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Čekají nás komunální volby 2014

Vybírat budeme z 28 kandidátů

V létě proběhla v Malé Moravě dlouho očekávaná oprava vozovky, která si vyžádala také omezení v provozu.          Foto Petr Mahel

Právo volit do zastupitelstva obce má 
občan obce za předpokladu, že jde o státní-
ho občana České republiky, který alespoň 
druhý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu (EU), který alespoň dru-
hý den voleb, tj. 11. 10. 2014, dosáhl věku 
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu a jemuž právo volit při-
znává mezinárodní úmluva, kterou je Česká 
republika vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních úmluv. Překážka-
mi ve výkonu volebního práva pro volby do 
zastupitelstev obcí je zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu výkonu 
trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti 
k výkonu volebního práva, zákonem stanove-
né omezení osobní svobody z důvodu ochra-
ny zdraví lidu (karanténa), výkon vojenské 
základní nebo náhradní služby nebo služba 
vojáka z povolání v zahraničí.

Voličské průkazy se pro volby do zastu-
pitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve 
volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém 
seznamu voličů.

Pokud však cizí státní občan EU s trvalým 
pobytem v obci bude chtít do zastupitelstva 
obce volit, musí sám požádat u obecního 
úřadu o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů, a to nejpozději do středy 8. října do 
16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam 

voličů a jeho dodatek. To neplatí, pokud již 
byl do dodatku zapsán někdy v minulosti a 
od té doby nebyl z tohoto vyškrtnut. Pokud 
volič - cizí státní občan EU nebude v dodat-
ku po uvedeném termínu zapsán, nebude 
moci ani volit, neboť dodatečný zápis tako-
vého voliče do dodatku není možný, a to ani 
ve volební místnosti.

Obecní úřad Malá Morava

V letošních komunálních volbách, které se 
konají v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014 
se na Malé Moravě o přízeň voličů budou 
ucházet čtyři volební strany - Sdružení 
nezávislých kandidátů, Moravané, Strana 
svobodných občanů a Česká strana sociálně 
demokratická.

Volí se uchazeči o devítičlenné zastupitel-
stvo obce. Plný počet kandidátů nemá jen 
strana svobodných občanů, na jejíž kandi-
dátce je jen jediné jméno.

K urnám mohou voliči přicházet v pátek 
10. 10. od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 
11.  10. pak 08.00 do 14.00 hod.
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20 let Klubu vojenské historie Kralka a muzea K-S 5
V životě lidském i klubovém občas nastá-

vají významné dny, kdy se slaví různá výro-
čí. Jedno takové nás čeká letos: před 20 lety 
se otevřely pomyslné brány muzea a naše 
„Kačenka“ přivítala první oficiální návštěv-
níky. Tomu předcházelo založení občanského 
sdružení, aby naše činnost na objektu byla v 
pořádku i po stránce právní. Co se za ta dvě 
desetiletí změnilo na objektu, je možno vidět 
při návštěvě srubu, co ale vidět není je to, 
že jsme všichni bez výjimky zestárli. Výchozí 
situace, kdy jediný člen dovršil plnoletosti a 
všichni ostatní po této věkové hranici pou-
ze (zespodu) pošilhávali, se dávno změnila: 
dostudovali jsme, nastoupili do zaměstnání, 
pořídili si rodiny a stařecké nemoci. Nicmé-
ně pořád nám zůstal mladický duch a trochu 
podivný koníček: naše „Kačenka“.

Výročí slavíme v průběhu roku neustále, 
je připraveno několik akcí i novinek, které 
budeme postupně prezentovat. Vše vyvrcholí 
na konci září oblíbeným a tradičním Ožive-
ným bunkrem s netradičním podtitulem 
„Neptej se, co může K-S 5 udělat pro Tebe, 
ptej se, co můžeš pro K-S 5 udělat Ty“. Z při-
pravovaných akcí můžeme prozradit ještě 
chystanou návštěvu dcery velitele objektu 
poručíka Čecha, komentovaný pochod po 
linii od K-S 2 po K-S 9 a jako dárek objektu 
chceme dokončit zához u pravého ucha.

Nejen oslavami však živ je člověk, proto 
už v dubnu proběhla první pracovní akce, 
během které se podařilo zapracovat na záho-
zu u pravého zvonu, který už začíná dostá-
vat ten správný tvar. Dosavadní překážka 
– přečnívající zbytky betonu pravého ucha 
– byla díky pomoci Hasičského sboru odstra-

něna již na podzim, takže nyní zbývalo již 
jen místo dočistit a začít skládat kameny. 
I  když je před námi ještě dost práce, výsle-
dek s již začíná rýsovat.

Také jsme se prezentovali na zemědělském 
veletrhu TechAgro na brněnském výstavišti. 
Naše místo na stánku Ministerstva země-
dělství bylo neustále v obležení návštěvníků, 
což se o jiných ministerských expozicích říci 
nedalo (ano, to je vzkaz pro lidi z tiskového 
odboru, kteří měli s naší účastí problémy). 
Všechna příkoří bohatě vynahradila příjem-

ná společnost v našem blízkém i vzdáleněj-
ším okolí. Těšíme se na příště!

Po ročním vyjednávání se také podařilo 
dotáhnout do konce akvizici našemu srdci 
nejmilejší: od obyvatele nedaleké obce jsme 
do expozic získali střílnovou vložku do zvo-
nu pro lehký kulomet pocházející z objektu 
K- S  3. Zázraky se dějí i v této době.

Těšíme se, že s námi oslavíte naše jubile-
um při některé z plánovaných akcí!

Jiří Vaněček

V pátek 27. června 2014 jsme společně přivítali na obecním úřadě naše nové občánky.
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Autobusový výlukový JŘ

Na točně autobusu ve Vojtíškově nahradila dožívající plechovou boudu nová autobusová 
zastávka.          Foto Kamila Tóthová

Nezapomeňte, že na autobusové trase 
Hanušovice - Králíky platí nadále výlukový 
jízdní řád, a to až do 31. 10. 2014.

Dálkové spoje Praha-Jeseník nejedou přes 
zastávku Červený Potok, kostel a pracoviště 
na opravované komunikaci v úseku Červený 
Potok - Králíky objíždí přes Zlatý Potok a 
Dolní Orlici.

Linkové spoje Králíky - Hanušovice opra-
vovaný úsek objíždí přes Dolní Hedeč a 

Červený Potok, nejedou tedy přes zastávky 
Králíky, odb. na Horní Lipku a Králíky, Čer-
vený Potok, obchod.

Od 1. září naopak opět jezdí spoj vyjíždě-
jící z Králík ve 13:23 hod., přijíždějící do 
Hanušovic ve 13:53 hod., jenž se vrací ve 
14:07 do Hanušovic a k vlakovému nádraží 
v Králíkách přijíždí ve 14:39 hod.

Petr Mahel

Jak se řešívalo palivo na otop
Povídka o snaze a době minulé – dnes již 

asi vše zapomenuto.

Je to příběh o snaze a chytrosti, nebo spíše 
chytristice, což je člověku vlastní pořád. A 
je jedno jestli se to stalo ve starém Egyptě, 
nebo v Londýně v čase minulém, nebo... na 
Vojtíškově.

Na horním konci Vojtíškova si koupil polo-
rozpadlý statek jeden chalupář z Olomouce. 
Tento statek si postupem času opravil a 
hlavně upravil na rekreační chalupu. Pro-
tože je zde opravdu krásně, a to celý rok, tak 
sem za rekreací a odpočinkem jezdil často 
a hlavně skoro každý volný čas, co si vyšet-
řil. Nejen včetně sobot a nedělí, ale také na 
dovolené.

Jeho manželka ale taková nebyla. Byla 
spíše z jiného těsta. Byla to totiž klasická 
městská „panička“, co se ráda ukazuje ve 
společnosti, ráda navštěvuje divadla, bály 
a jiné společenské události, co velkoměsto 
nabízí. Také se ráda krásně oblékala, cho-
dila na různé vylepšovací kůry, jako jsou 
pravidelné každotýdenní návštěvy holičky, 
masáže, depiláže a jiné okrašlovací procedu-
ry pro majetné dámy. Jak pravil klasik, žen-
ská krása je drahá, ale čím je žena „vyzrá-
lejší“ - nechci zrovna psát starší, tím je její 
krása pro jejího partnera dražší.

A tu je základ toho, kdy to u našeho 
manželského páru začalo skřípat a dalo by 
se rovnou říci, že to u nich neklapalo. Manžel 
upřednostňoval chalupu ve Vojtíškově – 
myšleno finančně. Tím se ovšem manželce 
zdejší rekreace zajídala, protože ona zase 
nutně potřebovala nový model šatů, nové 
šminky na úpravu tváře a ostatních částí 
jejího noblesního těla, nové šperky a jiné 
„drobnosti“. O botách a ostatních doplňcích 
náročné manželky raději ani nepíšu. O tom, 
že by třeba ručně míchala maltu nebo beto-
nový potěr, nebo aby posekala trávu okolo 
chalupy, nemohlo být ani řeči. A tak se sta-
lo, že náš chalupník začal jezdit na chalupu 
většinou sám.

Ale spory o investování peněz byly u nich 
na denním pořádku pořád. Manžel potřebo-
val třeba peníze na zaplacení elektřiny na 
chatě, manželka zase nutně v té samé době 
potřebovala zrovna tamtu halenku, co si 
předevčírem koupila sousedka z domu. To 
jsou však obvyklé spory movitých lidí. Tento 
příběh je ale úplně o něčem jiném.

