároků vlastníků, potřeba aktualizace boni-
tovaných půdně ekologických jednotek a případné 
další otázky významné pro řízení o  pozemkových 
úpravách. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků 
pro pozemkové úpravy (ust. § 5 odst. 5 zákona).

Ing. Jan Tomeček
vedoucí Pobočky Šumperk

Státní pozemkový úřad

Informace o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití
a odstranění komunálního odpadu a o možnostech

prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu
a kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému

(§ 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.)
Zastupitelstvo obce Malá Morava se na svém 

zasedání dne 16. 9. 2021 usnesením č. 2021/13/14 
usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona 
č.   541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon 
o  odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství.

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu:
Osoby předávající komunální odpad na místa 

určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat 
následující složky:

a) biologické odpady rostlinného původu
b) papír
c) plasty včetně PET lahví
d) nápojové kartony
e) sklo
f) kovy
g) nebezpečné odpady
h) objemný odpad
i) jedlé oleje a tuky
j) textil
k) směsný komunální odpad
Směsným komunálním odpadem se rozumí 

zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídě-
ní podle písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).

Objemný odpad je takový, který vzhledem ke 
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběr-
ných nádob.

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, 
biologického odpadu, jedlých olejů a tuků, 
textilu:

Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, 
jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvlášt-
ních sběrných nádob, kterými jsou:

a) sběrné nádoby
b) igelitové pytle
c) kontejnery

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na 
těchto stanovištích:

místní část Malá Morava: 
u domu čp. 92 (pozemek parc. č. 218 st. pl.) - 

papír, plast, sklo, textil
u domu čp. 129 (parc. č. 187 st. pl.) - papír, 

plast, sklo 
místní část Sklené:
u zastávky autobusu (pozemek parc. č. 261/1) 

- papír, plast, sklo 
místní část Vysoký Potok:
u obecního úřadu (pozemek parc. č. 126/1) 

- jedlý tuk, kovy, biologický odpad rostlinného 
původu

na křižovatce u obecního úřadu (pozemek 
parc. č. 132/1) - papír, plast, sklo

na křižovatce u garáží (pozemek parc. 
č.  248/1) - papír, plast, sklo

místní část Zlatý Potok:
u zastávky autobusu (pozemek parc. č. 49/5) - 

papír, plast, sklo
místní část Podlesí:
na náměstí (pozemek parc. č. 1872/6) - papír, 

plast, sklo
u domu čp. 50 (pozemek parc. č. 2272/1) - pa-

pír, plast, sklo
u Severomoravské chaty (pozemek parc. 

č.  1685/1) - papír, plast, sklo

místní část Křivá Voda:
u domu čp. 2 (pozemek parc. č. 76/1) - papír, 

plast, sklo
místní část Vlaské:
u vchodu do areálu dílen (pozemek parc. 

č.  54/1 st. pl.) - papír, plast, sklo
u domu čp. 2 (pozemek parc. č. 48/2) - papír, 

plast, sklo
místní část Vojtíškov:
u bytových domů č.p. 77 a 79 (pozemek parc. 

č. 31) - papír, plast, sklo
u okálů (pozemek parc. č. 1804/6) - papír, 

plast, sklo
u Pensionu Sport (pozemek parc. č. 1403/4) - 

papír, plast, sklo
na parkovišti na horním konci (pozemek parc. 

č. 1150/15) - papír, plast, sklo
místní část Vysoká:
na parkovišti při vjezdu do vesnice (pozemek 

parc. č. 529/6) - papír, plast, sklo.

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny 
a označeny příslušnými nápisy:

a) Biologické odpady, kontejner s nápisem 
„BIOLOGICKÉ ODPADY“

b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva 

žlutá
d) Sklo, barva zelená
e) Kovy, kontejner s nápisem „KOVY“
f) Jedlé oleje a tuky, barva černá
g) Textil, barva bílá 
Minimálně dvakrát ročně je zajišťován svoz 

nebezpečných složek komunálního odpadu 
jejich odebráním na předem vyhlášených pře-
chodných stanovištích přímo do zvláštních sběr-
ných nádob k tomu určených.

Minimálně dvakrát ročně je zajišťován svoz 
objemného odpadu jeho odebíráním na předem 
vyhlášených přechodných stanovištích do zvlášt-
ních sběrných nádob k tomuto účelu určených.

Informace o svozech jsou zveřejňovány na 
úřední desce obecního úřadu, na internetových 
stránkách obce, na výlepových plochách, v míst-
ním tisku, v místním rozhlase.

Předcházení vzniku komunálního odpadu 
v obci Malá Morava

Předcházením vzniku odpadu se rozumí opat-
ření přijatá předtím, než se movitá věc stane od-
padem, která omezují nepříznivé dopady vznik-
lého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, 
omezují obsah nebezpečných látek v materiálech 
a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to 
i prostřednictvím opětovného použití výrobků 
nebo jejich částí k původnímu účelu nebo pro-
dloužením výrobků.

Obecné povinnosti při nakládání s odpady:
- nutnost předcházet vzniku odpadů - kupovat 

jen to, co se skutečně spotřebuje; kupovat kva-
litní výrobky s delší dobou životnosti; kupovat 
pokud možno recyklovatelné výrobky; při ná-
kupu minimalizovat množství obalů; nevyhazo-
vat zbytečně funkční věci, ale snažit se je předat 
(eventuelně prodat) k dalšímu užívání (nábytek, 
spotřebiče, oblečení, atd.); využívat zpětný odběr 
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MUDr. Ivo Novák
DOVOLENÁ

od 11. 4.-22. 4. 2022
Zastupuje MUDr. Vlasta Burešová
ve svých ordinačních hodinách

po telefonické domluvě
na čísle 583 232 278.

výrobků; nevyužitelné bioodpady z domácnosti 
a na zahradě odložit na kompost,

- využitelné odpady samostatně vytřídit do 
určených nádob,

- odpad by měl vzniknout jen tehdy, kdy již 
pro věc není využití.

Příklady opatření k předcházení vzniku od-
padů v obci Malá Morava:

- využívání zapůjčených a následně darova-
ných kompostérů občany,

- zvýšení třídění odpadů:
Obec Malá Morava zavedla Program zodpo-

vědného nakládání s odpady zkráceně PZNsO, 
v rámci kterého by se mělo významně zvýšit 
množství recyklovatelného materiálu, jenž je 
možné znovu použít jako surovinu pro průmys-
lovou výrobu. Zároveň by měl ke třídění odpadu 
motivovat domácnosti formou slevy na poplat-
ku za svoz komunálního odpadu. Čím kvalitněji 
bude domácnost třídit odpady, tím větší slevu 
z   poplatku získá. Domácnosti by měly pocítit 
i  na svých peněženkách kolik odpadů vyprodu-
kují a jak tím zatěžují životní prostředí. PZNsO 
je zcela dobrovolný, kdo se do něj nebude chtít 
zapojit, nemusí, může dál třídit odpadky tak, 
jak byl zvyklý. Ovšem i poplatek bude dál platit 
v  plné výši. Naopak ti, kteří se do PZNsO zapojí, 
mohou získat na poplatku slevu až ve výši 70 %. 
Veškeré informace o PZNsO jsou k dispozici na 
internetových stránkách obce Nakládání s odpa-
dy - Obec Malá Morava (obecmalamorava.cz) 
nebo na Obecním úřadě Malá Morava.

Obec Malá Morava je zapojena do systému 
EKO-KOM, a to na základě Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále 
jen „Smlouva“). Na základě této smlouvy pak 
obec získává nárok na odměnu za zajišťování 

zpětného odběru a následného využití odpa-
dů z  obalů. Odměna se vypočítává na základě 
pravidelného čtvrtletního hlášení o množství 
druzích a způsobech nakládání s využitelnými 
složkami komunálních odpadů. Výše odměny je 
závislá zejména na množství vytříděných odpa-
dů, její výše roste spolu s účinností systému sbě-
ru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené 
s provozem systému sběru využitelných složek 
komunálních odpadů.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM 
byla již v roce 1997 založena průmyslovými 
podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezis-
ková akciová společnost vytvořila a efektivně 
provozuje celorepublikový systém, který zajišťu-
je třídění, recyklaci a využití obalového odpadu 
na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex 
souboru činností zajišťovaných společností se 
ujal název „Systém EKO-KOM.“

Tento systém, založený na spolupráci prů-
myslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby 
odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vy-

tříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny 
a konečně využity jako druhotná surovina nebo 
případně jako zdroj energie.

