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Dvacet let činnosti Klubu chatařů a chalupářů
Letos v září uplyne dvacet let od vzniku
nezávislého sdružení občanů Klubu chatařů
a chalupářů v Malé Morávce a Karlově pod
Pradědem (dále jen „Klub“). Klub vznikl
spontánně z iniciativy lidí kolem pánů Hausera
a Přikryla v Karlově a dalších v horní části
Malé Morávky i mnoha chalupářů, kteří
navázali na dřívější snahy sdružit se a společně
vystupovat se společnými zájmy. Hlavní snahou
byly opravy, údržba a záchrana starých chalup,
mnohdy určených k zániku. Nové podmínky po
roce 1989 umožnily, aby se lidé s podobnými zájmy spojili ve sdružení s právy a povinnostmi
v souladu s novým zákonem. Samozřejmě nebyl to jen pan Hauser, který se stal i prvním
předsedou Klubu, ale na přípravě se podíleli i současní členové výboru Ing. Vladimír Janečka
a Ing. Věroslav Žák a zesnulí Svatopluk Zbořil a Oldřich Hromek i několik dalších, kteří
utvořili výbor a připravili pravidla pro členství a návrh stanov Klubu, které Ministerstvo
vnitra schválilo dne 27. září 1992. V současné době má Klub 166 členů.
O tom, co Klub za těch dvacet let dělal a čím jsme se ve své činnosti zabývali, jsme čtenáře
každoročně informovali na stránkách Moráveckého zpravodaje. Důležité je, že se aktivně
podílíme na údržbě chat a chalup, pečujeme o jejich okolí a tím přispíváme k pěknému
vzhledu naší obce. Zajímáme se o činnost obecního zastupitelstva, podílíme se na jeho plánu
rozvoje obce a také pozorně sledujeme každé jeho rozhodnutí. Zastupitelé mohou potvrdit,
že na jejich veřejných zasedáních téměř nikdy nechybíme. Mnohokrát jsme byli jediní, kdo
jejich veřejnou schůzi navštívil. Kromě zájmu o obecní záležitosti se pravidelně zúčastňujeme
i řady místních kulturních a společenských akcí. Neopomeneme jedinou přednášku nebo
besedu, kterou ve škole pořádá Mgr. Igor Hornišer v rámci cyklu přednášek z historie naší
obce nebo regionu. Spolupracujeme s Muzeem Kapličkový vrch. V minulosti jsme v kapli
zajistili výstavu děl dětí našich členů Klubu. Naše dlouholetá a aktivní členka paní Klára
Adamová na vernisáži své letošní výstavy 4. srpna v Schindlerově stodole nás velmi zaujala
svou keramickou tvorbou i dalších členů rodiny Adamovy a Babrajovy.
Každého, kdo výstavu v průběhu srpna navštívil, jistě potěšily i krásné
obrazy z poválečné a minulé Malé Morávky. Paní Adamová a její
sousedi Němcovi se podíleli na zhotovení pěkné dřevěné lávky
umožňující přechod Bělokamenného potoka k lesní studánce, kde děti
naší školy každoročně svým kulturním programem otvírají studánku.
Mohl bych i pokračovat, jak přispíváme ke zviditelnění naší obce a její
opětovné začlenění mezi vyhledávané turistické oblasti. Využili jsme k tomu místních
i celostátních deníků a několikrát v nedávné době i televizních pořadů věnovaných ochraně
krajiny a života v chráněné oblasti. To zdůrazňuji proto, že nám nejvíce záleží na krajině
a prostředí, ve kterém trávíme podstatnou část našeho života i naši nejbližší přátelé.
Náš Klub vznikl v době, kdy již byla Malá
Morávka začleněna z iniciativy ochránců přírody
do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ).
Bylo slibováno, že je to krok nejen k ochraně
přírody, ale i krok k rozvoji turistického ruchu.
„Sliby – chyby“ – to rčení známe. Kdo zná
Morávku a Karlov z poválečných let, tak může
porovnávat. Nemyslím tím první poválečné roky,
i když procházky lesem a krajinou byly i tehdy
pohodou. Lesy byly čisté. Z obce vedlo spousta
krásných udržovaných chodníků až do nejvyšších
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hor. Rybařit se dalo na potocích, v Kotli i v Milochu. A to se o přírodu starali pouze lesníci,
drobní hospodáři, chalupníci a v horách Klub českých turistů. Dnes snad pstruha
nezahlédneme ve Volském potoku ani v Moravici. O stádech jelenů v nejbližších lesích se nám
může jen zdát. Les sestoupil až do obce. Stromy a keře zarostly všechna vyhlídková místa,
ba i krásné horské louky. Obec je plná vzrostlých a nebezpečných dřevin. Kolem potoka jsou
plantáže lopouchů. Ptačí budky vyrobené
ve škole v zájmových kroužcích ochránců
přírody se dávno rozpadly. I Správa CHKOJ
opustila svou chátrající budovu v Morávce
a stará se pouze o nejvyšší partie Jeseníků.
Oplotily se Petrovy kameny, omezují se prostory
pro lyžaře a turisty. Česače borůvek a brusinek
vyhánějí z chráněných lokalit. Vyhnat chtějí
i kamzíky. Omezují výstavbu lanovek a
moderních vleků. A nyní se chystají na zřízení
Národního parku Jeseníky (NPJ), jehož hlavní
partie by měly být v katastru Malé Morávky. Proto a z mnoha dalších důvodů nedůvěřujeme
ochranářům a stavíme se vedle ochránců kamzíků proti tomuto záměru. Dali jsme si za úkol
připravit petici a ustavili jsme petiční výbor ve složení: Ing. Petr Hartmann, Ing. Vladimír
Janečka, Jiří Jiskra, Vladimír Král, Jiří Němec, František Pecka, Otmar Rychta,
MUDr. Jaroslav Žádník a Ing. Věroslav Žák. Výbor soustředil všechny námitky proti zřízení
NPJ a shrnul je v Petici proti zřízení Národního parku Jeseníky s následující preambulí:
Chataři, chalupáři a občané Malé Morávky a Karlova pod Pradědem
příznivci Jeseníků se vší rozhodností nesouhlasí se zřízením Národního
parku Jeseníky a protestují proti takovému záměru a jednání státních
orgánů. Žádáme, aby případné práce byly zastaveny a k jednání byli
pozváni naši zástupci. Svůj nesouhlas opíráme zejména o tyto poznatky
a skutečnosti:
1. Dosavadní symbióza rostlin, zvířeny i lidí v Jeseníkách je vyvážená. Není nutné zde
experimentovat.
2. Zdejší příroda nebyla divočinou, ale byla řízena lidmi. Není nutné ji zachraňovat, to snad
jinde.
3. Lesy v Jeseníkách ponechme v rukou lesníků, kteří zde žijí a jejichž zásluhou jsou v dobrém
stavu. Nechceme novou Šumavu.
4. Obyvatele zde nechme žít. Už dnešní omezování a zákazy ohrožují cestovní ruch, který živí
dnešní občany. Výstavba je zde omezována, lyžování též.
5. Nevytvářejme nový úřad s úředníky a kancelářemi, když republika je ve špatné ekonomické
situaci. Nám postačuje Správa CHKOJ, se kterou spolupracujeme.
6. Jesenickou oblast dostatečně chrání přes dvacet zákonů, obec je v pásmu hygienické
ochrany vodního zdroje a památkovou zónou. Další zákony nic nezachrání.
7. Věnujme raději větší pozornost ekonomickému rozvoji Jesenicka a rekreaci obyvatel
ve zdravém životním prostředí.
8. Byli jsme bez Národního parku a budeme i nadále.
Vážení občané, chataři, chalupáři, turisté a návštěvníci obce,
pokud nesouhlasíte se záměrem vzniku Národního parku Jeseníky, můžete svým
podpisem podpořit tuto petici. Všichni členové petičního výboru mají
podpisové listy připraveny k vašim podpisům. Jsou k dispozici i v prodejně
potravin TOMI, v prodejně drobného zboží u paní Kalábové a v penzionu U
Marků (za mostem ve směru Karlov pod Pr).
Jiří Jiskra
předseda Klubu
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Vážení naši chataři a chalupáři.
V letošním roce uběhlo dvacet let od založení Vašeho sdružení
občanů Klubu chatařů a chalupářů v Malé Morávce – Karlově pod
Pradědem. K tomuto jubileu vám blahopřeji, neboť mnozí vaši členové
se dlouhodobě velice aktivně zapojují do dění v naší obci a jistou mírou
tak přispívají k řešení problémů obce. Je potěšitelné, že se významně
podílíte na opravách a úpravách svých nemovitostí a jejich okolí, čímž
přispíváte ke zlepšení vzhledu naší obce.V posledních volebních obdobích byli z vaší iniciativy
někteří členové Klubu zvoleni i za členy výborů Obce Malá Morávka a tím se také podílí na
jejich činnosti při řešení jednotlivých problémů života obce. A za tuto práci jim děkuji. Vítáme
i vaše podnětné návrhy k různým záležitostem v obci, které jsou však mnohdy od jejich řešení
závislé na našich finančních zdrojích.
Za všeobecně záslužnou činnost jménem svým a zastupitelstva obce Vám, členům výboru
Klubu i ostatním chatařům a chalupářům upřímně děkuji, i za přínos a práci pro obec. Do
dalších let vaší prospěšné činnosti přeji mnoho elánu a hodně aktivních členů.
Ondřej Holub
starosta obce

