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Zasedání obecního zastupitelstva
V závěru volebního období na posledním veřejném
zasedání konaném 22. září 2014 obecní zastupitelstvo
provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
a podle schváleného programu projednalo záležitosti
obce a k nim přijalo příslušná opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
* Rozpočtové opatření číslo 7 a pověřilo starostu obce
k provedení rozpočtového opatření pro vyrovnaný
rozpočet k termínu konání ustavujícího zasedání
obecního zastupitelstva po komunálních volbách 2014.
* Uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky na pozemku par.č. 702/1
v k.ú. Karlov pod Pradědem. Stavebník: RNDr. Alexander Skácel, bytem Ostrava – Zábřeh.
* Podle příslušného zákona o územním plánování schvaluje zadání změny číslo 5 územního
plánu obce. Jedná se o rozšíření areálu Kopřivná v Malé Morávce a pozemky pod rekreačním
zařízením Soliter v Karlově pod Pradědem.
* Smlouvu o nájmu fotbalového hřiště a přilehlých pozemků o celkové výměře 9497 m2. Doba
pronájmu od 1.9.2014 do 31.12.2017. Nájemné: 4,- Kč/m2, celkem ročně 37 988 Kč.
Pronajímatel (vlastník pozemků): Ferrum Form, s.r.o., Malá Morávka.
* Poskytnutí „stabilizačního“ příspěvku (daru) pro každé dítě zapsané od 1.9.2014 ke školní
docházce na Základní škole Malá Morávka. Příspěvek je stanoven částkou 5 000 korun za
každé dítě a bude obecním úřadem vyplacen zákonnému zástupci dítěte po předložení
potvrzení od základní školy o tom, že za své dítě částku 5 000 korun uhradil ve formě nákladů
na obědy, školní potřeby, platby za vzdělávání ve školní družině nebo úhrady nákladů
spojených s výcvikem plavání, lyžování, se školními výlety, exkurzemi, návštěvy divadel apod.
Dar bude zákonnému zástupci dítěte poskytnut na konci školního roku za předpokladu, že
nebude mít dluh vůči základní škole ani obci.
* Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 10 400 Kč z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na zabezpečení akceschopnosti místní jednotky sboru dobrovolných hasičů a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
* Přijetí daru na základě darovací smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a obcí Malá
Morávka. Předmětem daru je kompletní vzduchový izolační přístroj s otevřeným okruhem
včetně tlakové kompozitní láhve a ochranné masky. Účetní hodnota přístroje je 79 098 korun.
Starosta obce pověřen k podpisu smlouvy.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
* Zprávu o stavu přípravy stavby stanice Horské služby okrsku Karlov pod Pradědem
(pozemek naproti restaurace Stodola v Karlově pod Pradědem). Starosta obce pověřen
k dojednání podmínek realizace stavby a prodeje stavbou dotčeného pozemku.
Obecní zastupitelstvo ruší:
* Předkupní právo k bytové jednotce Malá Morávka č.p. 196, bytová jednotka číslo 8.
Žadatelem o zrušení předkupního práva je nový vlastník bytu: Jiří Lehký, Úvalno č.p.339.

INFORMACE
Občané si zvolili obecní zastupitelstvo
V komunálních volbách pro čtyřleté volební období v letech 2014
až 2018 kandidovalo do devítičlenného zastupitelstva v Malé
Morávce celkem 45 kandidátů (28 mužů a 17 žen) ze tří sdružení
nezávislých kandidátů, sdružení STAN, NK a jedné politické strany.
Voleb ve dnech 10. a 11. října 2014 se zúčastnilo celkem 354 občanů
– voličů, tj. 59,3%.
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V ý s l e d k y v o l e b - účast voličů a hlasování
Volby do obec. zastupitelstva M.Morávka Karlov
Počet zapsaných voličů:
519
78
Hlasovalo voličů:
300
54
Počet platných hlasů:
299
54

Obec
597
354
353

Kandidáti sdružení nezávislých kandidátů a strany ČSSD obdrželi hlasů:
1. Za budoucnost občanů: 1094 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov
Ondřej Holub
192
31
Iveta Vlčková
172
26
Willi Glatter
98
20
Andrea Kožíšková
103
19
Dagmar Balážová
87
16
Norbert Rotter
88
20
Milan Pospíšil
72
6
Jaroslav Řezáč
67
6
Pavel Havlík
55
6

Obec
223
198
118
122
103
108
78
73
61

2. Obec pro občany: 638 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Stanislav Hýbner
78
24
102
Jaroslav Lukeš
78
15
93
Martina Brachtlová 79
20
99
Helena Ficová
31
12
43
Miroslav Kučera
65
8
73
Ivana Malaníková
25
9
34
Martin Haničák
52
9
61
Zdeňka Rončáková 75
18
93
Ivan Kolář
33
7
40

3. Za obnovu obce : 440 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Petr Vavrla
76
9
85
Martin Batěk
54
8
62
František Novák
65
13
78
Tomáš Cejnek
32
3
35
Ivana Glatterová
29
10
39
Jan Červenka
24
0
24
Marie Žídková
46
5
51
Zdeněk Kuba
24
10
34
Vladimíra Babčáková 31
1
32