Kvantifikované výsledky odpadového hos-
podářství obce včetně nákladů na provoz obec-
ního systému

V roce 2021 bylo v obci Malá Morava vypro-
dukováno celkem 241,283 tun odpadu.

Množství odpadu v tunách a náklady dle druhu odpadů:

Pod cívkou
Pro toto číslo jsem vybral nález z jedné z po-

sledních loňských výprav s detektorem. Jedná 
se o stříbrnou minci z roku 1894 s nominálem 
1  Korona císaře Františka Josefa I. Tento panov-
ník vládl v našich a okolních zemích téměř 68 let, 
a to od roku 1848 do roku 1916, což je z  hledis-
ka udržení moci neuvěřitelná doba a já k  němu 
chovám obrovský respekt. Doba Františka Josefa 
I. patří k mé oblíbené části naší historie, i když 
končí první světovou válkou. Ano, pohybujeme 
se v době Dobrého vojáka Švejka.

Já bych vám rád v kostce představil peněžní 
systém za jeho vlády - jehož je mnou nalezená 
koruna důkazem.

Vzhledem k tomu, že se zde budeme zabývat 
mincemi jak tzv. rakouské měny, tak i koruno-
vé měny, zmiňme se v krátkosti a zjednoduše-
ně o   rakouském měnovém vývoji. Po nástupu 
Františka Josefa I. na trůn v roce 1848 platily až 
do roku 1857 v habsburské říši dva peněžní sys-
témy – tzv. konvenční měna (zavedená ještě za 
Marie Terezie) spolu s vídeňskou měnou, zave-
denou v roce 1811. Nejednotnost peněžního sys-
tému, komplikované převodní vztahy, nekom-
patibilita se zahraničím a obecně velké zmatky 
při používání oběživa, vedly za vlády Františka 
Josefa v roce 1857 ke zrušení obou těchto sys-
témů a nahrazení takzvanou rakouskou měnou, 
založenou na nátlak Německa na stříbrném 
standardu. Rakouská měna byla definována tak, 
že z 500 gramů ryzího stříbra se razilo 45 zlatých 

po 100 krejcarech. Pro vysvětlení jen dodejme, 
že termín „zlatý“ čili gulden v této době stan-
dardně označoval stříbrnou minci, nikoli minci 
skutečně zlatou.

Od 70. let 19. století však začalo docházet 
k  rychlému poklesu ceny stříbra, takže z plno-
hodnotných stříbrných mincí krytých hodnotou 
vlastního kovu se stávala pouhá kreditní platidla. 
Jejich měnová hodnota byla vyšší než cena stří-
bra v nich skutečně obsaženého. Měnová refor-
ma, ke které dříve či později i přes odpor císaře 
muselo dojít, obnášela mimo jiné i přechod na 
korunovou měnu zlatého standardu, u   kte-
ré se z   jednoho kilogramu ryzího zlata razilo 
3  280  korun po 100 haléřích.

Rakouská korunová měna byla zavedena 
v  roce 1892 a používána až do rozpadu habsbur-
ské říše v roce 1918 (prakticky byla ponechána 
v   platnosti i v Československu až do poloviny 
roku 1928). Na rakouskou korunovou měnu 
navázala, jako jediná z nástupnických států, od 
roku 1918 československá a od roku 1993 i česká 
korunová měna.

A pokud by vás zajímalo, jak se pohybovaly 
mzdy a ceny okolo roku 1900 - nabídnu krátký 
náhled do tehdejší doby.

Plat kolem 1 200 korun ročně pobíral kvalifi-
kovaný dělník, 6 000 korun nižší úředník a  prů-
měrný roční plat vyššího úředníka mohl být 
i  12 000 korun. Vysokoškoláci byli výrazně lépe 
placeni, ale práci hledali obtížně. Inženýři nebo 

technici brali roční plat okolo dvou tisíc korun, 
školník 1 000-1 500 korun, učitel nejméně 1 200 
korun a příplatky, ředitel školy pak mohl mít 
i  přes 7 000 korun.

A co se z těchto peněz dalo pořídit (1 korona 
= 100 hal.)?

Maso se jedlo málo a bylo relativně drahé. 
Levné ale bylo jídlo v restauraci. Dršťková po-
lévka stála 10 haléřů, snídaně na vidličku 20 až 
30  haléřů a oběd od 40 haléřů - běžně stál v  roz-
mezí 50 až 70 haléřů. Například vepřo-knedlo-
zelo se běžně pořídilo za 60 haléřů. V centru 
Prahy ovšem mohlo být poněkud dráže. Pánský 
oblek ušili v rozmezí 30 až 80 korun, dámský 
klobouk za tři ale také za 50 korun. Noviny stály 
od čtyř do deseti haléřů, humoristický časopis na 
lepším papíře přes korunu a knížky začínaly na 
cenách okolo jedné koruny.

Tuto minci mám nalezenou pouze jednu, byla 
to poslední stříbrná mince roku 2021 a zároveň 
první s mým novým detektorem, se kterým se už 
těším na sezónu 2022.

Tak u příštího čísla nashledanou.

Jan Krejčí
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DEVÍTKA č. 2/2022 - 7

Zápis z 15. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 16. 3. 2022 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny pouze ini-
ciály jmen a příjmení osob, které nesouhlasí s uveřejněním) z důvodu do-
držení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 
č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejněné osoby 
jsou zde uvedené s jejich souhlasem. Do úplné verze Zápisu mohou v případě 
potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout občané obce od 18 let věku 
s  trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (sta-
veb, bytů, pozemků) na území obce, nebo cizí státní příslušníci, kteří mají tr-
valý 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), Jan Kouřil (2), Pavel Morong (4), Štěpán Morong (5), 

Petr Pospíchal (6), Ing. René Šebek (8), Mgr. Olga Temňáková (9)

Nepřítomni členové zastupitelstva obce
Marinov Antonín (3) - omluven
Svoboda Karel (7) – omluven

Přítomni občané
U. A., U. J., H. J., R. S., K. J., Š. K., C. J., C. F., P. M., V. M., S. J.

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

Místostarosta obce Walter Köhler v 16:00 hodin zahájil zasedání zastupi-
telstva obce. Sdělil, že starosta obce není přítomen a on, jako jeho zástupce, 
bude řídícím schůze. Veřejnost byla o svolání zastupitelstva informována 
oznámením vyvěšeným na úřední desce a na webových stránkách obce. 
Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku. Je přítomna nadpoloviční vět-
šina členů zastupitelstva, tudíž je, podle ustanovení zákona o obcích, za-
stupitelstvo usnášeníschopné. Zápis z předešlého jednání byl ověřovateli 
podepsán, k nahlédnutí je na obecním úřadě v Malé Moravě.

Místostarosta 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.
  5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2021.
  6. Dotace z rozpočtu obce 2022.
  7. Příspěvek na nákup knihovních fondů.
  8. Žádost o podporu Linky bezpečí.
  9. Žádost o finanční dar Sokol Malá Morava, z. s.
10. Finanční pomoc Ukrajině.
11. Rozpočet obce na rok 2022.
12. Mezitímní účetní závěrka.
13. Výsledek hospodaření obce za rok 2021.
14. Výsledek výběrových řízení na akce roku 2022.
15. Opatření starosty a místostarosty.
16. Vytvoření pracovních míst na VPP.
17. Odpisový plán majetku na rok 2022.
18. Pronájem bytů.
19. Žádost o prodej pozemků – Vojtíškov.
20. Žádost o pacht pozemků Malá Morava.
21. Souhlas se stavbou Útulna Valbeřice.
22. Souhlas se stavbou RCH Malá Morava.
23. Souhlas se stavbou Rekonstrukce RD Malá Morava.
24. Souhlas s přípojkou NN Sklenné.
25. Dodatek smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci – obnova ryb-

níka v Podlesí.
26. Výroční zpráva o poskytování informací.
27. Územní plán.

28. Diskuze.
29. Závěr jednání.

1. Schválení programu
Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/15/01: ZO Malá Morava schvaluje program jednání 15. zastupi-

telstva obce konaného dne 16. 3. 2022.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

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

Temňákovou.

3. Určení ověřovatelů zápisu
Místostarosta obce určil ověřovatelem zápisu z jednání pana Pavla Moronga 

a pana Ing. René Šebka.