INFORMACE
V říjnu se konají volby do krajského zastupitelstva
Kdo bude následující čtyři roky vládnout v Moravskoslezském kraji, bude záležet na
voličích, jak se ve dnech 12. a 13. října rozhodnou, kdy se budou konat volby. Vybrat budou
moci z jednadvaceti politických stran, koalic a hnutí, které do voleb vyslaly 1077
svých kandidátů.
V naší obci se volby do krajského zastupitelstva uskuteční ve volebním
okrsku číslo 1 Malá Morávka (volební místo klub Ferrum Form)
a volební okrsek číslo 2 Karlov pod Pradědem (volební místo hotel
Praděd). Volební místnosti budou otevřeny v pátek 12. října od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Seznamy voličů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce obecního úřadu. Připomínáme občanům
– voličům, aby si zkontrolovali platnost občanského průkazu, příp. cestovního pasu, kterým
ve volební místnosti prokáží svou totožnost a státní občanství České republiky. Volič může ze
závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi,
aby ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost – doma. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. Naši voliči obdrží v obálce pokyny k volbám a příslušný počet
hlasovacích lístků nejméně tři dny před konáním voleb.
K vlastnímu aktu voleb:
Ve volební místnosti v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední
obálky (obdrží ji ve volební místnosti od okrskové komise) pouze jeden hlasovací lístek
politické strany, koalice nebo hnutí, pro něž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může
nebo nemusí zakroužkováním pořadového čísla u nejvíce čtyř kandidátů vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Přednost se vyznačuje jen kroužkem pořadového čísla kandidáta,
k jinému označení se nepřihlíží, např. podtržení jména kandidáta či jiné. Pokud bude
vyznačeno více kandidátů než čtyři, k přednostním hlasům se nepřihlíží
a takový hlasovací lístek se počítá ve prospěch příslušné strany, koalice
nebo hnutí. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou vloženy do
úřední obálky, přetržené a je-li v obálce více hlasovacích lístků.
Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu
a v příštím čísle Moráveckého zpravodaje.
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Škola volá: „Pojď sem dítě, uč se moudrým býti!“
Snad každý z nás dříve narozený si už nepamatuje první cestu do školy,
nesmělé vkročení do třídy a opatrné usednutí do dřevěné lavice, na níž ležel
náš první slabikář. Knížka plná krásných obrázků a krátkých vět, jako máma
mele, my máme mísu nebo Ema má maso, což je mimochodem nejčastější věta,
která se objevuje v našich slabikářích, historických i současných. Oživit
nostalgické vzpomínky na první učebnici čtení, kterou si jen málokdo schoval na
památku, se nám dnes již asi nepodaří. Jistě si však vzpomeneme na své některé blízké
spolužáky, se kterými jsme prožili školní léta i mnoho radovánek ve volných chvílích našeho
raného dětství. To všechno již odnesl čas a našim vnoučatům a jejich dětem školní zvonění
oznámilo, že je tu nový školní rok a s ním spojené povinnosti. A až bude končit, pamatujme, že
vysvědčení není rozsudek nad dítětem, ale informace o tom, jak se mu podařilo zvládnout
požadavky školy, jak se učitelům povedlo naučit je učivo a jaké mu rodiče vytvořili podmínky
k zvládnutí učiva.
Prázdniny skončily a našim žákům i studentům nastaly starosti a snad i radosti v novém
školním roce. Jak bude pro ně úspěšný, bude především záležet na nich
samotných, na jejich píli a soustavnosti v učení. Škola však není jen institucí na
vědomosti a dovednosti svých svěřenců, ale rovněž prostředím utvářející
povahové vlastnosti a charakter mladých lidí pro život. V rámci svého
vzdělávacího programu nabízí také podle zálib jedince jeho uplatnění v různé
zájmové a jiné prospěšné činnosti. Mnohá vzájemná přátelství ze školních lavic
dlouhá léta přetrvávají, ba někdy i končí svazkem manželským. Zejména jsou
vždy milá setkání se vzpomínkami na své mládí a školní léta po mnoha letech, jak jsem
se nedávno mohl přesvědčit na každoročním srazu bývalých žáků školy
v Karlově pod Pradědem. A to je na těchto setkáních vždy nejkrásnější.
Tak vám naši školáci přeji úspěšný školní rok, radostnou atmosféru v naší
morávecké škole, ať na ni vždy i po letech rádi vzpomínáte. Ať se vám, žáci
a paní učitelky, daří a máte hodně radostí z dobře vykonané práce.
Jaroslav Ringl