4. Česká strana soc. demokrat.: 406 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Zdeňka Marková
61
12
73
Irena Neoralová
48
6
54
Pavlína Konečná
54
7
61
Josef Fanc
38
9
47
Jakub Krejčí
27
4
31
Oravcová Partschová 36
2
38
Vít Pavelka
43
3
46
Lumír Martiník
23
2
25
Jaromír Cejnek
29
2
31

5. VRABEC V HRSTI: 361 hlasů
ObecKandidát
M.Morávka Karlov
Andrea Honigová
33
9
42
Patrik Pleský
62
17
79
Miluše Kulhavá
64
14
78
Zdeněk Pavelka
vzdal se kandidatury
Petr Mlýnek
27
10
37
Vítězslav Stavař
32
9
41
Vojtěch Kozmér
29
3
32
Miroslava Šíblová
20
4
24
David Konečný
22
4
26
Volební komise v Karlově

Za předpokladu přímých voleb by ve volbách uspěli
kandidáti, kteří dostali od voličů nejvíce hlasů. Volební zákon
však upřednostňuje zásadu poměrného zastoupení stran
a sdružení.
Na základě těchto kritérií byli do obecního zastupitelstva
zvoleni:
Hlas Martiny Onderkové
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Sdružení č. 1 „Za budoucnost občanů“: Ondřej, Holub, Iveta Vlčková, Ing. Willi Glatter
a Bc. Andrea Kožíšková DIS
Sdružení č. 2 „Obec pro občany“: Stanislav Hýbner a Mgr. Martina Brachtlová
Sdružení č. 3 „Za obnovu obce“: Petr Vavrla
Sdružení č. 4 „Česká strana sociálně demokratická“: Ing. Zdeňka Marková
Sdružení č. 5 „VRABEC V HRSTI“: Ing. Patrik Pleský
Nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu přejeme v nastávajícím čtyřletém volebním
období hodně elánu a tvořivé práce ve prospěch dalšího rozvoje obce a spokojenosti občanů.
Volební tečka
Máme to za sebou, především ti, kteří přišli k volebním urnám. Pro mě a jistě i pro mnohé
nebylo žádným překvapením, že absolutním vítězem voleb v naší obci se stal dosavadní
starosta obce Ondřej Holub, který od voličů získal 223 hlasů, což představuje 63%
hlasujících občanů. Potvrdilo se známé pravidlo, že při účtování jsou vždy rozhodující
dosažené výsledky. Je nutné objektivně přiznat, že zásluhou obecního zastupitelstva a jeho
starosty obec vyřešila závažnou finanční situaci, mnohé problémové záležitosti a realizovala
v uplynulém volebním období několik prospěšných akcí a projektů z vlastních zdrojů
a z dotačních titulů. A občané tuto skutečnost dali najevo svými hlasy ve volbách.
V nedávných volbách v naší obci několik dní před jejich konáním probíhala agitační
kampaň, jako všude jinde. Setkání na volebním guláši bylo jistě lákavé, ale běžně pořádané
i v jiných místech. Čtyři letáky dorazily do většiny našich domácností. Informovaly nás o tom,
co se ve volebním období vykonalo a jaký program chce ta či ona strana nebo sdružení
v dalších letech splnit pro blaho občanů. Tyto předvolební sliby jsou obvykle samozřejmostí
a patří k volební agitaci pro získání hlasů od voličů. Avšak vést tuto agitaci nebo kampaň, jak
předvedl jeden leták, výroky znevažující reálné výsledky obce nebo pomlouvačné i nepravdivé
výpady proti některým rivalům na jiných kandidátkách, svědčí o něčem jiném. Úsudek
o morálním kreditu autorů těchto informací nebo-li dezinformací ponechávám čtenářům
k vlastnímu posouzení.
Občan má svůj selský rozum a umí posoudit různé pomíjivé a líbivé argumenty i rozlišit
plané sliby od reality. Naši voliči ve volbách uplatnili svůj vlastní rozum a rozhodli
o zastupitelích, u kterých předpokládají, že jejich důvěru nezklamou. I já jsem přesvědčen, že
výsledky jejich záslužné činnosti budou v následujícím volebním období pro prosperitu a další
rozvoj obce pozitivní. Nově zvoleným zastupitelům obce přeji, aby splnili očekávání svých
voličů v podobě svých volebních hesel „Za budoucnost občanů – Obec pro občany – Za
obnovu obce“. Ke splnění těchto cílů obec potřebuje iniciativního a aktivního starostu (byl
zvolen na ustavujícím zasedání), který v účinné spolupráci s obecním zastupitelstvem, členy
jeho komisí a výborů i s ostatními spolupracovníky budou všichni společně pokračovat na
dokončení rozdělaných akcí a nově plánovaných projektech. Držím vám všem palce!
Jaroslav Ringl