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

Místostarosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-
dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Zpráva o kontrole čerpaných dotací z rozpočtu obce v roce 2021
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, účetní obce. Ta seznámi-

la přítomné se zněním závěrečné zprávy z kontroly poskytnutých dotací 
z  rozpočtu obce za rok 2021 podle schválených pravidel. Celkem bylo po-
skytnuto organizacím 48.000,- Kč. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedo-
statky a porušení smluvních podmínek. Nečerpané prostředky nebyly vy-
placeny nebo byly vráceny dle smluvních podmínek. Místostarosta vyzval 
k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o kontrole čerpaných dotací 
z rozpočtu obce v roce 2021.

6. Dotace z rozpočtu obce 2022
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, účetní obce. Ta informo-

vala, že poskytování dotací, příjem jejich žádostí a následné vyúčtování se 
řídí dle Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Malá Morava. 
Výzva byla zveřejněna na úřední desce Obce Malá Morava 4. 1. 2022.

V roce 2022 byly přijaty tyto žádosti:
1. Dotace na činnost:
Sokol Malá Morava, z. s.
žádost o poskytnutí 35.000,- Kč (v roce 2021 poskytnuto 33.000,- Kč),
2. Dotace na akce:
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z. s.
(V roce 2021 poskytnuto 10.000,- Kč)
Ukončení prázdnin, žádost o poskytnutí 5.000,- Kč,
Drakiáda, žádost o poskytnutí 2.000,- Kč,
Brigáda na zvelebení osady Vysoká, žádost o poskytnutí 3.000,- Kč.
3. Dotace na činnost:
Armáda spásy v České republice, z. s.
žádost o poskytnutí 5.000,- Kč
(v roce 2021 poskytnuto 5.000,- Kč)
Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/15/02: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu 

obce následovně:
Sokol Malá Morava, z. s., 35.000,- Kč (činnost 2022)
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z. s., 2.000,- Kč (akce - Drakiáda)
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z. s., 5.000,- Kč (akce – Ukončení 

prázdnin)
Spolek chatařů Vysoká u Malé Moravy, z. s., 3.000,- Kč (akce - zvelebení 

osady Vysoká)
Armáda spásy v České republice, z. s., 5.000,- Kč (činnost 2022)
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)
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7. Příspěvek na nákup knihovních fondů
Místostarosta předal slovo paní Zahradníčkové, zaměstnankyni obce 

s  danou agendou na starosti. Ta informovala, že v tomto roce byl doručen 
návrh nové smlouvy mezi Městem Hanušovice a Obcí Malá Morava na po-
skytování knihovnických, informačních a metodických služeb v Obecních 
knihovnách Malá Morava a Podlesí, včetně dodatku č. 1 smlouvy pro rok 
2022. Zároveň byla doručena zpráva o činnosti v obecních knihovnách.

Současně je navrženo i v letošním roce poskytnout příspěvek ve výši 
22.000,- Kč na nákup knih do obou knihoven, ve kterém budou zahrnuty 
i    na předplatné periodik pro rok 2022.

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/15/03: ZO Malá Morava schvaluje uzavření smlouvy s Městem 

Hanušovice o poskytování knihovnických, informačních a metodických 
služeb v Obecních knihovnách Malá Morava a Podlesí pro rok 2022, 
včetně dodatku č. 1 a zároveň schvaluje poskytnutí finančních prostřed-
ků na nákup knihovních fondů ve výši 22.000,- Kč.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o činnosti v obecních 
knihovnách za rok 2021.

8. Žádost o podporu Linky bezpečí
Místostarosta informoval o obdržené žádosti od organizace Linky bez-

pečí, z. s., o pokračování podpory a poskytnutí finančního příspěvku ve 
výši 5.000,- Kč na činnost v roce 2022 mimo Pravidla pro poskytování pří-
spěvků z rozpočtu obce Malá Morava. Místostarosta vyzval k diskuzi, do 
diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/15/04: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 5.000,- Kč formou darovací smlouvy pro organizaci Linka bez-
pečí, z. s., na provoz linky bezpečí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

9.Žádost o finanční dar Sokol Malá Morava, z. s.
Místostarosta informoval o obdržení žádosti o poskytnutí finančního 

daru ve výši 45.000,- Kč pro Sokol Malá Morava, z. s., mimo Pravidla pro 
poskytování příspěvků z rozpočtu obce Malá Morava. Žádost je na poříze-
ní nových branek. Ty současné již nevyhovují a je potřeba je vyměnit. Mís-
tostarosta vyzval k diskuzi, ZO s ohledem na činnost spolku toto podpořili.

2022/15/05: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 45.000,- Kč formou darovací smlouvy pro Sokol Malá Morava, 
z.  s., na pořízení nových branek.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

10. Finanční pomoc Ukrajině
Místostarosta informoval, že za ZO navrhuje poskytnutí finanční po-

moci Ukrajině přes neziskovou organizaci Člověk v tísni, o. p. s. – SOS 
Ukrajině ve výši 45.000,- Kč. Místostarosta vyzval k diskuzi, ZO toto 
podpořili.

2022/15/06: ZO Malá Morava schvaluje poskytnutí finančního daru 
ve výši 45.000,- Kč organizaci Člověk v tísni, o. p. s. – SOS Ukrajina.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

11. Rozpočet obce na rok 2022
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, účetní obce. ZO byl před-

ložen návrh rozpočtu na rok 2022, včetně návrhu rozpočtu Sociálního 
fondu na rok 2022, návrhu Fondu rozvoje bydlení na rok 2022 a návrh roz-
počtu Fondu obnovy vodohospodářského majetku na rok 2022. Rozpočet 
obce a závazné ukazatele jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu. Místostarosta 
vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil. Místostarosta obce vyzval 
k hlasování, postupně pro následující usnesení:

2022/15/07: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet obce Malá Morava 
na rok 2022 jako schodkový takto:

 Celkové příjmy ve výši 16.190.565,- Kč
 Celkové výdaje ve výši 26.889.149,90 Kč
 Financování ve výši  10.698.584,90 Kč
Financování bude hrazeno z kladného výsledku hospodaření v mi-

nulých letech.
Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2022/15/08: ZO Malá Morava schvaluje rozpočet Sociálního fondu, 
Fondu rozvoje bydlení a Fondu obnovy vodohospodářského majetku na 
rok 2022.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

2022/15/09: ZO Malá Morava schvaluje závazné ukazatele rozpočtu 
obce Malá Morava na rok 2022.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

12. Mezitímní účetní závěrka
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která seznámila s mezi-

tímní účetní závěrkou za období leden až prosinec 2021. Místostarosta vy-
zval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí informativní zprávu – mezitímní 
účetní závěrku za období 1-12/2021.

13. Výsledek hospodaření obce za rok 2021
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která seznámila přítomné 

se zprávou o výsledku hospodaření obce za období 1-12/2021.
 Příjmy po konsolidaci 18.979.253,64 Kč plnění RU (99,91 %)
 Výdaje po konsolidaci 20.048.722,57 Kč  plnění RU (86,11 %)
Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření 

obce v roce 2021.

14. Výsledek výběrových řízení na akce roku 2022
Místostarosta předal slovo paní Temňákové, která má za ZO výběrová 

řízení na starosti. Ta informovala, že dle usnesení ZO z minulého jednání 
byla provedena 4 výběrová řízení na akce roku 2022 a výběrové řízení na 
dodavatele práce v obecních lesích na rok 2022. Výběrová řízení byla admini-
strována externě dodavatelskou firmou. Komise složená ze členů ZO vybrala 
nejvýhodnější nabídky a následovně byly uzavřeny smlouvy s dodavateli.

Na akci „Stavební úpravy bytového domu, Malá Morava, Podlesí 21“ 
byla uzavřena smlouva s firmou Experior s. r. o. na nabídkovou cenu 
3.396.610,21 Kč bez DPH.

Na akci „Oprava komunikace Křivá Voda“ byla uzavřena smlouva s fir-
mou KARETA s. r. o. na nabídkovou cenu 2.770.627,53 Kč bez DPH.

Na akci „Výměna oken Malá Morava 92 a Podlesí 135“ byla uzavřena smlou-
va s firmou RI OKNA a. s. na nabídkovou cenu 1.069.274,- Kč bez DPH.

Na akci „Rekonstrukce kříže na Malé Morava“ byla uzavřena smlouva 
s  Ak. soch. René Tikal na nabídkovou cenu 345.000,- Kč bez DPH.

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
ZO Malá Morava bere na vědomí výsledek výběrových řízení a uza-

vření smluv s dodavateli.

Temňáková dále informovala, že bylo pořádáno také výběrové řízení 
na dodavatele prací v obecních lesích na rok 2022. S nabídkovou cenou 
1.791.910,- Kč bez DPH byla vybrána firma UNILES, a. s.

Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/15/10: ZO Malá Morava schvaluje výběr dodavatele a uzavření 

smlouvy o dílo na práce v obecních lesích v roce 2022 s firmou UNILES, 
a.s., IČ 47307706.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

15. Opatření starosty a místostarosty
Místostarosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 24,26/2021, 

kterým schvaluje a provádí rozpočtové opatření č. 100019 a 100021/2021, 
schválené a provedené v jejich působnosti.

Opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Dále informoval o opatřeních 
č.   25/2021 a 1/2022 na darovací smlouvy za zásahy hasičů v roce 2021 
a  uzavření pachtovních smluv. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze 
se nikdo nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o provedených opatře-
ních včetně rozpočtových.

16. Vytvoření pracovních míst na VPP
Místostarosta obce seznámil s návrhem vytvoření a financování pracov-

ních míst na VPP, prostřednictvím úřadu práce. Záměrem je přijetí mini-
málně 7 pracovníků na dobu určitou od duben/květen do listopadu 2022. 
Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/15/11: ZO Malá Morava souhlasí s vytvořením 7 pracovních 
míst na VPP a pověřuje starostu, popřípadě místostarostu, podpisem 
smlouvy s úřadem práce.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

17. Odpisový plán majetku na rok 2022
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která informovala přítom-

né o návrhu plánu účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotné-
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ho majetku obce v roce 2022. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se 
nikdo nepřihlásil.

2022/15/12: ZO Malá Morava schvaluje odpisový plán dlouhodobého 
hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku obce na rok 2022.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

18. Pronájem bytů 
Místostarosta předal slovo paní Zahradníčkové, která informovala, že 

obec v současné době disponuje volným bytem č. 3 ve Vojtíškově čp. 77 
a bytem č. 4 v Malé Moravě čp. 90. Tyto byty byly nabídnuty k pronájmu 
na základě zveřejněného oznámení. Doručeny byly žádosti následujících 
žadatelů. Žádosti byly posouzeny podle platné směrnice o přidělování bytů 
podle přidělených bodů je pořadí žadatelů následující:

Byt č. 3 ve Vojtíškově čp. 77
1. L. P. bytem xxx – počet bodů 57
2. D. V. bytem xxx – počet bodů 51
3. V. K. bytem xxx – počet bodů 32
4. K. Š. bytem xxx – počet bodů 18

Byt č. 4 v Malé Moravě čp. 90
1. F. C. bytem xxx – počet bodů 63
2. J. L. bytem xxx – počet bodů 38
3. M. V. bytem xxx – počet bodů 35
4. K. Š. bytem xxx – počet bodů 18
Místostarosta obce navrhl byty pronajmout žadatelům s nejvyšším po-

čtem bodů. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.
2022/15/13: ZO Malá Morava přiděluje byt č. 3 ve Vojtíškově čp. 77 

žadateli s nejvyšším počtem dosažených bodů – paní L. P. bytem xxx. 
ZO přiděluje byt č. 4 v Malé Moravě čp. 90. žadateli s nejvyšším počtem 
dosažených bodů – pan F. C. bytem xxx.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

19. Žádost o prodej pozemků – Vojtíškov
Manželé S., bytem Brno, požádali obec o odkup pozemku p. č. 1807, 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k. ú. Vojtíškov. Dů-
vodem je sjednotiti nemovitosti v okolí jejich domu čp. xx ve Vojtíškově. 
Výhledově by chtěli na tomto pozemku vybudovat septik, přípojku elektři-
ny a  popřípadě vrt na tepelné čerpadlo. Místostarosta navrhl neprodávat 
obecní majetek, ale navrhl daný pozemek propachtovat. V případě budou-
cích staveb na pozemku by se pak řešil souhlas se stavbou, popřípadě pro-
dej. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/15/14: ZO Malá Morava neschvaluje prodej pozemku p. č. 1807, 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k. ú. Vojtíškov 
a  zároveň schvaluje záměr pachtu pozemku p. č. 1807, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k. ú. Vojtíškov.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

20. Žádost o pacht pozemků Malá Morava
Pan T. K. požádal obec o pacht pozemků p. č. 1678 o výměře 78 m2 

a p. č. 808/5 o výměře 15 m2 v k. ú. Malá Morava. Místostarosta navrhl 
dané pozemky propachtovat. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze 
se nikdo nepřihlásil.

2022/15/15: ZO Malá Morava schvaluje záměr pachtu pozemku 
č.  1678, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2 a p. č. 808/5 
TTP o výměře 15 m2 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

21. Souhlas se stavbou Útulna Valbeřice
Paní E. D. a pan E. D., bytem xxx, požádali obec o vyjádření souhlasu se 

stavbou „Útulna Valbeřice - novostavba rekreačního objektu“, souhlas s tr-
valým přístupem a vjezdem k parc. č. st. 157, k. ú. Vojtíškov po pozemcích 
v majetku obce a souhlas se stavbou z pozice souseda stavby, a to včetně 
přesahu požárně nebezpečného prostoru dosahujícího na obecní pozemek.

Místostarosta informoval, že přístup po pozemcích je podmíněně možný, 
ovšem za podmínky, že žadatelé nebudou požadovat po obci zřízení cesty, 
úpravu a údržbu stávajícího povrchu ani jiné zajištění přístupu ke stavbě, 
včetně zimní údržby či jiné veřejné infrastruktury ani zajištění obslužnosti 
území. Místostarosta vyzval k diskuzi, ZO výše uvedené podpořili.

2022/15/16: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Útulna Valbeřice - 
novostavba rekreačního objektu“ na pozemku p. č. st. 157 v k. ú. Vojtíš-
kov a s přístupem ke stavbě po pozemcích obce za podmínky, že staveb-
ník ani případně budoucí majitelé objektu, nebudou po obci požadovat 
na přístupových pozemcích ve vlastnictví obce zpevnění, opravy ani 

údržbu povrchu těchto pozemků, včetně zimní údržby ani vybudování 
jakékoliv jiné infrastruktury.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

22. Souhlas se stavbou RCH Malá Morava
Pan T. K., bytem xxx, požádal obec o souhlas se stavbou dvou rekreač-

ních objektů na pozemku p. č. 644/5 v k. ú. Malá Morava. Jedná se o  dvě 
odstranitelné stavby – montované dřevěné chaty. Místostarosta vyzval 
k  diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/15/17: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou dvou rekreačních 
objektů na pozemku p. č. 644/5 v k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

23. Souhlas se stavbou – rekonstrukce RD Malá Morava
Manželé M. bytem xxx, požádali obec o souhlas s rekonstrukcí domu čp. 

11 na pozemku st. 237, k. ú. Malá Morava. Místostarosta vyzval k diskuzi, 
do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/15/18: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Rekonstrukce RD 
Malá Morava čp. 11“ na parcele p. č. st. 237, k. ú. Malá Morava.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

24. Souhlas s přípojkou NN Sklené
Společnost ELRAM JS, s. r. o., požádala obec o souhlas se stavbou nad-

zemního vedení NN „Sklené - č. parc. 372/3 NNv“. Předložena je i smlouva 
o smlouvě budoucí o věcném břemeni a právu provést stavbu. Místosta-
rosta vyzval k diskuzi. Pan Šebek se dotazoval, jak to bude řešeno v místě 
komunikace. Místostarosta reagoval, že bude proveden protlak.

2022/15/19: ZO Malá Morava souhlasí se stavbou „Sklené - č. parc. 
372/3 NNv“. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na obecním pozemku p. č. 884/3 v k. ú. Sklené 
u  Malé Moravy a dohodu o umístění stavby v předloženém znění.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

25. Dodatek smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci – obnova 
rybníka v Podlesí

Zastupitelstvu byl předložen návrh dodatku smlouvy na zpracování pro-
jektové dokumentace na obnovu rybníka v Podlesí. Důvodem je prodlou-
žení termínu plnění s ohledem na dodatečné posuzování vlivu na životní 
prostředí. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se nikdo nepřihlásil.

2022/15/20: ZO Malá Morava schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na zpracování projektové dokumentace na obnovu rybníka v Podlesí.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

26. Výsledek inventarizace majetku obce
Místostarosta předal slovo paní Pospíchalové, která informovala 

o  zprávě Ústřední inventarizační komise o výsledku inventarizace ma-
jetku obce k 31. 12. 2021. Místostarosta vyzval k diskuzi, do diskuze se 
nikdo nepřihlásil.

2022/15/21: ZO Malá Morava schvaluje výsledek inventarizace ma-
jetku obce za rok 2021 a souhlasí s navrhovaným vyřazením majetku.