Zahájení školního roku 2012-2013
Prázdniny utekly jako voda…. a školní docházka vrátí do života našich ratolestí pevný řád.
V uplynulém roce jsme ve všech ročnících vzdělávali své žáky podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Stejně tomu bude i letos.
Během roku vždy realizujeme ekologické projekty - školní recyklační program
Recyklohraní pod záštitou MŠMT, školní projekt Den stromů, Den Země,
Otvírání studánek, zapojeni jsme do celoročního projektu Sdružení TEREZA
„Les ve škole – škola v lese“. Ve školní družině byl realizován národní
projekt Zelený ostrov a Ekopolis. Zelený ostrov na pár let opustíme, v deskové hře Ekopolis
budeme pokračovat. Nově se naši žáci mohou těšit na projekt Včelka a příroda. Od 3. ročníku
testujeme žáky pomocí SCIO testů. Jarní testování žáky 5. tříd nezaskočilo a díky novému
počítačovému vybavení jsme neměli žádné technické problémy. Uvědomujeme si důležitost
udržování našich tradic, ale zároveň se díváme stále dopředu. Oživujeme lidové tradice při
Svatomartinské slavnosti, Mikulášské besídce, obchůzce Lucek, vánoční besídce,
v Čarodějnické škole, na Otvírání studánek.
V široké nabídce mimoškolních činností jsme se po celou dobu úspěšně snažili u dětí
rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Do těchto aktivit se nám podařilo zapojit také
rodiče v tvůrčí keramické dílně u příležitosti Dne matek. Podobné dílny
plánujeme také v předvánočním čase. Projekt Můj domov, moje škola
byl ukončen. O své obci se naši žáci učí z vlastních učebnic, malotřídní školy
se však budou i nadále setkávat za účelem poznávání jejich regionu. 18. září
budou objevovat zajímavosti přírody okolí Rázové včetně plavby po Hartě.
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Projekt „Moderní škola“ z operačního programu „EU peníze školám“ je dosud realizován.
Při interaktivní výuce žáci využívají nové digitální učební materiály, které jsme jim vytvořili.
Jsme zapojeni do grantů financovaných EU ESF „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.
Letní zahradní slavností jsme se rozloučili se třemi dětmi z 5. ročníku a na
slavnostním zahájení nového školního roku přivítáme šest prvňáčků – Petříčka
Bulavu, Karolínku Kulinovou, Milánka Pospíšila, Jiříčka Slavíka, Aničku
Smíškovou, Vojtíška Strouhala. Celkem bude mít naše škola 19 žáků ve dvou
třídách. V I. třídě paní učitelky Martiny Smíškové se seskupí žáci 1. a 2.
ročníku, ve II. třídě paní učitelky Zuzany Zechové budou žáci 3. – 5.
ročníku. V prosinci očekáváme nárůst o jednu žákyni.
Kladem naší školy je její rodinné prostředí. Výuka je vedena zcela kvalifikovaně. Všichni
zaměstnanci se podílejí na vytváření příznivého klimatu školy, které oceňují jak naši žáci
a jejich rodiče, tak i školní návštěvy.
Zřizovateli na naší škole záleží a podle svých možností se postupně snaží do rozpočtu školy
schvalovat prostředky na vnitřní opravy, a tak žáci II. třídy letos usednou do nově vymalované
učebny. Naše škola má již více než stoletou tradici. Budova je historická a udržovaná, ale do
budoucna potřebuje i nákladnější renovaci. O pořádek ve škole se postará
nová paní školnice - Vlasta Králová. Čeká ji mnoho práce, ale věřím, že jí
přinese pocit spokojenosti. U příležitosti odchodu do důchodu paní Olgy
Toškové, jí přeji, aby další léta prožívala jen a jen v dobrém zdraví, aby
její další život byl naplněn radostnou pohodou a aby mohla svůj čas
věnovat všem koníčkům, na které neměla během své práce čas.
Těším se opět na spolupráci s obecním úřadem při organizování dětského karnevalu a Dne
dětí. S dětmi a učitelkami z mateřské školy zajistíme kulturní program k vítání občánků,
setkání seniorů a Vítání jara. Škola také úzce spolupracuje s TC Praděd, Soukromým muzeem
Kapličkový vrch. Partneři nám pomáhají v přípravách školních akcí, podporují naši školu.
Všem kolegům, spolupracovníkům, sponzorům, žákům a rodičům přeji především pevné
zdraví, radost a uspokojení z každodenní práce. Jsem přesvědčena, že společně zvládneme
všechny úkoly, které nás v právě začínajícím školním roce čekají.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy

Setkání karlovských spolužáků
Sešel se rok s rokem a opět jsme se setkali v sobotu 25. srpna i
my, kteří jsme Základní školu v Karlově pod Pradědem
navštěvovali v letech 1953 – 1966. Samozřejmě, že ne každý jeden po celé toto
období do ní chodil, ale svých pět let 1. stupně ano. Přišel mezi nás i pan ředitel Jaroslav
Ringl, který na škole působil v letech 1959 až 1966.
A na co se nejvíce vzpomínalo? To si snad každý dokáže představit. Na klukoviny, které
jsme podnikali. Cesta ze školy domů nikdy nebyla přímá. Vždy jsme museli ještě navštívit
některého ze spolužáků, nebo se podívat, co kde uzrálo k snědku. Jednalo se hlavně o švestky,
jablíčka, případně hrušky. Ovoce, které dozrálo v těchto horských podmínkách. Málokdy bylo
vyzrálé a sladké, ale pro nás to byl zisk za vynaložené úsilí. Doma nás čekala práce
v hospodářství, a tak nástup na ni jsme museli vždy nějak oddalovat.
V zimě se tato činnost trochu pozměnila, protože domů jsme pospíchali, abychom si vzali
lyže, či sáně a připravili si sjezdovku na některém z místních svahů. Lyžovali jsme na lyžích
značky „Vendelínky“. Tato značka vám nic neříká? Byly to lyže „jasanky“, které pan
Vendelín Stachovský (mimochodem můj tatínek) pro karlovské děti zhotovoval ve své dílně.
Nejen lyže, ale i sáně byly vyrobeny z kvalitního jasanového dřeva. Sníh jsme ušlapali a pro
naše sportování tato příprava stačila. Většina z nás lyžovala pod vedením pana Václava
Myšáka, zakladatele Horské služby Jeseníky. Mnozí z nás pak po letech závodili, především ve
sjezdových disciplínách. Umísťovali jsme se na předních místech v krajských, či oborových
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soutěžích. Někteří spolužáci pracovali, či
doposud pracují jako dobrovolní pracovníci
Horské služby. Vzorem byli i dva již jmenovaní
pánové.
Připomněli jsme si i možnost výbavy do školy
a k výuce. Učebnice jsme kupovali od ostatních
spolužáků a další výbava v aktovce, která se
obvykle dědila po sourozencích, byla skromná.
Na nové věci nebylo. Možná, že to byl základ
pro skromnější život, který v dnešní době mnoha
lidem, zejména dětem chybí.
To jen pro vzpomínku. Ano – byla to doba
hodně odlišná od této, v níž vyrůstají současné
děti. Na své dětství i spolužáky ale vzpomínáme
rádi a těm mladým vůbec nezávidíme.
Poseděli jsme na lavicích zapůjčených od
Obecního úřadu v Malé Morávce. A při výborné
svíčkové od paní Marušky Fancové a dobrotách
vlastní výroby se moc dobře povídalo. Děkujeme
za svíčkovou Marušce a pomoc obecního úřadu
za příjemné posezení venku, čehož využilo 46
přítomných. Večer jsme pak pokračovali až do pozdních nočních hodin uvnitř malé útulné
hospůdky „U Fanců“. Za rok se sejdeme zase. Informace o nás: „Spolužáci.cz“
Zaznamenala Mgr. Alena Konvalinková

Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna
2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny MŠMT ČR takto:
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2012 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Miroslav Dvořáček a Júlie Kalábová – 71 let, Milada Macháčková – 72 let, Jan
Pánek – 73 let, Jan Hubáček – 74 let, Jarmila Havlíková a Vlasta Janečková –
76 let, Gabriela Kolesarová a Zdeněk Navrátil - 77 let, Julie Glatterová – 79 let,
Jarmila Tysková a František Prášil – 81 let, Ing. Vladimír Janečka – 83 let.

„Půlkulatá výročí“
Blanka Haničáková, Ján Oravec, Zdeňka Gahurová a Bořek Brichta – 55 let, Miroslav
Hendrych a Josefa Linhartová – 65 let, Oldřiška Roubalová – 75 let.