Přišel podzim a s ním i obvyklá starost 
o  to, čím se v zimě bude topit. Byla to vždy 
pro našeho chalupáře klasika - koupit pod 
rukou v Hanušovicích od uhlařů u nádraží 
fůru uhlí a k tomu několik tzv. kol dřeva na 
podpal. Prakticky to nebylo v té době možné, 
protože zde neměl jako chalupář zavedený 
uhelný list. Ten dostal vždy jen stálý obyva-
tel obce. Rekreant nikdy.

A tak se topení řešilo jako každý rok. Náš 
chalupář zašel v Hanušovicích kolem poled-
ne do místní nádražní restaurace. Tam hned 
u prvního stolu u dveří měli vyhrazeno mís-
to uhlaři z uhelných skladů. Na tento stůl se 
proto nedával ubrus. Jinak na všech stolech 
býval ubrus vždy, a to každý den vždy čistý.

Náš chalupář hned dá řeč a hned poručí 
každému něco ostřejšího. Pak se po velkém 
zdráhání zúčastněných pracovníků uhelných 
skladů přeci jen cesta k dodání uhlí a ostat-
ního topiva na chalupu na Vojtíškov vždycky 

našla. Prostě takový každoroční taneček. Ale 
jak se říká, nebylo to zadarmo nikdy. Vždy 
se to muselo zaplatit a navíc i něco účetní, 
pak něco vedoucímu, pak uhlařům a nako-
nec i něco navíc šoférovi, co topivo rozvážel 
po zdejších obcích a bylo.

No stálo to obyčejně peníz nemalý, který 
pak doma chyběl do rodinného rozpočtu. 
Manželka to manželovi chalupníkovi zle 
vyčítala a rovnou mu říkala, že tam má jez-
dit jen v létě a podobně a na topení že má 
více šetřit. Ale co můžete dělat, když na kaž-
dé chalupě musíte v kuchyni topit celoročně 
– aby tam byl ten správný chalupářský kolo-
rit. V zimě je ale nutno topit i v dalších míst-
nostech, aby byla chalupa prohřátá a útul-
ná. Nemohl si dovolit elektrické přímotopy. 
Klasické ústřední topení tam také neměl a 
způsob vytápění průduchy od krbu, jak je to 
dnes skoro všude na horách zavedené, tehdy 
ještě nikdo neznal.

Již dávno si ale všiml, jak je každá cha-
lupa místních občanů obložená palivovým 
dřívím. Také obě místní bytovky měly okolo 
sebe hromady dřeva. Bylo mu jasné, že žije 
– tedy spíše chalupaří v kraji, kde je dřevo 
hlavním topivem pro všechny. Nenápadně se 
poptával, jak to zde se dřevem a topením na 
zimu chodí. A dověděl se, že polovina všech 
zdejších lidí pracuje v lese, a tím pádem 
dostává na zimu palivové dřevo na topení 
jako deputát. Navíc, když uvážíme, že si dře-
vo každý většinou dělal sám, podle pokynů 
místního hajného, tak je jasné, že měl každý 

dřeva dostatek. Obdobné to bylo u pracov-
níků státního statku. Ti zase měli povoleno 
kácení dřeva na mezích. Jednalo se o vět-
šinou o starší stromy, které svými větvemi 
spíše zavazely a čněly do polí a tím pádem 
ohrožovaly obdělávání polí. Takového dřeva 
bylo také vždycky strašně moc, takže i  pra-
covníci statku to měli, jak se říká, vystaráno. 
Ale opět to bylo vázáno na to, že si to dřevo 
dělali podle pokynů vedoucího farmy a také 
podle pokynů místního myslivce.

Platilo pravidlo schvalování kácení 
každého stromu v šířce kmenu nad 40 cm 
v průměru metr nad zemí. To však bylo ve 
zdejším kraji pravidlo formální a kácelo se 
zvesela podle toho, jak se to každému hodilo 
a hlavně, aby to bylo hodně blízko na fůru.

Pak ještě byla skupina lidí, co pracovali 
na zdejší pile. Ti měli opět palivové dřevo 
jako deputát. No a zbývají drobnosti. Pra-
covníci na dráze měli deputátní palivo od 
dráhy (uhlí i dřevo), pracovníci v místních 
obchodech a fungujících pohostinství to měli 
zase od Jednoty zdarma, tedy pro prodejnu 
a restauraci. S tím se obyčejně „svezl“ také 
otop do domácnosti. Pak to byly úřední budo-
vy. To byly školy v každé části obce, ředi-
telství státního statku a kanceláře jednotli-
vých jeho farem, Státní traktorová stanice 
ve Vlaském, Severomoravská chata, Chata 
Traťovka, Rybí líheň ve Vysokém Potoku, 
rekreační tábory atd. Tyto dostávaly topení 
ze státního přídělu vždycky.

(Dokončení na straně 4)
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Ostatní občané ovšem měli čím topit také. 
Prostě jim dřevo na topení přenechali – vždy 
za něco – ti co to dřevo již měli.

Zbývají nám chalupáři. Jak to někteří 
řešili oni, to jsem již popsal. Byli ale i tako-
ví, kteří to řešili neobyčejně. A o tom je náš 
příběh.

Náš chalupář, pod tlakem neustálých 
hádek s manželkou a potřebou ušetřit 
nějaké peníze za topení na chalupě, se roz-
hodl k  akci, které se obyčejně říká „divoká 
svině“, jinak se to nedá nazvat.

Vyhlédl si stromy, které rostly na okraji 
lesa, spíše na mezi a hlavně poblíž jeho cha-
lupy. Zvažoval u toho okolnosti jejich poká-
cení, rozřezání a hlavně transport dřeva do 
chalupy do dřevníku. Zašel za nejbližším 
spoluobčanem, o kterém věděl, že pracuje 
v  lese jako lesní dělník s pilou v těžbě.

Tuto okolnost musím vysvětlit také. Teh-
dy jako soukromník nikdo neměl motorovou 
pilu na dřevo. Leda tak cirkulárku na elek-
triku. Ale ta vám byla na mezi u lesa houby 
platná. Řezat ručně, tak to náš chalupník 
nechtěl ani náhodou. Hlavně si ale na vlast-
ní kácení stromů vůbec netroufal. Jednak 
to neuměl, protože to nikdy nikde nedělal a 
hlavně je to těžká a nebezpečná práce. Pro-
stě musí se to umět. Lesní dělníci, co praco-
vali v těžbě dřeva, dostávali na svou práci 
od státních lesů motorové pily do zápůjčky. 
Museli se o ně řádně starat, projít školením 
o práci s motorovou pilou, dbát na bezpeč-
nostní předpisy atd. Také pořád sledovat 
spotřebu benzinu, oleje a hlavně stavu řetě-
zů. Včas předkládat pily ke kontrole a pří-
padné opravě, doladění a jejich údržby. To 
ale organizovali vždycky místní hajní, co je 
měly pily – nebo spíše těžbu – na starosti.

Ale jak to již bývá, tak si tito lesní dělníci 
pro sebe dřevo nařezali vždy podle potřeby. 
Občas také načerno pro sousedy. Jinak to 
nešlo. Tedy oficiálně.

Chalupář byl filuta a opět šel na věc od 
lesa. Dobře věděl, že soused a lesní dělník 
v těžbě dřeva, co měl v zápůjčce motorovou 
pilu, se rád podívá občas na dno skleničky 
něčeho ostřejšího. A když to byla flaška rumu 
tuzemského, tak byl ještě raději. Zakoupil 
tedy lahev rumu a vyrazil na domluvu.

Ta dopadla velmi dobře. Hned se domlu-
vili na příští den odpoledne, kdy se u něj 
zastaví po práci a nařežou vše podle potře-
by. Taky hned domluví odtažení pokáceného 
dřeva s jedním vozkou, co s ním momentálně 
spolupracuje v těžbě a pokácené dřevo hned 
odtáhnou na dvůr k chalupářovi. Oba mají 
rádi rum a oba si rádi nějakou tu korunku 
přivydělají navíc také. Dřevo na pokácení a 
rozřezání není daleko od chalupy, a proto 
budou s tím hotovi raz dva.

Jak domluveno, tak i uděláno. Chalupářo-
vi zbylo jen udělat pohoštění pro oba pracov-

níky. Byl s jejich prací spokojen a dřeva měl 
najednou plný dvůr, rovnou na dvě zimy. 
Zaplatil jim za práci. Bylo to sotva za hubič-
ku proti tomu, co platil vždy za dodávku 
paliva v uhelných skladech.

Ale najednou se na dvoře chalupy obje-
vil místní fořt, jak se říkávalo polesnému. 
Tomu se toto nadělení na dvoře vůbec nelí-
bilo. Hned začal šermovat průkazkou lesní 
stráže a vyhrožovat, že se jedná o krádež, a 
že to jde rovnou hlásit na četníky – přesně-
ji řečeno na stanici Veřejné bezpečnosti do 
Hanušovic.

Chalupář zůstal jako opařený. Oba jeho 
brigádníci již byli dávno pryč, což bylo dobře, 
ale co si nyní počne. Krádež to vlastně byla.

Ale vše se nejí tak horké, jak se uvaří. Náš 
fořt po chvíli změkl a rozhodl, že se o tom 
bude ještě jednat na lesním závodě v Hanu-
šovicích. On totiž ten fořt byl zcela náhodou 
na návštěvě u jiného chalupníka. Tam to 
řádně zapil. Tedy tu návštěvu. A opět něčím 
ostřejším.

