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Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky

V pátek 25. října a v sobotu 26. října 2013 
(pátek 14.00–22.00 hodin; sobota 08.00–
14.00 hodin) proběhnou volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky.

Voličům, kteří nebudou moci hlasovat 

ve svém volebním okrsku, bude umožněno 
hlasování na voličský průkaz, a to nejen v 
jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky, ale také v libovolném zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí u příslušného 
zastupitelského úřadu. Voliči mohou žádat o 
vydání voličského průkazu u obecního úřadu 
příslušného podle místa trvalého pobytu již 
od 28. srpna, kdy byly volby vyhlášeny pre-
zidentem republiky, avšak voličům budou 
moci být tyto průkazy vydávány nejdříve 
až ve čtvrtek 10. října. Je-li volič zapsán na 
základě své žádosti ve zvláštním seznamu 
voličů u příslušného zastupitelského úřadu, 
voličský průkaz mu vydá příslušný zastupi-
telský úřad.

Volební okrsky a místa, kde bude mož-
né volit na území obce Malá Morava, jsou 
na obvyklých místech. Více na obecních 

vývěskách nebo webových stránkách obce 
www. obecmalamorava.cz

Obec Malá Morava

2013/č. 5

Obyvatelé Horní Hedeče se chtějí připojit 
k obci Malá Morava

Málokterý řidič, odbočující ze silnice dru-
hé třídy 312 na Zlatý Potok ví, že za křižo-
vatkou přijíždí na 2 mosty za sebou, které 
oddělují hranice krajů. V tomto úseku po 
pravé straně zahlédne pár domků, které 
vypadají jako součást Zlatého Potoka. Není 
tomu tak.

Je to malá osada Horní Hedeč, patřící pod 
katastrální území Červený Potok a s ním 
je vedená jako místní část města Králíky. 
V  osadě žije 8 obyvatel. Nadpoloviční vět-

šina těchto občanů by se ale ráda připojila 
k  obci Malá Morava a stala se jako osada 
její místní částí.

Vede je k tomu více důvodů. Městský úřad 
Králíky, na který musí chodit vyřizovat své 
záležitosti, je vzdálen 8 km a žádný auto-
busový spoj k němu z Horní Hedeče nejede. 
Linkový autobus tudy sice projíždí, ale v obci 
není vybudována zastávka, takže obyvatelé 
musí jít nejdříve 2 km pěšky, aby mohli na 
nějaký autobus vůbec nastoupit. Za tutéž 

dvoukilometrovou vzdálenost by ale rovnou 
stanuli na Obecním úřadě Malá Morava.

Dalším problémem jsou značné potíže 
s  poštou. Podací pošta Králíky se zaměňuje 
za podací poštu Hanušovice a zásilka přijde 
o několik dnů později. Jak mi sdělila jedna 
obyvatelka osady – když na obálku napíšete 
Horní Hedeč 5, pošta Králíky, tak na poště 
v Králíkách adresu přepíšou na Zlatý Potok 
5, pošta Hanušovice a pošlou ji do Hanušovic 
k dalšímu rozeslání. Zmíněná paní dostala 
pozvánku na očkování 2 dny po očkování. 
A takových důvodů, které místní obyvatele 
trápí, je více.

Podle jejich názoru nemá Horní Hedeč 
s  městem Králíky v podstatě nic společné-
ho. I na oslavu MDŽ a podobné akce jsou 
zváni do Malé Moravy. Často musí bojovat 
s  úřadem, který pro ně nic nedělá, jen vybí-
rá poplatky. A tak nechápou, proč mají patřit 
pod Králíky. Místní pán mi řekl, že už i jeho 
otec usiloval o odtržení od města, ale tenkrát 
byla jiná doba a nešlo to. I přes problémy se 
nikdo odstěhovat nechce, všichni mají svůj 
domov rádi a chtějí jen spokojeně žít. Proto 
by rádi vstoupili pod obec Malá Morava.

V květnu tohoto roku místní organizace 
Moravané začala podnikat kroky na pomoc 
Horní Hedeči. Na ústředí nám pomohli kole-
gové hlavně dostupnými předpisy a zákony, 
které lze v této věci využít a já jsem byl rád, 
že jsem na jejich základě mohl zajistit práv-
ní pomoc.

(Dokončení na straně 2)
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V osadě proběhla petice k referendu 

o  odtrhnutí od města Králíky a zmocněn-
cem petičního výboru byla předána 21. 8. 

2013 na Městský úřad Králíky.
Naší myšlenkou je, že tam, kde občan byd-

lí a platí daně, tam by se měl také rozho-

dovat, vytvářet a zanechávat něco pro další 
generace. 21. srpna jsme shodou okolností 
oslavili zachování demokracie. A tak všich-
ni věříme, že město rádo vyhoví ve prospěch 
obyvatel a vyhlásí referendum, díky němuž 
se mohou občané Horní Hedeče svobodně 
rozhodnout.

Petr Mahel

Vzniká nová 
nezisková 
organizace

Na podporu turismu, zemědělské výroby 
a jejích produktů a pro zachování panenské 
krajiny podala skupinka lidí na ministerstvo 
vnitra žádost o registraci neziskové organi-
zace s názvem KRÁLOVSTVÍ KRÁLICKÉ-
HO SNĚŽNÍKU. Tato společnost se bude 
starat o rozvoj našeho regionu.

Budeme vydávat publikace o našem kraji, 
pro zájemce o členství také královský pas. 
Mimo turismus a zemědělství, které mohou 
pro obyvatele znamenat vedlejší či hlav-
ní výdělek, chceme podpořit také veřejnou 
dopravu, aby její využití bylo výhodnější než 
jízda autem. Máme v plánu vytvořit na jíz-
denky bonusy a výhody v Království.

Dále bychom rádi vybudovali cyklostezky, 
které propojí celé Království a Olšovskou 
Zemi. V Olšovské Zemi bude malá zahrada 
a na Králickém Sněžníku pamětní místo, 
kde se zrodil jeho vládce. Království bude 
mít sídlo ve Vojtíškově, ale chceme propa-
govat i další místa, a tak bude dále rozdě-
leno na čtyři části: markrabství Olšovské 
Země, které bude vydávat své dokumenty, 
dále na úseky Vojtíškovský, Staroměstský a 
Hedečský. Navážeme i do Polska, protože se 
chceme orientovat na celé území Králického 
Sněžníku. Chceme a už i jednáme o založení 
konzulátů, první se otevře na jižní Moravě.

Chybí vám informace
z Podlesí, Vysokého Potoka

či jiné naší vesnice?

STAŇTE SE
NAŠÍM REDAKTOREM

NEBO
PRAVIDELNÝM

DOPISOVATELEM

Více informací
na naší internetové

adrese:

devitkamm@seznam.cz
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Malomoravské slavnosti  2013 
objektivem Josefa Panáčka
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Film Ondřeje Vetchého, který se natáčel také na Malomoravsku, je dostupný nejen na 
videonosičích, ale též v knižním vydání.

O slonovi na Králickém Sněžníku

Drsné podnebí při vrcholu Králického Sněž-
níku odsoudilo k zániku téměř všechny objek-
ty, které tu kdy byly zbudovány. Již ve druhé 
polovině 19. století vlivem podnebí a lidského 
vandalismu zanikla pyramida, kterou v roce 
1843 dala vybudovat majitelka kladské části 
Sněžníku nizozemská princezna Mariana na 
paměť výstupu svého otce, nizozemského krále 
Wilhelma Friedricha, na vrchol hory.

V roce 1971 byla pro havarijní stav strže-
na i srubová chata „U pramene Moravy“, 
dříve Lichtenštejnova, postavená v roce 1912 
odborem německého turistického spolku ve 
Starém Městě. Nedlouho potom v roce 1973 
byla odstřelena i kamenná rozhledna na pol-
ské straně Sněžníku, postavená Kladským 
turistickým spolkem v roce 1899, protože se 
postupně rozpadávala a kameny vypadávající 
ze zdiva ohrožovaly návštěvníky.

Posledním osamělým objektem, který tu sto-
jí dosud, je nevelká plastika slona, postavená 
na pylonu z kamenných kvádrů. Ale i  ta nese 
stopy drsného podnebí a vandalismu. Povrch 
dříve hladce opracované žulové plastiky je 
nyní zvětralý, ocas slona je uražen a pylon 
musel být zpevněn dvěma vysokými betono-
vými patkami. Postupem doby se stala socha 
slona dokonce jakýmsi symbolem Králického 
Sněžníku, avšak ani v odborné, ani v  popu-
lární turistické literatuře se nedočteme, jak 
se ta socha slona na Sněžník vůbec dostala. 
V podvědomí turistů jsou sice o tom nějaké 
dohady, například, že slon je vlastně hraniční 
kámen, že sochu postavili absolventi němec-
kého gymnázia v Šumperku, nebo dokonce je 
historie vzniku slona spojována s památníkem 
nizozemského krále. Skutečný původ slona na 
Králickém Sněžníku je však docela jiný.

Od roku 1922 působil jako nájemce cha-
ty na Králickém Sněžníku MUDr. Oskar 
Gutwinski, který s podlomeným zdravím po 
frontových tažení první světové války a ital-
ském zajetí zanechal své praxe zubního lékaře 
v Šumperku. Byl to velký znalec Jeseníků a 
vynikající lyžař, žák a přítel Mathiase Zdar-
ského – zakladatele rakouské, tzv. lilienfeld-
ské lyžařské školy s dlouhými lyžemi a jednou 
holí. Gutwinski sám organizoval a vedl řadu 
lyžařských kurzů, byl předním propagátorem 
lyžování v Jeseníkách a zakladatelem němec-
kého lyžařského klubu na severní Moravě 
(Skiklub Normährens). Za krátkou dobu půso-
bení na Králickém Sněžníku se mu podařilo 
z  chaty vybudovat prvotřídní horský hotel, 
centrum nejen turistiky a lyžování, ale i spole-
čenského kulturního života.

