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Vážení občané a čtenáři Moráveckého zpravodaje.
Dostalo se Vám do rukou jubilejní číslo Moráveckého zpravodaje,
které vychází u příležitosti 15-let vydávání této obecní tiskoviny.
Za 15 let existence zpravodaje jste se z něj naučili dostávat informace
z nejrůznějších odvětví společenského a komunálního života naší obce,
ale také zajímavosti z historie nebo informace i činnosti škol,
sportovních oddílů, spolků atd.
Práce s vydáváním Moráveckého zpravodaje není vůbec lehká
a vyžaduje od redaktora kromě obratnosti při používání českého
jazyka rovněž jistou dávku osobního zapálení a houževnatosti při
získávání informací a podkladů pro jednotlivá vydání. Jsem velice rád,
že se před 15-lety obci podařilo získat pro práci na zpravodaji člověka,
který všechny tyto předpoklady vrchovatou mírou splňuje a dovolím si
zde panu Jaroslavu Ringlovi poděkovat za jeho zodpovědnou
a vytrvalou práci redaktora Moráveckého zpravodaje a do dalších let
mu popřát mnoho elánu při jeho novinářské práci.
Ondřej Holub
starosta obce

Sloužíme již 15 let a dekujeme
za prízen
ˇ
ˇ
ˇ

Čas neúprosně běží, léta přibývají spravedlivě všem stejně a s nimi přicházejí
různé oslavy a jubilea životní, narození či úmrtí slavných osob v našich dějinách,
výročí historických událostí, založení měst, obcí, různých spolků, významných
staveb, tragédií apod. V těchto dnech si v následujících řádcích připomínáme
„malé“ jubileum Moráveckého zpravodaje, od jehož vydávání uplynulo patnáct let.
Před patnácti lety tehdejší starosta obce Petr Pecha a obecní zastupitelé akceptovali
mou nabídku a návrh, aby občanská i ostatní veřejnost byla prostřednictvím místního tisku
informována o dění a životě v obci. A tak se stalo, že v listopadu roku 1997 občané našli ve
svých domovních schránkách první číslo „Místního zpravodaje.“ Později pod novým názvem
„Morávecký zpravodaj“ byl až do současné doby k dostání pravidelně každý druhý měsíc
v příslušné místní prodejně nebo na obecním úřadu. Za tuto dobu patnácti let jsme
čtenářské veřejnosti nabídli jednadevadesát vydaných čísel, která
obsahují přes čtrnáct set stránek textů a ilustrací. Z počátku byly
potíže, jak zaplnit stránky této místní tiskoviny. A tak se v nich
prezentovaly vedle záležitostí a informací obce i rubriky vtipů, pranostik, kuchařských
receptů, rady domácím kutilům, zahrádkářům apod. Postupně se rozšiřovala a ustálila
obsahová stránka včetně grafické úpravy až do dnešní podoby. Z finančních důvodů jsme si
nemohli dovolit, aby stránky byly barevné. Snahou však bylo, abychom vždy poskytovali
objektivní informace ze současného života obce i její minulosti, zprávy z kulturních,
společenských a sportovních akcí, jubilea našich občanů, informace z veřejných zasedání
zastupitelstva obce a obecního úřadu i další. Po mnoha letech se podařilo, ač někdy i
s velkými obtížemi, aby čísla zpravodaje obsahovala i některé články zajímavé, zejména
z historie, dále poučné a přitom čtivé. A to díky příspěvků některých dopisovatelů, bez jejichž
spolupráce a pomoci se i napříště neobejdeme. Vážím si velmi dobré spolupráce a přízně se
současným starostou obce Ondřejem Holubem i jeho předchůdcem Petrem Pechou, u kterých
jsem měl vždy pochopení a porozumění při zpracování a vydávání zpravodaje. Rovněž
nemohu opomenout příležitostnou pomoc a ochotu pracovníků obecního úřadu – paní Zdeňku
Rončákovou a tajemníka Ing. Svatopluka Gottvalda. Nečiním si nárok na
posuzování obsahové úrovně této tiskoviny, ale doufám podle ohlasu většiny
našich občanů i ostatní veřejnosti, že při vší skromnosti na místní podmínky je
dostačujícím informátorem o současném dění v obci, o zajímavostech z let
minulých, pořádaných současných veřejných a jiných akcí.
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Při příležitosti patnáctiletého výročí vydávání
Moráveckého zpravodaje snad neuškodí si
připomenout několik údajů a informací z jeho
obsahu za toto uplynulé období. Téměř ve všech
číslech zpravodaje jsme podali informaci
o usnesení obecního zastupitelstva z jeho
veřejných zasedání i závažná sdělení obecního
úřadu, pozvání na akce a další záležitosti v obci.
Ve „Společenské rubrice“ jsme při příležitosti
životních jubileí a narozenin našich občanů
blahopřáli a zveřejňovali jejich jména, pokud
neměli námitky. Zvláštní pozornost jsme
věnovali občanům, kteří se dožili devadesáti
a více roků. Těch v minulém období bylo sedm,
z nichž šest již zemřelo a jedna osoba se
odstěhovala. Za dobu posledních patnáct let
jsme s radostí sdělili, že do svazku obce se
narodilo celkem 83 dětí. Na druhé straně to byla
i smutná oznámení, že 95 našich občanů
zemřelo. V posledních letech podle počtu
narozených dětí se konají jednou nebo dvakrát
v roce slavnostní vítání dětí do života, o kterých
jsme informovali. Ve sportovních informacích
jsme sledovali výsledky a výkony našich
sportovců, zejména v kopané, ledním hokeji,
lyžařských závodech a v různých turnajích.
Rovněž informace o lyžařských běžeckých
trasách pro milovníky tohoto sportu byly snad
prospěšné.