Rozhodnutí nebylo snadné
Je mně trochu smutno, že zejména určité zdravotní problémy mě
donutily k rozhodnutí, abych po sedmnácti letech ukončil svou
práci na vydávání Moráveckého zpravodaje (dále jen zpravodaj).
Za dobu od prosince roku 1997 jsme veřejnosti nabídli celkem 103
čísel zpravodaje, která obsahují přes patnáct set stránek různých
textů, fotografií a ilustrací. Dalo by se říci, že to představuje za toto
období obecní kroniku v novinářském vydání. Ne vždy však bylo
snadné zaplnit šestnáct stran zpravodaje různými sděleními,
informacemi i zajímavými články. Čtenářská veřejnost ale byla
pravidelně každé dva měsíce informována o dění v životě obce,
z jednání veřejných zasedání obecního zastupitelstva, o průběhu
uspořádaných místních akcí, životních jubileí našich občanů i zpráv
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z činnosti různých organizací, společností a spolků. Čas od času jsme publikovali články
z historie obce, z kroniky zašlých časů nebo příležitostné příspěvky dopisovatelů a čtenářů.
Všem těm, kteří napsali a svými články obohacovali stránky zpravodaje, upřímně děkuji.
Všichni byli mými významnými pomocníky při tvorbě této obecní tiskoviny. Za velmi dobrou
spolupráci děkuji starostovi obce a zaměstnancům obecního úřadu. Rovněž děkuji rodině
mého syna za dlouholetou práci při zpracovávání závěrečné grafické úpravy zpravodaje
a předávání do tiskárny. Neautorizované články, příspěvky, informace a většina fotografií
byly dílem mého snažení.
Přeji si, aby tradice vydávání zpravodaje nadále pokračovala i v dalších letech, neboť je
nezbytným informačním zdrojem pro veřejnost a také důležitým prostředníkem mezi vedením
obce a jejími obyvateli - čtenáři. Nic na světě netrvá věčně. Štafetový kolík Moráveckého
zpravodaje přenechávám dalším zájemcům o jeho zpracovávání a přeji jim v jejich záslužné
činnosti mnoho úspěchů. V případě zájmu jsem ochoten poskytnout své zkušenosti z této
dlouholeté práce i případnou pomoc.
Jaroslav Ringl