Hlasování: 7:0:0 (schváleno)

27. Výroční zpráva o poskytování informací
Místostarosta předal slovo paní Zahradníčkové, která seznámila přítom-

né s Výroční zprávou o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Místostarosta vyzval k diskuzi, 
do diskuze se nikdo nepřihlásil.

ZO Malá Morava bere na vědomí výroční zprávu o poskytování in-
formací za rok 2021.

28. Územní plán obce
Místostarosta seznámil přítomné o obdržené informaci pana Ing. F. W. 

o přípravě podkladů ke zpracování návrhu na pořízení změny Územního 
plánu Malá Morava (návrh na pořízení), tzv. zkráceným postupem a zámě-
ru požádat obec o tuto změnu. Tento návrh je v souladu s § 55 a) odst. 2 
stavebního zákona připravuje změnu Územního plánu.

Změna spočívá ve změně způsobu využití pozemků p. č. 558/2, 558/7 
v k.   ú. Vysoká u Malé Moravy a pozemků st. 46, parc. č. 284/1 a 277 
v  k.  ú.  Vysoký Potok na pozemky pro rekreační výstavbu. Kompenzací 
za tuto změnu je nabídnuta změna části pozemku p. č. 217/3 v k. ú. Malá 
Morava, který je určen ke smíšené venkovské zástavbě za pozemky bez po-
třeby záboru ZPF. Vlastníci těchto pozemků se změnou souhlasí. Zastupi-
telé mají k dispozici dokument „Metodické sdělení MŽP a MMR k návrhu 
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na pořízení změny ÚP zkráceným postupem“ s popisem dané možnosti 
změny ÚP.

Z hlediska obce je návrh na změnu ÚP možný v případě, že nedojde 
k   žádnému novému záboru ZPF, že všichni dotčení vlastníci pozemků 
s  tímto souhlasí a za podmínky, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené 
se změnou územního plánu (včetně NATURA a SEA) a včetně zapracování 
změn do celého územního plánu. Místostarosta vyzval k diskuzi. Pan Mo-
rong Pavel se dotazoval, jak je tato změna ÚP časově náročná. Místostaros-
ta reagoval, že je to půl roku až rok.

ZO Malá Morava bere na vědomí informaci o záměru pana Ing. F. W. 
požádat obec o pořízení změny Územního plánu Malá Morava tzv. zkráce-
ným postupem podle § 55 a) odst. 2 stavebního zákona a k tomuto záměru 
nemá připomínky.

29. Diskuze
Místostarosta vyzval zastupitele k diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Místostarosta vyzval přítomné občany k diskuzi. Pan S. se dotazoval na 

umístění parcel se záměrem změny využití v ÚP. Místostarosta reagoval, že 
jsou pod cestou směrem na Vojtíškov mimo centrum osady.

30. Závěr jednání
Žádné další dotazy či připomínky nebyly, a proto místostarosta obce 

Walter Köhler poděkoval všem přítomným zastupitelům, občanům a hos-
tům za účast na dnešním zasedání a v 17:00 hodin jednání ukončil.

Přílohy:
1. Rozpočet obce, závazné ukazatele
2. Opatření starosty a místostarosty
(Obě přílohy jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce nebo na obec-

ním úřadě.)

Zápis byl vyhotoven dne 22. 3. 2022

Ověřovatelé zápisu: Pavel Morong, Ing. René Šebek
Zapsala: Mgr. Olga Temňáková

Místostarosta obce: Walter Köhler

Otvírání studánek
Chcete také

přispívat do Devítky?
Naše adresa je:

devitkamm@seznam.cz

Uzávěrka 10. 6. 2022

(Zamyšlení)
Jako každé jaro, je nutno provést vyčištění stu-

dánek. Dnes se již nad takovýmto dílem nemůže 
pochlubit snad nikdo. Málokdo se nad takovým-
to úkolem v přírodě vůbec zamyslí. V dřívějších 
dobách se to považovalo za samozřejmost. Stu-
dánka s pramenitou čistou vodou byla chápána 
jako spíše dar z nebes, než nějaká pracovní po-
vinnost. Pak se ale na tuto povinnost ze slušnosti 
nějak zapomnělo.

Osobně si sám ještě docela dobře pamatuji, jak 
byly studánky v přírodě opečovávané ještě v  pa-
desátých a šedesátých letech minulého století. 
Obyčejně u každého takového přírodního pra-

mene bývala vybudovaná nějaká ochrana, třeba 
stříška nad ručejem. Také tam bývala vždy nějaká 
nádobka, aby se žíznivý poutník mohl v   klidu 
a  pohodě napít. Bývaly to různé hrnečky plecháč-
ky, nebo i porcelánové, případně stačila třeba oby-
čejná sklenice od hořčice (tzv. hořčičák).

Pak ale přišla doba různých minerálek a růz-
ných nápojů jako Kofola, Coca-cola, Pepsi-cola 
atd. A lidé nějak na pravou pramenitou čistou 
vodu, jak se říká, pozapomněli.

Doba se ale zase trochu změnila a opět se lidé 
vracejí k péči o naše studánky. Obyčejná klasic-
ká pramenitá voda ze studánky začíná být znovu 
oblíbená. A opět začali lidé pečovat o studánky. 

Pomáhají tomu i podniky, co spravují a ošetřují 
naše lesy. Budují se různé stříšky nad prameny, 
případně hned u nich i malá sedátka, nebo lavič-
ky. Pochopitelně se začaly objevovat opět hrneč-
ky a sklenice, aby se člověk mohl pohodlně napít.

Pramenů je v naší přírodě docela dost, ale je 
nutné o ně pečovat. Vždy se nám to vrátí v podo-
bě krásné, zdravé, dobré pitné vody. Stačí se u ní 
zastavit, zamyslet se nad naší krásnou přírodou, 
vyčistit pramen či studánku od spadaného listí 
a  ona se nám vždy odvděčí. A napití pak z této 
studánky je přímo dar. Je to jako by vás někdo 
polil doslova „živou vodou“. Takový to má zna-
menitý účinek na náš organismus.

Já jsem vždycky rád, když se v přírodě někde 
náhodně a neočekávaně „setkám“ s nějakou stu-
dánkou, třeba i nijak neoznačenou. Je to vždycky 
pro mne signál, že naše příroda je stále živá, je 
krásná a hlavně, že ji mám vždycky rád.

Navštívil jsem i několikráte prameny našich 
památných řek. Vždy jsem to setkání s takovým-
to pramenem plánoval a realizoval tak, abych 
tam byl vždycky docela sám. Ona na vás ta pří-
roda doslova mluví a zpívá dohromady. Ale to 
se daří velmi málo (být tam sám). Daří se mi to 
obyčejně tak leda nad ránem, jinak skoro nikdy. 
Jedná se o prameny řek Labe, Vltavy, Ohře, Mo-
ravy, Odry a Dyje. Všechny tyto prameny jsou 
upravené, označené a také jsou zde vybudovaná 
posezení a informační tabule.

Snad největší „chudera“ je opět naše řeka Mo-
rava. Nějak se na ni zapomíná. Snad se i toto do 
budoucna změní.

Vzpomínal
Ludvík Vrána

Foto pramene řeky Moravy
Arnošt Juránek
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Milé děti,
dnes náš Olšováček rozkvete. Ale nepůjdeme na louku ani do lesa. Půjdeme na zahradu. Protože 

květiny v zahrádce jsou krásné, mají omamnou vůni a vždy potěší srdce svou něžnou a křehkou krá-
sou. A tak mám pro Vás kytičkový úkol. Na stránce máte několik květin a pod každou z nich je její 
jméno. Vaším úkolem je vymalovat kytičku tak, jak ve skutečnosti doopravdy vypadá. Vyjděte si na 
procházku a prohlédněte zahrádky. Tam barvy květin najdete. Hodně štěstí!

Náruč květin
Nesu, nesu náruč kvítí,
trhal jsem je všechna sám.
Pro koho mi očka svítí?
Až je mojí z nejmilejších
maminečce dám.

Olšováček připravila
Radka Morbacherová

Narcis

Růže

Kosatec

Tulipán
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Třídění odpadu a rozdíly v pojmech 
bioodpad, biomasa a kompost

Rozstrouhejte vejce 
do chutné polévky

Tipy pro zdravý spánek,
díky kterým budete ráno jako rybičky

Co je bioodpad?
Pojem bioodpad je zkráceným výrazem slov-

ního spojení biologicky rozložitelný odpad, 
který podléhá aerobnímu, nebo anaerobnímu 
rozkladu.