Články z historie obce, přírody i z jiných
oblastí souvisejících se životem obce byly
čtenářskou veřejností přijímány s příznivým
ohlasem. Ty nejdůležitější a nejzávažnější si
dovolím vyjmenovat: Z dějin Malé Morávky –
Z historie Karlova - Dvacetileté jubileum
školy v Karlově – Výročí české menšinové
školy v Malé Morávce – Záchrana a využití
kaple – Historie školství v Malé Morávce –
Historie domu řečeno „Rychta“ – Plány
původního kostelíku v Malé Morávce –
Kulturní dědictví našich předků – Řetězárna
v Malé Morávce za první republiky Pamětihodnosti kostela a hřbitova - Nejstarší
osídlení na soutoku Bělokamenného potoka
a Moravice – Z historie morávecké rodiny
Ascherovy – Turbína morávecké Müllerovy
papírny od 19. století – Malá Morávka
a Karlov v letech 1914 až 1918 – Malá
Morávka v roce 1938 – Místní průmysl
v minulosti – Národní jednota v Karlově –
Malé Morávce v letech 1931 až 1938 - Obydlí
a bydlení v minulosti - Hranice katastru obce
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a její značení do roku 1938 - 60 let Horské služby - Smutné jubileum bývalé dominanty
Pradědu - Jesenická záchranná služba (okrsek Karlov) – Živé bohatství našich štol – Historie
dolování železných rud – Těžba železných rud v Malé Morávce od 13. do 19. století – Velká
kotlina- botanická klenotnice Jeseníků – Proměny času na Pradědu – Naučná stezka Velkou
kotlinou – Památné dominantní stromy v obci – Vyhynulá zvěř v Jeseníkách – Z historie
dolování stříbra u Karlova – Z historie železáren a dolů – Zajímavý nález u Petrových
kamenů – Kamzík horský v Jeseníkách – První letecká nehoda v Jeseníkách – Z historie
železniční tratě – Černé dny na železniční trati – Život a dílo významného botanika prof.
A.F.Kolenatiho – Třicet let činnosti oddílu kopané i některé jiné zajímavosti,
jako např. rubrika „Kronika zašlých časů“, významné osobnosti obce, konání tradičních
společenských, kulturních a sportovních akcí v obci. K některým článkům jistě náleží
symbióza těchto slov: „Važme si a opatrujme pamětihodnosti naší obce, které jsou dědictvím
našich předků, ale i zrcadlem naší současnosti.“
Na závěr děkovačka, jako v divadle na konci představení. Všem těm, kteří
napsali a svými příspěvky a články obohacovali stránky Moráveckého
zpravodaje v uplynulých letech, upřímně děkuji, i v naději, že mnozí z nich
budou nadále pomocníky při tvorbě této morávecké tiskoviny. Nebudeme
se bránit zveřejňování takových příspěvků, které objektivně a seriózně
poukazují na různé problémy v obci i návrhům na zlepšení daného stavu. Rovněž
i sdělení radostnějšího charakteru, která zlepšují život občanů, atraktivitu obce, oblasti
cestovního ruchu, sportovního vyžití apod. Mezi nejpilnějšími a nejčastějšími dopisovateli
byli: Mgr. Igor Hornišer, Iveta Vlčková, Mgr. Ivana Glatterová, Ondřej Holub, Jiří Jiskra,
Ing. Petr Hartmann, P. Mgr. Marek Žukowski. I další, kteří nám v minulosti i v současné době
napsali alespoň jeden i několik článků, zaslouží jejich zveřejnění: Mgr. Jaroslava Holubová,
Ing. Vladimír Janečka, Petr Pecha, Mgr. Alena Konvalinková, Vladimír Král, Mgr. Veronika
Šulcová, Mgr. Zuzana Zechová, Mgr. Martina Smíšková, Ivana Cejnková, Ljuba Kielarová,
Bohumil Myška, Petr Pišl, Ing. Jana Rosolanková, Helena Vaculíková, Bc. Růžena Urbanová,
Ing. Pavlína Konečná, Jarmila Cenková, Jaroslav Lukeš, Mgr. Helena Rewajová, Ing. Zbyněk
Balhar, PaedDr. Petr Houser, Gerhard Mendrok, Tomáš Cejnek, Ing. Jitka Široká, Mgr.
Petra Šmardová, Klára Adamová, Mgr. Martina Brachtlová, prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc.,
Lucie Lesáková, Zuzana Baťková. Neautorizované články, příspěvky a informace jsou dílem
mého snažení.
Nic na světě netrvá věčně. Ochotně, řečeno sportovní hantýrkou, přenechám štafetový kolík
Moráveckého zpravodaje dalším zájemcům o jeho zpracovávání a pokračování
i v dalších letech. Ještě jednou všem, kteří mně byli nápomocni a budou i nadále, srdečně
děkuji. Omlouvám se těm, které jsem nedopatřením zapomněl oslovit a poděkovat. Do další
etapy vydávání Moráveckého zpravodaje přeji, aby měl více dopisovatelů a tím
zajímavějších článků a byl dobrým informačním prostředníkem mezi vedením obce
a jejími obyvateli – čtenáři. Děkuji představitelům naší obce za pamětní plaketu
a dárek, jako výraz ocenění mé patnáctileté práce při tvorbě Moráveckého
zpravodaje.
Jaroslav Ringl