„Kulatá výročí“
Ludmila Chudá – 50 let,
a RNDr. Peter Baláž – 60 let.

Antonín

Doleček,

Stanislav

Zaoral

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
Smuteční síň v Rýmařově byla místem posledního rozloučení s naší občankou,
Annou Špakovou, která zemřela 5. července ve věku nedožitých 84 let.
V této síni jsme se také rozloučili s naším občanem, panem Ladislavem Maňasem,
který zemřel 23. července ve věku 63 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 18. září uplyne rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Karel Bulava.
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpomínku.
manželka s rodinou
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.

SPORTOVNÍ INFORMACE
Začala nová fotbalová sezóna

V polovině srpna se rozjel kolotoč fotbalových soutěží, do kterých se zapojila i tři družstva
fotbalového oddílu FC Kovárna Malá Morávka. Jak bude sezóna pro naše celky úspěšná,
budeme znát na počátku listopadu, kdy podzimní kolo ročníku 2012/2013 skončí.
V okresním přeboru startuje těchto čtrnáct účastníků: Malá Morávka „A“, Horní Benešov,
Dolní Moravice, Slezské Rudoltice, Karlovice, Vysoká, Brantice, Břidličná „B“,
Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem, Stará Ves, Osoblaha, Slavoj-Staré Město „B“
a Nové Heřmínovy. V hráčském kádru FC Kovárna Malá Morávka „A“ od
uplynulého ročníku došlo k některým změnám. Přestup do Slavoje Bruntál ohlásili
bratři Pavel a Lukáš Kozákovi, Vít Pavelka má zdravotní problémy. Mužstvo však
posílil bývalý hráč Jiří Lesák, který se vrací po několika odehraných sezónách v Dolní
Moravici, dále přišli Marek Kubes, Rostislav Svrčina a Jan Bláha z Olympie Bruntál
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a Štefan Zachar z Bernartic (okr. Jeseník). Nové hráčské posily v úvodních
kolech ještě nenastoupily, neboť neměly vyřízené registrační průkazy.
Trenérskou dvojici tvoří Jiří Kotlár a Pavel Chmura. Na úvod nové soutěže
okresního přeboru se naše mužstvo utkalo se silnými soupeři, kteří v minulé
sezóně byli účastníky I.B třídy. V prvním kole přivítali naši fotbalisté na svém hřišti
celek Horního Benešova. Utkání nesplnilo očekávání místních fanoušků, neboť hosté po celý
zápas měli převahu a střelecké příležitosti. Proto jen defenzivní obrannou taktikou, když
útočná řada téměř neexistovala, domácí ubránili příznivý výsledek 1:0 ve prospěch
hostujícího týmu. Ve druhém utkání v místním derby v Dolní Moravici ambiciózní domácí
zvítězili přesvědčivým výsledkem v poměru 7:1. Až ve třetím zápase na domácí půdě náš tým
„A“ si připsal do tabulky první tři body, když po dobrém výkonu zdolal Slezské Rudoltice 4:2.
Mužstvo FC Kovárna Malá Morávka „B“ hrálo v minulé sezóně ve IV. třídě, skupině B.
Od nového ročníku byly v okrese čtvrté třídy zrušeny a vytvořeny dvě třetí třídy z celků třetí
a čtvrté třídy. Skupinu III. třídy, sk.B tvoří těchto patnáct účastníků: Malá Morávka „B“,
Dvorce, Leskovec, Rýmařov „B“, Velká Štáhle, Dětřichov, Milotice, Horní Město, Svobodné
Heřmanice, Razová, Široká Niva, Ryžoviště, Lomnice, Moravskoslezský Kočov a Zátor „A“.
Náš tým „B“ s trenérskou dvojicí Petr Rosolanka a Milan Pospíšil sehrál tři zápasy s těmito
výsledky: v prvním kole na domácím hřišti po dobrém výkonu, zejména v první půli zápasu,
zvítězil nad Leskovcem 3:2, v dalším kole nestačil na fotbalisty Rýmařova „B“ a utržili debakl
v poměru 2:7. Třetí utkání sehráli doma s družstvem Dvorců nerozhodně 0:0.
Do nového ročníku fotbalových soutěží se po dvouleté odmlce zapojili naši nejmladší
fotbalisté - starší přípravka do 10 let. Tým, který hraje ve složení 5 hráčů + brankář, trénuje
Milan Pospíšil za asistence
Radka Ligače a Břetislava
Zapletala. V okresní soutěži
mají tyto soupeře: Jindřichov,
Hošťálkovy,
Vrbno
pod
Pradědem, Břidličná, Krásné
Loučky, Město Albrechtice,
Krnov
„A“
a
„B“.
Morávecký fotbalový potěr
jako
nezkušený
nováček
v soutěži prohrál své první
utkání s Jindřichovem 2:12
a bude muset na sobě ještě
hodně pracovat, aby zlepšil
Nejmladší naše fotbalová generace se svými trenéry a asistenty
celkovou výkonnost.
Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži „A“-okresní přebor
Muži „B“- III.třída,sk.B Přípravka st.-okresní soutěž
So 15.9. - 17.00 - Vysoká
St 5.9. - 17.00 -Vel.Štáhle So 15.9. - 10.00 - Vrbno
So 6.10. - 15.30 - Světlá Hora Ne 23.9. - 14.00 -Milotice
So 6.10. - 10.00 - M.Al-ce
So 20.10. - 15.00 - Stará Ves Ne 7.10. - 14.00 -Razová
So 20.10. - 10.00 - Krnov B
So 3.11. - 14.30 - Staré Město Ne 21.10. - 14.00 -Ryžoviště
Ne 4.11. - 14.00 -Mor.Kočov
VENKU
So 8.9. - 16.30 - Karlovice So 8.9. - 16.30 - Dětřichov So 8.9. - 14.30 - Hošťálkovy
So 22.9. - 16.00 - Brantice
Pá 28.9. - 16.00 - Hor.Město termín neurčen - Břidličná
Ne 30.9. - 15.00 - Břidličná B Ne 30.9. - 16.00 - Heřmanice So 29.9. - 14.30 - r.Loučky
So 13.10. - 15.30 - Vrbno p/Pr. So 13.10. -15.30 -Široká Niva Čt 11.10.- 17.00 – Krnov A
So 27.10. - 15.00 - Osoblaha So 27.10. - 15.00 - Lomnice
So 10.11. - 14.00 - N.Heřmínovy So 10.11. - 14.00- Zátor A¨
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Hasiči soupeřili v požárním útoku
Fotbalové hřiště v Malé Morávce se v sobotu 18. srpna stalo dějištěm
9. ročníku Memoriálu Jiřího Hudáka hasičských družstev v požárním sportu,
který připravili místní dobrovolní hasiči. Nastoupená družstva při zahájení
soutěže přivítal a pozdravil starosta naší obce Ondřej Holub a představil
i čestné hosty paní
Ludmilu
Hudákovou
a zástupce hasičských
sborů z Bruntálu a Rýmařova. Do soutěže se
přihlásilo největší počet
družstev za dobu konání
všech ročníků, a to
dvanáct, z toho čtyři
družstva žen.
Na startu stanula
a zápolila o vítězství
Nástup družstev
v disciplíně
požárního
útoku z pevného vodního zdroje až po sestřik dvou terčů proudem vody tato sedmičlenná
družstva dobrovolných hasičů: Zátor, Široká Niva, Milotice, Ryžoviště, Suchá Rudná,
Leskovec, Vraclávek a Malá Morávka a družstva žen: Široká Niva, Leskovec, Ryžoviště
a Vraclávek. Každé družstvo mělo dva pokusy, nejlepší čas dosažený ze dvou
startů se započítával do
konečného pořadí. Boj
o umístění družstev
v soutěži byl velmi
vyrovnaný, rozhodovaly
často jen setiny vteřin. Prvenství
a putovní pohár obhájil loňský vítěz
SDH Leskovec v čase 17,25 sec. Další
pořadí: 2. Suchá Rudná – 17,75, 3.
Široká Niva – 17,94, 4. Ryžoviště –
18,97, 5. Milotice – 19,66 sec. Hasiči
Malé Morávky již tradičně se svým
slabším výkonným čerpacím strojem
obsadili poslední příčku.
Hasiči Malé Morávky