Z HISTORIE OBCE
Přesný počátek založení Malé
Morávky není nikde písemně
doložen. Odborníci se domnívají,
že
obec
byla
založena
pravděpodobně kolem roku 1300,
neboť z tohoto období se dochovaly
vykopávky různých torz, hřebíků
a střepů nádob. První skutečnou
písemnou zmínkou je až záznam na
mapě Bruntálského panství z roku
1579. V tu dobu Malá Morávka
náležela Pánům z Vrbna, kteří se
snažili o rozvoj těžby železné rudy.
První
zprávy
o
železářství
pocházejí z roku 1618. Velké změny obci přinesl vývoj událostí po bitvě na Bílé hoře v roce
1620. Následujícího roku Bruntálské panství připadlo Řádu německých rytířů a tuto změnu
pocítilo místní obyvatelstvo. Muselo opustit luteránskou víru Pánů z Vrbna, neboť katoličtí
Němci netolerovali toto náboženské cítění. Noví vládcové zavedli v obci zbrojní výrobu
mušket, děl a opevňovací techniky. Během třicetileté války v roce 1626 prošlo obcí dánské
vojsko, které rozkradlo, co se dalo. Naštěstí nebyly žádné ztráty na lidských životech obyvatel.
O dvacet let později tu táhli Švédové, kteří obec docela zničili, vylidnili, zatopili doly
a dokonce zbořili středověkou strážní věž na Kapličkovém vrchu. A to byl počátek úpadku
železářství, přičemž těžba železné rudy byla definitivně ukončena až v průběhu devatenáctého
století. Kaple Nejsvětější Trojice byla vysvěcena 6. června 1767 a kostel se stejným
pojmenováním 22. října 1793. V roce 1790 v obci stálo 150 domů, ponejvíce roubených
ze dřeva. Papírna tzv. Červená ( na obr. budova v pozadí) od svého vzniku v roce 1832 byla
známá svou kvalitou výroby kancelářského papíru a lepenky. Z této továrny na ručním papíře
bylo vytištěno první vydání Babičky od Boženy Němcové. Výroba byla ukončena v květnu
1945 a následně budova zbořena. Od roku 1840 prosperovala řetězárna, která v některých
letech zaměstnávala až 350 pracovníků. Vyráběla řetězy, ale i drát, hřebíky, železné nářadí
i hrnce z šedé litiny. Po roce 1948 až do roku 1967 se převážně specializovala na výrobu
lodních řetězů. V roce 1901 byla do provozu uvedena železniční trať Bruntál – Malá
Morávka. Nová škola byla dána do užívání 15. září 1908. Ve třicátých letech minulého století
ji navštěvovalo až 200 žáků. Na přelomu let 1928 a 1929 zasáhla Malou Morávku velmi
krutá zima. Venkovní teploty dosahovaly až mínus čtyřicet stupňů Celsia a ve zdejší škole se
dva týdny nevyučovalo. Za druhé světové války zahynulo v bojích, převážně v bitvě
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u Stalingradu, 185 německých obyvatel obce. Osvobozena byla obec sovětskými vojáky
7. května 1945. Po odsunu většiny německého obyvatelstva v dubnu a říjnu roku 1946 zůstala
spousta neobydlených domů či chalup, z nichž bylo na příkaz vedení obce 39 srovnáno se
zemí. V květnu 1948 byla zásluhou Václava Myšáka na chatě Barborka založena Horská
služba Jeseníky. V padesátých letech bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo.
Chráněná krajinná oblast Jeseníky o rozloze 740 kilometrů čtverečních vznikla v roce 1969,
její správa v obci působila do roku 1997. Z velkých přírodních pohrom v nedávné době na
podzim roku 1975 způsobil o velké síle větrný polom velké škody na lesích v katastru obce,
zpřetrhal elektrické vedení a poškodil několik střech domů. Další událostí, kterou si pamatuje
většina obyvatel, byla povodeň v červenci roku 1997. Ta napáchala značné škody na místních
komunikacích, byly zatopeny sklepy některých domů a zničeny dva mosty. V Karlově pod
Pradědem velká voda vzala menší chalupu u řeky.
Většina prvních obyvatel v Malé Morávce byli havíři, dřevorubci a uhlíři. V roce 1614
jako stálých usedlíků jich bylo pouze sedmnáct. Prosperita dolů s rychlým hospodářským
vzestupem znamenala postupné zvyšování počtu obyvatel. V roce 1642 měla vesnice již
250 obyvatel. Po tažení Švédů v roce 1646 zůstala mnohá sídla neobydlená, která obsadili
noví obyvatelé, zejména přistěhovaní z Německa. Od té doby měla populace v obci vzestupnou
tendenci. V roce 1834 zde žilo již 1217, na počátku dvacátého století dokonce 1416 lidí,
převážně německého původu. České obyvatelstvo po vzniku Československé republiky
přicházelo po roce 1918. Česká menšina zde založila Odbor národní jednoty, který se
zasloužil o výstavbu české menšinové školy (dnešní MŠ). Slavnostně byla kolaudována
5. června 1938. Děti do ní však nenastoupily, neboť o několik měsíců později nacisté
rozpoutali druhou světovou válku a následovalo vystěhování Čechů do vnitrozemí. Na jejím
konci počet obyvatel obce klesl na 1101. Po odsunu většiny německých obyvatel v dubnu
a říjnu 1946 se počet rapidně snížil, ale v témže roce je již v obci evidováno 153 Čechů.
V dalších letech se počet obyvatel postupně zvyšoval. Při sčítání lidu měla obec k 1.3.2001
celkem 757 obyvatel. V posledním období se však populace snížila na současných
712 obyvatel.
V minulosti Karlov byl součástí
janovického panství a patřil k zemi
moravské, na rozdíl od Malé
Morávky, která příslušela do
Slezska. Karlov pod Pradědem
(dříve Karlov) je přibližně o sto let
mladší než Malá Morávka. Jeho
vznik je spojován s těžbou železné
rudy a s železářstvím v Malé
Morávce. Při jejím zpracování
bylo
zapotřebí
obrovského
množství dřeva. Lesy rozkládající
se okolo řeky Moravice v Karlově
byly proto zužitkovány k těžbě dřeva a na jejich místech postupně vyrůstala obec. Osídlení
začalo přibližně okolo roku 1680, přičemž z tohoto roku je učiněn první záznam. Po prvních
obytných domech zde tehdejší obyvatelé postavili pilu. V roce 1685 se zde již nacházelo
patnáct dřevěných domů a v polovině osmnáctého století jich bylo již šestapadesát. Pokusy o
těžbu stříbra však byly neúspěšné. Zaměstnanost obyvatel Karlova, převážně v 19. století,
byla v místních menších podnicích. Existovaly zde slévárna, drátovna, pily, bělidlo, pazderna
a vodní mlýn. Tyto provozovny následkem úpadku zdejšího průmyslu postupně na počátku 20.
století zanikly. Nová škola byla postavena a vysvěcena 18. listopadu 1912. U školy stávala
malá kaplička (obr. u školy vpravo), která v šedesátých letech minulého století byla
zdevastovaná a následně odstraněna. Pro nedostatek žáků byla škola zrušena k 30.6.1966.
Vedle školy obec začala v roce 1960 stavět lyžařský vlek, první v naší oblasti. V rámci
celostátní územní reorganizace byla jako
samostatná obec
zrušena
k 1.7.1960
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a Karlov se stal součástí Malé Morávky. Z dříve průmyslového zaměření se po druhé světové
válce Karlov postupně přeorientoval na významné rekreační a turistické místo, o čemž svědčí
nedávná početná výstavba rekreačních zařízení, dvou hotelů a lyžařských areálů.
Zpracoval Jaroslav Ringl