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 19. září 2012 obecní
zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a podle schváleného programu projednalo záležitosti
obce a k nim přijalo příslušná opatření a usnesení.
Zastupitelstvo schválilo:
Zpoplatnění užívání obecní komunikace Krátký potok u vozidel nad deset tun pro účel
vyvážení dřevní hmoty z lesních porostů. Dopravce využívající tuto obecní komunikaci pro
odvoz dřevní hmoty zaplatí obci za každý provezený jeden kubík dřeva 15 Kč/m3 + DPH.
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Rozpočtové opatření číslo 6 – částka 786 834 Kč úrok za léta splácení půjčky (dluhu)
obce. Odvod Státní fond životního prostředí.
Příspěvek 17 tisíc korun na vlakovou dopravu na trati Bruntál – Malá Morávka v rámci
Dne obce 4.8.2012. Příspěvek pro občanské sdružení Společnost přátel muzea Kapličkový
vrch.
Přijetí účelové neinvestiční dotace v částce 2 600 Kč od Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti místního Sboru dobrovolných hasičů.
Předložený návrh pravidel obnovy bytového fondu obce a pověřuje starostu k provedení
rozpočtových opatření v této záležitosti (viz informace dále).
Předložený návrh na zajištění dostupnosti lékařské péče pro občany obce a pověřuje
starostu realizovat tento záměr (viz informace dále).
V souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním úřadu, pořízení nového územního plánu obce Malá Morávka Městským
úřadem Rýmařov – odborem územního plánování.
a)Prodej pozemku parc.č. 187 o výměře 423 m2. Cena 200 Kč/m2 (u býv. prodejny Mája).
Kupující: SKI areál Kopřivná,a.s. se sídlem Malá Morávka 122.
b)Prodej pozemku parc.č. 498/7 o výměře 908 m2. Cena 200 Kč/m2 (dolní zahr. kolonie).
Kupující: Hana Bruntsvyková Geierová, Malá Morávka 179.
Náklady na převod pozemků hradí kupující.
Na základě po termínu dodané studie firmy Outdoor Aliance, s.r.o.,
která je tvrdě zaměřená na ubytovací kapacitu a doposud řeší areál
(nad tábořištěm v Karlově pod Pr.) pouze v obecné rovině, obec ukončí
přípravu projektu tohoto typu a zaměří se nadále na opravdu
volnočasové využití dané lokality. Z tohoto důvodu zastupitelé pověřují
starostu obce, aby zahájil jednání s Ing. Romanem Lasákem
v souvislosti s možností výstavby krytého bazénu pro veřejnost.
Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí finančního daru pro plnění úkolů Policie ČR.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o zániku zástavních práv na majetku obce
(po splacení dluhu obce) zřízeného Finančním úřadem Bruntál. Zástavní právo zaniklo
22.8.2012.
Zástavní právo zaniklo na tomto obecním majetku:
Bytové domy č.p. 180, 181, 194, 41, 80 a zastavěná plocha a nádvoří o cel. výměře 1243 m2.
11 pozemků příslušných parcel – trvalý travní porost o celkové výměře 24 598 m2.
3 pozemky příslušných parcel – orná půda o celkové výměře 21 695 m2.

NAPSALI NÁM
Příspěvky dopisovatelů v této rubrice nemusí vždy vyjadřovat názor
obecního úřadu, který vydává Morávecký zpravodaj. Rovněž nemusí souhlasit
se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích. Vyhrazuje si právo, že nemusí
zveřejnit všechny zaslané příspěvky.
Členům Klubu chatařů a chalupářů v Malé Morávce – Karlově nejsou lhostejné snahy
a návrhy na případné zřízení Národního parku Jeseníky (NPJ). Své argumenty proti zřízení
zveřejnili v petici a nyní nám poslal dopis místopředseda a jednatel Klubu pan Ing. Vladimír
Janečka, který zveřejňujeme.

Proč jsme proti snahám o zřízení Národního parku Jeseníky
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, musíme se podívat na historii osídlování této
oblasti. Osídlování Jeseníků bylo motivováno jednak objevením nerostných ložisek, jednak
značnými zásobami dřeva i vodními toky využitelné při jejich těžbě i zpracování. To vše se
výrazně projevilo na změnách v krajině. Z krajiny pralesního typu se postupně stávala kraji -
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nou s výraznými stopami po těžbě
nerostných surovin, krajinou
zemědělsky využívanou se značně
změněnou
skladbou
lesa
a zemědělské využívání krajiny
Velká kotlina na podzim
i v nejvyšších horských partiích
k pastvě ovcí a skotu se tato
činnost výrazně podílela na přeměnách krajiny. A přesto, nebo
možná právě proto, zůstaly i na
těchto
spásaných
lokalitách
endemitní rostliny. Do těch
Pastva dobytka pod Petrovými kameny
zásahů člověka do přírody je
nutno připočítat i vysazení kamzíka horského (příští rok uplyne 100 let od jeho vysazení).
Je zajímavé, že přesto, že stáda skotu, ovcí a rostoucí populace kamzíka intenzivně spásala
porosty v dnes přísně chráněných oblastech, zůstávaly porosty endemitních rostlin bez
výraznějších změn. A dnes označují někteří ochránci přírody těch několik kamzíků za příčinu
jejich úbytku. Toto tvrzení v nás budí nedůvěru. Nejsou to zkreslené informace, které mají
směřovat k postupné likvidaci kamzíka označeného za nepůvodní druh?
Co je v Jeseníkách původního kromě několika málo lokalit, kde se vliv člověka možná
projevil omezeně? Není kamzík, tak jako „nepůvodní“ lesy, nepůvodní změny terénu,
nepůvodní stavby součástí kulturního dědictví, kterého bychom si měli vážit, udržovat
a rozvíjet ho? Lesy v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ) jsou díky odborné práce
lesníků v dobrém stavu, bez chorob a škůdců (bez kůrovce). Lesy zde plní nejenom funkci
vodohospodářskou, protierozní a hospodářskou, ale jsou i zdrojem a středem zájmu turistů
a návštěvníků.
V letním období pěší turistika a cykloturistika, v zimním období sjezdové a běžecké
lyžování jsou zdrojem zaměstnanosti v celé oblasti. Každé omezení pohybu v horách
se nepříznivě projevuje na zájmu turistů. Už teď mnohdy problematické rozhodnutí Správy
CHKOJ brzdí podnikatelské záměry a omezují možnosti podnikatelů i zájmových skupin.
Národní park by celou situaci jen zkomplikoval. Domníváme se, že záměry ochránců přírody
a zájmy podnikatelů a turistů by měly být vyvážené a ne diktovány jen jedním účastníkem.
Další bezzásahové zóny a jejich rozšiřování by byly zdrojem možného rozšíření škůdců
do celé oblasti. Nechceme v Jeseníkách novou Šumavu se všemi jejími problémy a obrovskými
náklady na revitalizaci lesů.
Celá naše oblast je charakterizována
mnoha zachovalými stavbami, zejména
dřevěnicemi, které jsou udržovány chataři
a chalupáři. Bez jejich přičinění by valná
většina těchto památek nenávratně zmizela.
Jsme to my, kteří jsme přinesli do této
oblasti nový život, kteří pečujeme o tyto
stavby a kteří máme zájem, aby i okolní
krajina zůstala zachována pro příští
generace. Proto se aktivně zapojujeme
do celé problematiky ochrany jesenické
přírody. Proto nás snahy CHKOJ Velká kotlina na podzim
i některých jednotlivců po dalších
úřednících, kteří budou zasahovat do života všech obyvatel Jesenicka, znepokojují.
Už v současné době jsou zásahy do života obcí i jejich obyvatel žijících v chráněné krajinné
oblasti mnohdy nad rozumný rámec.
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Domníváme se, že je v zájmu všech obyvatel a návštěvníků jesenických hor, aby současný stav
ochrany přírody zůstal zachován, aby nevznikaly žádné nové úřady, které by si jen dál
vymýšlely příkazy a zákazy a tak znemožňovaly rozvoj turistiky a zlepšování současné
infrastruktury. Rovněž, aby nebyly utráceny peníze na nový úřad, který bude jen více
komplikovat život nám všem. S tím máme dlouholeté zkušenosti. Proto jsme se rozhodli proti
zřízení Národního parku Jeseníky protestovat formou petice, stejně jak to před námi učinili
ochránci kamzíků. Očekáváme, že i další nespokojení občané i návštěvníci a milovníci
jesenické přírody se svým podpisem na petičním listě k nám připojí.