Fořtovi bylo hned jasné, že na žádnou 
policii v tomto stavu jít nemůže, protože by 
se vše vlastně otočilo proti němu. On se tam 
šel z vlastní iniciativy podívat, kdo to tam 
v  pozdním odpoledni tak řeže. Zvuk moto-
rové pily se nese daleko a v dobách, kdy ji 

vlastně nikdo ani neměl, to bylo hned pode-
zřelé. Tedy udavačům, donašečům a našep-
távačům. Ale to náš fořt nebyl. Odjel radě-
ji domů do fořtovny a odtud volal na lesní 
závod, co zjistil, telefonicky.

Ale bylo opravdu již pozdě a na závodě 
v kancelářích nebyl nikdo, kdo by vyslechl 
jeho stížnost. Nakonec se dovolal k vedou-
címu údržeb lesních zařízení (cest, mostků, 
skladů dřeva, lesní pily v Hanušovicích, 
hájoven, kazatelen a podobně) a hned spus-
til jak kafemlejnek, co a jak.

Na druhé straně telefonu byl ale rozváž-
ný člověk. Hned poznal, že náš pan fořt je 
ve „formě“ a nechal jej proto vymluvit. No a 
jak mu došla řeč, tak mu rovnou řekl, že se 
také neptal, kde vzal materiál, když si stavěl 
garáž. A hlavně jej upozornil na to, jestli již 
má pro něj připraveného srnce, co mu slíbil 
k odstřelu. Srnců moc nebylo a náš vedoucí 
údržeb byl náruživý nimrod. Většina fořtů 
mu takto nahrávala, protože vzájemná spo-
lupráce byla nutná. Takže náš fořt vyměkl a 
již dále nic neřešil.

Náš chalupář ale raději zajel příští den 
na závod osobně, kde se dověděl, že není nic 
hlášeno a že nějaká skácená bříza, notabe-
ne ještě asi ze statkového majetku, která je 
navíc brána jako plevelný strom, je pro jejich 
řešení hodně nezajímavá a nebudou o tom 
ani dělat zápis. Prostě mají jiné důležitější 
starosti na práci a ne nějaké dřevo z meze. 
On se totiž ten náš chalupář šel sám udat, 
ale jak zjistil, ani to se mu nepodařilo.

Tak to tehdy chodilo. Nakonec se sebral a 
šel to dřevo ze dvora své chalupy uklízet do 
dřevníku, zavčas, aby mu do něj nenapadal 
sníh.

No jak to bylo dál?
Jako obvykle. Takto dělal topivo na zimu 

každý rok. A fořt se tam již nikdy neukázal.

Ludvík Vrána

Dne 7. září se ve vojtíškovském farním kostele Narození Panny Marie konala poutní slav-
nost ke cti Panny Marie. Po mši svaté následoval průvod ke kříži, kde proběhla podlitba za 
živé a zemřelé obyvatele a dobrodince obce.       Foto Kamila Tóthová
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Podlesí v encyklopedii Karla Kuči
Jméno a statut: 1598 nová obec, 1612 měs-

tečko, 1615 městečko, 1633 Krumberg, 1677 
ves, 1708/12 Grumberg, neopevněné městeč-
ko, 1771 Grumberga (latinsky), 1835 Stadt 
Grumberg s osadou Ober und Niedergasse, 
1846 Grumberg, Krumperk, 1854 Krumperk, 
Grumberg, 1890 Krumperky, Grumberg, 1924 
a 1935 Krumperky, Grumberg, ves, 1938 
Grumberg, 1945 Krumperky, 1949 Podlesí, 
1980 osada obce Malá Morava.

Počet obyvatel: 1771 - 872 obyvatel 
(německých), 1834 - 1 037 obyvatel, 1921 
- 669 obyvatel (9 českých, 652 německých), 
1946 - 181 obyvatel, 1991 - 99 obyvatel.

Fara byla v Podlesí doložena roku 1615. 
Škola se připomíná roku 1683. Roku 1771 je 
vzpomínán farní kostel sv. Magdalény. Kostel 
sv. Máří Magdaleny - původně renesanční, z 
doby před rokem 1637, přestavěný roku 1683 
(Florian Thoma) a v letech 1786-87 (johann 
Wolf). Mariánský morový sloup na náměstí je 
z r. 1736. Radnice na horní straně náměstí je 
patrová, se středním rizalitem, nad nímž se 
zvedá hranolová vížka.

V 18. století byl v městečku mlýn, pila a 
olejna. V polovině 19. století to bylo středisko 
pěstování lnu, nevznikl však zde zpracova-
telský průmysl. Obyvatelé provozovali podo-
mní obchod s bavlněným a plátěným zbožím, 
vyráběným na rudském panství, a prodej nití 
a tkanic. Ve druhé polovině 19. století též 
řemeslná výroba nitěných knoflíků.

Podlesí (Krumperky) leží na strmém úbočí 
Pohořelce (858 m n. m.), který tvoří severový-
chodní výběžek masivu Jeřábu (1 002, 8 m n. 
m.). Plocha městečka se svažuje jednak k  seve-
ru, k údolí Moravy, jednak k východu, do boční-
ho údolí Krumperského potoka.

Zakladatelem městečka na panství Ruda 
nad Moravou byl roku 1598 Bernart ze 
Žerotína, který sídliště v roce 1612 obdařil 
rozsáhlými privilegii. Městečko bylo pojme-
nováno podle polohy na „křivém kopci“ 
(krummer Berg). Z půdorysného hlediska 
se řadí do početné skupiny renesančních 
šachovnicových hornických měst, zakláda-
ných v 16. století jak na severní Moravě, tak 
v severních Čechách a Sasku. Základ půdo-
rysu tvoří svažité čtvercové náměstí s  rad-
nicí uprostřed, z něhož se v obou směrech 
rozvíjí ortogonální uliční síť. Většího význa-
mu a šířky nabyly v Krumperkách pouze 
severo-jižní ulice, zejména tranzitní ulice 
západní, na jejímž horním konci byl situo-
ván též kostel.

Zdá se být téměř jisté, že tak velkorysé 
městské založení v tak vysoké horské polo-
ze, nevhodné pro zemědělskou obživu, muse-
lo mít podnět v hornictví. O jakékoli těžbě 
v okolí však chybí doklady a ani městský 
znak, doložený od roku 1616, neobsahuje 
žádné hornické symboly. V širším kontextu 
bylo založení Krumperk součástí rozsáhlej-
ší kolonizační akce, která ve druhé a třetí 
třetině 16. století osídlila dosud liduprázdné 
moravsko-česko-kladské pomezí v nejhořej-
ších částech povodí Tiché Orlice a Moravy, 
přesněji oblast mezi českým Mladkovem a 
moravskými Hanušovicemi. Na moravské 
straně byly nejzazšími středověkými ves-
nicemi Žleb a Vojtíškov. Roku 1563 byla 
založena Malá Morava (dočasně existující již 
ve 14.-15. století), z roku 1575 pochází první 
doklad o Velké Moravě. Osídleny byly snad 

z Králicka, obydleného od 40. let 16. století 
do roku 1568. Na Králicku vznikly nejmlad-
ší vsi právě na moravském pomezí: Červe-
ný Potok (1568/77) a Orlice (1577/87). Před 
rokem 1596 vzniklo Vlaské, před rokem 
1615 Křivá Voda a Vysoký Potok. Celá tato 
kolonizace na české i moravské straně mělo 
dominantně zemědělský (dobytkářský) cha-
rakter. Případnou souvislost s hornictvím 
či hutnictvím nelze prokázat. Moravské 
Krumperky byly v mnoha ohledech protivá-
hou o málo starších Králík, které mají ostat-
ně podobné půdorysné řešení, ač ve zcela 
odlišných, mnohem příznivějších terénních 
podmínkách. Zatímco Králicko se roku 1568 
vyčlenilo jako samostatné panství, Podlesí 
tato zjevná výhoda zůstala upřena a nejho-
řejší povodí Moravy zůstalo navíc rozděleno 
mezi panství Ruda nad Moravou a Kolštejn 
(Branná). Krumperky byly tedy založeny 
jako městské středisko nově osídlené oblasti 
v nejhořejším povodí Moravy.

Nedlouho po založení stálo v městečku 
38  domů, do třicetileté války jejich počet 
vzrostl na 59. Rustikální Tereziánský katas-
tr zde k roku 1768 zaznamenal 20 měšťan-
ských domů, 41 předměstských domů a 
28  chalup. Je zřejmé, že za vnitřní město 
bylo považováno jen náměstí. Z urbanistic-
kého hlediska ovšem vnitřní město zahrnuje 
i šachovnicovou uliční síť. Obvod vnitřní-
ho města má tvar písmene „D“, přičemž 

okrouhlý průběh východní strany byl pod-
míněn tvarem údolí. Charakter předměstí 
s rozvolněnější zástavbou měla jen zástavba 
údolí nad městečkem a shluk domů severně 
pod městečkem. Tato předměstí se později 
odlišovala jako samostatná osada a katast-
rální území.