KRONIKA ZAŠLÝCH ČASŮ
Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic, dokumentů a informací chceme našim
čtenářům přiblížit různé společenské, kulturní a sportovní události, přírodní a krajinné útvary
i další různé zajímavosti z minulých let, které by neměly zapadnout v zapomenutí. Vítáme i
pomoc od našich čtenářů, různé dokumenty rádi zveřejníme.
Tentokrát jsme zavítali do Karlova pod Pradědem. Ve srovnání se současným počtem
hotelů v naší obci byl hotel Praděd v Karlově před sedmdesáti lety jediným. Po roce 1945
hotel vedl národní správce Karel Maršálek a později v dalších letech se v něm vystřídalo
několik vedoucích pod národním podnikem RaJ (Restaurace a jídelny). Se svým personálem
se zasloužili o dobrou pověst hotelu a služby poskytované své klientele. Mimo stravování a
ubytování se zde konaly různé společenské akce, zejména taneční zábavy a oblíbené lesácké
plesy.
Za snímky z této doby děkujeme manželům Oravským z Malé Morávky.
V roce 2004 začala přestavba hotelu na apartmánový, sál a restaurace tím ustoupily nové
koncepci hotelu. Služby nahradila v sousedství restaurace Pizzerie, která poskytuje stravování
a občerstvení.
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Společenská rubrika
.

Konec roku se blíží
Čas ubíhá svým tempem a je neúprosný. Ani se nenadějeme a za pár
týdnů budou Vánoce klepat na dveře. Svátky, které patří mezi
nejkrásnější v roce, svátky radosti, vzájemného porozumění a pohody.
A po nich loučení se starým rokem a slavnostní vítání roku nového.
V předstihu tohoto období přejeme všem našim občanům, chatařům,
chalupářům a návštěvníkům obce spokojené a radostné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Hlavně,
ať nám život přináší více radostí.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Tobiase Šišmu, který spatřil tento svět 7. října 2014
a my mu v něm přejeme hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2014 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Drahomíra Křížová – 71 let, Jarmila Horská – 74 let, Jaroslav Kaláb – 77 let,
Helena Fialová a Adolf Oravský – 81 let, Alžběta Lehká – 82 let, Ludmila
Michálková – 86 let, Martin Havlík – 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Vlasta Králová a Petr Chudý – 55 let, Jiří Ševčík, Anna Motúzová a Miroslava Dvořáčková –
65 let.

„Kulatá výročí“
Zdeněk Varga a Jiří Slavík – 50 let, Štefan Motešický, Jaroslav Doležel a Jaroslav Gajdošík –
60 let, Eva Čelanská – 70 let..

Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Vzpomínka
Dne 6. října 2014 uplynulo dvacet let od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Vojtěch Fraňo z Karlova pod Pradědem.
Za vzpomínku s námi děkují manželka, dcery a synové.
Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé – blahopřání, výročí úmrtí,
vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní úřad dva měsíce
předem. Tato služba pro občany je bezplatná.
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SPORTOVNÍ INFORMACE
Tradiční turnaj KREJČA CUP

V sobotu 6. září 2014
na víceúčelovém hřišti
se
uskutečnil
již
12. ročník oblíbeného
turnaje
v nohejbalu
Krejča CUP. Do turnaje
se přihlásilo osm tříčlenných družstev
z celé Moravy včetně jednoho družstva
žen. Hrálo se systémem každý
s každým na dva hrané sety, což
představovalo celkem 28 zápasů.
Počasí se vydařilo, úroveň vzájemných
bojů na síti byla vysoká. Turnaj se
opět vydařil a pořadatelé se těší
v příštím roce na tuto sportovní akci.
Po celodenním zápolení v turnaji zvítězil tým Sympaťáků z Ivanovic na Hané, který je
pravidelným a úspěšným účastníkem turnaje. Další pořadí: 2. Opavský super, 3. Malá
Morávka, 4. Hulín, 5. JAJA Opava.

Fotbalová sezona je v závěru

Letošní
podzimní
část
fotbalového ročníku 2014 –
2015 se blíží
k závěru.
Družstvu mužů FC Kovárna
hrající soutěž III. třídu,
skupina B se sezona příliš
nevydařila. Z týmu odešlo
několik zkušených hráčů a kádr
doplněný mladými fotbalisty je
prozatím nenahradil. Zejména
úvodní čtyři utkání byla
poznamenána
nedůslednou
defenzivní hrou a z toho
pramenily prohrané zápasy
s velkým gólovým rozdílem.
V další části soutěže po
snaživých
a
obětavých
výkonech se dostavila i vítězná utkání. Družstvo odehrálo k 2.11. celkem
deset zápasů, z toho tři vyhrálo, jedno utkání skončilo kontumačně v náš
prospěch a sedm prohrálo. Z počtu třinácti mužstev soutěže v tabulce
s 12 body zaujímá až 9. pořadí. Tým těchto mladých hráčů, za
předpokladu pravidelné taktické a kondiční přípravy, má ambici dalšího
výkonnostního růstu a tím lepšího postavení v soutěži. A to si budeme
muset ještě nějakou dobu asi počkat. Zbývající utkání se hraje venku
v Miloticích 8.11.
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Radost máme z účasti starší
přípravky (5+1), která hraje
v soutěži
okresního
přeboru
a svými výbornými výkony
příjemně překvapila. Svou hrou
předčila i některá družstva z měst,
kde mají lepší možnosti výběru
hráčů. Svědčí o tom zápasová
bilance, která je úspěšná. Z počtu
dosud odehraných črnácti zápasů
bylo devět vítězných. V tabulce z
patnácti celků zaujímají 5. pořadí,
nejlepší umístění v posledních
letech.
Do konce soutěže zbývají sehrát
ještě jedno utkání s Břidličnou A.