Informujme objektivně o návrhu Národního parku Jeseníky
a řešme společně problémy současné ochrany přírody
Reagujeme na článek Klubu
chatařů a chalupářů uvedený
v předchozím čísle Moráveckého zpravodaje, ve kterém
kritizovali současné fungování
ochrany přírody a vyjádřili
svůj nesouhlas se zřízením
Národního parku Jeseníky
(dále jen „NPJ“). Děkujeme
tímto vedení obce Malá
Morávka za zveřejnění našeho
názoru. Protože přírodu Jeseníků dobře známe, dlouhodobě zde v terénu pracujeme
a účastníme se průběžně oficiálních jednání k tématu NPJ, rádi bychom tímto občanům
i chatařům Malé Morávky a Karlova nabídli několik informací k zamyšlení.
Rozumíme stížnostem chatařů, že jsou nespokojeni s fungováním ochrany přírody, zejména
co se týká přísného posuzování stavební činnosti v obci. Souhlasíme s tím že Správa Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ) by měla méně zaměřovat svou činnost na obydlené oblasti
(viz. rekonstrukce domů, výměna oken, kácení dřevin v obci apod.) a měla by se více věnovat
péči o nejcennější přírodu v CHKO a také by měla více spolupracovat s obcemi a s místními
obyvateli. Na druhou stranu je třeba férově říct, že Správa CHKOJ svévolně nepřekračuje
rámec svých povinností a není možné všechny problémy „házet“ pouze na CHKO.
Na fungování místních věcí mají vliv také Lesy ČR, památkáři, organizace věnující se
rybářství, myslivosti, správě vodních toků, správě cest a samozřejmě také obec.
Z oficiálních jednání a podkladů k Národnímu parku Jeseníky vyplývá, že je návrhem
do nejvyšších poloh Jeseníků, zcela mimo obydlené oblasti a na menšině plochy dnešní
CHKO. Nijak by tedy nezasahoval do rozvoje obcí, neměl by ani ochranné pásmo. Dnešní
CHKO by fungovalo pouze okolo NPJ a rozvoj obcí by v CHKO probíhal podle stejných
pravidel jako doposud. Kromě Ovčárny návrh NPJ nezahrnuje žádné lyžařské areály, takže
provoz současných areálů by nijak neomezil.
Nejde tedy o to posílit úřední moc a byrokracii,
nejde o to více komplikovat život lidem v obcích
a nejde o omezení turistiky. Návrh NPJ se týká
pouze centrální neobydlené části Hrubého
Jeseníku, jejímž vlastníkem je stát, Česká
republika. Již dnes zde většina lesů nejsou lesy
hospodářské, již dnes je toto území chráněno
např. rezervacemi a jsou zde podobná pravidla
a omezení jako v národním parku! Právě proto by
se pravidla pro využívání oblasti nezhoršila, tzn.
současná síť turistických tras, cyklotras a zimních
běžeckých tras zůstane v NP zachována.
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Bude umožněn provoz lyžařského areálu na Ovčárně stejně jako provoz okolních horských
chat a hotelů. Sběr borůvek, hub a volný pohyb v přírodě bude možný podobně jako dnes.
Všechna tato pravidla by byla závazná a garantována přímo zákonem o NPJ a dlouhodobým
plánem péče o NPJ.
Co je tedy smyslem NPJ?
Hlavním cílem je zlepšit
praktickou péči o místní
přírodu, která je v neobydlené
části
Hrubého
Jeseníku
skutečně evropsky mimořádná.
Cílem je také podporovat
ekologicky šetrnou turistiku,
zvýšit počet návštěvníků se
zájmem o přírodu a zajistit
osvětu a vzdělávání turistů
i obyvatel. Správa CHKO k tomuto dlouhodobě nemá dostatek peněz ani terénních
pracovníků a nedaří se jí účinně řešit ochranu přírody ani v nejcennějších rezervacích.
Jak toho NPJ dosáhne? Podle zákona jsou národní parky mezinárodně výjimečné oblasti,
pro stát i pro Evropskou unii jsou tak prioritou. CHKO prioritou není. Národní parky mají
k dispozici mnohonásobně více financí, lidí do terénu i lepší legislativní možnosti, jak pečovat
o lesy a přírodu. Je důležité uvést, že o lesy v národních parcích se starají místní lesníci,
místní lidé, ale pracují pro státní organizaci s názvem národní park. A protože smyslem
národního parku není vytváření zisku, mohou tito lesníci pracovat s lesem ekologicky citlivěji.
Vznik NPJ umožní zajistit výrazně více peněz na péči o lesy, o vysokohorské bezlesí,
na záchranu vymírajících vzácných druhů, ale také např. na obnovení pastvy dobytka na
některých místech na holích a podpoří také zlepšení turistické vybavenosti, budování
moderních informačních center, spolupráci se školami a s veřejností z finančních zdrojů,
včetně EU, na které CHKO prakticky dosáhnout nemůže.
Česká republika má pouze 4 národní parky. Díky své výjimečnosti jsou velmi atraktivní pro
turisty a pro stát jsou tato území prioritou. Příkladem toho je to, že zatímco NP České
Švýcarsko (je 10x menší než CHKO Jeseníky) má provozní rozpočet cca 88 mil Kč/rok
a zaměstnává přímo cca 50 osob (většina jsou terénní pracovníci), Správa CHKOJ má roční
rozpočet cca 13 mil. Kč a 15 zaměstnanců. A další příklad: za pouhé 4 roky, v letech 2008 –
2012, získaly tři české národní parky z evropského fondu OPŽP finanční podporu pro
45 projektů v celkové hodnotě více než 1,3 miliardy Kč! Národní parky tak realizují významné
projekty na zlepšení kvality místní přírody a na zlepšení kvality služeb pro turisty. V kontrastu
s tímto je CHKO Jeseníky, která doposud z OPŽP nezískala žádné finanční prostředky.
Výše uvedené finanční schopnosti národních parků znamenají významnou podporu pro
zaměstnanost a ekonomický rozvoj těchto regionů, příležitost pro místní podnikatele v oblasti
dodávek služeb, stavebních a lesnických prací.
Možnost získání nových financí, zlepšení
služeb, mezinárodní propagace a možnost zvýšení
turistiky a ekonomického rozvoje by tedy region
Jeseníků (jeden z nejchudších v ČR) měl spíše
přivítat než mu bránit. Obzvláště, když jsme ve fázi
pouhých diskusí o návrhu NP Jeseníky. K jeho
případnému vzniku je totiž ještě dlouhá cesta.
Důležité je, aby návrh NPJ vznikal v široké diskusi
mezi majitelem území, tzn. státem, zástupci
regionu Jeseníků a odborníky, což se děje již
třetím rokem. A diskuse má probíhat na základě
věcných a objektivních informací. Nikdo nechce
opakovat v Jeseníkách chyby, ke kterým došlo
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na Šumavě. Naopak máme mnohem více úspěšných příkladů z dobře fungujících národních
parků Krkonoše, České Švýcarsko a Podyjí a podle těchto úspěšných vzorů je NPJ navržen.
Ze setkání s představiteli Klubu chatařů a chalupářů vyplynulo, že k záměru NPJ neměli
k dispozici dostatek objektivních informací a došlo tak ke vzniku určitých názorových rozdílů
a omylů. Tím je bohužel poznamenán i text petice Klubu chatařů a chalupářů proti zřízení
NPJ. Zde je chyba i ze strany orgánů ochrany přírody, které měly včas přinést veřejnosti tyto
zásadní a objektivní informace týkající se NPJ a rozvoje regionu. Proto nabízíme možnost
spolupráce a věcné diskuse nad konkrétními fakty. Rádi bychom všechny zainteresované
požádali o to, abychom se více zaměřili na řešení skutečných problémů dnešní ochrany
přírody v Jeseníkách, než na kritiku NP Jeseníky. Abychom nezaměňovali chystaný NPJ
se stávající CHKOJ, neboť NPJ je pouze ve fázi diskutovaného návrhu a jeho cílem je prospět
místní přírodě a regionu.
Prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc, lesník a zoolog, Univerzita Palackého v Olomouci,
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., přírodovědec a entomolog, Univerzita Palackého v Olomouci,
Doc.RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., přírodovědec a geomorfolog, Ostravská Univerzita
Ostrava.