Stav města v době, kdy dosáhlo nejvyšší-
ho počtu domů (137), zachycuje mapa stabil-
ního katastru (1835, viz obr.). Potom až do 
druhé světové války stagnovalo a postupně 
se vylidňovalo, přičemž zůstávalo mimo-
řádně malebným městským celkem s řadou 
archaických městských a předměstských 
domů. Odsun německého obyvatelstva po 
roce 1945 měl pro Krumperky - nově Podlesí 
- katastrofální následky. Drsné klimatické 
podmínky a nevalná perspektiva zaměstná-
ní u státních statků české dosídlence nelá-
kala. Řada z těch, kteří se zde přece usadili, 
později odešla. Městečko chátralo a měnilo 
se na umírající ruinu. Postupně byly zboře-
ny téměř dvě třetiny domů. Zvláště velkou 
ztrátu znamenala demolice archaického 
domu čp. 65 na náměstí, který měl trojosé 
podloubí. Dnes představuje Podlesí žalostné 
torzo a řadí se k městům, která byla v obdo-
bí socialismu nejvíce postižena.

Karel Kuča
Města a městečka v Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku
Nakladatelství Libri, 2002
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Zápis ze 19. zasedání

Zastupitelstva obce Malá Morava,
konaného dne 4. 9. 2014 od 16.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Poznámka: Tento zveřejněný Zápis je upraven (jsou zveřejněny 
pouze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenos-
ti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze Zápi-
su mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout 
občané obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzic-
ké 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: Ing. Janda Marek (2), 
Marinov Antonín (5), Morong Štěpán (7), Svoboda Karel (8), Temňák 
Josef (9).

Nepřítomni členové zastupitelstva obce: Hulín Josef (1) - 
omluven, Köhler Walter (3) - omluven, Kouřil Jan (4) – omluven, 
Morong Pavel (6) – omluven.

Přítomní občané: K. T., I. K., J. M., M. Š.

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

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov 
v  16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno pět zastupitelů, ostat-
ní byli řádně omluveni, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. 
Omluvil se za porušení tradice výjezdních zasedání zastupitelstev. 
Dnešní zasedání se oproti plánu nemohlo nekonat v kulturním domě 
na Malé Moravě z důvodu úplné uzavírky silnice na Malou Moravu. 
Starosta dále navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem:

Program jednání:
  1. Schválení programu jednání.
  2. Určení zapisovatele z jednání.
  3. Určení ověřovatelů z jednání.
  4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání a zpráva o čin-

nosti obecního úřadu.
  5. Provedené rozpočtové opatření starosty.
  6. Rozpočtové opatření č. 200002/2014.
  7. Výsledek hospodaření obce za leden až červenec 2014.
  8. Mezitimní závěrka obce za leden až červen 2014.
  9. Souhlas se stavbou VN.
10. Vytvoření pracovních míst na VPP.
11. Žádost o finanční příspěvek.
12. Žádost o prodej pozemků.
13. Pronájmy pozemků.
14. Revitalizace veřejného osvětlení.
15. Výběrové řízení na opravu střechy.
16. Smlouva o dílo.
17. Návrh na vyřazení knih.
18. Výběrové řízení kompostéry.
19. Žádost o zřízení vlakových zastávek.
20. Darovací smlouva.
21. Pronájmy bytů.
22. Diskuse.
23. Závěr jednání.

1. Schválení programu
2014/19/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem z jednání paní Simonu Pospí-

chalovou.

3. Jmenování ověřovatelů zápisu
Starosta obce jmenoval ověřovatelem zápisu Ing. Marka Jandu a 

pana Karla Svobodu.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Starosta seznámil přítomné s plněním usnesení z minulého zase-

dání a se zprávou o činnosti obecního úřadu.

ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

5. Provedená rozpočtová opatření
Starosta obce seznámil zastupitele s opatřeními č. 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15/2014, kterými starosta schválil a provedl rozpočtová opatření 
č. 100005-100011/2014 v jeho působnosti. Kompletní znění opatření 
je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

6. Rozpočtové opatření č. 200002/2014
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200002/2014, 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl ponížen v příjmech i výdajích 
o 117 000,- Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpoč-
tových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil.

2014/19/02: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 200002/2014.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

7. Výsledek hospodaření obce za období leden až červenec 
2014

Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s výsledkem hospo-
daření obce v uvedeném období. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce 
v  období leden až červen 2014.

8. Mezitimní závěrka obce za leden až červen 2014
Starosta Antonín Marinov seznámil přítomné s mezitimní účetní 

závěrkou podle vyhlášky č. 220/2013 Sb. Do diskuse se nikdo nepři-
hlásil.

ZO bere na vědomí zprávu o mezitimní účetní závěrce obce 
za období leden až červen 2014.

9. Souhlas se stavbou VN
Žadatel společnost Energorozvody s.r.o. požádal obec o souhlas 

s provedením stavby nadzemního vedení v k. ú. Zlatý Potok. Dále 
je přiložena ke schválení smlouva o právu provést stavbu a o zří-
zení věcného břemene na tuto akci. Nás se dotýká pozemku p. č. 
184/2 ostatní plocha, kde by mělo být umístěno nadzemní vedení 
o délce 4,6 m2. Po diskusi bylo navrženo s předloženou projektovou 
dokumentací nesouhlasit. Souhlas bude udělen pouze v případě, že 
celé vedení nebude nadzemní, ale bude umístěno v zemi. Dále bylo 
navrženo nesouhlasit s termíny ve smlouvě, týkající se samotného 
uzavření smlouvy o věcném břemeni. Starosta nechal hlasovat, kdo 
je proti návrhu stavby.

2014/19/03: ZO nesouhlasí s předloženým návrhem stavby 
vysokého napětí v k. ú. Zlatý Potok, stejně jako s návrhem 
smlouvy o uzavření smlouvy o věcném břemeni.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

10. Vytvoření míst na VPP
Záměrem obce je vytvoření cca 2 pracovních míst na dobu určitou 

pravděpodobně od 1. 11. 2014 do 31. 5. 2015 pro úklid sněhu. Obci 
zřízením těchto míst nevzniknou žádné větší výdaje, jelikož budou 
poskytnuty dotace na mzdové náklady, včetně odvodů z mezd.

2014/19/04: ZO schvaluje vytvoření dvou míst na veřejně 
prospěšné práce na období od 1. 11. 2014 do 31. 5. 2015.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

11. Žádost o finanční příspěvek
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Klubu chovatelů foxte-

riérů, který prostřednictvím své předsedkyně I. N. požádal o finanč-
ní příspěvek na pořádání Klubových honičských zkoušek, které se 
budou konat v honitbě Malá Morava ve dnech 8. a 9. října 2014.

Starosta otevřel diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2014/19/05: ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Klubu cho-

vatelů foxteriérů na pokrytí části provozních nákladů na 
Klubové honičské zkoušky ve výši 3 000 Kč mimo schválená 
pravidla o poskytování příspěvků.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

12. Žádost o prodej pozemků
Prostřednictvím společnosti Realitní servis J a L, s.r.o., požádal 

pan J. Z. o odkup části pozemku p. č. 1817/1 ostatní plocha, ostatní 
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komunikace o výměře cca 2 806 m2 ve Vojtíškově, který se nachází 
v  blízkosti jeho staveb (hřiště) a který udržuje. Sousední části toho-
to pozemku jsou pronajaty Ing. B. a paní J., a proto bylo navrženo 
toto část pouze pronajmout. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/19/06: ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.  č. 
1817/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vojtíškov.

Hlasování: 5:0:0 (neschváleno)

2014/19/07: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.  č. 
1817/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vojtíškov.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

13. Pronájmy pozemků
Společnost Česká a moravská města, o. s., se sídlem v Šumperku, 

požádala obec o pronájem pozemků p. č. 1872/7 v k. ú. Podlesí a 
p.  č. 1499/6 v k. ú. Vojtíškov pro realizaci schválené stavby Zmizelí 
sousedé – naučná stezka na období udržitelnosti projektu, a to do 
31. 12. 2020. Na minulém zastupitelstvu byly schváleny smlouvy 
o právu provést stavbu na těchto pozemcích, které byly podepsá-
ny dne 10. 6. 2014 . Dále byly předloženy dodatky těchto smluv, 
které byly předloženy z důvodu odstranění administrativních chyb 
původní smlouvy, kdy byl chybně uveden název projektu. Návrhem 
je nepronajímat celé nemovitosti, ale pouze části potřebné ke stavbě 
a provozu zařízení. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2014/19/08: ZO schvaluje záměr pronájmu části nemovitostí 
p. č. 1872/7, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Podlesí-město a části 
nemovitosti p. č. 1499/6, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v  k. ú. Vojtíškov na dobu do 31. 12. 2020.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

14. Revitalizace veřejného osvětlení
Společnost Energie pod Kontrolou nabídla obci projekt na revita-

lizaci majetku veřejného osvětlení, který pomáhá řešit nejenom jeho 
realizaci, včetně veškeré dokumentace, ale také jeho financování.

Projekt má dvě části:
1. Obec pronajme společnosti veřejné osvětlení na dobu 15 let za 

cenu 100 Kč ročně.
2. Obec uzavře smlouvu o revitalizaci, zajišťování osvětlení, obno-

vě, údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie 
veřejného osvětlení na základě metody Energy Performance and 
Quality Contracting.