Tehdy se tu scházela i skupina mladých 
umělců a literátů, jejichž tvůrčí osobností byl 
šumperský rodák Kurt Halleger, člen pokro-
kové pražské skupiny Pražská secese (Prager 

Secesion), která se pokoušela členy na kultur-
ním poli sblížit Čechy a Němce v Českosloven-
sku. Dalšími členy skupiny byli nadaní mladí 
umělci, jako významný grafik Franz Urban 
(rodák z Frankštátu – Nového Malína), malíři 

Josef Eberhard Karger, Karl Eickhoff a další. 
Při svých setkáních a večerních posezeních 
si oblíbili tehdy populární melodickou píseň 
„V  ještědském údolí kvete šeřík“ (In Jeschental 
da blüht der Flieder). Později se jim však nelíbi-
lo, že svůj název spojují s Ještědem, když jezdí 
na Králický Sněžník. Při nějaké příležitosti si 
všimli, že když kýchá slon, zní to jako „ješ“. A 
tak si sice jméno ponechali, odvodili je však od 
kýchání slona, kterého přijali za svůj symbol a 
navzájem se potom zdravili pozdravem „ješ“.

V roce 1932 vzpomenuli umělci 10. Výročí 
vzniku skupiny po svém. Poblíž chaty postavili 
svůj symbol – sochu slona. Autorkou návrhu 
byla sochařka Amei Hallegerová, manželka 
Kurta Hallegera, realizaci provedla kamenic-
ká firma Förster ve Zlatých Horách. Autorka 
návrhu, dnes již osmdesátiletá paní, byla potě-
šena zprávou, že slon na Králickém Sněžníku 
dodnes stojí a stále vesele hledí do krajiny.

Jiří Filip
Naše slovo, 7. 12. 1988

Foto Arnošt Juránek
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Něco málo o našich pohraničních pevnostech (4)
Trochu vzpomínek pro připomínku těm, kdo tu dobu zažili, nebo o těchto událostech z polo-

viny minulého století vědí, trochu poučení pro dnešní mladé, kteří vesměs již o těchto skuteč-
nostech z naší nedávné doby nevědí prakticky vůbec nic.

Výběrová řízení pro výstavbu opevnění 
získalo jen několik firem, které splnily pod-
mínky. Někteří stavitelé ze Šumperka, Uni-
čova a Olomouce si také brousili zuby na tyto 
zakázky, ale byly to vesměs firmy německé 
(němečtí majitélé, němečtí zaměstnanci), a 
tak se k těmto zakázkám nedostaly. Opět to 
bylo místními fašisty vykládáno za českou 
diskriminaci. Ale místní obyvatelstvo při 
těchto pracích také nepřišlo zkrátka.

Tyto stavby zasáhly všeobecně život zde a 
nebylo skoro nikoho z místních občanů, kdo 
by na tuto stavební činnost nadával. On se 
totiž každý, kdo chtěl, s těmi stavbami nějak 
svezl.

Protože již docházelo po celém státě, a hlav-
ně v pohraničí, k neustálým provokacím proti 
našemu státu, tak stát na tuto skutečnost 
reagoval také rázně. Okamžitě byly posíleny 
početně hlídky finanční stráže a prováděly již 
důslednou kontrolní činnost po celém obvodu 
naší státní hranice, ale i ve všech přilehlých 
obcích. Jak jsem již uvedl, bylo všude zave-
deno pohraniční hlídkování službou SOS 
s  pravomocemi policie. Nutno uvést, že tyto 
hlídky se zasloužily o zastavení pronikání 
německých špionů a diversantů do republiky, 
ale i odchodu místních aktivních fašistů do 
Německa, kde se z nich ihned vytvářely ozbro-
jené sabotážní a diverzní oddíly „Wervolfů“, 
které zpětně přecházely naše hranice smě-
rem do republiky a prováděli u nás diverzní, 
sabotážní a kriminální činnost všeho druhu. 
Vraždy, loupení a vydírání pokojných občanů 
jak české, tak německé národnosti, považova-
ly tyto skupiny jako samozřejmost.

Byly posíleny početně klasické hlídky míst-
ního četnictva příslušníky z vnitrozemí. Zača-
la se budovat a rozšiřovat místní kasárna 
naší armády. Jednalo se zde o kasárna v Čer-
vené Vodě a ve Starém Městě. Budovala se 
také kasárna pro jednotky SOS, ale také pro 
klasické jednotky polního četnictva. Jednak 
to byla samostatná kasárna, ale také před-
sunutá polní stanoviště. Třeba chata Návrší 
nebo chata Paprsek a řada dalších podobných 
budov těsně u hranic. Využívaly se k tomuto 
účalu již stávající turistické chaty, nebo se 
stavěla tato stanoviště skrytě tak, že jsou to 
turistické chaty.

Jednotky SOS (pohraničníci) se lišily od 
ostatních ozbrojených složek svým složením 
příslušníků. Jednalo se vždy zásadně o vlas-
tence a nerozlišovalo se, jaké jsou národnosti. 
Většinově to byli ale stejně Češi. Důraz byl 
kladen na to, aby znali naprosto dokonale 
oblast svého nasazení - místní příhraniční 
terén a hlavně obyvatele kteří zde žijí. Tím 
je myšleno, že se zde museli umět orientovat 
za každého počasí, ve dne i v noci, za deště 
i v mlze apod. Museli umět poznat každého 
člověka a vědět kde bydlí a bylo jedno, jestli 
se jedná o nějaké důchodce, nebo třeba děti. 
Takto také hned odhalili diverzanty – cizí 
osoby pocházející z Německa. Tyto jednot-
ky se vytvářely z příslušníků místní policie 
a místních příslušníků finanční stráže. Byly 
rychle doplňovány a hlavně početně posilo-
vány také příslušníky naší armády z vnitro-
zemí. Úspěšnost jejich činnosti po nasazení 
byla vysoká. Myšleno zde k zavedení klidu a 
pořádku na hranici, případně v pohraničních 

obcích. Bylo to nutné, protože bez toho by se 
stavět pohraniční obranné stavby nedaly.

Nastala doba výstavby, období let 1937 
a 1938. Do obcí, kde se počalo stavět, při-
šel nový život. Sice výstavbu prováděly již 
nasmlouvané stavební firmy jako takové, ale 
bylo nutno využít ještě hodně místních lidí 
k pracím tzv. pomocným. My si dnes před-
stavujeme, že se v přírodě sem tam objevila 
betonová stavba a bylo hotovo. Tak takhle 
to opravdu nebylo. Nejdříve bylo nutno při-
pravit vše potřebné k jejich vlastní výstavbě, 
ale také k dalšímu možnému životu v nich, 
případně k jejich využití v předpokládaných 
obranných bojích. A to byla vlastně ta nej-
větší práce, nejdůležitější skutečnost, která 
v  těchto dobách ovlivnila zdejší život.

Bylo nutno vybudovat do všech potřebných 
lokalit kvalitní přístupové cesty. Využily se 
přitom stávající lesní cesty nutné pro těžbu 
a ošetřování lesa, případně cesty polní. Ale 
v  řadě úseků bylo nutno vybudovat zcela 
nové cesty, případně všechny stávající ces-
ty upravit, vylepšit, případně vystavět nové 
mosty, mostky, propustky a ochranné stavby 
proti sněhu a vodě. Také bylo nutno všude 
u  nich budovat točny a výhybny, které muse-
ly být mnohem častější, než byly dosavadní. 
Muselo se totiž počítat s hustou dopravou na 
cestách. Ty musely být nově zpevněné, pří-
padně vybudován na nich úplně nový povrch. 
Vše vesměs návozem kvalitního kameniva a 
cestářského štěrku. Navíc se ještě rovnoměr-
ně podél těchto tzv. vojenských cest rozvážel 
materiál na jejich následnou údržbu, nebo 
opravu. Na dláždění, nebo asfaltování jejich 
povrchu jednak nebyl čas, ale hlavně na to 
nebylo již v tak krátké době sil (lidí, materiá-
lu apod. - peněz bylo dost).

Všude byla posílena poštovní služba, hlav-
ně o nové linky zdejší telefonní a telegraf-
ní sítě. Byl zaveden telefon nejen do všech 
významných domů v každé pohraniční obci 
(škola, fara, hospoda, obchod, všechny hájen-
ky, všechna výrobní zařízení v každé obci – 
pily, katry, kovárny, velkostatky apod.). Byla 
vybudována síť telefonních linkových přípo-
jek až do lesních a polních tratí, vše s  výhle-
dem na budoucí linková připojení u  vlast-
ních staveb, případně pak do dobudovaných 
obranných zařízení všeho druhu.

Žádná obrana by totiž nebyla možná, kdy-
by nebylo možné vojáky v pevnostech (bun-
krech) střídat. Proto bylo nutno současně 
s  výstavbou bunkrů ihned započat s výstav-
bou tzv. „polních kasáren“, polních stanovišť 
jednotlivých vojenských rot a čet, vždy tak, 
aby byly v týlu předpokládaných bojů, ale 
aby byly k vojákům na hranicích (v linii pev-
nůstek a pevností) v dosahu. Vesměs to byly 
takové klasické dřevěné baráky, co jsou ještě 
i dnes vidět po lesích a slouží jako zařízení 
lesní správy pro ubytování dělníků, co pracují 
v lese.