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2012 slaví své
narozeniny
a životní jubilea:
Jarmila Horská – 72 let, Naděžda Šedová – 78 let, Helena Fialová a Adolf Oravský – 79 let,
Ludmila Michálková – 84 let, Martin Havlík – 86 let.

„Půlkulatá výročí“
Mgr. Zdena Bradíková – 55 let, Zdeněk Kurfürst a Růžena Káňová – 65 let,
Jaroslav Kaláb – 75 let.

„Kulatá výročí“
Alois Zachrla, Zdeněk Vodička a Anna Skoupilová – 60 let, Alžběta Lehká – 80 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.

Rozloučili jsme se
V místním chrámu Nejsvětější Trojice jsme se rozloučili s naší občankou,
paní Kateřinou Motešickou, která zemřela 12. září 2012 ve věku 80 let.
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naší občankou,
paní Boženou Paterovou, která zemřela 28. září 2012 ve věku 83 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 26. listopadu uplynou již dva roky, kdy nás navždy opustila naše milovaná a vždy
obětavá maminka, babička a prababička, paní Ludmila Dolečková.
S láskou a úctou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Dne 14. prosince vzpomeneme nedožitých výročí
našich rodičů Míčových,
100 let tatínka Miroslava a 96 let maminky Anny.
S láskou vzpomínají dcery Eva a Jana s rodinami.
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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INFORMACE
Obnova bytového fondu
Obec Malá Morávka uvolní z nespecifikované rezervy rozpočtu obce pro rok
2012 částku 500 000 Kč, která bude určena na výměnu oken v obecních domech.
Při zrušení regulace nájemného obec přistoupila v letech 2008 a 2009
k postupnému zvyšování nájmů v obecních bytech s cílem dosažení obvyklého
nájemného pro náš region. K poslednímu plánovanému zvýšení nájemného v roce
2010 již nedošlo a to i z důvodu, že řada bytů má okna ve špatném technickém stavu.
Současná výše nájemného u bytů I. kategorie je za jeden metr čtvereční plochy 19,87 Kč.
Jednotlivé bytové domy budou posouzeny z hlediska nutnosti výměny oken a bude takto
vytvořen plán výměny oken v bytových domech. Nájemníci domu, který bude určen k výměně
oken budou osloveni, zda souhlasí s výměnou oken. Pokud 2/3 těchto nájemníků vyjádří
s výměnou souhlas, bude tato provedena u všech bytů v domě. U bytů,
ve kterých budou okna vyměněna, dojde po ukončení veškerých prací spojených
s touto výměnou ke zvýšení nájemného a to o částku 3,13 Kč/m2.
Nově stanovené nájemné u těchto bytů I. kategorie bude tedy 23,-Kč/m2.
V roce 2013 bude výměna oken v bytových domech pokračovat podle
finančních možností obce, ale minimálně v podobném objemu finančních
prostředků jako v roce 2012.