Turnaj ve stolním tenisu o přeborníka obce

Příznivci bílého míčku a pálky si dali 18. října dostaveníčko v restauraci
SPUNK na 2. ročníku turnaje ve stolním tenisu o přeborníka Malé Morávky.
Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Turnaje se zúčastnilo
11 mužů a 4 ženy. Po celodenním zápolení za hracími stoly se přeborníky
stali:
Kat. muži: 1. Zdeněk Novobilský. Další pořadí: 2. Tomáš Cejnek, 3. Jiří
Lesák, 4. Radovan Fojtus, 5. Vít Pavelka, 6. Gustav Přijal, 7. Josef Motúz st., 8. Jiří Kotlár.
Kat. ženy: 1. Petra Zapletalová, 2. Lenka Cejnková, 3. Blanka Kotlárová, 4. Jana Cejnková.
Vítězové obdrželi poháry, které věnovala Obec Malá Morávka. Účastníci turnaje děkují
naší obci za podporu, Petře Zapletalové a Martinu Motúzovi za organizační činnost. Budeme
se těšit opět za rok se všemi i dalšími zájemci na této sportovní akci.
Tomáš Cejnek

Lyžařské běžecké trasy připraveny

Budeme vstupovat do 11. sezóny, kdy udržujeme v okolí Malé Morávky
a Karlova pod Pradědem lyžařské běžecké tratě. Doufejme, že ta
11. bude lepší než ta nejhorší loňská. Tratě jsou připraveny. Byla
provedena standardní údržba, prořezání a drobné úpravy terénu.
Rovněž jsme provedli údržbu a úklid mobiliáře Jesenické magistrály.
A tak budeme muset počkat jen na sníh. Doufejme, že přijde co nejdřív
a bude ho hodně.
24.10.2014

Ing. Petr Hartmann

Místní akce
Pestrá zábava a zajímavá podívaná o letošních řízkových hodech
Po borůvkových hodech o víkendu ve dnech 20. a 21. září naše obec opět přivítala
návštěvníky na Festivalu řízků, kteří přijeli si pochutnat a pobavit se na akci, která si
postupně získává oblibu nejen nabízeným rozmanitým menu, ale i atraktivní a adrenalinovou
zábavou. Tak jako nedávno o borůvkových hodech, tak i tentokrát všech patnáct restaurací,
hotelů a penzionů nabídlo svým gurmánům obvyklé smažené vepřové nebo kuřecí řízky,
rovněž i přírodní a někde netradiční z klokaního nebo pštrosího masa. Snad si všichni
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pochutnali a byli spokojeni. Po
dobrém jídle naši hosté mohli svůj
čas využít k procházce na čerstvém
vzduchu jesenickou přírodou, ale
zejména navštívit areály Kopřivná
nebo Myšák, které připravily pestrý
program. Nutno dodat, že na tyto dva
dny pořadatelé „objednali“ velmi
příznivé, ještě letní počasí.
Letošní kulinářská akce byla
zpestřena
jízdou
historických
automobilů propagující Jeseníky.
V čele konvoje téměř třiceti vozidel
přijel se svou závodní Tatrou i Karel
Loprais, šestinásobný vítěz Rallye Paris Dakar kategorie kamionů. Milovníci těchto
automobilových veteránů si je mohli
zblízka prohlédnout a obdivovat ve
dvou zmíněných areálech. Ve skupině
těchto historických vozidel různých
značek zaujal nejstarší vůz Laurin –
Klement z roku 1912 i další osobní
a sportovní auta. V Karlově pod
Pradědem v areálu Myšák proběhla
také velmi zajímavá podívaná při
předvádění
malého
atraktivního
vozidla. Náš nedávný občan pan
Vlastimil Němec v dobovém obleku
s cylindrem svým poutavým a odborným
komentářem tu početně přihlížejícím divákům
představil vlastní originální upravenou tříkolku,
jedinou na světě. Za svou atrakci také sklidil velký
aplaus. V tomto areálu byla v provozu sedačková
lanovka, která mimo jiné vyvezla do horní stanice
i zájemce o vyhlídkový let vrtulníkem. Tuto možnost
zhlédnout okolní krajinu z ptačí perspektivy
návštěvníci využívali po celý den. Za letenku v ceně
tisíc korun všichni po letu souhlasně prohlašovali:
„Stálo to za to!“. Celodenní doprovodný program
nabízel jízdu na poníkovi, střelbu ze vzduchovky
a výtvarnou dílnu. K dobrému jídlu a zážitkům tu
ke spokojenosti vyhrávala kapela ve stylu jazzu.
Rovněž i na Kopřivné
bylo mnoho zábavy
a adrenalinového sportu pro návštěvníky tohoto
areálu.
Festival řízků spojený s pestrým zábavným
programem ve ski areálech byl jednou z dalších
vydařených akcí v tomto roce, propagující naši
obec a turistický ruch. Podle ohlasů našich
občanů, kteří akci navštívili, zazněla slova chvály
a uznání. Dodáváme, že pořadatelům, děkujeme.
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Dračí souboj bez následků máme za sebou
Sluníčko, pořádný vítr, draci v oblacích, veselé
a neúnavné děti, snad spokojení rodiče – tak vypadala
letošní drakiáda na stráni za kostelem, kterou jsme pro
děti připravili poslední zářijovou středu. Po příchodu
všech soutěžících i ostatních účastníků popřály děti
z mateřské a základní školy tematickými písněmi
a básněmi dobrý let všem „nedočkavým“ drakům.
A pak to začalo. Barevní draci různých velikostí
a tvarů jednoduše vzlétli k oblakům a dobře se jim
dařilo. Pro paní učitelky nebylo snadné vybrat
nejlepšího draka v kategorii „Drak kabrňák“, neboť
většina se vznášela po dlouhý čas hodně vysoko.
Jednodušší byla pro porotu kategorie „Drak frak“, kde
se hodnotily zejména domácí tvořivost a zapojení celé rodiny do výroby draka. V této soutěži
zvítězil malovaný květinkový drak Alenky Urdové, druhá se umístila Rozárka Trojáková a třetí
příčku obsadil Martin Macek. V letové kategorii nejlépe závodil drak Radečka Šíbla, druhé
místo si odběhal Adámek Veselý a třetí místo vybojoval Štěpánek Peňáz. Vítězové obdrželi
diplom, drobné dárky i něco sladkého, ale všechny děti za snahu a trpělivost byly odměněny
dračí loutkou a tatrankou.
Děkuji pořadatelům této akce
pedagogům mateřské a základní školy
a zaměstnancům obecního úřadu
za přípravu lahodného ovocného čaje,
který jistě všem malým i dospělým přišel
vhod. Děkuji i rodičům, že věnovali čas
svým dětem a byli nápomocni při výrobě
vlastního draka. Počasí nám opravdu
přálo, to se asi za nás přimluvil tam
v oblacích nějaký zapomenutý dráček.
Budeme se těšit, že sluníčko a vítr nám
budou přát na drakiádě i v příštím roce.
I
Iveta Vlčková, ředitelka MŠ