Průměrně obec od roku 2011 do roku 2013 hradila náklady na 
údržbu, energie a opravy VO platili 386 000 Kč ročně. Na základě 
návrhu bude obec dalších 15 let platit pouze 318 750 Kč ročně. Spo-
lečnost Energie pod kontrolou se navíc zavazuje zhotovit a předat 
tyto práce na vedení VO:

1. Výměna světel za svítidla s vyšší účinností a menší spotřebou.
2. Výměna sloupů a výložníků jejich životnost je kratší než 15 let.
3. Výměna, případně oprava dalších komponentů (rozvaděče, 

měření, regulace apod.).
4. Provedení prací jako montáž a údržbu prvků stávající soustavy VO.
2014/19/09: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o svícení, údrž-

bě a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě 
veřejného osvětlení na základě metody Energy Performan-
ce and Quality Contracting s Energie pod kontrolou, obecně 
prospěšnou společností a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2014/19/10: ZO schvaluje pro realizaci této smlouvy rozpo-
čet na svícení, revitalizaci, údržbu a provoz veřejného osvět-
lení dle předložené cenové kalkulace číslo 2392014.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

2014/19/11: ZO schvaluje záměr pronájmu distribuční sou-
stavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení a pověřuje 
starostu, po zveřejnění záměru pronájmu, podpisem smlou-
vy o pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě 
veřejného osvětlení.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

15. Výběrové řízení na opravu střechy
Na výzvu v 2. kole výběrového řízení na opravu střechy na budo-

vě čp. 103 v Malé Moravě reagovalo celkem 6 společností. U někte-
rých z nich ovšem došlo k problému při specifikování požadovaného 
souboru oprav krovu a sněhových zábran. Za této situace vznikalo 
nebezpečí záměrného podhodnocení těchto oprav v nabídce a násled-
né vymáhání víceprací po obci nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. 
Po dohodě s právním zástupcem obce Mgr. Godinou starosta navrhl 

stávající výběrové řízení ještě před hodnocením zrušit. I přesto, že 
to bude pro obec nákladnější, bude nutností vypracovat podrobný 
projekt stavby, včetně kompletního položkového rozpočtu a tento 
následně využít při výběrovém řízení, tak aby se předešlo možným 
spekulacím dodavatelských firem. Byla otevřena diskuse. Pan Svo-
boda navrhl, aby o novém výběru a projektové dokumentaci rozho-
dovalo až nově zvolené zastupitelstvo.

2014/19/12: ZO ruší 2. kolo výběrového řízení na opravu 
střechy budovy čp. 103 v Malé Moravě.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

16. Smlouva o dílo
Byla projednána smlouva o dílo se společností KOCMAN envimo-

nitoring, s.r.o., Brno na zajištění funkčnosti a provozu automatic-
kých měřících systémů na objektech lokálního výstražného systému 
obce. Tyto činnosti jsou v souladu s doporučením Ministerstva život-
ního prostředí ČR v rámci projektu Protipovodňové opatření obce 
Malá Morava. Byla otevřena diskuse, do níž se nikdo nepřihlásil.

2014/19/13: ZO schvaluje smlouvu se společností KOCMAN 
Envimonitoring, s.r.o., se sídlem Říčanská 1000/29, 641 00 Brno, 
IČ: 03108279, na zajištění funkční způsobilosti měrných bodů 
lokálního výstražného systému budovaného z  projektu Ope-
rační program Životní prostředí oblast podpory 1.3.1 Omezo-
vání rizika povodní a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

17. Návrh na vyřazení knih
Starosta seznámil přítomné se zprávou o revizi knihovních fondů 

v Obecní knihovně Malá Morava a návrhem na vyřazení knihov-
ních fondů z této knihovny. Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Starosta 
nechal o tomto bodu programu hlasovat.

2014/19/14: ZO schvaluje návrh na vyřazení knihovních 
fondů a bere na vědomí zprávu o revizi.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

18. Výběrové řízení kompostéry
Na den 19. 5. 2014 bylo naplánováno hodnocení přijatých nabídek 

na projekt Kompostování v Obci Malá Morava. Toto výběrové řízení 
bylo zrušeno, protože se přihlásil pouze jeden zájemce, a to společ-
nost ELKOPLAST CZ, s.r.o., ze Zlína. Druhé kolo výběrového řízení 
bylo dne 4. 8. 2014, kam se přihlásila opět pouze tato společnost. 
Jelikož se jednalo o druhé kolo, tak byla tato společnost vybrána za 
dodavatele. Celková částka vyplývající ze smlouvy je 1 550 010 Kč. 
Plnění dle smlouvy do 31. 10. 2014.

2014/19/15: ZO souhlasí s výběrem dodavatele na realizaci 
projektu Kompostování v obci Malá Morava a souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., 
IČ: 25347942, se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

19. Žádost o zřízení vlakových zastávek
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem žádosti na vybudo-

vání nových železničních zastávek Malá Morava a Vojtíškov. Tato 
žádost je adresovaná generálnímu řediteli Správy železniční doprav-
ní cesty, s. o.

2014/19/16: ZO souhlasí s podáním žádosti na vybudování 
nových železničních zastávek.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

20. Darovací smlouva
Po dohodě se Správou silnic Olomouckého kraje byla řešena situa-

ce, kdy místní komunikace obce leží na pozemku Olomouckého kra-
je. Ten souhlasí s bezúplatným převodem na obec. Jedná se o část 
pozemku p. č. 901 (dle GP č. 168-109/2014 je to pozemek p. č. 901/1 
ostatní plocha o výměře 1 943 m2) v k. ú. Sklené u Malé Moravy. 
Podmínkou je, že obec uhradí veškeré náklady s převodem vlastnic-
kého práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do KN.

2014/19/17: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na 
pozemek p. č. 901/1 ostatní plocha o výměře 1 943 m2.

Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

21. Pronájmy bytů
Obci byly na základě oznámení doručeny žádosti o pronájem obec-

ního bytu těchto zájemců:
pan P. P, paní M.Š, pan T. M., Mgr. P. F.
Přijaté žádosti byly posouzeny pověřeným zaměstnancem obce 

podle pravidel určených směrnicí upravující podmínky pro přidělo-
vání bytů ve vlastnictví obce Malá Morava.
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Výsledné pořadí žádostí dle součtu bodů dosažených dle jednotli-

vých kritérií:
1. paní M. Š. - počet bodů 53
2. Mgr. P. F.  - počet bodů 27
3. pan T. M. - počet bodů 18
4. pan P. P. - počet bodů 12
2014/19/18: ZO souhlasí s pronájmem bytu v Podlesí čp. 38 

paní M.
Hlasování: 5:0:0 (schváleno)

22. Diskuse
Paní M. J. opět informuje o problémech s nájemnicí, která žije 

u  pana Juránka. Starosta odpověděl, že pan Juránek přislíbil vyře-
šit problém do týdne. V opačném případě obecní úřad začne činit 
kroky ke zrušení nájemní smlouvy.

Paní M. se ptá, kdy budou volné další nájemní byty. Starosta odpověděl, 
že v současné době probíhá u dvou bytů v Podlesí soudní vystěhování.

23. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov u příležitosti blížícího se ukonče-

ní volebního období poděkoval všem zastupitelům za velmi dobrou 
spolupráci při řízení obce a při řešení vzniklých problémů v průbě-
hu posledních čtyř let. Občanům rovněž poděkoval za velký zájem o 
chod obce, který se projevoval mimo jiné i hojnou účastí na veřejných 
zasedáních. Starosta poté v 17:00 hodin poslední jednání zastupitel-
stva obce v tomto volebním období ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 9. 2014

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marek Janda, Karel Svoboda
Zapsala: Simona Pospíchalová

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Rozpočtové opatření starosty
2. Rozpočtové změny č. 200002/2014
(K nahlédnutí na obecním úřadě)

Výzva k vrácení neplatného cestovního pasu
Městský úřad v Šumperku, odbor správ-

ní a vnitřních věcí vyzývá všechny držitele 
neplatného cestovního pasu k jeho vrácení 
úřadu.

V souladu s ust. § 32, odst. 1, pís. b) záko-
na č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o cestovních dokladech), je držitel cestov-
ního pasu povinen bez zbytečného odkladu 
odevzdat neplatný cestovní doklad. Neplat-
ným se stává cestovní pas uplynutím doby 
v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či 
odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne 
změny příjmení občana po sňatku.

V případě porušení této povinnosti se 
držitel cestovního pasu dopouští přestupku 
dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f) citovaného záko-
na, za který mu může být jako sankce uložena 
pokuta až do výše 10 000 Kč, dle ust. §  34a, 
odst. 2 zákona o cestovních dokladech.

Neplatný cestovní pas je možno odevzdat 
osobně u přepážek cestovních dokladů č. 1 
a 2 v přízemí přístavby Městského úřadu 
v  Šumperku, Jesenická 31 (vchod z ulice Roo-
seveltovy), na kterémkoliv matričním úřadu, 
případně poslat poštou na adresu Městského 
úřadu v Šumperku, nám. Míru 1, Šumperk.

Upozorňujeme, že pokud držitelé neplat-

ných cestovních pasů uposlechnou této výzvy 
a odevzdají neplatný doklad (i s několikale-
tou prošlou platností) do konce listopadu 
2014, nebude výše uvedená finanční sankce 
uplatněna.

Současně připomínáme, že pokud držitel 
cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, 
je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost 
neprodleně ohlásit orgánu příslušnému 
k  jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru 
policie ČR.

Městský úřad Šumperk
odbor správní a vnitřních věcí
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S humorem zpátky do lavic

Zlaté vřeténko

Víte, nevíte?
V roce 1774 ustanovila Marie 

Terezie všeobecnou vzdělávací 
povinnost v českých zemích.

Pepíček je vyvolaný k tabuli a paní učitel-
ka mu dává příklady na dělení.

„Kolik je osm děleno čtyřmi?“
„Dvě.“
„Správně. A kolik je deset děleno dvěmi?“
„Pět“
„Taky správně. A pět děleno dvěma?“
Pepíček se podívá na Pavlu a říká: „Teď 

mě dostala. Dvě jsou málo a tři moc.“

Matematický příklad: Na louce je 100 
zajíců, přijde myslivec a jednou vystře-
lí. Kolik tam zůstane zajíců?