Ale musely se postavit pořádně. Musí-
me brát pořád do úvahy, že se zde počasí s 
nikým nemazlilo a nemazlí. Proto byly jejich 
základy udělány kvalitně i s odvodněním. 
Byly kamenné, nebo jen tak z cihel. Ale byly 
to i  klasické dřevěné, nebo i zděné budovy. 
Kdyby někdo nevěděl, jak to vypadalo, tak 
to bylo něco na způsob jako tábor co stojí 

u  železniční zastávky Vysoké Žibřidovice 
(to bylo vybudováno pro jednu rotu vojáků), 
nebo lesní samoty Bystřiny (pro jednu četu 
vojáků), ale i jinde po lesích. Tyto stavby se 
musely vybudovat velmi rychle. Jednak ih-
ned sloužily jako ubytování pro dělníky, co 
stavěli pevnosti a pevnůstky, ale následně 
pak již pro samotné vojáky.

Bylo ovšem nutno řešit tisíce dalších úko-
lů. Jednak, kde budou pro začátek bydlet 
stavební dělníci, co budou jíst, kdo je bude 
ubytovávat a stravovat. Dalším obrovským 
úkolem byla doprava všeho možného, a to 
nejen materiálů, strojů, ale i lidí. Zde si přišli 
na své místní občané. A to skoro každý, kdo si 
chtěl nějak přivydělat

Doprava byla nosně zabezpečována za 
pomoci vlaků, ale od železničních stanic 
dále již povozy, a to nejčastěji koňským, 
nebo volským zápřahem. Sice se využívala 
také doprava od stavebních firem, a to třeba 
i nákladními auty, ale to by nemohlo abso-
lutně stačit. Proto bylo nutno si pro dopravu 
materiálu najímat místní vozky.

Byla obrovská poptávka po dřevě, a to 
všeho druhu. Jednak veškerého řeziva, ale 
i  kulatiny a nakonec i palivového dřeva. 
Opět jely všechny místní pily a katry na plno 
dnem i nocí. Zásobování jídlem si nenecha-
li ujít místní obchodníci, hospodští (pivovar 
v Hanušovicích měl tehdy doslova žně), ale 
i  místní zemědělci. Také bylo nutno ihned 
vyřešit praní prádla, prostě pracovat mohl 
skoro každý. A protože zde si na nějaké fašis-
tické moresy nikdo nehrál, tak šla spoluprá-
ce docela dobře. Nutno jen konstatovat, že 
i  zapálení fašisté se na státních zakázkách 
spojených s výstavbou obranných staveb veli-
ce rádi také přiživovali.

Práce najednou bylo všude v pohraničí dost 
pro každého. Nechci zde popisovat, jak to kde 
bylo jinde, ale v naší obci, ale i v jejím okolí 
to bylo tak, jak píši. Stejně tuto dobu popisují 
všichni, co zde žili a vše prožili.

Ludvík Vrána
(Pokračování příště)
Foto Arnošt Juránek
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DEVÍTKA č. 5/2013 - 7

Zápis ze 14. zasedání
Zastupitelstva obce Malá Morava,

konaného dne 12. 9. 2013 v sále Kulturního domu Malá Morava od 16.00 hod.

Poznámka: Tento zveřejněný zápis je upraven (jsou zveřejněny pou-
ze iniciály jmen a příjmení osob) z důvodu dodržení přiměřenosti roz-
sahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů v platném znění. Do úplné verze zápisu 
mohou v případě potřeby na obecním úřadě kdykoli nahlédnout obča-
né obce od 18 let věku s trvalým pobytem na území obce, fyzické osoby 
- vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území obce a cizí 
státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Jiné fyzic-
ké 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: Hulín Josef (1), 
Ing.  Janda Marek (2), Marinov Antonín (5), Morong Štěpán (7), 
Svoboda Karel (8), Temňák Josef (9)

Nepřítomni členové zastupitelstva obce: Köhler Walter (3), 
Kouřil Jan (4), Morong Pavel (6) – všichni omluveni

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

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.
6. Rozpočtové změny č. 2/2013.
7. Výsledek hospodaření obce za leden až srpen 2013 – na vědomí.
8. Souhlas se stavbou ČOV.
9. Souhlas se stavbou vodních nádrží ve Vysokém Potoku.
10. Souhlas se stavbou studny.
11. Revitalizace náměstí v Podlesí.
12. Volba přísedícího u okresního soudu.
13. Dotace na kompostéry.
14. Výběrové řízení protipovodňová ochrana.
15. Záměr prodeje:
- Sklené.
16. Záměr pronájmu nemovitostí.
17. Soudní spor s Lesy ČR.
18. Projekt energie pod kontrolou.
19. Vyřazení územního plánu.
20. Vytvoření pracovních míst na VPP.
21. Oprava střechy na bytovém domě v Malé Moravě.
22. Diskuse.
23. Závěr jednání.

Jednání zastupitelstva zahájil starosta obce Antonín Marinov 
v  16.00 hodin. Konstatoval, že je přítomno šest zastupitelů, ostatní 
byli řádně omluveni, a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.

1. Schválení programu
2013/14/01: ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2. Jmenování zapisovatele z jednání
Starosta jmenoval zapisovatelem z jednání pana Karla Svobodu.

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

pana Štěpána Moronga.

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. 11-13/2013, 

kterými starosta schválil a provedl rozpočtová opatření v jeho působ-
nosti. Kompletní znění opatření je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

6. Rozpočtové změny č. 200002/2013
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové změny č. 200002/2013, 

včetně důvodové zprávy. Rozpočet byl navýšen v příjmech i výdajích 
o 68.016,88 Kč podle jednotlivých kapitol. Kompletní znění rozpoč-
tových změn je v příloze č. 2 tohoto zápisu. Do diskuse se nikdo 
nepřihlásil.

2013/14/02: ZO schvaluje rozpočtové změny č. 200002/2013.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

7. Výsledek hospodaření obce za období leden až srpen 
2013

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 srpen 2013.

8. Souhlas se stavbou ČOV
Žadatelem je stavebník pan L. S. Žádá o souhlas se stavbou ČOV 

pro dvě stavby rodinné rekreace na pozemku p. č. st. 62/1, 63 217/2 
255/8, 271, 272, 273 a 657/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Záro-
veň žádá o uložení kanalizačního a vodovodního potrubí do obecního 
pozemku p. č. 657/2 v k. ú. Vysoká u Malé Moravy. Do diskuse se 
nikdo nepřihlásil.

2013/14/03: ZO souhlasí se stavbou ČOV na pozemku p. č. st. 
62/1, 63 217/2 255/8, 271, 272, 273 a 657/2 v k. ú. Vysoká u Malé 
Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

2013/14/04: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na uložení kanalizační-
ho a vodovodního potrubí na obecní parcele p. č. 657/2 v k. ú. 
Vysoká u Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

9. Souhlas se stavbou vodních nádrží ve Vysokém Potoku
Stavebník pan W. K požádal o vyjádření ke stavbě „Malé vod-

ní nádrže Vysoký Potok“. Jedná se o výstavbu 3 vodních nádrží na 
pozemcích p. č. 184/1, 726, 221/2, 221/1, 221/6 a 221/5 v k. ú. Vysoký 
Potok. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2013/14/05: ZO souhlasí se stavbou malých vodních nádrží 
na pozemcích p. č. 184/1, 726, 221/2, 221/1, 221/6 a 221/5 v k. ú. 
Vysoký Potok.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

10. Souhlas se stavbou studny
RNDr. J. K. požádal o souhlas se stavbou vrtané studny v k. ú. 

Malá Morava na pozemku p. č. 644/3. Jedná se o 30 metrů hluboký 
vrt na pozemku žadatele.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2013/14/06: ZO souhlasí se stavbou vrtané studny na pozem-

ku p. č. 644/3  v k. ú. Malá Morava.
Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

11. Revitalizace náměstí v Podlesí
Starosta obce seznámil přítomné se zprávou o získání dotace na 

revitalizaci náměstí v Podlesí. V současné době obdržel žadatel – 
HARTA občanské sdružení – Registrační list žádosti, což znamená, 
že žádost byla navržena k udělení Rozhodnutí o přidělení dotace. 
Současně se připravuje výběrové řízení na dodavatele služeb a rea-
lizaci prací. Toto VŘ bude realizováno během měsíce srpna a září 
2013 a poté budou zaslány všechny podklady pro vydání Rozhodnutí 
o přidělení dotace na SFŽP. Pokud zde nebudou shledány závady, 
bude uděleno rozhodnutí o přidělení dotace a může být započato s 
realizací projektu. Nejprve asi v listopadu až březnu budou reali-
zovány sanační probírky stromů na náměstí (kácení), dále budou 
vysazeny nové stromy a keře a na jaře roku 2014 budou založeny 
nové trávníky a akce bude finalizována.