Svatohubertská mše patří k mysliveckým tradicím
Legenda vypráví o vidění
svatého Huberta, kterému se prý
zjevil jelen s křížem mezi parohy
a vyzval ho, aby začal hledat
Boha. Tuto pradávnou tradici
myslivců a lovců uctívání svého
patrona
spojenou
se
Svatohubertskou mší opět po roce
v naší obci zorganizoval Spolek
myslivců
a
přátel
přírody
z Jeseníků Karlov pod Pradědem.
I když Hubert má svátek
3. listopadu, slavnostní mše se
zpravidla koná před tímto datem.
V sobotu 18. října to byla
v Malé
Morávce
slavnost
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velkolepá a jedinečná. Setkali se
na ní ze širokého okolí přátelé
lesa a přírody, myslivci, hajní,
lesníci, revírníci, dávní fořtové,
pracovníci bývalých polesí, aby
spolu
s místními
občany
a návštěvníky obce uctili svého
patrona
a
prožili
den
nevšedních zážitků i podívané.
V téměř zaplněném kostele
Nejsvětější Trojice probíhala od
třinácti hodin Svatohubertská
mše, kterou sloužil místní
duchovní P. Mgr. Marek
Žukowski.
Od
obvyklé
bohoslužby se lišila slavnostním ceremoniálem a hudebním doprovodem trubačů. Před jejím
zahájení za zvuků fanfár trubačů v čele průvodu s knězem nesli myslivci na ozdobených
márách jelení trofej, která zaujala čestné místo před oltářem. Následně mše svatá provázená
skladbami trubačů skupiny
Rabštejn
byla
skutečným
a nezapomenutelným prožitkem.
Po skončení mše proběhl
v kostele
originální
rituál
pasování na myslivce, který
podstoupil náš občan Jaroslav
Lukeš. Ten v pokleku při
úhozech tesákem na rameno
pasujícímu slíbil dodržování
všech zásad myslivosti. Aktu
přihlíželi také sokolníci se svými
opeřenými dravci.
Program
v odpoledních
hodinách pokračoval v místním
parku. Diváci tu se zájmem
sledovali atraktivní vystoupení mysliveckých trubačů a ukázky vábení zvěře v jejich životních
situacích. Lesník Stanislav Hýbner mistrovsky předváděl troubení jelena. Zajímavá a poutavá
výstava nabídla návštěvníkům unikátní fotografie zvěře a ptactva. Lesy ČR se prezentovaly
svým stánkem. Komu vyhládlo,
mohl si pochutnat na zvěřinovém
guláši a dobré papáníčko zapít
pivečkem.
Ke
spokojenosti
člověk potřebuje tak málo.
Tato slavnost konaná k poctě
svatého Huberta se řadí mezi
významné akce v naší obci,
neboť v rámci okresu se pořádá
jen v Krnově. Byla výjimečná a
po zásluze chválená jejími
návštěvníky. Pořadatelům se
sluší poděkovat s přáním, aby
tato
pěkná
tradice
měla
následování i v dalších letech.
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Obec nabídla seniorům přátelské setkání
Obec
Malá
Morávka
nezapomíná na své dříve
narozené spoluobčany. Každoročně pořádá společné setkání
seniorů, které je pro ně
vítanou příležitostí a jedinou
možností posezení a zábavy se
svými vrstevníky naší obce.
Tak tomu bylo i letos, v pátek
31. října, kdy účastníci tohoto
přátelského
setkání
se
shromáždili v restauraci chaty
Kopřivná. Pozvání přijala
většina občanů této věkové
kategorie, s výjimkou těch,
kteří z osobních a zejména
zdravotních důvodů museli
svou účast odřeknout.
V úvodní části programu
uvítal a pozdravil přítomné
starosta obce Ondřej Holub.
Následně
děti
mateřské
a základní školy pěkným
kulturním pásmem a předáním vlastnoručně zhotovenými
dárky
potěšily
nejednoho z účastníků. Tato
jejich milá pozornost byla
svým způsobem i vyjádření
úcty ke starší generaci. Zvláštní blahopřání a ocenění se dostalo občanům, kteří si
v předcházejícím a následném období připomínají svá významná životní výročí. Dárkový