Má to 4 řešení:
1. Podle paní učitelky je správný 

výpočet 99 zajíců.

2. Dá se ale napadnout, jakou má ten 
myslivec mušku.

3. Na poli nezůstal žádný nebo jeden 
mrtvý zajíc, protože všichni utekli po 
výstřelu. Jen hluchý nebo zajíc sebe-
vrah by tam zůstal.

4. Ještě nikdo neviděl na louce 100 
zajíců.

Trochu dějepisu.
Maminka se ptá Petříčka, kdo v Praze 

nechal postavit univerzitu. Petr odpoví, že 
Karel IV.

„A kdo byl jeho otec?“
„Jan Lucemburský.“
„A kde máš ponožky,“ ptá se maminka.
A Petr na to: „To je moc těžká otázka.“

O vodě
Dnes si řekneme něco málo o vodě.
Život na Zemi si bez vody neumíme 

představit. Voda tvoří až 71 % povrchu 
naší planety, ale jen jedna desetina 
procenta této obrovské masy vody je 
pro člověka pitná. I v dnešní době kaž-
dý třetí obyvatel Země trpí nedostat-
kem pitné vody.

Víte, že lidské tělo je ze 72 % tvořeno 
vodou? Například lidský mozek obsa-
huje až 85 % vody, kosti 35 %, v játrech 
a krvi je podíl vody až 90 %!

Průměrně vypije člověk 2-3 litry 
vody za den. Jeho skutečná spotřeba 
vody však je 3 000 litrů za den! Toto 
veliké množství vody totiž potřebuje 
na produkci svého jídla, z něhož nej-
větší podíl připadá na maso a mléčné 
výrobky.

Připravil
Petr Mahel

Ve Vojtíškově u cesty v pěkném domku 
bydleli hospodář s hospodyní. Ti měli dvě 
dcery Anežku a Lidunku. Rodiče pracovali 
na poli a v lese. Večer sedávali u stavu a 
tkali plátno. Děvčata předla lněné nitě na 
kolovrátku. Anežka byla pracovitá a uměla 
upříst nitku tenkou jako vlásek. Lidunka od 
práce často utíkala. Matka se na ni zlobila, 
ale Lidunka se schovávala v lese a volala na 
matku: „Zítra upředu tu nejjemnější nitku, 
upředu to největší přadénko!“ Čas utíkal. 
Anežčino přádlo bylo už dávno spředeno, ale 
Lidunčina hromada byla téměř netknutá.

Jednou utekla dívka zase do lesa, sbírala 
maliny, navlékala je na stéblo trávy a poti-
chu si slibovala, že zítra upřede přadýnko.

Kde se vzal, tu se vzal, stál vedle ní podiv-
ný mužík. Z pod slaměného klobouku mu 
vyčuhovaly zcuchané vlasy, vousy mu saha-
ly až k pasu, hnědý kabátek a kalhoty měl 
celé rozedrané, na nohy si obul velké, okopa-
né boty. Takového mužíka děvče ještě nikdy 
nevidělo.

Podivný mužíček se na Lidunku mile 
usmíval a povídá: „Přines mi to přadénko 
Lidunko, dobře se ti odměním.“ Dívka se 
zamračila, nechtělo se jí něco mužíčkovi sli-
bovat. Zvláštní mužík však stál a čekal na 
odpověď. Co tedy měla dělat. Neochotně mu 
slíbila, že mu přadénko zítra přinese.

Když se vrátila domů, posadila se ke kolo-
vrátku a začala příst. Předla celý večer a 
předla dlouho do noci. Aby na práci viděla, 
musela si svítit svíčkou. Prsty ji pálily, ale 
přece jen bylo do rána přadénko hotové.

Ráno běžela dívka opět na paseku do hus-

tého maliní. Mužíček vzal přadénko, třikrát 
se s ním zatočil a vrátil ho Lidunce.

„Schovej si to přadénko. Podívat se na něj 
můžeš až doma.“

Děvče schovalo přadénko do kapsáře. V 
lese si zase začala trhat maliny a na vřetén-
ko docela zapomněla. Mužíček, jak se obje-
vil, tak také zmizel.

Když zvonilo klekání, vrátila se Lidun-
ka domů. Teprve nyní vytáhla vřeténko a 
nemohla uvěřit svým očím. Dříve byla na 
vřeténku nitka lněná, ale nyní byla zlatá.

Dívka hned usedla ke kolovrátku a znovu 
začala příst. Pracovala celou noc. Předla a 
předla, až upředla nové vřeténko. Ráno opět 
utíkala do lesa na paseku s malinami. Čeka-
la a volala podivného mužíčka, ale ten se už 
nikdy neukázal.

Točí se kolovrátek dokola,
pohádka už je hotova.
Bílá nitka na vřetánku
přinesla zlato pro Lidunku.
Proradná lhářka je lenost,
nikdy z ní nebudeš mít radost.

Milena Brňáková
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Pohádka o kocourkovi Mourkovi
(Povídání o samochvále, která obyčejně 

špatně skončí)
Jednou v jednom stavení ve Vojtíškově žil 

společně s hospodářem jeho ženou a ostatní 
zvířecí drobotinou také kocourek Mourek. Na 
pohled byl krásný, pěkně mourovatý. Po celý 
den se vyhříval na zápraží na sluníčku, nebo 
v zimě ve světnici pod lavičkou u kuchyň-
ských kachlových kamen. Ale v noci nespal, 
chodil na obchůzku po stavení a po dvoře a 
hlídal, aby se do domu nedostaly myši. S hlí-
dáním mu vždy pomáhala také kočička Líza. 
Proto ve stavení žádné myši neměli.

Ale jednou šli okolo stavení turisté a v tom 
jeden z nich zvolal: „To je ale krásný kocou-
rek!“ a hned také dodal: „Ten by býval jistě 
chloubou každé kočičí výstavy“.

Náš Mourek to uslyšel a hned zpychl. 
Jen jedl a pil co mu hospodyně každý den 
nachystala a žádné myši po nocích již nechy-
tal. Kočička Lízinka měla v té době zrovna 
dvě malá koťátka a také nemohla chytat 
myši. Musela se o ta svá koťátka krmit a 
starat se, aby se jim nic nestalo.

Novinu, že je stavení bez dozoru, dově-
děl vůdce místních myší myšák Marwin. 
Hned vymyslel plán loupežné výpravy do 
komory plné jídla. Slyšel o ní z vyprávění 
starých myšáků. Věděl, že tam má hospo-

dář a jeho paní uschovány potraviny všeho 
druhu. Mouku, vajíčka, špek i salám. Také 
že jsou tam uložena jablíčka v lískách, ale 
také sýr, kousky uzeného masa a jiné dob-
roty, pro které je každá myš ochotná nasadit 
třeba i svůj vlastní život, aby se k nim dosta-
la a pochutnala si na nich. Ale protože zde 
kocourek Mourek s kočičkou Lízou doposud 
pořád hlídali, tak se myši do této špajzky 
dostat nemohli.

To se teď ale změnilo a loupežná výprava 
byla zde.

Jak to myšák Marwin naplánoval, tak to 
i provedl. Myši měly rej. Nejen že prolezly 
celý dům, ale také si v komoře pochutnaly 
na všem dobrém. Nevynechaly ani kuchyni. 
Tady si zase pochutnaly na pečivu a nava-
řeném jídle, které tu měla selka odložené 
na okraji stolu. Vše bylo jen tak přikryté 
kuchyňskými utěrkami. Vždyť se sem dopo-
sud nikdy myši nedostaly a proto nebylo tře-
ba se o jídlo bát.

Ráno bylo hořké. Hned všichni domácí 
lidé poznali, kdo to byl u nich na nočních ho-
dech. Všechno jídlo bylo od myší ohryzané 
nebo zmizelo vůbec. Hospodář se rozčílil a 
líného Mourka z domu vyhodil s tím, ať se 
jde do světa živit sám.

Mourek si myslel, že hned za rohem se o 

něj někdo postará. Přeci je krásný a jistě si 
jej vezmou někde na kočičí výstavu. To se 
ale nestalo. Hned u prvního stavení, kam 
došel, se na něj obořil veliký pes s vyceně-
nými zuby. Jen tak tak, že stačil utéci na 
strom.

Náhle přišel déšť a vítr. Kocourek zmokl 
a bylo mu zima. Také dostal hlad. Viděl, že 
je zle a rozhodl se vrátit zpět domů. Popro-
sit hospodáře, zda by jej nevzal zase zpět do 
služby a taky poprosit selku, zda by mu zase 
nedala najíst. Také odprosit kočičku Lízu, že 
se na ni a na její koťátka vykašlal a nechal 
je doma samotné.

Jak si usmyslel, tak se i stalo. Ono nebylo 
těžké hospodáře obměkčit, protože kočky je 
ve stavení potřeba pořád a na zlé myši jenom 
pastičky nestačí.

Od těch dob pak kocourek Mourek hlí-
dal každou noc jako správný kočičí hlídač a 
myšáka Marwina s jeho zlodějskou chasou 
do domu již nikdy nepustil. Zase bylo vše 
jako dřív, jen kocourek Mourek si již o sobě 
nemyslel, že je jen krásný, ale že je také pro 
všechny v domě užitečný.

Z toho plyne poučení, že samochvála není 
všechno.

Ludvík Vrána

A máme po prázdninách

Než ale tolik očekávané volno uběhlo, 
uskutečnilo se na Vysoké několik akcí, se 
kterými bych vás rád seznámil.

