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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 20. června 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:
Závěrečný účet obce za rok 2011 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce v roce
2011 i s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce, a to bez výhrad (viz
článek).
Přímý prodej dříví (dle důvodové zprávy) nastojato na pozemku parc. číslo 160/9 v k.ú.
Karlov pod Pradědem z porostu číslo 225Da7. Cena za 1m3 smrkového a modřínového
dříví je stanovena na 1 150 Kč/m3. Celkový objem dříví je 1 164,53 m3.
Kupující: SKI Karlov, s.r.o. Opava, Hradecká 1766/48, zastoupený Ing. Zdeňkem
Mitášem. V důvodové zprávě se uvádí, že Obec Malá Morávka s uvedenou společností má
uzavřenou smlouvu o spolupráci, která mimo jiné řeší podmínky výstavby sedačkové
lanovky na výše uvedeném parcelním čísle obecního pozemku a jeho vykácení jako lesního
pozemku.
Přijetí neinvestiční dotace od Moravskoslezského kraje v rámci operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Jedná se o druhou zálohu dotace ve výši 162 968
Kč z celkového objemu finančních prostředků ve výši 407 420 Kč pro zlepšení podmínek
pro vzdělávání na základní škole.
Ceník pro prodej dříví v majetku obce pro rok 2012 (k dispozici na obecním úřadě).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2011 provedenou auditorem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje – bez výhrad.
Zprávu auditora o výsledku hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2011,
závěrečný účet a zprávu revizní komise.¨

Malá Morávka v roce 1938
(3. část - závěrečná)
Toho dne, kdy se na jedné straně konala v obci manifestace k otevření české
menšinové školy a na straně druhé německý podnik uvedení divadelní hry,
k žádnému konfliktu nedošlo. Napětí se neprojevilo ani v průběhu obecních voleb o
týden později 12. června. Do čela zastupitelstva byl zvolen staronový starosta Robert Herfert.
Celkově vyhrála SdP se 16 mandáty (516 hlasů), druzí byli socialisté se 4 mandáty
(166 hlasů) a česká kandidátka uhájila alespoň jeden mandát
(48 hlasů). Poslední předprázdninovou akcí pak byla 26. června velká
školní slavnost německé školy. Celá se sice odehrála za deště,
ale za vysoké účasti. V altánu vedle školy ten den vyhrávala Weissova
kapela.
Rok se posunul do své druhé půli a červencová parna oživila jedině
neobjasněná krádež holínek čeledína Josefa Kratzera. Událostí,
která měla rozhýbat prázdninový čas, byla až horská slavnost u věže na
Pradědu, připravovaná pro rok 1938 na 14. srpna. Poprvé byl výstup
uspořádán v létě roku 1934, když se podařilo opravit značně
poškozenou věž Německého sudetského horského spolku a jakž takž
ji vrátit do provozu. V roce 1934 se tu sloužila velká polní mše a tato
tradice zůstala i do budoucna. Náboj akce se však s postupujícími roky
rychle změnil v setkání s německým národnostním akcentem.
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V předvečer slavnosti bylo na všech okolních horských chatách otevřeno dlouho do noci
a ráno se zahájilo slavnostním výstupem. Přidal se Svaz německých automobilistů se svým
výjezdem z Karlovy Studánky k vrcholu Pradědu a o půl páté ráno vyjel z bruntálského
náměstí speciální autobus pro účastníky horské slavnosti. V 10 hodin dopoledne
byla z kamenné věže odsloužena slavnostní mše velmistrem Řádu německých
rytířů Robertem Schältzkym. Zazněla mše Franze Schuberta a svůj prostor pro
vystoupení tu měl i morávecký pěvecký sbor Altvater. V proslovech opět
akcentovalo národnostní napětí té doby.
Po prázdninách se okolní svět proměnil. Znepokojení stoupalo. Z Bruntálu byly slyšet