Dále byl přednesen návrh na výsadbu zeleně v okolí hřbitova na 
Podlesí. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

ZO bere na vědomí stav revitalizace náměstí v Podlesí.
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2013/14/07: ZO schvaluje na svém 14. zasedání zastupitel-

stva obce, konaného dne 12. 9. 2013, souhlas s realizací pro-
jektu „REVITALIZACE ZELENĚ V PODLESÍ - HŘBITOV“ 
v  rámci 50. Výzvy OPŽP na parcelách p. č. 159, p. č. 161/2, p. 
č. 162/1 p. č. 162/2 v k. ú. Podlesí-město s tím, že bude akcepto-
vat podmínku desetileté udržitelnosti výsledků projektu od 
data ukončení realizace opatření. Souhlas je vydán pro HAR-
TA o. s., Vaškova 805/2, 790 01 JESENÍK. Statutárním zástup-
cem obce a osobou oprávněnou podepisovat v této záležitosti 
je starosta obce Antonín Marinov.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

12. Volba přísedícího okresního soudu
Obci byl doručen návrh na znovuzvolení pana M. B. do funkce pří-

sedícího Okresního soudu v Šumperku. Důvodem je konec funkčního 
období jmenovaného. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2013/14/08: ZO volí do funkce přísedícího u Okresního sou-
du v Šumperku pana M. B.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

13. Dotace na kompostéry
Starosta obce přítomné informoval, že během měsíce září 2013 

bude vypsána poslední výzva k získání dotací na kompostéry a pro-
blematiku nakládání s odpady. Výzva bude vypsána v rámci Operač-
ního programu Životního prostředí, osa č. 4 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Z  dotace je 
možné pořídit prakticky cokoliv na zpracování bioodpadů, např. kom-
postéry pro občany a obec, drtiče a štěpkovače, nádoby na bioodpad 
apod. Dále předložil nabídku společnosti Envipartner, s. r. o., Brno 
na zprostředkování služeb za účelem získání dotací, včetně projek-
tové přípravy, analýzy produkce odpadů, projektové dokumentace a 
veškeré administrativy spojené se žádostí o dotaci. Výše dotace je 90 
% z uznatelných nákladů.

Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2013/14/09: ZO souhlasí s podáním žádosti v rámci Operač-

ního programu Životního prostředí, osa č. 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží a uzavřením smlouvy se společností Envipartner, s. r. 
o. Brno, ve výši 90 000 Kč + DPH na poradenské služby za 
účelem získání dotací z evropských fondů, včetně projektové 
přípravy, administrace a podání žádosti na kompostéry.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

14. Výběrové řízení protipovodňová ochrana
Starosta obce informoval přítomné o výsledku výběrového řízení 

na podlimitní veřejnou zakázku, kdy do 29. 7. 2013 své nabídky před-
ložily tři firmy. Nejnižší nabídka byla od společnosti EMPEMONT 
s. r. o., 757 01 Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1472, ve výši 
2 630 818 Kč. Rovněž byla s touto společností podepsána smlouva 
o  dílo. Termín zahájení realizace díla se předpokládá k 1.  10. 2013 
a ukončeno by mělo být nejpozději do 30. 4. 2014.

Paní Z. K. se ptá, jaký rozhlas se bude instalovat. Starosta odpoví-
dá, že část tohoto projektu se týká instalace bezdrátového zařízení, 
dále se budou montovat hladinoměry na vodních tocích a srážko-
měry. V neposlední řadě se tvoří povodňový plán obce. Další dotazy 
nebyly.

ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení a podpis 
smlouvy o dílo s vítězem podlimitní veřejné zakázky společ-
ností EMPEMONT s. r. o., 757 01 Valašské Meziříčí, Železnič-
ního vojska 1472 ve výši 2 630 818 Kč.

15. Záměr prodeje
V zastoupení pana J. M. požádal pan R. H.,majitel rekreační cha-

ty ve Skleném čp. 14, o dokup části parcely p. č. 203 (ZE), kterou 
i  fyzicky užívá. Na náklady žadatele musí být vyhotoven geometric-
ký plán, který oddělí část, která je užívána pouze žadatelem. Ostatní 
části, jako například přístupová cesta, zůstanou i nadále v majetku 
obce. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2013/14/10: ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku 
p.  č. 203 parcela ZE o původní výměře 1 999 m2 v k. ú. Sklené 
u  Malé Moravy.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

16. 1. Záměr pronájmu
Paní M. V. požádala o pronájem pozemků, na nichž má zahradu a 

garáž. Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
2013/14/11: ZO schvaluje záměr pronájmu části pozemků 

p.  č. st. 224, st. 225 a p. č. 283/10 2 v k. ú. Malá Morava.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ + × × + × + + -

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

16.2. Záměr pronájmu nebytových prostor
O pronájem uzavřeného prostoru v budově bývalé požární zbrojni-

ce na Malé Moravě požádal pan M. K. Dříve tento prostor využíval 
pan F. M. jako garáž. Původním návrhem bylo uvedený prostor již 
neposkytovat k pronájmu.

Ing. Marek Janda navrhuje, aby bylo hlasováno o pronájmu za 
podmínky, že v případě potřeby bude nájemní smlouva ukončena a 
prostory bude opět využívat pouze obec. Do diskuse se nikdo nepři-
hlásil. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.

2013/14/12: ZO schvaluje záměr pronájmu místnosti o výmě-
ře cca 14 m2 v požární zbrojnici na Malé Moravě pan M. K.

Hlasování: 5:1:0 (schváleno)

17. Soudní spor s Lesy ČR
Na základě pravomocného rozsudku okresního soudu ve věci sporu 

o lesní pozemky v k. ú. Vojtíškov a k. ú. Vlaské nás společnost Lesy 
ČR, lesní správa Hanušovice, požádala o přepis zbývajících sporných 
zapsaných lesních majetků z listu vlastnictví obce na list vlastnictví 
ČR – s právem hospodaření pro Lesy České republiky.

Starosta seznámil přítomné se současnou situací. Bylo jednáno se 
starostou obce Domašov nad Bystřicí, kde měli podobný spor s  LČR. 
Na základě jeho doporučení byl soudní spis ve věci zaslán k pro-
studování Mgr. Svojanovské, právnímu zástupci obce Domašov nad 
Bystřicí, které se podařilo obdobný soudní spor vyhrát. Po disku-
si bylo navrženo výzvě LČR nevyhovět a v současné době sporné 
pozemky na stát nepřevádět.

2013/14/13: ZO nesouhlasí s převodem sporných (neopráv-
něně) zapsaných lesních majetků na list vlastnictví ČR 
– s  právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

18. Projekt energie pod kontrolou
Starosta obce seznámil přítomné s činností obecně prospěšné spo-

lečnosti Energie pod kontrolou, Brněnská 48, Hodonín, která vznik-
la z iniciativy starostů měst a obcí, přičemž je jimi řízena i  dozoro-
vána. Na základě smlouvy bude EPK obci spravovat odběrná místa 
a provádět pro obec činnosti. Za toto je poplatek a to 5 000 Kč roč-
ně (v  případě že obec přistoupí k projektu během roku, jedná se 
o poměrnou část) + 10 Kč za spotřebovanou MWh. Činnosti, které 
pak EPK pro obec v rámci této smlouvy provádí nezávislé poraden-
ství zaměřené na snížení spotřeby energie, komplexní přenesenou 
správu odběrných míst z organizace na poskytovatele a provozování 
odběrných míst a přípravu a realizace projektů pro snižování ener-
getické náročnosti na všech odběrných místech.

Ing. Marek Janda se dotazoval na podrobnosti smlouvy, výpověd-
ní lhůty, pokuty za vypovězení smlouvy apod. Starosta odpověděl, 
že jediným poplatkem je roční poplatek a žádné jiné smluvní pokuty 
a penále zde nejsou, výpovědní lhůty jsou uvedeny ve smlouvě a 
nejdelší je tříměsíční. Ing. Janda uvedl, že podobným energetickým 
společnostem nedůvěřuje. Starosta jej vyzval k podrobnému prostu-
dování smlouvy a požádal jej v případě, že objeví nejasnosti či možné 
problémy, ať jej následně informuje.

2013/14/14: ZO schvaluje uzavření smlouvy se společností 
Energie pod kontrolou, Brněnská 48 Hodonín.

Hlasování: 5:1:0 (schváleno)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
+ - × × + × + + +

19. Vyřazení územního plánu
Předmětem návrhu bylo vyřadit z majetkové evidence na účtu 041 

nedokončený územní plán obce Malá Morava, který byl zadán v roce 
2003 ke zpracování společnosti Atelier AVM s. r. o., Ing. arch. Zde-
něk Toman, Husova 8a, 602 00 Brno, v celkové hodnotě 423 500 Kč. 
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

2013/14/15: ZO schvaluje vyřazení nedokončeného územní-
ho plánu v hodnotě 423 500 Kč z majetkového účtu 041.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

20. Vytvoření pracovních míst na veřejně prospěšné práce
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce vytvořit 2 pra-

covní místa na dobu určitou pravděpodobně od 1. listopadu 2013 
do 31. května 2014 pro úklidové práce. V případě, že se obci podaří 
získat dotace, nevzniknou ji tím žádné větší výdaje, jelikož budou 
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částečně hrazeny náklady na mzdy, včetně odvodů z mezd. Do dis-
kuse se nikdo nepřihlásil.

2013/14/16: ZO souhlasí s vytvořením dvou pracovních míst 
na dobu určitou do 1. 11. 2013 do 31. 5. 2014 a pověřuje staros-
tu obce podpisem smlouvy s úřadem práce.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

21. Oprava střechy na bytovém domě v Malé Moravě
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem výměny střešních 

krytin na bytových domech Malá Morava 88, 89 a 91. Nejhorší stav 
je v současné době na čp. 91, a proto navrhuje opravu tohoto domu 
provést ještě letos. Předložil nabídku 3 společností na požadovanou 
opravu, a to:

nabídka společnosti Stavrel Hanušovice, ve výši 276 710 Kč,
nabídka společnosti Realizace staveb Petr Osladil, ve výši 274 360 Kč,
nabídka společnosti Krovstav s. r. o., Hanušovice, ve výši 260 410 Kč.
Jedná se o ceny bez 15 % DPH, v tomto případě jde o plnění na 

základě daňové přenesenosti, kdy DPH odvádí odběratel. Do diskuse 
se přihlásil pan Josef Bína a zajímal se, zda je vždy nutno vybrat 
nejlevnější nabídku.