Den dětí se konal 7. června 2014 za účasti 
pěveckého sboru ZŠ Bohdíkov, pod vedením 
Mgr. Petry Strakové.

Akce měla několik částí – nejdříve koncert, 
pak KARAOKE pro všechny zúčastněné, dále 
se hledal poklad a na závěr soutěže se sladkou 
odměnou. To ale nebylo všechno!

Májka na našem náměstí stále odolávala, a 
tak za bujarého veselí byla skácena. Účast veli-
ká, přes 50 dětí a dospělí se nedali spočítat.

Odbíjená – nohejbal
proběhl v termínu 5. a 6. července. Účast 

8  družstev na odbíjené, tj. 48 hráčů, nohej-
bal 6 družstev, tj. 18 soutěžících. Tato akce 

se dostává do podvědomí široké veřejnosti, 
tak že byli zde 2 hráči ze Slovenska, ostat-
ní ze širokého okolí, např. Velké losiny, 
Šumperk, Zábřeh, a samozřejmě náš region 
v  okolí Malé Moravy.

Obě akce se uskutečnily na hřišti u Lužíků.
Drakiáda – vítání občánků
27. září začalo zasmušile – mlha, pár 

kapek deště a do toho od rána brigáda cha-
tařů – sečení trávy u vodojemu, ošetření 
a úklid aleje na Vysokou. Naštěstí kolem 
11.  hodiny se vyčasilo a začal foukat i vítr, 
tolik potřebný pro létání draků.

Drakiády se zúčatnilo 28 dětí, všechny 
dostaly diplomy za účast, sladkosti a na ohniš-
ti na louce si  děti i dospělí opékali špekáčky.

Vítání občánků v 17.30 v kapli mělo opět 

slavnostní řád, do spolku chatařů a chalu-
pářů osady Vysoká byly přivítány čtyři letos 
narozená miminka. Maminky dostaly růži 
a děti zarámovaný pamětní obrázek. Všem 
zazpívaly několik písniček děti chatařů.

Veškeré akce sponzoruje OÚ Malá Mora-
va, ceny dodal též BESIP Šumperk a meze 
v aleji na Vysokou pomohla vyséci firma 
MARVIN s.r.o.

Tak tedy vzhůru k dalším akcím v roce 
2014, tj. lampionový průvod, Mikuláš, vánoč-
ní koncert dětí z Bohdíkova, zpívání v  kap-
li ve 22 hodin na Štědrý den a rozloučení 
s  rokem 2014 na centrálním náměstí.

Za pořadatele
Jaromír Straka
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Naši jubilanti
Své významné životní výročí oslavili:
90 let v červenci

paní Marie JACKULÁKOVÁ, 
65 let v srpnu

pan František BAROŇ, 
65 let v září

pan Ing. Stanislav MLYNÁŘ,
Našim jubilantům
k jejich životnímu výročí blahopřejeme.
Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svých údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vojtíškovský 

pstruh

Selský pstruh

Balená voda, nebo voda z vodovodu - kdo vítězí?

Ingredience: 40 g mandlí, 4 pstruzi, 
sůl, máslo, 100 ml smetany, 20 g hladké 
mouky.

Očištěné pstruhy osolíme a poprášíme 
moukou. Dáme na pánev na rozehřáté más-
lo a smažíme. Měkké pstruhy vyndáme a do 
zbytku másla na pánev přilijeme smetanu. 
Přidáme oloupané, posekané a spařené man-
dle. Povaříme a přelijeme přes pstruhy.Dnešní povídání v naší rubrice, určené ženám, chceme věnovat té nejobyčejnější věci, se 

kterou se denné potkáváte, ale bez níž by náš život byl zcela nemyslitelný - vodě.

Ještě nedávno nikoho nenapadlo, že by se voda kupovala v obchodě. Časy se ale změnily. 
Nakupování balené vody se stalo běžnou záležitostí. Proč ale zapomínáme na vodu z vodovo-
du? Je o tolik horší, nebo je to naopak? Jaké jsou přednosti obou typů a na co si dát pozor?

Spoustu svých spontánních rozhodnu-
tí učiníme na základě reklamního sdělení, 
které si v dané chvíli ani neuvědomujeme. 
Častokrát sáhneme po výrobku automatic-
ky, jelikož je nám značka blízká.

Ve svých oblíbených supermarketech 
nakupujeme stále stejné zboží, které je nám 
známé, a ke kterému již máme vybudovaný 
téměř osobní vztah. Tyto produkty se tak 
staly členy domácností a můžeme se s nimi 
setkávat doma stejně často, jako se souro-
zenci či rodiči, mnohdy i častěji. Stejným 
způsobem se do našich myslí a nákupních 
zvyklostí dostala také balená voda.

V postkomunistické etapě dějin české-
ho národa se lidé začali více ohlížet na své 
zdraví. Zatoužili po zdravých produktech. 
Reklamní sdělení zaútočila na naše smysly 
ze všech strana slova zdravý, zdravější a pro 
vaše tělo prospěšnější byla jasnou zárukou 
prodejnosti určitých typů zboží. Můžeme 
s  jistotou tvrdit, že ony „zdravé“ reklamy 
hlásající prospěšnost užívání balených vod 
jsou účinné i o více než dvacet let později. 
Stále ze setrvačnosti nakládáme do svých 

nákupních vozíků balenou vodu. Dobrou, 
horskou, alpskou, pramenitou, a hlavně 
v  plastové lahvi.

Pitná voda, která je odebírána z vodovod-
ního řadu:

- je zdravotně nezávadná a nevyvolává 
žádná onemocnění,

- je pravidelně podrobována chemickým, 
fyzikálním, biologickým a mikrobiologickým 
rozborům,

- podle Světové zdravotnické organiza-
ce (WHO) musí splňovat limity množství 
obsažených látek – například vápníku, hoř-
číku a jiných,

- může zapáchat po chloru, který však po 
chvilce z natočené vody vyprchá,

- je až pětsetkrát levnější než voda balená.
Na trhu je široký výběr značek balené vody.
Také minerální a pramenité vody procháze-

jí testy, v nichž se musí prokázat určitý obsah 
různých minerálů. Naopak těžkých kovů, pes-
ticidů či dusičnanů nesmí být nad limit. Výho-
dou balených vod je jejich dostupnost.

Obaly balených vod zatěžují životní pro-
středí. Značky balených vod je vhodné stří-
dat, aby nedocházelo k zahlcení organismu 
jedním minerálem. Při plnění do lahví může 
být voda kontaminována různými bakterie-
mi, které se mohou v lahvi pomnožit a způ-
sobit zdravotní potíže.

Minerální voda
Obsahuje větší množství sodíku a váp-

níku. Není tedy vhodná pro lidi s vysokým 
krevním tlakem, s přítomností konkremen-
tů v různých orgánech nebo obezitou. Není 
vhodná pro dlouhodobé užívání.

Pramenitá voda
Výrobek z kvalitní vody z chráněného 

podzemního zdroje, který smí být upravován 
pouze přesně daným, šetrným způsobem.

Kojenecká voda

Výrobek z kvalitní vody z chráněného pod-
zemního zdroje, který nesmí být upravován 
žádným způsobem, s výjimkou ozařování UV 
zářením. Tato voda je vhodná pro přípravu 
kojenecké stravy.

Podle výsledků testu z roku 2009, v němž 
byla posuzována kvalita naší kohoutkové 
vody ve srovnání s vodou balenou, je jakost 
vody z českých vodáren nadmíru dobrá. 
Všechny vzorky v té době posuzované pitné 
vody splnily standardní evropské požadavky 
na kvalitu vody. Na rozdíl od posuzovaných 
balených vod, které vyšly z testu s relativ-
ně čistým štítem jen ve čtyřech případech 
z  osmnácti!

Situace se přece pomalu obrací. Od roku 
2005 klesla spotřeba balené vody v České 
republice o čtyři procenta. Vstřícnější přístup 
ke kohoutkové vodě vidíme také na rostoucím 
počtu restaurací, které ji zahrnuly do svého 
sortimentu. Ať už jako placenou položku na 
účtu nebo, jako bezplatnou službu restaurace.

Existuje projekt s názvem „Čerstvá 
kohoutková? Stačí říct!“. Je určen pro restau-
race, hotely, kavárny či bary v městech a 
obcích, kde vodovody provozují společnosti 
ze skupiny Veolia Voda Česká republika. 
V  celé ČR se do projektu přihlásilo zhruba 
450 podniků, které do své nabídky zahrnuly 
také kohoutkovou vodu.

Zajímavou možností pro vyhledání nej-
bližší kavárny či restaurace, v níž vám 
nabídnou vodu z kohoutku, je aplikace na 
iPhone s názvem „Stačí říct!“ Ukáže vám 
cestu z  výchozího bodu na mapě ke zvo-
lené restauraci, nabídne kontaktní údaje 
pro rezervaci či webovou adresu, kde lze 
o  daném podniku získat další informace. 
Aplikace umožňuje také praktické vyhledá-
vání restaurací podle názvu nebo adresy.

Voda je základní podmínkou života. Lid-
ské tělo obsahuje 70 % vody a už ztráta 20  % 
tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci 
člověk umírá asi během 7 dnů. Nedopusťte, 
aby vaše tělo strádalo nedostatkem vody!

Ingredience: 2 očištění a vykuchaní 
pstruzi, olivový olej, sůl, pepř, citrono-
vá šťáva, hladká mouka, lžička mleté 
sladké papriky, 100g nakrájených žam-
pionů, 2dl bílého vína, 1 cibule.