zprávy o potyčkách a z Malé Morávky odjížděly první rodiny. 23. září byla vyhlášena
všeobecná mobilizace, četnická stanice měla zvýšenou pohotovost a několikrát se objevili
českoslovenští vojáci. 26. září vydal okresní úřad vyhlášku, která nařizovala odevzdat
všechny radiopřijímače. Po podepsání Mnichova (29. září) bylo jasno – Malá
Morávka je územím, které se stejně jako celý politický okres Bruntál připojí
k Velkoněmecké říši.
Původně plánovaná nová hranice jižně od vesnice se posunula během jednoho dne hluboko
do vnitrozemí. Ráno 5. října měla být vytyčena u Moravice, odpoledne pochodovali financi
a armáda na demarkační čáru mezi Šternberk a Olomouc. Druhý den očekávalo Bruntálsko
německou brannou moc a morávecký starosta Robert Herfert chtěl jít příkladem. Jako jeden
z prvních vyvěsil na svém domku vlajku s hákovým křížem. Před polednem se skutečně ozval
ze směru od Karlovy Studánky zvuk pochodu přicházejícího vojska, ale když se vojenský útvar
objevil v zatáčce u Müllerovy papírny, nastalo oboustranné
překvapení. Opožděný uzavírací oddíl československé armády
se během dvou minut zastavil u starostova domu. Velitel zavelel
rozchod. Vojáci strhli z domku vlajku s hákovým křížem,
pošlapali ji a samotného starostu Herferta vojáci zbili. Pak
zaujali tvar a za zpěvu českých národních písní odpochodovali.
Německé vojsko se objevilo o několik hodin později.
Následující den, 7. října 1938 v 8 hodin ráno, se u zdejšího
válečného pomníku konalo nezvyklé setkání. Zástupci
československých úřadů a vojsk tu předali pod správu velitele
říšské německé vojenské kolony politický okres Bruntál. Tímto
aktem bylo symbolicky předáno celé odtržené pohraničí. Úkon
proběhl bez protokolů. Češi při odjezdu odeslali z místní pošty
několik pohlednic, které byly oraženy posledním poštovním
razítkem československé pošty. Ve stejnou hodinu se k Bruntálu
blížila od jihovýchodu letka osmdesáti německých letadel, která
přistála v rámci výsadkové akce „Operace Bruntál“
a od Krnova a pevnůstek u Nových Heřmínov právě přijel
německý říšský kancléř Adolf Hitler. Během dne se prošel
U tohoto pomníku bylo
po bruntálském náměstí a přes Vrbno, Mnichov u Vrbna
předáno území okresu
Bruntál pod říšskou
a Heřmanice projel směrem na Zlaté Hory a dále k vlaku, který
německou správu
jej čekal ve Vratislavi.
V říjnu 1938 byla postupně v okupovaném pohraničí zavedena říšská marka (11. října) –
ještě před tím se nestačili němečtí vojáci divit, jak levně vykoupili zákusky v morávecké
cukrárně. Vojenská okupační správa byla ukončena 21. října a k 31. říjnu musela ukončit
svou činnost SdP – splynula s National – Socialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NSDAP). Nařízením z 20. listopadu byl zaveden na celé obsazené území župní systém
a NSDAP převzala správní a politické pravomoci. Sloučením bývalých politických
okresů Bruntál a Rýmařov vznikl nový venkovský okres Bruntál (Landkreis
Freudenthal) a 4. prosince 1938 se obyvatelstvo účastnilo doplňovacích voleb do říšského
sněmu.
Mgr. Igor Hornišer
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Uvítáme pomoc našich občanů i ostatních sběratelů historických dokumentů
Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce prosí všechny, kteří by byli ochotni
zapůjčit fotografie a pohlednice, nebo poskytnout vzpomínky na události výše
popsaného nebo pozdějšího období, o jejich zaslání buď na e-mailovou adresu
muzejnik@seznam.cz nebo na adresu Mgr. Igor Hornišer, Na Loučkách 3, 750 02 Přerov,
příp. materiály předat na Obecní úřad v Malé Morávce. Podklady poslouží pro
připravovanou publikaci o naší obci. Všem, kteří nám pomohou nebo se chtějí o své
vzpomínky podělit, děkujeme.