2013/14/17: ZO souhlasí s provedením opravy střechy byto-
vého domu čp. 91 v Malé Moravě a schvaluje podpis smlouvy 
o dílo na tuto opravu se společností Krovstav s. r. o. Hanu-
šovice.

Hlasování: 6:0:0 (schváleno)

22. Diskuse
Na začátku si vzal slovo opět starosta obce. Informoval o veřej-

né petici obyvatel Vojtíškova proti Renému Juránkovi, sousedských 
sporech a vztazích, možnostech a způsobu jejich řešení. V případě 
sousedských sporů, fyzického násilí, rušení nočního klidu a dalších 
podobných přestupků mezi občany je nutno zahájit přestupkové říze-
ní. Tato přestupková řízení mohou být zahájena pouze samotnými 
občany, kteří utrpěli újmu. Věcně a místně příslušná přestupková 
komise je na Městském úřadu v Hanušovicích. Obec Malá Morava 
v  této rovině nemůže aktivně vstupovat do těchto sporů jako tako-
vých, protože se jedná o řešení soukromě právních vztahů mezi jed-
notlivými fyzickými osobami. S některými občany starosta obce řešil 
situaci, která vznikla při jednom vyšetřování sousedských sporů na 
Malé Moravě, kdy hlídka Obvodního oddělení Policie ČR, která na 
místě zasahovala a obě strany odbyla informací, že záležitost není 
v  jejich kompetenci a ať si jdou stěžovat za starostou na obecní úřad. 
Zástupce OO PČR v Hanušovicích potvrdil, že zasahující příslušník 
v nastalé emotivní situaci tuto nepravdivou informaci opravdu řekl 

a za jeho jednání se omluvil. Starosta dále řekl, že právě policii zde 
máme hlavně proto, aby odhalovala nejen přestupky a trestné činy, 
ale také zjišťovala jejich pachatele a konala vyšetřování o trestných 
činech.

Druhou rovinou sporů je vlastnictví domu. Obec Malá Morava 
jakožto vlastník bytových jednotek může na základě jednání, které 
je v rozporu s nájemní smlouvou vypovědět a ukončit nájemní vztah. 
Do tohoto procesu naopak nemohou zasahovat aktivně občané a lidé 
bydlící v sousedních bytových jednotkách, protože se jedná o vztah 
mezi pronajímatelem, tj. obcí a nájemcem.

Paní Z. K. se ptá, kdo „chloruje“ pitnou vodu na Malé Moravě, 
podle jejího názoru je to moc. Starosta odpověděl, že voda na Malé 
Moravě je upravována elektronickým dávkovačem chlornanu sod-
ného. Jeho množství je kontrolováno 1-2× denně. Dezinfekce vody 
je jedním z běžných způsobů úpravy vody. Starosta paní Kutnarové 
navrhl, aby ho v případě, že bude mít opět pochybnosti o množství 
desinfekčního přípravku v pitné vodě, informovala a on provede 
měření přímo u ní doma.

Mgr. J. S. poděkoval pracovníkům obce za vzornou údržbu veřej-
ných prostranství ve Vysoké a informoval o připravovaných akcích.

Paní E. B. by si ráda pronajala část pozemku okolo domů čp. 8 a 
9. Starosta řekl, že je mu znám tamní stav, kdy si každý z nájemní-
ků těchto domů svévolně a bez jakéhokoliv souhlasu zabral obecní 
pozemky k výstavbě kůlen a skládkám dřeva. Obec má zájem tento 
stav zlegalizovat a každému z nájemníků pronajmout část pozem-
ků.

23. Závěr jednání
Starosta obce Antonín Marinov poděkoval všem přítomným zastu-

pitelům a občanům za účast a v 17.14 hodin jednání ukončil.

Zápis byl vyhotoven dne 18. 9. 2013

Ověřovatelé zápisu: Ing. Marek Janda, Štěpán Morong
Zapsal: Karel Svoboda

Starosta obce: Antonín Marinov

Přílohy zápisu:
1. Rozpočtové opatření starosty
2. Rozpočtové změny č. 200002/2013
(Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu nebo na adrese 

www.obecmalamorava.cz)

V deštivé sobotě 14. září 2013 se naším krajem prohnal zvláštní vlak Českých drah, vypravený z Olomouce do Králík, u příležitosto oslavy 
výročí 140 let někdejší Moravské pohraniční dráhy, vedoucí ze Šternberka do Dolní Lipky. Centrem oslav se stala právě železniční stanice 
Dolní Lipka, kde na cestující vlaku a návštěvníky akce čekalo hned několik výstav.      Foto Ondřej Chmelík



    - DEVÍTKA č. 5/2013 10

Jak Bedřich a Jan hledali zlato

Možnosti přivýdělku na venkově
Když jsme minulý rok začínali tento pro-

jekt, měli jsme sen, jak budeme úspěšní. Ale 
matka příroda nám ukázala, že včela je živý 
tvor a nelze si u ní nic naplánovat, jen je tře-
ba ji respektovat spolu s celou přírodou.

Potkala nás nepříjemná věc, ve včelstvu 
nám uhynula královna, což ostatní včelí spo-
lečenství ihned zjistila a naše oslabené včel-
stvo „vykradla“.

Stalo se tak hlavně proto, že královna uhy-
nula na konci července, a to už je pro včely 
chudé období. Mají v přírodě málo potravy, 
a tak jejich sběrací pud zesiluje. Když se v 
takové situaci naskytne slabé včelstvo, vybe-
rou mu zásoby.

Jarní med nebyl kvůli počasí, druhé medo-

vání taky nebylo, a tak jsme přišli o výdělek 
a zůstalo nám mladé včelstvo, které se tento 
rok rozvíjí.

Září je pro včelaře konec roku, můžeme 
tedy účtovat. Příjmy činily s dotací na včel-
stvo 133 Kč + 1 000 Kč za prodej medu, který 
si zákazník minulý rok předplatil. Ten jsme 
však nedodali a dodávku dohodli na příští 
rok. Výdaje celkově činily 796 Kč. Na účtě 
nám zůstalo 337 Kč, na příští rok ale máme 
pohledávku 10 kg medu. Mladé včelstvo 
jsme přikrmili na zimu, na což jsme spotře-
bovali 8 kg cukru za 184 Kč a doufáme, že v 
dalším roce bude lépe.

Petr Mahel

Byli dva bratři, pracovití a houževnatí 
chlapíci. Starší se jmenoval Bedřich a mladší 
Jan. Žili spolu svorně, pomáhali si s prací a 
starali se jeden o druhého, když je navštívila 
nemoc. Jednou se Bedřich vrátil z hospody a 
vyprávěl Janovi, že se pod horami nad říč-
kou Krupou objevilo zlato. Vyprávění nedalo 
bratrům spát. Ráno se rozhodli, že půjdou 
také hledat zlato do toho Zlatého Koutu a 
zkusí svoje štěstí.

Vypravili se tedy do vzdálených hor. Vzali 
s sebou sekyry, kladiva velká i malá a ostatní 
nářadí potřebné na stavbu. Pořídili si želez-
nou pánvičku se špičatým dnem, přibalili 
konopná lana a vydali se na cestu. Rozhlíželi 

se po krajině a vybrali si místo pod prudkým 
svahem, kterým protékal malý potok. Tady 
začali pracovat. Vystavěli dřevěné koryto, 
které odvádělo vodu z potůčku, postavili 
dřevěné koleso, které přes soustrojí pohá-
nělo stoupu na drcení kamene. Potom začali 
kopat zlatonosný kámen, naháněli všechno 
do dřevěného koryta, pustili korytem vodu i 
s kamením do stoupy, kde se kamení drtilo 
na písek a dalším korytem se písek odváděl 
zpět do potůčku. Bratři nabírali písek želez-
nou pánvičkou a odplavovali ten lehký a na 
dně pánvičky zůstávaly těžké zlaté valouny 
a malinké zlatěnky.

Někdy měli štěstí, zlata bylo víc, ale byly 

dny i týdny, kdy všechno jejich lopotění vyšlo 
naprázdno a na dně pánve nenašli ani sebe-
menší zrníčko zlata. Tak se ve stráni dřeli a 
zlata přibývalo jen pomalu.

Jednou večer k nim přišel podivný muží-
ček. Vyptával se, kdo jsou a co tu dělají. 
Bedřich a Jan mu vyprávěli, že dříve žili na 
Malé Moravě, ale nyní zkoušejí štěstí ve Zla-
tém Koutě (a my dnes víme,že se to místo 
jmenuje Staré Město).

Mužíček jim řekl: „Když budete spolu stá-
le dobře hospodařit a o vše se spravedlivě 
dělit, pomohu vám. Ukážu vám, kde je ten 
nejbohatší zlatonosný kámen. Já jsem stráž-
ce zlatých pokladů pod zemí a jmenuji se 
Zlatomír.“

Bratři mu vše slíbili a Zlatomír jak rychle 
přišel,tak také odešel.