V kategorii žen bylo pořadí:
1. Široká Niva – 20,06 sec., 2.
Ryžoviště – 20,35, 3. Leskovec – 21,62,
4. Vraclávek – 22,91 sec.
Na závěrečném hodnocení byly
předány poháry a všem družstvům
diplomy. Celá soutěž měla hladký
průběh
s dobrou
organizací
i
zajištěním občerstvení pro účastníky
této akce. Naši hasiči opět prokázali,
že tato soutěž je pro ně prestižní
záležitostí jejich záslužné činnosti.

Vítězná nejlepší družstva
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Místní akce
Den obce se opět vydařil
Areál hřiště FC Kovárna zcela zaplněný návštěvníky opět po roce ožil pestrým
programem a zábavou. V sobotu 4. srpna na 4. ročník slavnosti Dne obce Malá
Morávka se přišli pobavit rodiny s dětmi, mládež, občané, místní chataři
a chalupáři i mnoho turistů. Přijelo i čtyřiadvacet přátel z polské partnerské
obce Walce, se kterou naše obec letos spolupracuje již deset let. Také po delší
odmlce po železniční trati přivezl motoráček návštěvníky obce.
Dopolední program zahájili
fotbalisté turnajem v minikopané,
kterého se účastnilo sedm družstev,
z toho jedno z Walců. Hrálo se
o pohár obce Malá Morávka
a polských Walců, ve kterém 1.
místo obsadil loňský vítěz tým Real
Stars z Dolní Moravice. Zábavné
odpoledne zahájili ve čtrnáct hodin
starosta naší obce Ondřej Holub
a starosta obce Walce Bernard
Starostové obcí předali poháry nejlepším
Kubata.
Přivítali
přítomné
obecenstvo s přáním příjemně prožité obecní oslavy a předali cenné trofeje a věcné odměny
zástupcům družstev, která se umístila na předních příčkách v turnaji malé kopané. V tutéž
dobu probíhala v Schindlerově stodole vernisáž výstavy „Keramika Kláry Adamové“, která
byla průřezem její umělecké tvorby i zástupců rodiny Adamovy a Babrajovy. Škoda,
že pořadatelé časově nekorigovali zahájení výstavy s programem na hřišti.
Za krásného počasí si
odpoledního programu užívali
nejen dospělí, ale i děti, které
bavil
Kouzelný
karneval
iluzionisty Jiřího Hadaše se
svými klauny. Za své výkony
v poutavých hrách děti obdržely od
účinkujících
dárečky
a
zvířátka
z nafukovacích balónků. Následně na obecní
oslavě nemohla chybět country kapela
Karlováci, která jistě potěšila nejednoho
z návštěvníků. Líbilo se i vystoupení
čtyřnásobných vícemistrů republiky v iluzích.
Do programu se zapojili aktivní členové Tréninkového centra Praděd Malá Morávka, kteří
připravili blok soutěží. Zejména atraktivní byl závod
dvojic v oblékání lyžařské výstroje a v běhu na lyžích po
dřevěné trati na čas. Z počtu několika soutěžících stanula
na stupni vítězů dvojice Lenka Šamánková a Radim
Cejnek z Malé Morávky a získala putovní pohár, který
budou obhajovat v příštím roce. V průběhu odpoledne
také probíhalo na fotbalovém hřišti zajímavé utkání
v kopané. Trenér starší přípravky žáků do 10 let Milan
Pospíšil zorganizoval zápas svých svěřenců s jejich
maminkami. Ač vzrůstem malí, šli fotbaloví benjamínci
odvážně do vzájemných soubojů se svými protihráčkami
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a na konci utkání se radovali
z výhry v poměru 6:2. Zlatý hřeb
programu Dne obce byla stálice
rockové scény v osobě zpěváka
Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy
a vystoupení populárního Petra
Martináka, který trefně imitoval
hlasy známých herců, politiků
a zpěváků.
Souběžně
s hlavním
programem
probíhal
doprovodný
Děti hrály se svými maminkami
program pro
děti – střelba ze vzduchovky, malování na tvář a zejména skákací hrad,
který byl neustále v obležení těch nejmenších. Bohaté občerstvení na
stáncích a prodejní jarmark jistě uspokojily chutě a žízeň návštěvníků této
místní akce, která byla spolufinancována z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Večerní taneční zábavu do
ranních hodin obstarala hudební skupina EKG BAND,
která byla definitivní tečkou za zdařilým Dnem obce Malá
Morávka.
Imitátor
Martinák pobavil