INFORMACE

Závěrečný účet o hospodaření obce za rok 2011
1. Počet obyvatel k 31.12.2011: 714
2. Zastupitelstvo obce: 9 členné, starosta obce: Ondřej Holub, místostarosta: Stanislav
Hýbner
3. Výbory (předseda) : finanční (Ing. František Novák), kontrolní (Jaroslav Lukeš), školství,
kulturní a sociálních věcí (Iveta Vlčková), výstavby (Martin Batěk), životního prostředí
a regionálního rozvoje (Ing. Willi Glatter).
4. V r. 2011 se konalo 7 veřejných zasedání obecního zastupitelstva s účastí 95%
zastupitelů na jednání, s průměrnou účastí 25 osob.
5. Pracovníci obce: 3 pracovní smlouvy – tajemník, účetní,
administrativní pracovnice bytového fondu, evidence obyvatel
a Czechpointu, 12 dohod o pracovní činnosti – hasiči a uklizečka,
5 pracovních smluv na veřejně prospěšné práce.
6. Přezkoumání hospodaření Obce Malá Morávka za rok 2011 bylo
provedeno
2.4.2012 pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Závěr
zprávy: při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3
písm.a) zák.)
7. Rozpočet – plnění příjmů a výdajů za rok 2011
Třída
schválený rozpočet
skutečnost
Daňové příjmy
11 047 000,00
10 524 813,18
Nedaňové příjmy
4 863 260,00
6 520 676,22
Kapitálové příjmy
5 509 200,00
524 665,00
Přijaté dotace
1 057 502,00
4 022 155,10
Celkem příjmy
22 476 962,00
21 592 309,40
Běžné výdaje
19 983 732,00
16 334 409,90
Kapitálové výdaje
405 730,00
6 094 181,32
Celkem výdaje
20 369 462,00
22 428 591,22
8. Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů – dotace 159 200 Kč, čerpáno 159 200 Kč.
9. Hospodaření příspěvkových organizací
Základní škola: výnosy 2 587 684 Kč, přísp.obce 815 000 Kč, náklady celkem 2 579 248 Kč
Mateřská škola: výnosy 1 916 141 Kč, přísp.obce 450 000 Kč, náklady celkem 1 915 228 Kč
10. Poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím
Římskokatolická farnost 20 000 Kč, těl.jednota FC Kovárna Malá Morávka 100 000 Kč,
Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka 100 000 Kč.
11. Cizí prostředky – splátky úvěrů a půjček
Účel půjčky
výše půjčky splaceno
roční splátka r.2011
zůstatek
ČOV 1,3
23 850 000 22 078 137
1 771 863
0
ČOV M.Morávka
1 875 000
625 000
312 500
937 500
Úvěr: financování projektu In-line a cyklookruh Karlov pod Pradědem
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Výše úvěru: 2 837 385 Kč, splatnost úvěru do 30.9.2012 z dotace ROP12. Moravského kraje
12. Přijaté dotace
a/ Modernizace horské komunikace Trýb II Karlov pod Pradědem
Dotace od Moravskoslezského kraje 326 300 Kč, podíl obce 268 760 Kč
b/ Oprava místní horské komunikace Malá Morávka – cesta LADKA
Dotace od Moravskoslezského kraje 450 114 Kč, podíl obce 242 370 Kč
c/ Rekonstrukce veřejného dětského hřiště Malá Morávka
Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj 389 709 Kč, podíl obce 167 019 Kč
d/ In-line a cyklookruh v Karlově pod Pradědem
Dotace od Regionál. rady soudržnosti Moravskoslezsko 2 802 624 Kč, podíl obce 74 760 Kč
13. Hospodaření SPS – STAS, s.r.o.
Společníkem této firmy je Obec Malá Morávka. Základní kapitál vložen ve výši 100 000 Kč.
Předmětem podnikání je mimo provoz lyžařského vleku, provoz tábořiště a kempu, údržba
komunikací a chodníků, provozování nehlídaného parkoviště a další.
Výsledek hospodaření k 30.11.2011:
Náklady:3 373 465 Kč
Výnosy: 4 979 582 Kč
Zisk: 595 183 Kč
Úrok půjčky: 975 000 Kč
HV – ztráta: 379 817 Kč
AKTIVA: hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně: 3 036 993 Kč, materiál na skladě:
164 701 Kč, pokladní hotovost: 35 594 Kč, finanční prostředky na běžném účtu: 4 199 955
Kč, pohledávky 335 257 Kč.
PASIVA: půjčka vůči Obci Malá Morávka 1 930 000 Kč – uhrazena, závazky 825 151 Kč.
K 30.11.2011 došlo ke změně v zápisu do obchodníku rejstříku s navýšením kapitálu o:
12 000 000 Kč, z této částky připsáno 4 500 000 Kč, pohledávka za upsaný vlastní kapitál činí
7 500 000 Kč.

Obnovená naučná
stezka Velká
kotlina
Velká kotlina patří k přírodovědecky
nejvýznamnějším lokalitám střední Evropy.
Unikátní pestrost její přírody, množství
rozličných rostlin i živočichů ji řadí na první místo v pohořích České republiky.
Je také jediným místem v Jeseníkách, kde byl v minulosti opravdový horský
ledovec a právě jemu vděčí za svůj kotlovitý tvar. Mocné vrstvy sněhu uložené
v závětří Velké kotliny se každoročně za vhodných podmínek dávají do
pohybu, nejčastěji v jarním období, při nichž se zcela obnaží travní
a skalnatý povrch. Nebýt lavin, dolní část Velké kotliny by zarostla lesem.
Proto tento zdánlivě ničivý živel představuje klíčový faktor pro rozvoj
a uchování mimořádného biologického bohatství Velké kotliny. Snaha o zachování
těchto jedinečných nenahraditelných hodnot Velké kotliny vedla již od roku 1946 k vyhlášení
přísné botanické rezervace Velká kotlina, později Státní přírodní rezervace Velká kotlina.
Od roku 1991 je území součástí národní přírodní rezervace Praděd.
Aby mohla být příroda této rezervace zpřístupněna
veřejnosti, byla tam Správou chráněné krajinné oblasti
Jeseníky vybudována naučná stezka již v roce 1971. Nová
podoba stezky díky loňské finanční podpoře Evropské unie se
dočkala slavnostního otevření v sobotu 9. června za účasti
jejich realizátorů a přátel turistiky. Stezka začíná prvním
zastavením za budovou bývalého polesí v Karlově pod
Pradědem a vede podél řeky Moravice po modré turistické
značce směrem k Ovčárně. Měří zhruba 5,5 kilometrů a na
První zastavení
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její trase s převýšením 540 metrů je umístěno jedenáct zastavení, která návštěvníka informují
o zajímavostech nejen Velké kotliny, ale také o přírodních podmínkách a historii tohoto
území.
Pokud se vydáte asi na dvouhodinou pěší túru po této stezce, přejeme vám příjemnou
cestu a pěkné počasí. Prosíme vás, nenechávejte po sobě vizitku v podobě odpadků. Člověk je
tu hostem a podle toho se také chová.