Přišla noc. Bedřich nemohl usnout. Závist 
a chamtivost mu zaslepily oči. Pomyslel si: 
„Já jsem starší, já musím mít víc, mám na to 
právo prvorozeného syna.“

Druhý den zase pilně pracovali, ale když 
nastal večer a dělili se o výtěžek, nechal si 
Bedřich zlatých valounků víc. Stejně se stalo 
i druhý i třetí večer.

Zlatomír, který chování Bedřicha pozoro-
val, se velice rozzlobil. Nechal všechno zlato 
klesat hlouběji a hlouběji do země. Bratři se 
stále snažili. Kopali hlubší a hlubší jámu, 
ale zlato již nenašli. Navždy se propadlo do 
hlubiny země a od té doby zlato ve Zlatém 
Koutě již nikdo nenašel.

Milena Brňáková

Úděl
R. Trávníčková

Muži a ženo, bolesti,
postůjte.
Zavážu fáčem vaše bolavá místa,
ošetřím vaše krvavé rány,
pomůžu vám vstát.

Muži a ženo, zlá strasti
postůjte.
Pozvu vás dál a nakrmím,
umyju a uložím,
pohladím a nechám snít.

Tady už můžete být.

Bez ozvěny
R. Trávníčková

Jako se k ránu ztratí sen,
tak se mi ztratil-
můj bílý den
v té temné noci,
neslyšet ani ozvěnu v krocích
jen ticho
ticho
a čas.
Jako když na podzim odletí ptáci
a po nich přijde mráz…



DEVÍTKA č. 5/2013 - 11

Milé děti,
přichází podzim. Sluníčka ubude, deště přibude. Trylky zpěvavých ptáč-

ků uslyšíme řidčeji a stále méně, až je nakonec vystřídá krákoravý hlas 
černých vran. Od strnišť zafouká studený vítr, který zchladí naše horká 
čela, rozpálená létem. Vypadá to smutně. Když se ale zastavíte a vdechne-
te tu atmosféru, je v ní mnohem víc. Je v ní pronikavá vůně chladnoucího 
vzduchu a podzimních ohňů, klid, utišení emocí a všeho rozbouřeného, 
konejšivá melancholie, hojivé přítmí, uklidňující barvy. Jedním slovem 
podzim je mlčenlivý a chápající společník, který tiší naše duše. Příroda 
dostává barvy, které nás každým rokem vždycky znova překvapí tím, jak 
ji zkrásní. A tak si myslím, že podzim není ani smutný, ani bez nálady. Je 
jen na nás, jak se na něj dokážeme podívat.

Podzim

Proč je listí na 
stromech na podzim 

barevné?
Dokud jsou listy stromů a keřů zele-

né, je to proto, že obsahují zelené bar-
vivo, zvané CHLOROFYL. Chlorofyl se 
však na podzim začne v listech postup-
ně rozkládat. Na jeho rozklad mají vliv 
venkovní teploty a spolu s nimi složitý 
chemický děj, který v listech probíhá 
a vyživuje celou rostlinu – tzv. FOTO-
SYNTÉZA. Ztrácející se chlorofyl uvol-
ní místo pro jiná barviva, která byla 
dosud v listech ukrytá. Je to žlutý XAN-
TOFYL, fialový ANTOKYAN či červený 
KAROTEN. Jejich vzájemnou kombi-
nací pak vznikají všechny ty krásné 
barvy, celá barevná tvář podzimu. Pro-
tože tato nová barviva jsou odolnější 
než chlorofyl, vydrží na listech po celou 
dobu, až než opadají.

A kdyby vám na podzim přece jen 
někdy zabylo trošičku smutno, zazpívejte 
si naši písničku a vymalujte ptáčka:

Odpověď na hádanku z minulého 
čísla: pečivo se jmenuje rohlíky.

Připravili
R. Trávníčková a Petr Mahel
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Vojtíškovský závin
Ingredience: 6 brambor, 500 g cibule, 

100 g vepřového sádla, malou sklenici 
sterilovaného zelí, 4 vejce, 1 lžíci mou-
ky, 100 ml kysané smetany, mléko, sůl.

Brambory uvaříme a připravíme z nich 
hustou bramborovou kaši, do které přimí-
cháme syrová vejce. Povařené sterilované 
zelí slijeme a přidáme k němu nadrobno 
pokrájenou usmaženou cibulku. Bramboro-
vou kaši rozložíme na pomoučeném vále a 
rozetřeme na ni dušené zelí. Bramborový 
plát opatrně zabalíme a utvoříme šišku. 
Tu přendáme na pekáč vymazaný sádlem a 
pečeme v troubě.

Ološovské houby
Ingredience: 500 g brambor (vařené), 

250 g anglické slaniny, 8 vajec, 1 cibu-
li, 250 g houby, olej, sádlo, kmín, sůl, 
pažitku, petrželovou nať.

Houby očistíme, nakrájíme na kousky, 
osolíme, posypeme kmínem a na sádle podu-
síme do měkka. Ve větším hrnci osmahneme 
na oleji drobně nakrájenou cibuli a anglic-
kou slaninu nakrájenou na kostky. Ke směsi 
přidáme dušené houby a ještě chvíli smaží-
me. Pak přidáme vařené studené brambory 
nakrájené na plátky, podle chuti pokapeme 
olejem, osolíme, opepříme, promícháme a 
zalijeme rozšlehanými vejci. Nakonec vše 
dáme do zapékací mísy a zapečeme v troubě, 
až pokrm zezlátne. Před podáváním posype-
me sekanou pažitkou nebo petrželovou natí 
a podáváme se zeleninou.

Vážené čtenářky,
podzim tu máme v plné síle. V lesích se v těchto dnech konají houbařské žně. I když 

tento rok zatím nebyl na houby příliš bohatý, kdo opravdu chce a oplývá trpělivostí, 
nakonec najde. Ať už je v košíku méně či více pokladů, houby jsou pěkný dar lesa a dají 
se využít různými způsoby. Někdo je sbírá pro radost a pro přátele, jiný pro zpestření 
jídelníčku, někdo si je suší až na zimu. Tímto článkem Vám opět chceme dát inspiraci, 
jak si přivydělat.

Prodej jedlých hub
Nejběžnější čerstvé houby se vykupují 

od 100 do 200 korun za kilo, sušené hou-
by pak od 400 do 600 korun za kilo.

Když chcete houby kupovat, dejte si dob-
rý pozor od koho. Houby smějí prodávat jen 
obchodníci, kteří mají speciální osvěd-
čení o znalosti hub. Nejběžnější čerstvé 
houby seženete nejčastěji od 200 do 400 
korun. Sušené houby jsou zpravidla deset-
krát dražší.

Kdo může s houbami obchodovat?
S houbami lze obchodovat jako s jinými 

potravinami. Obchodování je však regu-
lováno zákony a vyhláškami. Prodejci, 
kteří chtějí obchodovat s houbami, musí mít 
zkoušku ze znalosti hub a oprávnění k pod-
nikání. Podle českého práva lze prodávat jen 
některé druhy – tzv. tržní houby.

Třídění tržních hub
Podle vyhlášky č. 153/2003 Sb., která sta-

novuje požadavky pro čerstvé ovoce a čers-
tvou zeleninu, zpracovávané ovoce a zpraco-
vávanou zeleninu, suché skořápkové plody, 
houby, brambory a výrobky z nich, jakož 
i  další způsoby jejich označování. Seznam 
tržních hub je uveden v příloze č. 13.

Houby volně rostoucí
Destice chřapáčová (Descina perlata)
Smrž obecný (Morchella esculenta)
Smrž špičatý (Morchella conica)
Kotrč kadeřavý (Sparassis crispa)
Kuřátka žlutá (Ramaria flava)
Lišák zprohýbaný (Hydnum repandum)
Liška obecná (Cantharellus cibarius)
Liška bledá (Cantharellus pallescens)
Stroček trubkovitý (Craterellus cornucopioides)
Krásnoporka mlynářka (Albatrellus ovinus)
Krásnoporka žemlička (Albatrellus confluens)
Choroš šupinatýChoroš šupinatý (Polyporus 

squamosus)
Hřib dutonohý (Boletinus cavipes)
Hřib hnědý (Boletinus badius)
Hřib sametový (Boletus fragilipes)
Hřib koloděj (Boletus luridus)
Hřib kovář (Boletus erythropus)
Hřib smrkový (Boletus edulis)
Hřib dubový (Boletus reticulatus)
Hřib plstnatý (Boletus subtomentosus)
Hřib klouzek strakoš (Suillus variegatus)
Klouzek bílý (Suillus placidus)
Klouzek kravský (Suillus bovinus)
Klouzek obecný (Suillus luteus)
Klouzek sličný (Suillus elegans)

Klouzek zrnitý (Suillus granulatus)
Klouzek slizký (Suillus aeruginascens)
Kozák březový (Boletus scaber - Leccinum 

scabrum)
Kozák habrový (Boletus (Leccinum) carpini)
Křemenáč březový (Boletus (Leccinum) ver-

sipelle)
Křemenáč osikový (Boletus aurantiacus - 

Leccinum aurantiacum)
Bedla červenající (Macrolepiota rhacodes)
Bedla vysoká (Macrolepiota procera)
Čirůvka dvojbarvá (Lepista saeva)
Čirůvka fialová (Lepista nuda)
Čirůvka havelka (Tricholoma portentosum)
Čirůvka zelánka (Tricholoma equestre)
Čirůvka májovka (Calocybe gambosa)
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)
Hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius)
Líha nahloučená (Lyophyllum decastes)
Líha klubčitá (Lyophyllum fumosum)
Líha srostlá (Lyophyllum connatum)
Ryzec pravý (Lactarius deliciosus)
Ryzec borový (Lactarius pinicola)
Ryzec smrkový (Lactarius deterrinus)
Slizák mazlavý (Gomphidius glutinosus)
Sluka svrasklá (Rozites caperata)
Špička obecná (Marasmius oreades)
Václavka obecná (Armillaria mellea)
Strmělka mlženka (Clitocybe nebularis)
Žampion zahradní (Agaricus hortensis)