Pokud o něm mluvíme ve vztahu ke komu-
nálnímu odpadu, pak máme na mysli zejména 
odpady vznikající při údržbě parků a lesoparků, 
sadů, zeleně ze sídlišť, ulic, hřišť atd.

Řadíme sem také biologicky rozložitelné od-
pady z kuchyní, stravoven (tzv. gastroodpady) 
a z domácností, ale také z papíru, dřeva (např. 
piliny) či přírodních textilií.

Bioodpady se dále zpracovávají různými způ-
soby – důležitou roli hraje např. složení a vlast-
nosti odpadu.

Podle toho můžeme bioodpad kompostovat 
(např. doma na zahradě či v kompostárnách), 
nebo zpracovávat v bioplynových stanicích, pří-
padně dochází k jeho energetickému využití ve 
spalovnách či jiných zařízeních pro výrobu tepla 
či energií.

Mnozí z nás, zejména ti, kteří žijí ve městech, 
se čím dál častěji setkávají s možnostmi třídit 
tento druh odpadu do hnědých popelnic, příp. 
v  bytě do vermikompostéru.

Pro třídění bioodpadu platí specifická pravi-
dla, jež jsou vždy uvedena na samolepkách umís-
těných na nádobách a odpovídají možnostem 
zpracovatelů, kteří zajišťují nakládání s odpadem 
v dané obci.

Co je kompost?
Jde o stabilní hnojivo, jež vzniklo díky při-

rozenému biochemickému procesu. Základem 
kompostu jsou původní organické látky, které se 
pod vlivem živých organismů (mikrobů) promě-
ňují v kompost. Výsledkem je hmota bohatá na 
humusové látky a rostlinné živiny.

Pokud vlastníte domek se zahrádkou, pak je 
výborným řešením třídit bioodpad na vlastní 
kompost, v bytě to umožňuje vermikompostér. 
V neposlední řadě je zde i alternativa komposto-
vání v rámci komunitních zahrad.

Co lze kompostovat?
Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, ča-

jové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, 
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květi-
náčů, spadané ovoce, pečivo, popel z dřevěného 
uhlí, peří a chlupy domácích mazlíčků, skořápky 
od vajec.

Co nelze kompostovat?
Kosti, odřezky masa, kůže, oleje a tuky, rostli-

ny napadené chorobami, vykvetlé plevely, popel 
z uhlí, cigaret, exkrementy masožravých zvířat.

Domácímu kompostování v bytě poslouží ver-
mikompostér.

Chcete-li kompostovat v bytě, s bioodpadem 
si hravě poradí již zmiňovaný domácí vermi-
kompostér, který využívá kalifornské žížaly. Ty 
přemění bioodpad na hnojivo a produkují také 
tzv. „zázračný“ žížalí čaj.

Co je biomasa?
V minulosti se již ukázalo, že ne každý ví, co 

je biomasa.
Pod tímto pojmem si můžeme představit veš-

kerou organickou hmotu na naší planetě, kte-
rá se spolupodílí na koloběhu živin a zahrnuje 
všechny organismy – živočichy, rostliny, bakte-
rie, houby a sinice.

Za energetickou biomasu jsou většinou pova-
žovány rostliny, z nichž se zpracovávají zbytky, 
nebo celé rostliny. Z pohledu třídění odpadu 
a jeho zpracování (např. přeměnu na energii) 
představují odpadní biomasu také na příklad:

- dřevní piliny (pelety), dřevěná polena ke 
spalování;

- zvířecí hnůj, kejda, trus, moč (včetně znečiš-
těné slámy);

- kaly z čistíren odpadních vod;
- biologicky rozložitelný podíl komunálního 

odpadu (bioodpad);
- odpad z destilace lihovin;
- odpad živočišných tkání.
Energetické využití biomasy je z hlediska mini-

malizace zátěže považováno za velmi ekologické.
Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípra-

vou z biomasy. Představuje tedy jedno z mož-
ných využití biomasy, kterou lze jinak použít 
jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro 
výrobky z papíru atd.

Zdroj: jakvkuchyni.cz

Recept pro 2-3 osoby
Suroviny: 1 větší pórek, 2 střední mrkve, 

kousek másla, 1 lžíce hladké mouky, 3 litry stu-
dené vody, 2 vařená vejce, špetka bílého pepře 
a  muškátového oříšku, sůl.

Postup: Pórek zbavíme starších listů a mrkev 
oškrábeme, oboje umyjeme ve studené vodě. Pó-
rek i mrkve nakrájíme na tenká kolečka. V hrnci 
rozehřejeme máslo (nebo olej) a kolečka zele-
niny na něm osmahneme, dále lehce zaprášíme 
hladkou moukou a promícháme. Do hrnce do-
lijeme studenou vodu, osolíme a přidáme špet-
ku pepře a špetku muškátového oříšku a dobře 
promícháme. Do menšího hrnečku dáme vařit 
2  umytá vejce, která vaříme 4 až 5 minut.

Po uvaření je necháme několik minut pono-
řená ve studené vodě (lépe se potom loupou). 
Zatím vaříme základ polévky po dobu cca 20-
25 minut. Ochutnáme, zde je polévka dost sla-
ná, kořeněná a zelenina měkká, pak odstavíme. 
Mezitím oloupeme vejce. Když polévka částeč-
ně zchladne, rozstrouháme do ní na jemném 
struhadle celá vejce. Polévku již nevaříme, ale 
můžeme okamžitě podávat.

Polévka je lehká, ale díky vajíčku přesto vydat-
ná. Pro chuť přidáme nasekanou pažitku, nebo 
petržel kudrnku.

Kvalitní spánek je základním stavebním kame-
nem zdraví, dobré kondice i pevné imunity, která 
je zvláště v této době velmi potřebná. V posteli 
strávíme až třetinu života, což odpovídá přibliž-
ně 25 letům! Jak tedy vytvořit nejlepší podmínky, 
abyste se probouzeli odpočatí a plní energie? Vy-
zkoušejte naše tipy!

Pozor na světlo
Takzvaný světelný smog zahaluje městské aglo-

merace a jejich okolí; kvůli umělým světelným 
zdrojům není v hustě obydlených částech země 
vlastně nikdy tma, a to ani v nočních hodinách. 
Z dlouhodobého hlediska toto světelné znečištění 

ohrožuje zdraví obyvatel, jelikož způsobuje spán-
kovou deprivaci a zamezuje tvorbě melatoninu.

Následkem pak může být únava, nesoustředě-
nost, vyčerpání, podrážděnost, porucha pozor-
nosti… Velmi důležité je proto v ložnici dobré 
stínění, které zabrání proniknutí nejen světelné-
ho smogu, ale také slunečním paprskům, které 
zvláště v letních měsících narušují spánek.

Tip: Nepropustné zatemnění vám zajistí exteri-
érové stínění v podobě venkovních rolet či venkov-
ních žaluzií s lamelami ve tvaru písmene Z, které 
se do sebe zaklesnou a vytvoří celistvou plochu. 
Díky tomu dokážou eliminovat také hluk zvenčí 
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a  snížit jej až o osm decibelů. Nejlepší zatemnění 
z interiérové stínicí techniky nabízí screenová role-
ta díky látce typu blackout a uzavření do bočních 
vodicích lišt.

Příliš tepla
Správné stínění oken má rovněž termoregu-

lační efekt a pomáhá udržet v místnostech opti-
mální teplotu. Venkovní žaluzie dokážou zablo-
kovat až 90 % veškerého tepla, protože paprsky 
zachycují ještě dříve, než projdou sklem do inte-
riéru. V parném létě se proto prostor nepřehřívá, 
v zimě zase zabraňuje tepelným ztrátám.

V ložnici byste neměli příliš přetápět, snažte 
udržovat spíše chladnější vzduch. Ideální teplota 
se udává mezi 17 a 20 °C. Vzduch by měl mít 
také optimální vlhkost – v přetopené místnosti 
je příliš suchý!

Tip: Nezapomeňte před spaním důkladně vy-
větrat, abyste do místnosti vnesli čerstvý vzduch. 
Zvažte pořízení čističky vzduchu nebo zvlhčujte 
vzduch pomocí difuzéru.

Hlavně čistý vzduch
Alergici dobře vědí, jak je nepříjemné celou 

noc pokašlávat a posmrkávat a budit se ráno 
snad ještě unavenější, než když člověk večer 
uléhal do postele. Zdravý vzduch bez nečistot 
a alergenů je ovšem důležitý nejen pro alergiky! 
Věděli jste například, že v jedné matraci mohou 
být miliony roztočů?