Jak jsme prožili Den dětí
a kácení májky
Ve znamení dopravy, cestování
a znalostí silničního provozu
proběhly 2. června v místním parku
oslavy svátku našich dětí, které jsou již
tradičně spojené s kácením májky. Paní
učitelky a provozní pracovnice ze základní
a mateřské školy ve spolupráci se členkami
kulturní komise připravily pro děti deset
zajímavých stanovišť. Děti si tak mohly
zasoutěžit ve slalomu na koloběžkách, navíjení
autíček, v hodu míčkem na lokomotivu,
ve znalostech dopravních značek a dopravních
prostředků, skládání dopravních puzzlí,
kreslení dopravních prostředků, v jízdě
s koňským spřežením poslepu, zavěšování
lodiček, aut a letadélek apod. Vyplněná
kartička s deseti barevnými plachetnicemi
za splněné úkoly byla podmínkou k získání
balíčku, který byl díky našim štědrým
sponzorům opět velmi bohatý. Po té se již děti
samy rozhodly, jak prožijí dále strávený čas.
Obec Malá Morávka finančně zaštítila dětem
skákací hrad, který si náležitě užily. Dále
zajistila špekáčky, hudbu k tanci i k poslechu.
Děti se rovněž pobavily i na zánovním dětském
hřišti s pestrými herními prvky. Po celou dobu
dětského dne se starali o pitný režim
návštěvníků naši hasiči, kteří v pozdějších
odpoledních hodinách převzali aktivitu
oblíbené atrakce. Zahnali nás všechny
do bezpečných míst a pustili se do kácení
májky. To je vždy napínavý a vzrušující
okamžik. Kácení májky dopadlo bez
sebemenších problémů, prostě v tom mají hoši dlouholetou zkušenost.
Děkuji všem sponzorům za jejich přízeň a podporu, jmenovitě: manželé
Podrazilovi chata U Vlastíka, manželé Křivánkovi chata Myšák, Radek Sadil
Bludov, Ing. Tomáš Horáček Hydrospol Staré Město, Miroslava
Tomancová potraviny TOMI, PaedDr. Petr Houser TC Praděd, MUDr.
Norbert Rotter Malá Morávka, Martin Starý Everest, Moreko, s.r.o.
a Obecní úřad Malá Morávka. Děkuji také zaměstnankyním mateřské
a základní školy, děvčatům z kulturní komise, místostarostovi Stanislavu
Hýbnerovi a hochům ze Sboru dobrovolných hasičů Malá Morávka za jejich
volný čas, který věnovali našim dětem. Všichni si zaslouží pochvalu i počasí, které se vyvedlo.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ
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Dětský divadelní festival v Polsku
Děti z Malé Morávky mají velkou příležitost se účastnit projektu
„Multi-Culty divadelní festival 2012“, který má za účel setkání
mladých lidí čtyř zemí – z Polska, České republiky, Slovenské
republiky a Maďarska. Bude probíhat od 10. do 15. července 2012
ve městě Kobylnica na severu Polska vzdáleného cca 650 kilometrů.
V rámci festivalu jsou naplánována představení divadelních her připravených skupinami
ze všech zemí Visegrádské čtyřky. Jedná se o skupinu 10 až 15 dětí, která bude připravovat
a prezentovat představení o délce cca třiceti minut na festivalu. Představení by měla ukázat
kulturu, historii a tradice jednotlivých zemí. Po dobu pobytu je také pro děti připraven
i bohatý doprovodný program s výlety k moři a do okolí.
V případě, že vaše děti mají zájem se této akce zúčastnit, tak kontaktujte starostu obce
pana Ondřeje Holuba na tel. čísle: 604 997 799 nebo na mailovou adresu:
starosta@malamoravka.cz. Podrobnější informace budou sděleny zájemcům o tento zájezd.
Děti musí mít platný cestovní pas a sjednáno pojištění na cestu do zahraničí. Náklady
na stravu a ubytování jsou hrazeny z dotačních prostředků. Účastník zájezdu se bude finančně
podílet na nákladech dopravy částkou tisíc korun. Z důvodu omezeného počtu účastníků
je nutné děti přihlásit co možná nejdříve.