Žampion pochvatý (Aqaricus bitorquis)
Žampion polní (Aqaricus campester)
Žampion lesní (Aqaricus silvaticus)
Žampion hnědý (Aqaricus brunescens)
Hřib borový (Boletus pinophylus nebo Boletus 

pinicola)
Holubinka bukovka (Russula heterophylla)
Holubinka černající (Russula nigricans)
Holubinka kolčaví (Russula mustelina)
Holubinka mandlová (Russula vesca)
Holubinka namodralá (Russula cyanoxantha)
Holubinka nazelenalá (Russula viresceus)
Holubinka olivová (Russula olivacea)
Holubinka osmahlá (Russula adusta)
Holubinka zlatožlutá (Russula aurata)

Připravil
Petr Mahel
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Skřítci
To byste prostě nevěřili, kolik podivnejch 

potvůrek se kolem nás vyskytuje. Někteří je 
viděj, když ne stále, tak alespoň vobčas. Já je 
ale nevidím, přesto vím, že jsou a jsou to vět-
šinou potvory děsně škodolibý. Aby bylo jasno, 
mluvím vo skřítcích. Mám s nimi totiž svoje 
zkušenosti, protože si na mě zasedli, jinak si 
to nedovedu vysvětlit. Ale proč zrovna na mě? 
Myslíte si, že kecám, protože skřítci patřej tak 
akorát do pohádek a žádnej racionálně uvažu-
jící člověk na ně nevěří. Omyl, dámy a pánové, 
jsou i kolem vás, a je jich celé stádečko, ale co 
to melu, nejsou přece žádný zvířátka. Pardon 
podivní tvorečkové, tak ne stádečko, ale sku-
pinka.

Pokud se vám něco nedaří, není to vaše 
nešikovnost, ale může za to zcela nepochybně 
skřítek. „Jak se to pozná?“ můžete namítnout. 
Úplně jednoduše. Uvedu vám pár názorných 
příkladů.

Je nádherný sobotní den a vám se už od rána 
chce dělat nějakou zajímavou činnost, třeba si 
v klidu přečíst u kávy noviny a vykouřit u toho 
nějaký to cigárko. Najednou se z vedlejšího 
pokoje ozve naštvanej hlas vaší drahé polo-
viny: „Zasekla se žaluzie, co tam zase děláš?“ 
„Co to má společnýho se skřítky?“ můžete si 
pomyslet, ale hned uvidíte. Chvíli to ječení 
ignorujete, protože nemáte dokouřený žvárko 
a máte nedočtenej článek, vo já nevím čem, tak 
třeba školství na Islandu, a je vopravdu zají-
mavej. Ale ječení postupně sílí a je prokládáno 
větami popisujícími nějakýho lempla, kterým 
nemůžete bejt vy, protože každej přece ví, že 
jste nesmírně pracovitej. A i když se někdy zdá, 
že nic neděláte, z hlavy vám vystupuje hustej 
dým vod toho, jak přemejšlíte, co ještě doma 
vylepšit. Tipnete nedokouřený cigáro, švih-
nete s novinama a jdete „velmi ochotně“ zjis-
tit, co se děje. Následuje sáhodlouhej seznam 
vašich nedodělků, abyste jej přerušili, zmizíte 
raděj v dílně, kde hledáte příslušný propriety, 
potřebný pro uspokojení naštvaný manželky. 
A teď to přijde, tady budete mít první kontakt 
se skřítkem. Potřebujete malý kladívko, který 
vod nepaměti máte na jednom místě poličky a 
vono tam prostě není. Hledáte a hledáte, pro-
lezete celou dílnu a nikde nic. Hlas z vedlejší 
části domu říká cosi vo tom, „Kde jste tak dlou-
ho?“, protože každej jinej chlap by to už měl 
dávno vopravený, jenom vy se se vším tak prčí-
te. Když vzdáte veškerou naději, že kladívko 
vobjevíte, a jste rozhodnutej tlouct do hřebíč-
ku kombinačkama, vobjeví se zcela nečekaně 
v bedýnce s jablky. Přece nejsem takovej idiot, 
abych je dal k jablkům! To je nad slunce jasný, 
že to mohl udělat pouze hodně škodolibej skří-
tek, ale žena vo tom silně pochybuje, asi na 
skřítky nevěří a je přesvědčená, že jste neje-
nom lempl, ale ještě pěknej bordelář. Skřítko-
vi to ale nestačí a hodlá vás ještě štvát dál. 
Naleznete další věci, který potřebujete, rozdě-
láte vokno a snažíte se přitlouct malým hře-
bíčkem uvolněnej držák žaluzie. Skřítek vám 
ale vloženej hřebíček shodí na zem. Myslíte 
si, že na plovoučce jej musíte snadno najít, ale 
vomyl, někam vám zapadl. I když se plazíte 
po zemi jako beznohej Meresjev, hřebíček jako 
na sviňu nenajdete. Jdete do sklepa pro novej, 
vobouváte si papuče a najednou vás něco bod-
ne do palce. Zařvete jak hodně naštvanej tur. 
Vyzujete papuč a hřebíček máte zabodnutej 
do prstu. Vnímáte skřítka, jak se vám někde 
poblíž šklebí. Nejhorší ale je, že nevíte, kde 
stojí, jinak by dostal letícím kladívkem po šišce 
a vám by se trochu ulevilo. A když už si mys-
líte, že je všechno v  cajku, hřebíček má snahu 

opět vypadnout, a protože je krátkej, držíte jej 
těsně u hlavičky. Drobným úderem chcete ťuk-
nout na hlavičku a ta sviňa skřítek vám drbne 
do ruky zrovna v kritickým vokamžiku a vy se 
jebnete do prstu. Vnitřní klid vobnovíte pouze 
hlasitým zvoláním: „Ku...!“ Ale stejně si moc 
nepomůžete, prst vás stejně bolí jak sviňa a 
začíná vopuchat.

Tak tohle byl jeden druh skřítka, nazveme 
jej dejme tomu skřítek domácí, ale jsou i jiní, 
například skřítek venkovní, někdy má taky 
nepřesnej název skřítek zahradní. A co vám 
může ta potvora udělat, když venku nic nedě-
láte? No to byste se divili, je to taky pěknej 
zákeřník. Jdete za jasnýho slunečnýho dne po 
rovný cestě, po který jste čampali snad tisíc-
krát a najednou se rozplácnete, jak dlouhý tak 
široký. Prodřete si nový kalhoty, praštíte se do 
ploutví a ještě hubou vlítnete do lejna, který 
tam asi vyprodukoval ten škodolibej hajzlík. 
Přemýšlíte, proč se vám to stalo? A odpověď 
je úpně jasná, protože ten venkovní skřítek na 
místo, kde nejsou žádný stromy, pohodil jake-
jsi debilní pařez.

Ale ze všeho nejhorší jsou permoníci. Je jich 
na vás šíleně moc, jsou to mrchy děsně vorga-
nizovaný a bohužel mají kladívka. Každej, kdo 
mě zná, ví, že nejsem žádnej vopilec, v pod-
statě piju tak vobden. Výjimečně se zadaří, že 
krapínek přeberu. V den, kdy piju, je to super, 
ale další ráno je za trest. Škopek vám třeš-
tí, nejraděj byste jej urvali a hodili psovi. Do 
hlavy vám vlezlo asi tisíc permoníků a kutají 
vám do květáku, co máte v palici, těma svejma 
hnusnejma kladívkama. V zoufalství hledáte 
nějakej prášek proti bolesti, ale tak akorát 
zjistíte, že poslední jste snědl minulej týden, 
kdy jste se opět zcela výjimečně namazal. A 
permoníci jsou dnes vopravdu odporně praco-
vití, asi doháněj skluz z minulýho týdne, kdy 
byli vomámení jakýmsi práškem. Jednou jsem 
už fakt nevěděl, jak se těch fachmanů zbavit. 
Utopím je v jezírku, spásně mě napadlo. Poto-
pil jsem se ke dnu a asi minutu nedejchal. Když 
už sem začínal vidět vobrysy světelnýho tune-
lu, ti hajzlíci přestali kutat. Rozhodnul jsem se 
vynořit, protože nejsem žádnej masovej vrah. 
A co myslíte, že bylo dál? No zase kutali.

Jestli si i po týhle mojí přednášce ještě 
někdo myslí, že skřítci neexistují, tak je úplně 
natvrdlej.

Stanislavský
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Starý Röttel
(Hororová povídka)
Byl hezký slunečný den, a tak si přátelé 

Arnošt, Karel a Franta vyrazili ven...
„Kamarádi, tak jsem si vzpomněl, zná-

te tu historku o tom starým Röttelovi, jak 
měl místo ruky protézu celou ze zlata a 
s tou byl pak pohřben?“ zeptal se Karel 
přátel. „Já je, že bychom si to mohli ově-
řit, ne?“

Arnošt s Frantou souhlasili a napláno-
vali schůzku na tutéž noc. Krumpáče a 
lopaty s sebou!