Michal Hrůza
s kapelou

Obec provoněná borůvkami přivítala hodovníky
Kdo má rád dobroty a speciality s vůní modrého zlata Jeseníků přijel o víkendu
18. a 19. srpna do Malé Morávky nebo Karlova pod Pradědem na borůvkové hody,
které se letos konaly již pojedenácté. Za krásného slunečního počasí zavítalo do
naší obce několik stovek návštěvníků, aby si pochutnali na borůvkovém menu
v nejrůznějších obdobách i originálních úpravách. Bylo potěšitelné, že pestrou nabídku
borůvkových pokrmů i nápojů letos nabídlo svým
hostům nebývalý počet
jedenácti restaurací, hotelů, penzionů a chat.
Návštěvníci, kteří přijížděli do obce byli vítáni
a obdarováni propagačními letáky s určením míst,
kde mohou uspokojit své
chuťové buňky. Letos byla i
novinka v zajištění přepra-
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vy návštěvníků autobusem zdarma mezi Malou Morávkou a Karlovem. Zájem byl
o čerstvé borůvky, které se prodávaly na několika stáncích. Na dalších byly
k dostání koláče a různé cukrářské výrobky s borůvkami. K dobré pohodě
v některých zařízeních vyhrávala živá nebo reprodukovaná hudba a soutěže v pojídání
borůvkových knedlíků.
Velkému zájmu, zejména dětí, se v sobotním
odpoledni v obecním parku těšila borůvková
olympiáda, kterou připravili členové Tréninkového
centra
Praděd Malá Morávka. V soutěžním
bloku
probíhaly
různé
závody
v rychlosti spolykání borůvek na niti,
v překážkovém běhu s borůvkami na
lžíci, spořádání porce borůvkových
knedlíků a další. Vítězové jednotlivých soutěží,
kterých bylo mnoho, obdrželi keramický hrníček plný
borůvek, ostatní soutěžící drobné odměny.

Naše podniky svým návštěvníkům nabízely:

Letošní borůvkové hody,
které
pokračovaly
také
v neděli
již
s menší
návštěvností, se vydařily.
Podniky, které se na ně
připravily, svou nabídkou
jistě uspokojily převážnou
většinu svých zákazníků. A to
je dobrá vizitka do příštích
ročníků této místní borůvkové slavnosti. Plné uznání
a poděkování za svou
iniciativní činnost si zaslouží
členové TC Praděd, kteří pod
vedením PaedDr. Petra
Housera zajistili borůvkovou
olympiádu,
dále
stánek
s propagací místních rekreačních a restauračních
zařízení, vítání návštěvníků
i další nezbytné práce.
Borůvkové
hody
jsou
přínosem ke zviditelnění naší
obce, přispívají k rozvoji
cestovního ruchu i k setkávání přátel a milovníků
našeho regionu. Věříme, že
jejich účastníci se k nám
budou rádi vracet. Přijměte
naše pozvání na nejbližší
gastronomickou
akci
v obci Festival
řízků ve dnech
15. a 16. září.
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FARNÍ OKÉNKO
Letní stanové tábory pro děti
Také o letošních letních prázdninách Římskokatolická farnost v Malé
Morávce pořádala dva stanové tábory pro děti.
První z nich se konal nedaleko Mostů u Jablunkova a účastnilo se ho dvacet dětí a osm
vedoucích. Už cesta na tábor byla zajímavá, protože se jelo vlakem, což je pro
některé děti nezvyklé. Od vlaku na tábořiště to bylo nějakých pět kilometrů hezké
procházky lesem. Po příchodu do tábořiště se děti rozdělily do stanů a také do tří
skupinek, které pak celý týden mezi sebou soutěžily. Letošní celotáborová hra měla
název Rytíři meče. A tak jsme se vžili do doby rytířské a v tomto duchu se nesly
také hry a soutěže. Během tábora si děti kromě různých her mohly vyzkoušet
všelijaké dovednosti, jako vaření ve skupince na vlastním ohništi nebo práce s pilou
a sekerou. Velikým zážitkem bylo koupání v lesním potůčku, jehož teplota vody asi neměla ani
deset stupňů C. Na každý tábor patří nějaká ta noční hra, která je také nezapomenutelným
zážitkem. Kromě klasické stezky odvahy se děti měly za úkol ve dvojicích
v lese schovat a vedoucí je pak bez baterek hledali. Svou odvahu měl
možnost každý táborník osvědčit také během nočních hlídek. Mezi moc hezké
chvíle na táboře patřily večery s kytarou u táborového ohně spolu s večerní
pohádkou na dobrou noc.
Druhý tábor se konal už na farní zahradě. Jeho námětem byl Asterix a Obelix.
Kromě soutěží na táboře nechybělo ani večerní venkovní kino či koupání v náhoně,
které bylo výborným osvěžením během horkého počasí. Ve volných chvílích táborníci
využívali trampolíny a zdokonalovali své skoky.
Několik dní strávených společně, ať už na prvním táboře v lese nebo na farní
zahradě, byly pro všechny účastníky velkým obohacením a v každém jistě zanechaly
mnoho vzpomínek. Za to patří poděkování také obci Malá Morávka za podporu
těchto aktivit.
Pokud se chcete i Vy alespoň
trochu ponořit do atmosféry
těchto táborů, prohlédněte si
fotografie
na
www.farnostmalamoravka.cz.
P. Mgr. Marek Žukowski
místní farář