Ordinační doba o prázdninách
Po dobu prázdninových měsíců jsou v červenci a srpnu 2012 ordinační hodiny
MUDr. Věry Špicerové – praktické lékařky pro dospělé v Rýmařově upraveny
následovně:
Od 2.7. do 13.7. a od 30.7. do 10.8. 2012 zástup zajišťuje MUDR. Albrecht,
AL INVEST Břidličná – telefon: 554 286 097:
pondělí:6.00-10.30 úterý:12.30-16.00 středa:6.00-9.00 čtvrtek:12.30-16.00
pátek:10.00-11.30
Ordinace MUDr. Špicerové v Rýmařově: od 16.7. do 27.7. a od 13.8. do 31.8.2012:
pondělí, úterý, středa a pátek: 7.30-11.30, čtvrtek : 8.00-11.00 – Horní Město

Z aktivit naší základní školy
Každoročně se v dubnu na naší škole koná sběrový týden starého
papíru. Žáci soutěží za pomoci svých rodičů, babiček, dědečků a dalších
příbuzných o nejlepšího zachránce stromů. Letos jsme dohromady
nasbírali 1 577 kilogramů a tak zachránili téměř čtyři stromy, neboť jeden
představuje 400 kilogramů papíru. Po vyhodnocení žáci obdrželi hodnotné odměny. Velký dík
patří manželům Kučerovým, kteří nám pomohli s odvozem nasbíraného papíru
do bruntálských sběrných surovin. Děkujeme mnohokrát!
Také jsme se zapojili do projektu Recyklohraní, kde je naším úkolem sbírat co nejvíce
vybitých baterií a vysloužilých elektrozařízení. Žáci v průběhu celého školního roku získávají
razítka za každý elektrospotřebič či krabičku baterií. Nejlepší jsou pak obdarováni odměnami,
které získáme podle množství odvezeného elektroodpadu. Pomoci mohou nám i občané, když
dětem předají tento materiál.
Již od počátku školního roku se někteří žáci zapojili do florbalového kroužku, který vedou
pan farář Marek Žukowski či pastorační asistent Jan Fukala. Žáci mohli své dovednosti
v tomto sportu zúročit v letošním roce již dvakrát. Poprvé ve školním kole a dále
na florbalovém turnaji malotřídek, který se konal 1. června v Dolní Moravici
za účasti pořadatelské školy, našeho družstva a Karlovy Studánky. Sportovní
klání bylo velmi napínavé do poslední chvíle. Naše škola obsadila 2. příčku,
když o dva góly prohrála s Karlovou Studánkou. Turnaj si všichni žáci užili
a odjížděli jsme s odhodláním, že příště vyhrajeme.
Mgr. Martina Smíšková
učitelka základní školy
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Zveme vás na výstavu
Klára Adamová, keramička z Brna, se těší na setkání s návštěvníky výstavy,
která bude zahájena při příležitosti Dne obce Malé Morávky v sobotu 4. srpna
ve 14.00 hodin v Schindlerově stodole. Vzhledem k omezenému provozu
výstavního prostoru jen o sobotách a nedělích, autorka po domluvě
na mobilním telefonu číslo 724 921 328 nabízí možnost si výstavu
prohlédnout i v jinou dobu. Kromě své keramické tvorby bude na výstavě,
která skončí prvním víkendem v září, prezentovat i ukázky tvorby členů své rodiny,
které vznikly v Malé Morávce, kde dožila svůj život její babička Alžběta Babrajová.

Děti se rozloučily se svou školou
Čas běží rychlým tempem a ubíhá i naší nejmladší generaci, která se
v posledním červnovém týdnu rozloučila se svou školou, kterou navštěvovaly tři
až pět roků.
Poslední chvíle své základní školy si užili páťáci
na zahradní slavnosti u táborového ohně. S odcházejícími
absolventy 5. ročníku Janem Pánkem, Terezou Schwarzovou
a Monikou Dániovou se přišli rozloučit jejich rodiče, mladší
spolužáci a celé osazenstvo školy.
Slavnostního dekorování šerpou s přáním hodně štěstí
a úspěchů v jejich nové škole po prázdninách se ujaly paní
učitelka Zechová
a ředitelka školy
paní
Glatterová.
Pak milá slavnost
probíhala v družné
zábavě při opékání
klobásek a pojídání chutného dortu připraveného
na počest odcházejících žáků. Jistě všem a zejména
těm, kteří po několika letech opouštějí moráveckou
základní školu, tyto okamžiky zůstanou pěknou
vzpomínkou.
O slavnostním rozloučení s dětmi mateřské školy, které po prázdninách nastoupí
do 1. třídy základní školy, nám napsala učitelka této školy paní Ivana Cejnková.
První část slavnosti se konala v mateřské škole, kde všem přítomným paní
ředitelka představila předškoláky. Ti zazpívali písničky, z klobouku si vytáhli
otázky, na které všichni pěkně odpovídali. Potom se jim
dostalo pokropení školní vodou, obdrželi vysvědčení
s opravdovou jedničkou za pěkné chování a plnění úkolů
po dobu docházky do mateřské školy. Následně děti byly
pasovány na školáky, dostaly absolventské čepice, stužky
a drobné dárečky na památku. Po prázdninách
se rozloučíme s Aničkou Smíškovou, Terezkou Šulcovou,
Karolínkou Kulinovou, Simonkou Lachmanovou,
Vojtíškem Strouhalem, Milánkem Pospíšilem, Péťou
Bulavou a Jiříkem Slavíkem. Našim odcházejícím dětem
přejí pedagogické a správní zaměstnankyně mateřské
školy mnoho úspěchů ve škole i v životě.
Odpoledne se předškoláci se svými rodiči a některými
mladšími kamarády sešli na zahradě mateřské školy
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a společně se vypravili do Karlova. U penzionu Sauna nás čekali manželé Slavíkovi, kteří nám
stejně jako vloni připravili příjemné prostředí s táborovým ohněm. Zde nechybělo opékání
špekáčků a soutěže v různých sportovních disciplínách. V podvečer jsme
se všichni vrátili do školky, lehce povečeřeli a odpočinuli. Potom nás čekala
večerní stezka odvahy po kaštanové
aleji s poznáváním hlasů zvířátek.
Děti unavené po celodenním
programu ulehly do postýlek a myslím, že usínaly
se spoustou pěkných zážitků.
Děkujeme manželům Slavíkovým i pedagogickým
pracovnicím mateřské školy, které ve svém volném
čase se věnovaly dětem a připravily tuto akci
rozloučení dětí s mateřskou školou. Tak jak nám
v životě něco začíná, tak nám také končí. Milé děti,
ať vám na školku zůstanou hezké vzpomínky, což nás,
s kterými jste trávily hodně času, bude nejvíce těšit!