Řešení dostupnosti lékařské péče
Obec Malá Morávka se dlouhodobě pokouší zajistit dostupnost zdravotní
péče pro své občany formou vybudování ordinace a zajištěním lékaře, který
by v ní minimálně jednou týdně ordinoval. Náklady na zřízení ordinace
a její budoucí provozní náklady jsou však značné. Dále situaci komplikuje
problém se zajištěním praktického lékaře, který by byl ochoten do obce jezdit
ordinovat. Vznik ordinace by rovněž neřešil nutnost cesty občanů do města z důvodu
vyzvednutí předepsaných léků v lékárně, rovněž i péči a návštěvu specializovaných
zdravotních pracovišť, jako zubní, dětské i další ordinace dostupné v Rýmařově.
Z výše uvedených důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo zahájit provoz vlastního
mikrobusu, který zejména seniorům a občanům s omezenými možnostmi dopravy zajistí
dostupnou lékařskou péči za vynaložení řádově nižších finančních prostředků obce, než by
znamenalo zřízení lékařské ordinace v obci.
Na základě komplikací s dostupností lékařské péče v obci Malá Morávka, zejména pro
seniory a občany s omezenými možnostmi dopravy do města Rýmařov, se zastupitelstvo
dohodlo na následujícím řešení:
Bezplatná doprava občanů bude zajištěna mikrobusem, který každou
středu v 9.00 hodin pojede z autobusové zastávky Malá Morávka - obchod
(býv. prodejna Mája) a postupně zastaví na všech autobusových
zastávkách na trase do Karlova pod Pradědem – Malá Morávka –
Rýmařov. Cílová stanice mikrobusu je u ordinace MUDr. Věry Špicerové.
Trasa zastávek a doba odjezdů: M.M. horní u Máji (9.00) – M.M. škola
(9.03) – Karlov horní točna (9.13) – Karlov hotel Praděd (9.17) – Karlov hotel Karlov (9.20)
– M.M. U Rychty (9.23) - M.M. U Kovárny (9.25) – M.M. panelové domy (9.28) – Rýmařov příjezd okolo 9.50 hodin.
S praktickou lékařkou MUDr. Špicerovou bylo dohodnuto, že každou středu v době
od 10.00 do 11.30 hodin bude přednostně objednávat pacienty z Malé Morávky
a Karlova tak, aby doba jejich ošetření byla v souladu se zajištěním této dopravy.
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Zájemci o využití této dopravy musí svou účast na dopravě nahlásit osobně nebo
telefonicky na obecní úřad – tel.: 554 273 095 nebo 554 273 225,
a to nejméně den předem, aby byla zajištěna potřebná kapacita mikrobusu.
Odjezd mikrobusu nazpět bude ve 12 hodin od ordinace MUDr. Špicerové,
dále pojede na náměstí Míru, kde u městského infocentra bude možnost do něj
také nastoupit. Cesta do Malé Morávky bude po stejné trase – zastávky M.Morávka – Karlov
– M.Morávka horní.
Zkušební provoz byl zahájen 3. října 2012 a následně bude provozován do konce roku
2012, kdy bude vyhodnocen. V případě vytíženosti dopravy bude provoz plynule zajištěn i pro
rok 2013. Tuto dobrou zprávu jistě uvítají zejména občané staršího věku, kteří mají problémy
s dopravou do lékařské ordinace v Rýmařově.

Poděkování
Obec Malá Morávka tímto vyjadřuje poděkování panu Vladimíru
Hlobilovi, výrobci dřevěných šindelů, za sponzorský dar ve formě
modřínových trámů, které byly použity pro výrobu základové desky na
víceúčelovém hřišti. Základová deska slouží pro umístění dřevěné chatky, která
tvoří zázemí pro sportovce a sklad sportovního vybavení hřiště a sportovních oddílů.
K poděkování se připojují sportovci.

Nabídka
Nabízím vedení účetnictví či daňové evidence včetně vyřizování záležitostí spojených
s Vaším podnikáním na úřadech. Máte-li zaměstnance, zajišťuji i mzdovou agendu.
Pracuji z domu. Účetnictví vedu v účetním programu POHODA. Cena za vedení účetnictví
se odvíjí od rozsáhlosti Vaší účetní agendy a měsíčního množství dokladů.
V případě zájmu, či jakýkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 724 360 266,
či na e-mailové adrese ivana.malanik@seznam.cz.
Ing. Ivana Malaniková, Malá Morávka

Pozvánka na místní akce
Již tradičně v předvánočním čase a závěrem roku se v obci uskuteční několik kulturních
akcí, na které zveme občany, chataře, chalupáře a návštěvníky obce. Bližší informace
o konání akcí budou zveřejněny na plakátech a v relaci obecního rozhlasu.
8. listopadu
- Svatomartinská slavnost (Na ohradě)
7. prosince
- Mikulášská nadílka
20. prosince
- Běh o vánočního kapra (místní park)
9., 16. a 23. prosince - Adventní koncerty v kostele
30. prosince
- Živý betlém v Schindlerově stodole

Vánoce se pomalu blíží
Do vánočních svátků sice zbývá ještě několik týdnů, ale než se nadějeme,
bude tu opět čas nejkrásnějších dní v roce. Zkrátka, Vánoce jsou za dveřmi
a po nich loučení se starým rokem a vítání nového roku.
Protože toto vydání Moráveckého zpravodaje je poslední v tomto
roce, tak v předstihu přejeme našim občanům, chatařům, chalupářům
a návštěvníkům obce spokojené a radostné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví i štěstí v roce 2013.
Obecní úřad v Malé Morávce
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Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Jednadvacet politických stran, koalic a hnutí se
v nedávných volbách 12. a 13. října ucházelo o hlasy voličů
do pětašedesátičlenného zastupitelstva Moravskoslezského
kraje.Kdo z nich bude vládnout a rozhodovat o mnohých
záležitostech života v kraji se rozhodovali také svými hlasy
naši občané – voliči ve volebních okrscích Malá Morávka
a Karlov pod Pradědem. Volební účast byla 31% občanů.
Nejvíce hlasů v obci obdržela Česká strana sociálně
demokratická – 25,0 %, druhá skončila Komunistická
strana Čech a Moravy – 19,31% hlasů, třetí příčku
obsadila TOP 09 a starostové – 17,04% hlasů. Na dalších
místech Občanská demokratická strana – 7,95%, Strana
práv Zemanovci – 7,38% hlasů a další strany, koalice
a hnutí od 4,54% do 0,57% hlasů.
V Malé Morávce první k volební urně přistoupily paní Marie Houdková a paní Jarmila
Klepperová, po nich přišli manželé Křížovi. V tomto volebním okrsku bylo šest neplatných
hlasů. Tři voliči zvolili zvláštní způsob hlasování, když do urny vhodili prázdnou úřední
obálku a ve třech obálkách byly vždy dva hlasovací lístky. Volby v obci proběhly v poklidu,
triumfovala levice jako v kraji.
Volby v Moravskoslezském kraji vyhrála ČSSD – 27,40 % hlasů, druhá KSČM – 22,78%
hlasů, třetí ODS – 9,92%, čtvrtá KDU-ČSL – 8,60 a Nezávislí – 5,72% hlasů.