Byli jsme na výstavě
Nedávno jsme měli příležitost navštívit v Schindlerově stodole výstavu keramiky
paní Kláry Adamové, která čas od času pobývá na chalupě v Malé Morávce a je
i aktivní členkou Klubu chatařů a chalupářů. A co víme, že absolvovala
architekturu na Vysokém učení technickém v Brně a po krátké praxi v oboru začala
spolupracovat s matkou, Olgou Babrajovou, v její brněnské keramické dílně. Má za sebou
řadu realizací v architektuře a již přes třicet let samostatně vystavuje u nás i v zahraničí.
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Za velkého zájmu a účasti 4. srpna na vernisáži se autorka
výstavy prezentovala průřezem děl vlastní umělecké tvorby,
ale také své i rodiny Babrajovy. Mohli jsme obdivovat nejen
exponáty z keramické dílny autorky, ale rovněž i obrazy
zdejších chalup a krajiny, které vznikaly za pobytu příslušníků rodiny
v naší obci, které dokumentují dobu více než před půl stoletím minulou.
Dalo by se říci, že vystavené exponáty byly pro návštěvníky pastvou pro
oči milovníků keramických výtvorů neobvyklých tvarů a provedení.
Výstava se konala pod záštitou Muzea Kapličkový vrch v Malé Morávce.
Poděkování náleží všem, kdo se o její uspořádání zasloužili.

Autorka výstavy

Mohlo by vás zajímat
Letos uplynulo 100 let od slavnostního otevření kamenné rozhledny na
Pradědu. O její stavbu se zasloužil Moravskoslezský sudetský horský spolek,
který byl ustaven v roce 1881 ve Frývaldově (Jeseníku). Roku 1903 byly
spolkem předloženy stavební plány architekta Františka von
Neumanna. Po jejich schválení byla stavba povolena, ale samotné
práce začaly až 30. června 1904 a skončily po osmi letech v roce
1912. K jejímu dokončení v tomto roce potřeboval stavitel
František Grager z Jeseníku 45 lidí a 14 koní. Rozhledna
v katastru Malá Morávka obdržela popisné číslo 207. Stavba
připomínala středověkou strážní věž, měla půdorys 15 x 14,5 m
a výšku 32,5 m. V přízemí byla restaurace a monumentální
dřevořezba, která zobrazovala Pradědovu říši. V dalších dvou
patrech pak ubytování pro turisty a v nejvyšším sedmém patře
vyhlídková plošina. Rozhledna nepřežila ani půl století. Drsné
horské klimatické podmínky, nevhodný stavební kámen
a zanedbávaná péče a údržba zapříčinily postupnou její devastaci,
až zchátralá stavba se samovolně zřítila 2. května 1959. A to je
smutný osud této bývalé dominantní stavby v Jeseníkách.
Pokud bychom chtěli vidět repliku v parametrech bývalé
pradědské rozhledny, museli bychom cestovat do německé obce
Wurzbach, kde od roku 2004 stojí na kopci Wetzstein v nadmořské
výšce 792 metrů.
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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.
Přenést se do let minulých, vidět místa, která již neexistují, nahlédnout do života našich
předků – to vše nám umožnily následující historické pohlednice a fotografie, které jsou
nezřídka jediným svědkem předcházející doby Malé Morávky, jež jsou nenávratně pryč.
Historie Malé Morávky je mnohem staršího data než její počátky vzniku na
sklonku 16. století v souvislosti s těžbou rud. V té době přímo u zdrojů surovin –
železa, dřeva a vody, byly postaveny hamry a hutě a také první obydlí pro havíře
a pomocné dělníky. Postupem času turbíny na vodních náhonech poháněly pily,
mlýny, papírnu, slévárnu i další menší průmyslové podniky. Železářská výroba byla zaměřena
na drátařství a hřebíky, významným podnikem byla řetězárna. Většina těchto manufaktur
v dalších letech postupně úplně zanikla a převládla zaměstnanost obyvatel v zemědělství,
lesním hospodářství a v dřevovýrobě. To všechno již odvál čas. Změnil se ráz okolní krajiny
i kolorit nebo-li tvář vesnice až do dnešní podoby, jak dokládají následující snímky z let
počátku minulého století.

Dnešní obecní park byl rybníkem, v jeho blízkosti most přes Volský potok
(v pozadí dům čp. 37 naproti restaurace U Kovárny)

Malá Morávka v roce 1913

Cesta do Velké kotliny z roku 1912

Zpravodaj vychází 5.9.2012, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.10.2012.