Pozvánka na prázdninové akce v obci
4. srpna: Den obce s bohatým kulturním programem
4. srpna: Vernisáž výstavy keramiky v Schindlerově stodole – 14.00 hodin
18. srpna: Hasičská soutěž družstev – Memoriál Jiřího Hudáka – hřiště 10.00
hodin
18. a 19. srpna: Borůvkové hody s doprovodným programem – rest. U Kovárny, chata Myšák,
penzion Pohoda, rest. Na Rychtě, penzion Pod Kapličkou, chata Kopřivná, hotel BRANS,
penzion U Bohouše, Pizzerie Karlov u Praděda, penzion Ema, hotel Karlov.
Bližší informace o akcích budou zveřejněny na plakátech.

Staré nepotřebné vidle patří do muzea
V nedávné době bylo slavnostně otevřeno v Lichnově u Krnova muzeum vidlí,
které mapuje jejich historii, účel a dobu výroby. Každé vidle v muzeu mají svůj
„rodokmen“ a dárce se stává čestným členem Galerie vidláků. Stal se jím již pan
Josef Zahnáš z Malé Morávky, který daroval jedny vidle. Pokud přinesete vidle
do zdejšího obecního sběrového dvora, budou předány do tohoto muzea.

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2012 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Pavel Hlavinka – 72 let, Jana Gajdošová – 73 let, Anna Kulhavá – 76 let, Ludmila Totková
a Anna Feretová – 83 let, Růžena Čelanská – 87 let.

„Půlkulatá výročí“
MUDr. Norbert Rotter a Petr Pišl – 55 let, Josef Fanc – 65 let.

„Kulatá výročí“
Ing. Zbyněk Balhar – 50 let, Eva Žáková a Eva Vašíčková – 60 let,
Eva Prášilová a Josef Janík – 70 let, Kateřina Motešická – 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.
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
Dramatický závěr fotbalové sezony
(o vlásek jsme unikli sestupu)
Třetí červnovou sobotu skončily fotbalové soutěže ročníku 2011-2012,
ve kterém startovala dvě družstva FC Kovárna Malá Morávka. Počátek jarní sezony
se týmu „A“ hrající okresní přebor nevydařil, neboť pět úvodních zápasů prohrál. V druhé
polovině soutěže došlo ke zlepšení hry mužstva i výkonu hráčů v jednotlivých utkáních, což se
i odrazilo ve výsledcích. V závěrečných osmi utkáních byly tři výhry, dvě remízy a tři
prohrané
zápasy.
Zisk
jedenácti
bodů
z těchto
utkání
tentokrát
stačil
na dvanáctou příčku v tabulce i záchranu v soutěži okresního přeboru. Zejména výhry
v Třemešné a doma nad vítězem přeboru Jindřichovem byly velmi cenné, které v konečném
účtování znamenaly pouze o jeden bod odvrácení sestupu do nižší soutěže III. třídy. Poučení
je nasnadě, že nelze podcenit začátek nové sezony a kvalitně se na ni připravit. Soupeři budou
zdatní, zvláště okresní přebor doplněný o sestupující celky z I. B třídy Dolní Moravici a Horní
Benešov.
Družstvo „B“ složené převážně z mladých a perspektivních hráčů úspěšné zakončilo své
účinkování v soutěži IV. třídy, skupiny B. Zaznamenalo zatím nejlepší umístění,
když obsadilo 5. příčku. V jarní části byla tři utkání vítězná a čtyři prohraná.
Po dvouleté odmlce bude v soutěži hrát morávecký potěr – mladší přípravka žáků
ve věku od 5 do 10 let. Jejich přípravy se ujal Milan Pospíšil za asistence Radka
Ligače a Rostislava Zapletala, zapojeno do tréninků je 12 žáků. V srpnu začíná
nová sezona ročníku 2012-2013 (rozpis zápasů do uzávěrky nebyl rozlosován).
Popřejme našim celkům více radostí a úspěchů, fanouškům dobrý fotbal.