Jasný večer, měsíc v úplňku... a hřbi-
tov, kde byl pohřben Röttel.

„Tak do toho, začneme kopat,“ zavelel 
Franta a začali...

„Húúú, húúú,“ ozvalo se nad nimi.
„Kluci, já, já, já s tím nechci mít nic spo-

lečného, nebojím se, ale mám obavy, aby 
nás nezavřeli za vykrádání hrobu. Proto 
jdu pryč, dokončete to, to, to sami!“ s těmi 

slovy Arnošt odhodil krumpáč a odešel.
„Strašpytel,“ řekli si Karel a Franta a 

pokračovali dál.
Po chvíli se ozval dutý zvuk dřeva.
„Rychle, Franto, kopej!“ to bude určitě 

ta rakev, budou z nás boháči!“
Odhrabali zbytky hlíny, otevřeli rakev. 

Prach, kostra, překřížené ruce... a zlatá 
protéza!

Karel rychle protézu odlomil a schoval 
do pytle. Zavřeli rakev a zahrabali hrob. 
Za chvíli byli hotovi, vzali krumpáče, lopa-
ty, pytel a odešli, aniž by je někdo viděl.

Další den se oba kamarádi radovali ve 
svém společném bytě, že na pověsti bylo 
něco pravdy. Ten večer...

„Franto, prosím tě, hlídej dnes přes noc 
tu protézu. Já musím odjet na důležitou 
schůzi. Dík a ahoj!“ Franta přikývl.

Ten večer se Franta díval dlouho na 
televizi. Hodiny odbíjeli půlnoc. V ten 

okamžik zhaslo světlo a televize.
„ A kruci, zase vypli proud!“ Franta ale 

zůstává stále sedět v křesle úplně v kli-
du. Vtom se ozve skřípot dveří a v nich se 
objevila kostra starého Röttela.

„Vrať mi mou ruku! Vrať mi mou 
ruku!“ stále opakoval kostlivec a blížil se 
k  vystrašenému Frantovi. Chudáka Fran-
tu z toho ranila mrtvice, kostlivec zmizel.

Druhý den se vrací Karel.
„Ahoj Franto, tak co, jak ses měl?“... 

„Franto, Franto?“ Karel všude po bytě 
hledá Frantu... a v obývacím pokoji ho 
vidí ležet na podlaze.

„Probůh, Franto, co se ti stalo, Fran-
to?!!!“ Ale Franta nehybně leží, je mrtev. 
Karel ho položil na postel a přikryl pro-
stěradlem. Zítra bude muset hlídat sám, 
přece to neřekne na policii, vždyť kradl!

 Karel se ten večer také dlouho díval na 
televizi. Půlnoc, opět skřípot dveří a Karel 
se vyděšeně obrací... Kostlivec!

„Vrať mi mou ruku! Vrať mi mou ruku!“ 
Karel nehybně stojí, kostlivec se přibližu-
je, vyděšeného Karla záhy škrtí...

Po dvou dnech se Arnošt zvědavě jde 
podívat na své přátele, jak se jim daří. Je 
odemčeno...

„Kluci, Karle, Franto, to jsem já, 
Arnošt!“ Hledá po bytě a uvidí na zemi 
Karla.

„Karle, co se ti stalo?!“ na krku uvidí 
stopy po škrcení. Vtom si všimne něčeho 
na posteli. Odkryl prostěradlo. Franta!

„Probůh!“ zvolal Arnošt. Co teď? Lidi 
ho viděli, jak sem jde. Odjinud zavolal 
policii a celý neuvěřitelný příběh jim sdě-
lil. Neví, co je s jeho kamarády. Policisté 
dům prohledali, ale žádnou zlatou proté-
zu nenašli. Zajeli tedy na hřbitov.

Kopali, otevřeli rakev a... prach, kostra, 
překřížené ruce a zlatá protéza na svém 
místě...

Eva Juránková
studentka Gymnázia Králíky

časopis Géčko, 2002

Poté co jsem před více než deseti lety 
vyprávěl tento smyšlený příběh svým star-
ším dcerám, abych jim ukrátil dlouhý 
pochod od vlaku k našim na Vojtíškov, 
jsem si neodpustil zavést je na hřbitov a 
ukázat jim největší náhrobek. S překva-
pením v očích na něm četli jméno „Alois 
Röttel“. Na chvíli jistě zapochybovaly, jest-
li jsem si ten příběh opravdu jen vymyslel. 
Považoval jsem ale za nutné jim říct, že 
pan Röttel měl naopak „zlaté ruce“ a patřil 
k těm nejváženějším občanům ve Vojtíško-
vě, a že byl dokonce poslance Moravského 
zemského sněmu.

Překvapení jsem však po čase neušel 
ani já. To bylo na radnici v Králíkách, 
když se v mé kanceláři objevil pan Částek 
a s ním vnuk pana Röttela. Hezky jsme si 
spolu popovídali. Povídku, kterou sepsala 
má dcera, jsem mu věnoval a on byl rád, 
že vzpomínka na jeho dědečka žije mezi 
lidmi alespoň jako příběh o strašidle. Ne, 
nebojte se. Žádnou zlatou ruku po mně 
vracet nechtěl...

Arnošt Juránek
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Po výhře nad Brníčkem debakl v Kamenné

Pozvánka na fotbal

Po odloženém prvním kole byla 18. srpna rozehrána podzimní část 
soutěže A2A REDMAN – III. třída mužů, skupiny A. Naši fotbalisté 
do soutěže vstoupili výborně, vítězstvím v Rudě nad Moravou. Pora-
zit se jim doposud podařilo v Brníčku a uhrát remízu s Bohdíkovem. 
Sedm bodů stačí zatím na devátou příčku v tabulce. Na poslední 
utkání do Lesnice sice naši fotbalisté nepřijeli, ale věřme, že se jim 
podaří svůj výsledek před zimní přestávkou v dalších čtyřech střet-
nutích ještě vylepšit.

Ruda nad Moravou B – Malá Morava 2:3 (75 diváků. Bran-
ky: Mitáš Marcel, Pospíšil Radek - Mišálko Antonín, Tóth Michal, 
Schweidler Tomáš; Rozhodčí: Beran Jiří; ŽK: Fišer Ivo - Mišálko 
Antonín, Zerzán Pavel, Tóth Martin)

Malá Morava – Štíty B 0:3 (40 diváků. Branky: Brokeš Tomáš, 
Petrmann David, Sopel Patrik; Rozhodčí: Šild Jindřich; ŽK: Morong 
Marek, Zerzán Pavel, Tóth Michal - Sopel Patrik)

Jedlí – Malá Morava 5:0 (50 diváků. Branky: Odstrčil Jan 2, 
Bartášek Josef 2, Smékal Vojtěch; Rozhodčí: Trávníček Miroslav; 
ŽK: 0 - Jurka Tomáš, Új Ladislav)

Malá Morava – Brníčko 5:0 (42 diváků. Branky: Mišálko Anto-
nín 2, Tóth Michal 2, Schweidler Tomáš; Rozhodčí: Šula Oldřich; ŽK: 
Tóth Michal, Schweidler Tomáš – 0)

Kamenná – Malá Morava 10:2 (23 diváků. Branky: Berka Ond-
řej 5, Panák Rudolf, Dronski Pavel, Kopp Radek, Habich Martin, 
vlastní - Marčan Vladimír, Jurka Tomáš; Rozhodčí: Iša David; ŽK: 0 
- Új Ladislav, Zerzán Pavel, Morong Marek, Tóth Martin, Habarta 
Luděk)

Malá Morava – Bohdíkov B 1:1 (68 diváků. Branky: Hulín Josef 
- Novotný Lukáš; Rozhodčí: Zahradníček Miroslav)

Lesnice B – Malá Morava 3:0 kontumačně (tým Malé Moravy 
na zápas nepřijel)

Tabulka po sedmi odehraných kolech:
   1. Nový Malín 7 5 0 2 19:10 15
   2. Štíty B 7 5 0 2 14:13 15
   3. Lesnice B 7 4 2 1 12:1 14
   4. Vikýřovice B 7 4 1 2 17:13 13
   5. Bratrušov 7 4 1 2 15:13 13
   6. Jedlí 7 3 2 2 16:6 11
   7. Kamenná 7 3 2 2 23:15 11
   8. Ruda n. M. B 7 2 1 4 14:17 7
	 		9. Malá Morava 7 2 1 4 11:24 7
 10. Rapotín B 7 1 2 4 15:15 5
 11. Bohdíkov B 7 1 2 4 7:16 5
 12. Brníčko 7 1 0 6 8:28 3

Ještě v říjnu máte možnost povzbudit malomoravské fotbalisty 
v  boji za lepší umístění v podzimní části soutěže REDMAN, III.  tří-
dy mužů, skupina A. Tři utkání hrají na svém hřišti v Podlesí. Zde 
je naše pozvánka:

 5. 10. v 15.30 hod. Malá Morava – Bratrušov
 13. 10. ve 14.30 hod. Rapotín B – Malá Morava
 19. 10. v 15.00 hod. Malá Morava – Nový Malín B
 26. 10. ve 14.30 hod. Malá Morava – Vikýřovice B

Letošní léto bylo nebývale horké, teploty často překračovaly tropickou třicítku. Nejen lidé vyhledávali stín, ale služby vypovídal i jinak 
drsný hlídač.                    Foto Petr Mahel

Také letos se na Vysoké konala pravidelná zářijová Drakiáda. 
Snímek pohledu k nebesům na třepetajícího se draka ve větru je 
z  loňského ročníku.       Foto Libor Lužík