Pstruhy osolíme, opepříme a zakapeme 
citrónovou šťávou. Na cibuli podusíme žam-
piony do měkka. Necháme trochu vychlad-
nout. Pak touto směsí naplníme pstruhy, 
spíchneme párátkem. Pstruhy obalíme v 
hladké mouce smíchané s paprikou a na oleji 
z obou stran prudce opečeme. Přilijeme víno 
a dusíme do měkka.
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Náš dědeček
je včelař

Jelikož jezdíme velmi často na chalupu 
na Vysokou, snažíme se při vytáčení medu 
pomáhat našemu dědovi panu Jaromíru 
Strakovi. Proto jsme mu o prázdninách 
položily pár otázek a rády vás s jeho odpo-
věďmi seznámíme.

Jak dlouho včelaříš?
Od roku 1994, takže 20 let.
Jsou včelky tvým koníčkem?
Ano, práce s nimi mne velmi baví a rád 

bych vás seznámil s touto prací.
V kolika letech jsi dostal první žiha-

dlo?
Když mi byly 3-4 roky, tak u příbuzných, 

kam jsem jezdil o prázdninách.
Kolik žihadel dostaneš přibližně za 

den při práci ve včelíně?
Pět až šest žihadel.
Kolik máš úlů?
Prozatím 30.
Kolik je včel přibližně v jednom úlu?
10 až 40 000, podle velikosti včelstva.
Jak veliká je královna?
Asi 1,5 cm.
Kolik medu vytočíš za sezonu?
500 až 600 kg, velmi záleží na počasí.
Slyšely jsme, že se královny dají ozna-

čit?
Ano, každý rok má svou barvu – bílá, žlu-

tá...
Chtěl bys ve včelaření dále pokračo-

vat?
Pokud zdraví dovolí – co nejdéle!
Díky za odpovědi.

Otázky kladly vnučky
Katka Hajnyšová

a Terezka Straková.
Vysoká, srpen 2014

10 pravidel pro zdravý pitný režim
1. Vypijte sklenici vody hned po pro-

buzení
Tím doplníme tekutiny, které jsme ztra-

tili přes noc. V noci ztrácíme docela velké 
množství vody pocením a dýcháním. Další 
nápoj vypijeme brzy poté při snídani.

2. Pijte rovnoměrně v průběhu celé-
ho dne

Člověk není velbloud, voda, kterou vypi-
jeme, se rychle vstřebává z trávicího trak-
tu do krve, ale krevní řečiště pobere jen 
omezené množství vody, nadbytek, který 
nedokáže tak rychle předat buňkám, se 
v  ledvinách rychle vyloučí.

3. Jezte 5–6× denně a ke každému 
jídlu si nalijte skleničku nebo šálek 
vhodného nápoje

Je důležité pravidelně jíst, jídlo vám 
automaticky připomene potřebu pití.

4. Běžně stačí vypít cca 1,5 litru 
nápojů

Všeho s mírou, nadbytek vody tělu ško-
dí, nejen nedostatek. Vyšší množství vody 
je potřeba jen v některých situacích.

5. Další přísun vody doplňte pomocí 

potravin bohatých na vodu
Myšleno je například ovoce, zelenina, 

polévka, jogurt, kaše, mléko.
6. Nejvhodnější na pití je čistá voda 

nebo ředěné ovocné a zeleninové šťávy
100% ovocné šťávy mohou příliš dráž-

dit žaludek, příjemnější je ředění vodou 
v  poměru 1:1.

7. Minerálky jsou vhodné jen v ome-
zeném množství

Například 1 sklenička denně. Záleží na 
obsahu minerálů v různých vodách, aby se 
nestalo, že budeme mít některých minerá-
lů a hlavně solí nadbytek. Pro každodenní 
pití se hodí lehce mineralizované vody bez 
bublinek.

8. Pití kávy, kolových nápojů, alko-
holu nebo některých čajů nemůžeme 
do pitného režimu počítat

Nápoje s vysokým obsahem kofeinu půso-
bí močopudně, to znamená, že nutí naše 
ledviny ke zvýšenému vylučování tekutin. 
Vypít kávu je sice lepší než nepít vůbec, ale 
člověk, který pije denně hodně kávy, může 
být snadno dehydrovaný i při dostatečném 

objemu vypitých tekutin. Srdce a ledviny 
jsou těmito nápoji v nadměrném množství 
přetěžovány. Alkohol je také nápoj spíš pro 
chuť, ve větším množství škodí, rozhodně 
na něm nemůžeme stavět pitný režim.

9. Zvyšte přísun tekutin ve dnech, 
kdy:

je horko, jste v horkém nebo suchém 
prostředí, máte horečku, navštívíte saunu, 
sportujete, vykonáváte těžkou tělesnou 
námahu, jdete na masáž nebo lymfodre-
náž. Pocením můžeme ve výjimečných 
případech ztrácet tolik vody, že je nutné 
doplnit třeba 3–5 litrů.

10. Řiďte se vlastním rozumem
Nezapomínejte, že skutečná potřeba 

tekutin je velmi individuální. Záleží na 
mnoha faktorech včetně váhy, věku, pohla-
ví každého z nás, na okolním prostředí a 
na tom, kolik máme právě fyzické náma-
hy. Je jen na vás, abyste správně odhad-
li situaci a přizpůsobili pitný režim svým 
momentálním potřebám

masazeradka.cz
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Fotografické ohlédnutí
za Malomoravskými slavnostmi 2014
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Foto Luboš Roščák
RASCALS AGENCY - umělecká a produkční agentura Ostrava



    - DEVÍTKA č. 5/2014 16

DEVÍTKA - občasník obce Malá Morava pro místní části Malou Moravu, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, Sklené, Zlatý Potok, Křivou Vodu, Vlaské a Vysokou.
Vydává Obec Malá Morava, IČ: 00302970, Vysoký Potok 2, 788 33 Hanušovice.

Odpovědný redaktor - Petr Mahel. Redakční rada - Kamila Tóthová, Arnošt Juránek. E-mail na redakci: devitkamm@seznam.cz.
Na Ministerstvu kultury ČR registrováno dne 15. 12. 2008. Evidenční číslo periodického tisku - MK ČR 18670.

Uzávěrka tohoto čísla byla 30. 9. 2014, vydáno dne 2. 10. 2014

Letošními vítězi Holba cupu 19. července na našem hřišti v Podlesí se stal tým z Jindřichova (na snímku) s názvem „Planeta opic“. Zabrá-
nit jim v tom nedokázaly ani takové věhlasné mančafty jako Vitamínci a Opadaný rybíz.     Foto Kamila Tóthová

Pozvánka na fotbal

Tři body zatím stačí jen na 8. místo
Po odloženém 1. a 2. kole se naplno rozjela III. třída okresního pře-

boru, skupiny A, kde máme i naše fotbalisty. Přinášíme do uzávěr-
ky známé výsledky a tabulku po posledním odehraném kole, v němý 
Sokol Malá Morava remizoval na hřišti v Rudě nad Moravou 2:2.

Malá Morava - Brníčko 2:3 (30 diváků; Branky: Hulín Josef, Marčan 
Vladimír - Elgner Lukáš 2, Bednář Martin; Rozhodčí: Hanzl Václav).

Malá Morava - Hrabová 1:4 (80 diváků; Branky: Mišálko Antonín 
- Ginther Tomáš, Cejpek Lukáš, Compel Tomáš, Jira Petr; Rozhodčí: 

Zahradníček Miroslav; ŽK: 0 - Pohořelský Luboš, Němec Michal).
Jedlí - Malá Morava 1:1 (100 diváků; Branky: Jarmara Martin 

- Marčan Vladimír; Rozhodčí: Hanzl Václav).
Malá Morava - Rovensko 1:1 (5 diváků; Branky: Hulín Josef 

- Červený Radek; Rozhodčí: Pospíšil Jiří; ŽK: Gronych Michal, Tóth 
Michal, Marčan Vladimír - Vařeka Radek).

Ruda B - Malá Morava 2:2 (50 diváků; Branky: Víšek Miroslav 2 
- Marčan Vladimír, Jurka Tomáš; Rozhodčí: Zahradníček Miroslav; 
ŽK: Hladil Marek - Nosek Václav).

Průběžná tabulka:
   1. Hrabová 5 3 1 1 9:9 10
   2. Brníčko 4 3 0 1 15:4 9
   3. Rovensko 5 2 3 0 14:7 9
   4. Lesnice B 4 2 1 1 11:8 7
   5. Jedlí 5 2 1 2 5:5 7
   6. Bohdíkov B 3 1 2 0 5:2 5
   7. Štíty B 5 1 2 2 4:9 5
   8. Malá Morava 5 0 3 2 7:11 3
   9. Ruda B 5 0 3 2 8:13 3
 10. Kamenná 5 1 0 4 5:15 3

Fotbalisté Sokola Malá Morava zahájili na konci léta svou účast 
v novém ročníku A2A - REDMAN - III. třídy mužů, a to ve skupině 
A. V říjnu absolvují tři utkání na závěr její podzimní části, z toho 
utkání s „B týmem“ Lesnice na domácím hřišti v Podlesí. Najděte 
si čas a přijděte povzbudit naše borce v jejich snažení o zisk dalších 
důležitých bodů do tabulky.

   4. 10. v 15:30 hod. Štíty B - Malá Morava
 11. 10. v 15:00 hod. Malá Morava - Lesnice B
 18. 10. v 15:00 hod. Kamenná - Malá Morava