Výsledky v obci
Zapsaných voličů
Počet odevzdaných hlasů
Počet platných hlasů

M. Morávka
518
157
151

Karlov
76
27
25

Obec
594
184
176

%
100
30,97
29,62

Hlasy pro politické strany, koalice a hnutí
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
TOP 09 a starostové
Občanská demokratická strana
Strana práv občanů - Zemanovci
Křesťanská a demokratická unie - ČSL
Česká pirátská strana
Nezávislí
Strana svobodných občanů
Moravané
Dělnická strana
Pravý blok
Sdružení nezávislých kandidátů
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové
Republikánská strana Čech a Moravy
Komunistická strana Československa
Strana zelených
Protest – nevolím parlamentní strany

M. Morávka
40
31
19
11
13
8
6
3
4
4
3
2
2
2
1
1
1
-

Karlov
4
3
11
3
2
1
1

Obec
44
34
30
14
13
8
6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

%
25
19,31
17,04
7,95
7.38
4,54
3,4
2,84
2,27
2,27
1,7
1,13
1,13
1,13
0,57
0,57
0,57
0,57
0,57
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Návštěva biskupa
Nebývá tak často, aby do naší
obce
zavítala
tak
vzácná
návštěva,
jako
je
přední
představitel Římsko-katolické církve, kterou
dosud nezaznamenali ani kronikáři obce.
Ovšem den 15. září 2012 však bude jistě
vepsán do řádků kroniky obecní i farní, kdy
obec navštívil biskup Ostravsko-opavské
diecéze František Václav Lobkowicz. Podnět
k návštěvě biskupa zavdala slečna Helena
Vaculíková, která v poslední
době ve své Školičce pro
umělecké práce s dětmi
v Malé Morávce tvoří se
svými svěřenci dřevořezby
s námětem „Andělé pro lepší
svět“.
Po příchodu biskupa z fary
doprovázeného místním duchovním se
všichni přítomní podáním ruky
pozdravili a následně v hloučku dětí
a některých občanů se rozvinula
příjemná a přátelská debata. O akci
projevili zájem také zástupci tisku.
A pak v kostele biskup Lobkowicz
převzal diplom od Nely Bruntsvykové
a dřevořezbu Anděla dobré víry,
kterou zpracoval sedmiletý „mistr“
Miroslav Drábek. Za svou skvělou
práci jako upomínku od biskupa
obdržel pěknou publikaci Rodinná
bible s jeho podpisem. Rovněž
dřevořezbu s podobným motivem
převzal starosta místních hasičů
Gustav Kaláb pro Sbor dobrovolných
hasičů v Malé Morávce, kterou
zhotovila Jana Havlíková. Delegace
s panem biskupem si potom prohlédla
výstavu dětských prací doplněnou
o řadu nových artefaktů v Galerii
U Šťastných Bobtailů. Přátelské
setkání a rozloučení u mnohých
zanechalo nezapomenutelný dojem na
tento krátký pobyt biskupa v naší obci.
Připomeňme si jeho slova, že anděl
Z poslední výstavy
v církevním názvosloví je symbolem
dobra, které všichni potřebujeme.
Za iniciativní počin i práci děkujeme slečně Heleně Vaculíkové, která tuto ojedinělou akci
připravila, rovněž i dětem ze „Školičky“.
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Draci nad ohradou se vznášeli k modré obloze
Léto vystřídal nenápadně podzim, ke kterému patří nejen barevné
padající listí, ale také pouštění draků. „Vyletěl si pyšný drak, vyletěl
až do
oblak, zvysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak“ – tak zněla
úvodní sloka písně, kterou přivítaly děti mateřské školy všechny účastníky na
tradiční drakiádě, která se konala jedno zářijové odpoledne na stráni za kostelem.
Soutěžili malí, velcí i miminka v kočárcích. Vítr pofukoval tak silně, že z některých dráčků
zůstaly na obloze jen nepatrné flíčky, protože vzlétli hodně vysoko. Paní učitelky z mateřské
a základní školy měly opravdu těžké rozhodování. Hodnotily nejen létání a výšku barevných
dráčků, ale také vlastní iniciativu a trpělivost dětí.
V kategorii „Drak Frak“ (nejhezčí drak)
zvítězily ty děti, které si vyrobily svého
draka (určitě s pomocí rodičů) vlastními
silami. První místo získal Adrian Cejnek,
druhé Markétka Wiltschová a třetí Matýsek
Jahoda. Ve druhé soutěžní kategorii „Drak
Kabrňák“ (nejlepší drak) zvítězili Ondra
a Honza Pánkovi, druhou příčku obsadili
Šimonek a Karolínka Peňázovi a třetí
Sofinka a Vojtík Strouhalovi. Loutka dráčka
a sladkosti byly odměnou nejen pro vítěze,
ale pro všechny děti, které si ji za svou
snahu zasloužily.
Podzimní počasí se nám na naši
drakiádu opravdu vydařilo. Sluneční hřejivé
paprsky a potřebný vítr k tomu přispěly.
Děti i rodiče, kteří se akce zúčastnili, prožili
pěkné a zábavné odpoledne. Těšíme se, jak
se nám obloha nad ohradou za rok zase
zaplní pestrobarevnými létajícími draky
a dráčky.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Stavby lanovek, rozšiřování a modernizace lyžařských areálů pokračují
Zásadních změn o nastávající zimní sezoně doznají čtyři lyžařské areály v Malé
Morávce a Karlově pod Pradědem. K jejich kvalitnější úrovni a atraktivní
vybavenosti přispějí sedačkové lanovky, které s dokončovacími pracemi
v současně době finišují, jak jsme se mohli přesvědčit v polovině října.
V areálu Myšák dojde ke zkvalitnění a rozšíření sjezdovky až o padesát metrů
i jejího okolí. Dosavadní dvoukotvu by měla nahradit dvousedačková lanovka.
S dokončením se však počítá až po sezoně. Výstavbu na Myšáku z celkových nákladů 20 mil.
korun finančně podpořil Moravskoslezský kraj z regionálního operačního programu dotací 12
mil. korun. Rovněž areál Kopřivná, který dozná podstatných změn, na rozpočet investice 29
mil. korun obdržel dotaci v částce 17 mil. korun. S pravděpodobností náklady na oba areály
však budou vyšší. Na současném svahu Kopřivná zůstane dvoukotva, ale vedle něj přibude
čtyřsedačková lanovka na nové sjezdovce dlouhé 1 250 metrů a široké kolem 70 metrů. Ve
SKI Karlov naproti hotelu Praděd pokračuje výstavba čtyřsedačkové lanovky a tří nových
sjezdovek. Projekt financuje soukromý investor Zdeněk Mitáš. Všechny uvedené areály mohou
být uměle zasněžovány. Nejprudší svah tzv. černá sjezdovka v Karlově zvaná též „Olomou-
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čák“ dozná také změny, a to rozšíření a náhradu dvoukotvy dvousedačkou. Tam však v době
naší návštěvy byl poměrně pracovní klid.
Od modernizace lyžařských areálů, kterou od počátku podporovala naše obec, např.
změnou územního plánu, si jejich provozovatelé a obec slibují větší návštěvnost jejich
uživatelů a tím také i další pracovní příležitosti našich občanů. Zkvalitnění a modernizace
lyžařských areálů by měly naše zimní středisko tak zařadit na přední místa v kraji i v ČR.
Za poskytnutou exkurzi lyžařských areálů a informace děkujeme panu Jaroslavu Lukešovi.