„Kde v domácnosti trávíte nejvíce času, tam 
také ztratíte nejvíce kůže. Zde s největší pravděpo-
dobností najdete také největší množství roztočů,“ 
uvádí vědecká pracovnice v mikrobiologii Gem 
McLuckie a dodává: „V posteli strávíme třetinu 
našeho života. Ve skutečnosti tedy většina z nás 
pravděpodobně spí v lůžku plném výkalů roztočů.“

Nezapomeňte proto matrace pravidelně čistit, 
lůžkoviny každý týden prát a také si pořiďte čistič-
ku vzduchu, díky které odstraníte z ovzduší škod-
liviny. Při výběru se zaměřte jak na výkon, tak 
i  na druh filtrace, který čistička používá. Účinný 
je HEPA filtr, který zachycuje takřka 100 % velmi 
drobných pevných nečistot, ale i viry, plísně a dal-
ší alergeny. Uhlíkový filtr umí eliminovat pachy, 
ať už z cigaret či domácích zvířat. Do místnosti se 
pak dostává pročištěný zdravý vzduch.

Modré světlo ne
„Většina současných elektronických zařízení, 

jako jsou chytré telefony, monitory počítačů, tab-
lety a ploché televize, vyzařují vysokoenergetické 
modré světlo (označované zkratkou HEV). Podle 
odborných výzkumů je toto světlo jednou z příčin 
věkem podmíněné makulární degenerace. Mod-
rá oblast světelného spektra může také přispívat 
k poškození sítnice,“ uvádí oční lékařka MUDr. 
Lucie Valešová, primářka oční kliniky v Praze.

Také LED diody, xenonová světla a energetic-
ky úsporné žárovky vykazují vyšší podíl modré-
ho světla oproti tradičním „starým“ světelným 
žárovkám. A jak HEV souvisí se spánkem? Ex-
pozice modrého světla po setmění narušuje běž-
ný biorytmus těla, jelikož přispívá ke zdání, že je 
stále den. Kromě vlivu na únavu očí tím může 
narušovat i rytmus spánku a mít rovněž negativ-
ní dopad na stav pokožky – buňky nedostanou 
„pokyn“ k přirozeným opravným procesům.

Tip: Na nejrůznější elektronická zařízení exis-
tují filtry, které dokážou modré světlo eliminovat, 

chytré telefony zase nabízejí nastavení nočního 
režimu. Ideálně se však večer elektronice úplně 
vyvarujte.

Na matraci záleží
Pro kvalitu spánku má správná matrace klíčo-

vý vliv. V současnosti si můžete vybírat z širo-
kého spektra matrací různých druhů. Oblíbené 
jsou ty z paměťové pěny, které mění svou tuhost 
podle tlaku a tepla lidského těla, proto se doká-
žou přizpůsobit na míru a jsou velice pohodlné. 
Moderní je rovněž studená pěna, která vyniká 
elasticitou, tvarovou stálostí a zajišťuje optimální 
proudění vzduchu, či odolná latexová matrace. 
Důležitý je i kvalitní rošt, který by měl společně 
s matrací tvořit „dream team“ – vždy je vybírejte 
tak, aby se k sobě hodily.

Tip: Na výběru matrace se podílí různé faktory: 
typ roštu, četnost využití, ale i váha či výška osoby, 
která na ní bude spát – pro komfortní spánek by 
lůžko mělo být o 20 centimetrů delší než postava. 
Svou roli hraje i oblíbená poloha při spánku. Od-

borníci doporučují si matraci před nákupem vy-
zkoušet, abyste zjistili, jaká je vám nejpříjemnější.

Jak podpořit zdravý spánek
- Mějte přes den dostatek fyzické aktivity – ne-

cvičte však před spaním, protože tím tělo aktivujete.
- Vyhněte se před spaním konzumaci těžkých 

tučných jídel, sladkostí a kofeinových či energe-
tických nápojů.

- Kdo má problémy s usínáním, může si uva-
řit bylinný čaj (například z meduňky či třezalky) 
anebo teplé mléko.

- Choďte si lehnout v pravidelnou hodinu.
- Relaxujte! Pokud se vám před spaním honí 

hlavou spoustu myšlenek, které vám brání v po-
klidném spánku, vytvořte si zklidňující rituál 
– vyzkoušejte například meditaci, pusťte si rela-
xační hudbu, dejte si teplou koupel, vsaďte na aro-
materapii anebo si zkuste půl hodiny před spaním 
číst… Každému vyhovuje něco jiného, neváhejte 
proto zkoušet a experimentovat, co zabere u vás!

Ivana Koutná
Zdroj: hobbykuk.cz
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Kontroverzní rozhledna na Králičáku už stojí

Navzdory protestům - tak by se jednoduše dala 
popsat výstavba rozhledny na Králickém Sněžní-
ku. Proti stavbě, kterou už letošní zimu navštívila 
řadu turistů, protestovali ochránci přírody i ne-
ziskové organizace. Podívejte se do útrob kontro-
verzní rozhledny na snímcích držitele prestižní 
ceny Czech Press Photo Michala Fanty.

Některé české ekologické organizace v minu-
losti upozorňovaly na nedodržování k přírodě 
šetrných stavebních postupů. Podle povolení se 
měl například materiál a konstrukční díly věže 
přepravovat ze Sněžnického sedla na vrchol 
Sněžníku vrtulníkem a staveniště muselo být na 
stanovené parcele. To se podle svědků nedělo.

Z fotodokumentace vyplývá, že těžká tech-
nika jezdila po zelené turistické stezce z Chaty 
Pod Sněžníkem podél hranice na polské straně. 
Už v loni v září se proto sešla česko-polská sku-
pina, jejíž členové měli na výstavbu rozhledny na 
Sněžníku dohlížet. Jednalo se o zástupce českých 
ministerstev pro místní rozvoj či životní prostře-
dí, Správa CHKO Jeseníky či polského Regionál-
ního ředitelství pro ochranu životního prostředí 
ve Wrocławi.

Za nedodržení podmínek výstavby padly 
pokuty.

Navzdory výtkám rozhledna stojí a letošní 
zimní sezónou byl její provoz zahájen.

Naši jubilanti

V únoru nás hodně potrápil hodně silný vítr, jehož náporu mnoho stromů podlehlo. Foto Petr Mahel

V lednu oslavila 91 let
paní Eliška ADÁMKOVÁ

a 85 let
paní Katarína KRELLEROVÁ.

V březnu oslavil 80 let
pan Zdeněk AUERSWALD,

70 let oslavily
paní Olga PAVLŮ

a paní Jaroslava REICHLOVÁ.
V dubnu slaví 92 let
pan Jiří RYBÁREK.
Všem našim oslavencům
srdečně blahopřejeme.

Karolína Velšová
Šumperský a jesenický deník

17. 3. 2022
Foto: Michal Fanta
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Óda na vlky
Cimrman Severní

Vlci, vlčata a vlčice
scházíte nám velice,
bez vás jsme tu dlouho byli
vraťte se nám v tuto chvíli.
 Starostové, starejte se,
 ať je máme brzy v lese.
Po kůrovci lesy mizí,
tento problém není cizí.

 Jeleni, srnčí i divočáci
 maří po výsadbě práci,
 bezohledně vytrhují, okusují,
 vyrývají sazenice,
 už to trpět nelze více.

Vlci, přijďte na pomoc!
 Sežerte a zažeňte ty nezbedníky,
 nimrodi snad pomohou taky!
 To se už dnes přeci ví,
 že vy nejste leniví.

Ví se také na horách i na dolině,
že po množství zvěřiny
přijde chuť i na jiný.
Znáte přec i muflony!
 Váš intelekt usměrní Ochránci i Zelení.
 Utlumí případné choutky
 na telátka, na jehňátka
 - aby nevznikala hádka
 s chovateli toho bravu -
 kdo je tady vlastně v právu?

Ochránci i Zelení poučí pak sedláka,
že telátka i jehňátka
musí chránit ohrádka.
Pořiďte psa vlkodava - radí jiná moudrá hlava,
Též mu ještě poradí, kdo mu škody nahradí.
 Vlk lesu i jinak pomáhá -
 když pak na smrk čůrává,
 kůrovce tím odradí
 chemii tak nahradí.

Proto každý, nech si poradit,
že vlci tu musí být.
 Že snad mor prasečí roznesou?
 Tak tuto výtku nesnesou.

Když pes v Praze na letišti
covid pozná - buďte jisti,
že vlk stejně dobře zjistí,
má-li prase AMP.
Nedotkne se kadaveru,
zná riziko - věřte věru.