Okresní přebor

Mužstvo A

Mužstvo B
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Obhájili loňské prvenství
Královna sportu lehká atletika měla dostaveníčko 25. června
na školním hřišti v Malé Morávce. V rámci spolupráce se sousedními
malotřídkami naše základní škola uspořádala již 5. ročník
lehkoatletického trojboje a čtyřboje žáků. Na startu sportovního zápolení
stanulo celkem 41 závodníků, z toho Malá
Morávka (MM) – 14, Karlova Studánka
(KS) – 17 a Dolní Moravice (DM) – 10.
Závodilo se v disciplínách: trojboj žáků
1. až 4. ročníku: běh na 50 m, skok daleký
a hod kriketovým míčkem, čtyřboj žáků
5. ročníku byl doplněn o běh na 800 m.
Jednotlivé výkony žáků se hodnotily podle
lehkoatletických tabulek.
Umístění žáků v jednotlivých kategoriích:
Dívky 1.a 2.r.:1.Nikola Zedníková,2.Kristýna Vajdíková,3.Eliška Pospíšilová – všechny MM
Dívky 3.a 4.r.:1.Lucie Tomečková,2.Barbora Rychlíková,3.Krist.Stojaspalová – všechny DM
Dívky 5.r.:1.Magdalena Kunstová-KS,2.Monika Dániová-MM,3.Tereza Schwarzová-MM
Hoši 1.a 2.r.:1.Tomáš Šmach-KS,2.Jan Putner-KS,3.Zdeněk Podrazil-MM
Hoši 3. a 4.r.:1.Tomáš Záhora-DM,2.Matěj Švéda-MM,3.Vilém Zahrádka-KS
Hoši 5.r.:1.Marek Purzitidis-KS,2.Jan Pánek-MM,3.Pavel Šinal-KS
Nejlepší na stupních vítězů
obdrželi
medaile,
diplomy
a drobnou odměnu. Vítězný pohár
za celkové 1. místo (nejvíce
medailí-8) obhájila Základní škola
Malá Morávka. Závody měly
hladký průběh a po jejich skončení
si všichni vzájemně
pogratulovali a při
loučení se již těšili na
blížící se prázdniny.

PRO VOLNOU CHVÍLI
Děti otvíraly studánku
Vodě, jako zdroji života, naši předkové přikládali nesmírný význam.
Tuto skutečnost si jistě všichni uvědomili i v současné době, kteří se
zúčastnili letošní akce „Otvírání studánek.“ Věčné kouzlo studánek bylo vždy inspirující pro
spisovatele,
básníky
i
hudební
skladatele. V jejich dílech a skladbách
jim učarovala a poeticky zazněla
oslava pramenité vody ze studánky –
vzácného daru přírody pro život na této
planetě. Mnozí z nás jsme ve škole
recitovali
„Znám
křišťálovou
studánku...“
Lidová tradice Otvírání studánek
v naší obci započala v roce 2003.
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Od té doby rok co rok se koná
tato slavnost v krásném lesnatém
prostředí na horním konci vesnice.
I letos, v úterý 29. května odpoledne,
zamířil od základní školy pestrý
průvod pohádkových víl a skřítků
k lesní studánce u Bělokamenného
potoka.
Tam
v upraveném
a ozdobeném prostoru děti mateřské
a základní školy předvedly velmi
pěkný kulturní program písní, básní a tanečků k současnému ročnímu období, ale zejména
k oslavě studánky. Poutavá byla i scénka O perníkové chaloupce. Následně žákyně Monika
Dániová velkým klíčem symbolicky otevřela
studánku pro všechny potřebné a žíznivé. Pak
již nic nebránilo tomu, aby děti do svých
džbánků nabraly čirou vodu ze studánky
a nabídly ji k ochutnání a osvěžení přihlížejícím
účastníkům, zejména svým rodičům a známým.
Dětem a jejich učitelkám děkujeme
za uspořádání této pěkné akce, kterou si všichni
náležitě užili. Učitelky základní školy děkují
paní Daně Zahnášové za ušití závojů
ke kostýmům a za upečení perníčků ke scénce.