10 let spolupráce obcí
Dne 19. října 2002 podepsali tehdejší starosta obce Malá Morávka Petr Pecha
a starosta obce Walce Piotr Miczka partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci
mezi oběma obcemi. Uplynulých deset let vzájemných styků a spolupráce přispělo
k prohloubení a k upevnění česko-polského
přátelství a porozumění. Spolupráce se
projevila především ve výměně zkušeností
samospráv obcí, v získávání fondů na
realizované projekty rozšiřování další
spolupráce, a to zejména v oblasti kultury,
sportu, společenských akcí, vzájemných styků
jednotek sboru dobrovolných hasičů,
turistiky a poznávání přírodních krás a
zajímavostí obcí.
Za uplynulé desetiletí se uskutečnilo
mnoho vzájemných akcí a setkání, která
probíhala v přátelské atmosféře, v navázání i
bližších kontaktů mnohých obyvatel obou
obcí. Vzpomeňme alespoň na některé
společné akce: každoroční oslavy Dny obcí,
fantastické
polské
dožínky,
akce
k významným výročím v místech, sportovní
turnaje a hasičské soutěže, vystoupení
polského pěveckého sboru a dechovky
na našich adventních koncertech, výměnné
letní a zimní tábory dětí, taneční kurzy dětí
obou obcí, vydání publikací z historie obcí,
sakrální památky a další. Mnohé akce byly
financovány z evropských dotačních fondů.
Chceme věřit, že v dalších letech se bude nadále rozvíjet a utužovat přátelství a prospěšná
spolupráce obcí Malá Morávka a Walce a jejich obyvatel.
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Obec nezapomíná na
své starší občany
Generace seniorů, která ve svém
životě mnohé zažila a prožila,
si zaslouží pochopení, mnohdy
porozumění, přátelské slovo a snad
i patřičnou úctu. Tyto atributy si
uvědomuje i vedení naší obce.
Proto každoročně vyjadřuje svou pozornost
vůči svým dříve narozeným občanům
pořádáním přátelského setkání této skupiny
obyvatel.
Ne jinak tomu bylo letos v pátek 19. října,
kdy účastníci setkání seniorů zaplnili
restauraci na chatě Kopřivná. V úvodu této
společenské akce přítomné pozdravil starosta
obce Ondřej Holub s přáním příjemné zábavy.
Následně děti mateřské a základní školy svým
pěkným kulturním programem a předáním
vlastnoručně zhotovenými dárky potěšily naši
nejstarší generaci. Akt ocenění seniorů –
jubilantů významných životních výročí se
tentokrát zúžil jen na občana pana Josefa
Janíka, ostatní ze zdravotních či jiných důvodů nepřišli. Pak již nic nebránilo, aby po dobré
večeři a občerstvení zavládla u jednotlivých stolů družná a přátelská atmosféra. A povídalo se
a vzpomínalo na vše možné, probíraly se recepty na netradiční jídla, došlo i na
aktuální téma pančovaný alkohol a různé střípky ze života. K dobré pohodě
a náladě přispělo hudební duo, které lákalo k tanci všech, kterým zatím slouží
nohy a stačí dech. Uznání a poděkování za tuto akci si plně zaslouží členky
výboru pro školství a kulturu se starostou obce, učitelky a děti našich škol i personál
restaurace.

Milí čtenáři
Přejeme Vám krásné předvánoční čekání, ještě krásnější jejich prožití a těšíme se na naše
další setkání, tentokrát již v roce 2013. V novém roce všeho dobrého víc, zdraví však nejvíc,
které je dobro, o kterém nevíme, pokud ho neztratíme.
Říká se, že smích je koření života. Tak jeden vtip pro nastávající vánoční čas:
Potkali se dva známí: „Tak co dostaneš od manželky pod stromeček?“ „Nejspíš vůbec nic.
Ona mi každou chvilku důrazně říká: Tohle ti nedaruji!“
Zpravodaj vychází 1.11.2012, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.12.2012.