 Nimrodům pak toto poví,
 snad zákonu tak vyhoví.
Proto vlky vítejme,
ódy na ně zpívejme.

(Kus lidové tvořivosti
z aktuální současnosti.
Po zralé úvaze
snad zveřejnit to lze.)

Masopust na Vysoké
Dne 26. 2. 2022 rodina Hejmalova, která 

v  roce 2021 zakoupila na Vysoké chatu, uskuteč-
nila v obci masopustní karneval.

Karnevalu se zúčastnila hojnost masek, a to 
jak dětí, tak i dospělých. Po průvodu, který vedl 
od kaple k lyžařskému vleku, očekávalo účast-
níky hojné občerstvení, které rodina Hejmalova 
kompletně sponzorovala. Skládalo se ze zabijač-
kových pochoutek. Pro všechny zúčastněné bylo 

všeho dostatek, jak jitrnic, tak i ovarového masa, 
tlačenky polévky a také velmi chutných koláčků.

Jednalo se pro obyvatele, chataře a chalupáře 
z Vysoké o příjemné a veselé odpoledne. Lze jen 
manželům Hejmalovým za všechno poděkovat 
a těšit se na příští rok, kdy slíbili, že masopust 
opětovně zorganizují k potěše všem z Vysoké 
a  jejich přátel.

Karel Reichl

Mše svaté v kapli
na Svaté Trojici v roce 2022

1. května ve 14:00 hod
12. června - Poutní slavnost v 10.30 hodin a ve 14 hodin
3. července ve 14:00 hodin
7. srpna ve 14:00 hodin
4. září ve 14:00 hodin
2. října ve 14:00 hodin

Srdečně Vás všechny zve Farnost Hanušovice
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Dva divoké výsledky na úvod jarní části

Pozvánka na fotbal
Dvěma odehranými víkendy se otevřela jarní část ostře sledované III. 

okresního přeboru - skupiny A, v níž hrají naši fotbalisti. Přinášíme vám 
pozvánku na jejich utkání. Jen připomínáme, že pokud je tým Sokola Malá 
Morava uveden jako první, hraje na domácím hřišti v Podlesí, v opačném 
případě na stadionech soupeřů. Tak neváhejte, přijďte je povzbudit!

 Sobota 16. 4. od 16:00 hod. FK Šumperk „B“ - Malá Morava
 Neděle 24. 4. od 16:00 hod. Malá Morava - FK Hanušovice
 Neděle 1. 5. od 16:30 hod. Sokol Jedlí - Malá Morava
 Sobota 7. 5. od 16:30 hod. Malá Morava - Sokol Brníčko
 Sobota 14. 5. od 17:00 hod. FK Hanušovice - Malá Morava
 Sobota 21. 5. od 17:00 hod. Malá Morava - FC Rovensko
 Sobota 28. 5. od 17:00 hod. Tatran Písařov - Malá Morava
 Sobota 4. 6. od 17:00 hod. Malá Morava - TJ Libina „B“
 Sobota 11. 6. od 17:00 hod. Malá Morava - FK Šumperk „B“

V sobotu 2. dubna zahájili fotbalisté Sokola Malá Morava jarní část 
okresní soutěže III. třídy - skupiny A, a to vysokým vítězstvím v Rovensku. 

Bohužel ale nezopakovali nadšený výkon a v následujícím týdnu, na svém 
hřišti v Podlesí, naopak vysoko podlehli hostům z Písařova. Povzbudivé je 
však krásné průběžné čtvrté místo v tabulce.

Odehrané zápasy jarní části:
FC Rovensko - Sokol Malá Morava 2:8 (1:4)
Hrálo se v sobotu 2. 4. od 15:30 hod., rozhodčím byl Tomáš Chodura.
Sokol Malá Morava - Tatran Písařov 3:7 (0:1)
Hrálo se v sobotu 9. 4. od 15:30 hod. Rozhodčími byli Stanislav Kubíček 

a Václav Berka.

Průběžná tabulka po 13. kole:
 1. FK Šumperk „B“ 12 12 0 0 67:10 36
 2. Tatran Písařov 12 8 0 4 31:27 24
 3. FK Hanušovice 12 7 0 5 26:34 20
 4. Sokol Malá Morava 12 5 0 7 30:32 16
 5. TJ Libina „B“ 12 6 0 6 27:31 16
 6. Sokol Brníčko 12 5 0 7 21:38 15
 7. Sokol Jedlí 12 3 0 9 22:32 9
 8. FC Rovensko 12 2 0 10 21:41 8

Velikonoce v symbolech
Velikonoční neděle připadá vždy na první 

neděli po prvním jarním úplňku, což je úplněk, 
který probíhá po jarní rovnodennosti. Letos při-
padla jarní rovnodennost na 20. března, první 
jarní úplněk tedy bude 16. dubna a Velikonoční 
neděle 17. dubna.

Do základních symbolů českých Velikonoc 
patří Popeleční středa, která připadla letos na 
2.  března, dále malování kraslic, pletení pomláz-
ky, pečení beránků, mazanců, zajíčků, svěcení 
kočiček na Květnou neděli, hrkání řehtačkami 
ve svátém týdnu od Zeleného čtvrtka, uctívá-
ní sv. kříže od Velkého pátku, svěcení pokrmu 
v  Bílou sobotu a večerní pobožnosti až do noč-
ních hodin. Následuje Velikonoční neděle Zmrt-
výchvstání ukřižovaného Ježíše, což je největší 
katolický svátek. O Velikonočním pondělí je tra-
dice polévání vodou a koledování s pomlázkou.

V popeleční středu, která předchází první 
postní neděli, donese kněz do kostela popel ze 
spálených kočiček, posvěcených na Květnou ne-
děli předcházejícího roku, a uděluje věřícím na 
čele kříž z popela se slovy: „Pamatuj, člověče, že 
prach jsi a v prach se navrátíš.“

Součástí velikonočních oslav je žehnání pal-
mových ratolestí, protože jimi vítali Ježíše při 
příjezdu do Jeruzaléma. Jenže u nás palmy ne-
máme, tak používáme větvičky z vrby. Věřící je 
nosí v Květnou neděli do kostela a posvěcené za-
strkávají doma na stěně za kříž anebo za obrázek 
jako ochranu před bouřkou.

Řehtačkami nahrazují ministranti v kostele 
po tři dny od Zeleného čtvrtka zvuk kostelních 
zvonů, které „odletěly do Říma“. Na Hané, na Va-
lašsku i na jižní Moravě koledují chlapci s řehtač-
kami po vesnicích a je to oblíbená tradice.

V některých oblastech se oslavuje dva týdny 
před Velikonocemi odchod zimního období 
a  utopení nebo zapálení Morany, figury obleče-

né v ženských šatech. Rituál se většinou koná na 
Smrtnou neděli.

Pomlázka a polévání je rituálem a ženy 
„omládly”. Polévaly se hlavně dívky. Chlapci ob-
cházeli stavení, a když našli slečnu v posteli, po-
lili studenou vodou ji i peřiny. Často ji neváhali 
vhodit do rybníka nebo do potoka. Další den 
směly děvčata tento rituál oplatit. Stejný vyznám 
omlazení mívá i koledování s pomlázkou, někde 
i se zpěvem po vesnicích a v lidových krojích. 

Hospodyňky a slečny nadělují koledníkům ba-
revné kraslice a štamprlata se slivovičkou. Je to 
den, kdy i manžel může proutkem vyšlehat man-
želku a dostane odměnu.

Veselé a požehnané Velikonoční svátky v dob-
rém zdraví, pánům a chlapcům bohatou pomláz-
ku a ženám „omlazení” i příjemného posezení 
u   velikonočního stolu v kruhu rodiny a přátel 
také všem čtenářům Devítky přeje

Katka Maurerová

Morena odplavala po Moravě

V sobotu dne 9. 4. 2022 proběhlo na Vysoké 
vítání jara.  odpoledních hodinách se sešli někte-
ří občané a chataři společně s dětmi ve Vlaském 
na mostě přes řeku Moravu. Byla sem dovezena i 
Morena. Organizátor akce ji následně podpálil a 
vhodil do řeky. Děti „pro jistotu“ hořící a plující 

Morenu z mostu kamenovali.
Pro zpestření odpoledne bylo organizátorem 

akce zajištěno i drobné občerstvení. Všichni zú-
častnění se s klidným svědomím, že se zima již 
nevrátí, odešli spokojeně domů.

Karel Reichl