balíček a pěkný keramický
hrníček od představitelů obce
převzali jubilanti paní Anna
Feretová, Jana Gajdošová a Eva
Čelanská a pánové František
Kocour, Jan Pánek a Ing.
Vladimír Janečka. Všichni své
narozeniny stvrdili podpisem do
pamětní knihy obce.
Po této oficiální části
následovala společná večeře,
občerstvení, hudba i tanec. Pak
se již v přátelské atmosféře
u jednotlivých stolů besedovalo
i vzpomínalo. Probíraly se různé
otázky veřejného života v obci, osobní záležitosti, různé příběhy, rodinné radosti i starosti
a další. Čas pomalu utíkal, dobrá pohoda a nálada gradovala až do večerních hodin. Pak již
k návratu do svých domovů většina využila dopravu, kterou zajistil obecní úřad. Slova
poděkování náleží všem, kteří se podíleli na přípravě a programu této občanské záležitosti.
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Tip na podzimní výlet
Vypravil jsem se na výlet do blízké Nové Vsi, kde
od letošního roku stojí nová vyhlídková
rozhledna. Zvolíme buď kratší trasu pěšky nebo
na bicyklu lesní cestou z Karlova pod Pradědem
nebo z Malé Morávky přes Miloch, případně
pojedeme autem deset kilometrů po silnici.
V horní části obce v lokalitě zvané Na Vyhlídce
spatříme v nadmořské výšce 845 metrů turistickou
atrakci – nově vybudovanou a v květnu tohoto
roku
otevřenou rozhlednu. Tato dominanta
v tomto rekreačním areálu má výšku 31 metrů.
V přízemí se nachází minimuzeum obce Dolní
Moravice, infoservis, úschovna kol nebo lyží,
samozřejmostí je sociální zařízení a bezplatné
parkoviště před blízkou restaurací. K dostání jsou
zde turistická známka rozhledny, medaile a další
suvenýry. Svou fyzickou kondici si prověříte na
164 schodech, po kterých vystoupíte do
vyhlídkového ochozu ve výšce 27 metrů, který
nabídne krásné výhledy na hřeben Hrubého
Jeseníku, Uhlířský vrch, Šternberk a
další
místa.
Při
výjimečné
viditelnosti prý můžeme zhlédnout
pohoří Beskyd a snad i Vysoké
Tatry. Pěkné počasí je však
podmínkou pro zaručené zážitky
z tohoto místa.
Rozhledna je otevřena v sobotu
a neděli od 1.4. do 31.10. v době od
11.00 do 18.00 hodin, od 1.11. do
31.3. v době od 11.00 do 16.00
hodin, o letních prázdninách denně
od 11.00 do 18.00 hodin. Tuto
informaci poskytl účastník výletu
J.R.
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Pracovní ruch na stavbách v obci 30. října 2014
Na dokončení nového chodníku
zbývá položit dlažbu na některých
úsecích. Jeden úsek u autobusové
zastávky nebude proveden, neboť
majitel části domu č.p.37 jako
soused s vlastníkem komunikace
(Správa silnic) nedal souhlas ke
stavbě. Obecní úřad i občané
nechápou tento nesmyslný počin,
kterým bude narušena celistvost
celé stavby chodníku.

Pokračuje
celková
rekonstrukce
hasičské
zbrojnice,
prodloužení
o přístavek s novým sociálním
a hygienickým zázemím. Nemovitost
v novém kabátě má být předána ještě
v tomto roce.

Stavba tělocvičny má základovou
desku a částečně obvodové zdi. Pro
informaci
z projektu
stavby
uvádíme:
přízemí – vstupní hala, chodba,
WC, úklidová komora, tělocvična
(288m2),
nářaďovna,
schody
s malou tribunou.
poschodí – chodba, sklad, šatny se
sociálním zázemím pro ženy a muže.

Závěrečné práce na rekonstrukci veřejného osvětlení budou ukončeny v nejbližší době.
Obecní úřad se omlouvá občanům za zdržení, které nebylo způsobené naší vinou.

Zpravodaj vychází 4.11.2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.12.2014.