Ojedinělá akce Noc kostelů
Zpravidla v noci se do kostela vypravíme
na půlnoční o Vánocích, ale akce
„Noc kostelů“ nabídla 1. června zážitky úplně
jiného typu. Morávecký kostel Nejsvětější
Trojice v nočních hodinách toho dne nabídl veřejnosti často
nepřístupné prostory a také doprovodný program.
Návštěvníci si mohli prohlédnout kruchtu s varhanami,
sakristii, betlém, výstavku kancionálů, křesťanské literatury,
notových varhanních doprovodů, vzácných kostelů
ve světě i sakrálních předmětů. Pro odvážlivce bylo
připraveno slaňování a akce pro děti. Vystoupení
pětadvacetičlenného smíšeného sboru Bruntál
za doprovodu komorního orchestru bylo příjemným
zážitkem. V jeho podání zazněly písně všech žánrů,
od duchovních přes lidové až k moderním.
Vystoupení nadšeně aplaudovaná posluchači byla
proložena sólovými skladbami a instrumentálně
doprovázena učiteli a žáky Základní umělecké školy
v Bruntále.
Za uspořádání akce děkujeme naší farnosti a jejím obětavým pomocníkům.

Mohlo by vás zajímat
* Budova bývalé školy v Karlově pod Pradědem (dnes soukromý
objekt) byla postavena před sto lety, slavnostně vysvěcena
bruntálským děkanem 18. listopadu 1912. Nedlouho po kolaudaci
vzrušil poklidný život v obci nález oběšence na školní půdě. Bylto
zedník z Medlova, jistý Rudolf Konrád. V poválečném období škola
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sloužila svému účelu v letech 1946 až 1966. Za velké fluktuace učitelů se v ní vystřídalo za
dvacet let celkem čtrnáct vyučujících, ve školních lavicích zasedlo 560 žáků, z toho 130
prvňáčků. Po zrušení základní školy v roce 1966 pak budovu využívalo 25 let
Lesnické odborné učiliště v Karlově pod Pradědem a potom objekt se stal
ubytovacím zařízením.
* V meziválečných letech působila v obci Karlov tři školská zařízení. První bylo
Dělostřelecké učiliště v letech 1921 až 1922, které mělo stanoviště na konci Karlova
s cílovou plochou střelby v prostoru horní části Velké kotliny. Další byla Všeobecná
živnostenská pokračovací škola. Ta měla v roce 1929 dvě postupové třídy a vedli ji dva učitelé
místní obecné školy. Poslední školou bylo Lesnické odborné učiliště Karlov pod Pradědem,
které zde působilo od roku 1959 přes třicet let.
* Ještě na počátku minulého století ve zdejších revírech si vášniví lovci
brali na mušku, dnes již mnohé chráněné druhy zvěře a ptactva. Kromě
jelení zvěře se lovili i tetřev, tetřívek, ale i koroptev, křepelka, sluka a bažant.
Mezi další škodnou se považovala kuna lesní i skalní, které se trávily návnadou
nebo odstřelem. Loveny byly též vydry. V knize „Příběh lesů a lidí Rýmařovska“ se uvádí, že
1. května 1884 byl v revíru Karlov zastřelen orel skalní s ohromným rozpětím křídel 2,3 m
a o rok dříve ve stejném prostoru nezvykle velký divočák.
* I v současné době se dějí v Malé Morávce
pozoruhodné věci, které zasluhují je prezentovat naší
veřejnosti. To některé naše šikovné a zručné děti ze
„Školičky základů umělecké práce“ pod vedením
slečny Heleny Vaculíkové v posledním období
vytvářejí ve skromných podmínkách galerie
U Šťastných Bobtailů dřevořezby „Andělé pro lepší
svět“. Dosud jich na určená místa „doletělo“
čtrnáct. Mimo jiné je obdrželi papež Benedikt XVI.,
pražský kardinál Duka, prezident Klaus a další
významné osobnosti i památná místa Lidice
Z výstavy prací
a Terezín. O jejich příkladném počinu svědčí písemná
poděkování a ocenění, která se tvůrcům od dárců dostala. Od Kanceláře prezidenta
republiky, pražského arcibiskupství včetně milého dopisu od biskupa Malého, starostky obce
Lidice a dalších. K nahlédnutí jsou v galerii. Andělů by mělo v dohledné době postupně
přibývat. Dílka by měla potěšit, např. arcibiskupa Graubnera, biskupa Lobkowicze, dokonce
je v jednání termín předání Karlu Gottovi. Putovat by měla také do památníku Osvětim, města
Hirošima a dalších. Proto, nechť další „Andělé pro lepší svět“ šťastně doletí ke svým
určeným dárcům a potěší nejednoho z nich. A kdo jsou ti tvůrci, kteří svou fantazií a sobě
vlastní zručností vytvořili tato dílka dlátkem ve dřevě? Zaslouží si jejich jména zveřejnit:
Ondřej Pánek (který také tento ušlechtilý projekt vymyslel), Adrian a Radim Cejnkovi, Jan
Pánek, Lucie Lesáková, Patrik Zapletal, Tereza Schwarzová, Radek Ligač, Nela
Bruntsvyková, Hana a Miroslav Drábkovi, Žaneta Honigová, Kateřina Neoralová, Jana
Havlíková – děti z Malé Morávky.
V Karlově proběhly oslavy
letního slunovratu po keltsku
Keltové, kteří na našem území žili před
Slovany, se vrátili na dva dny do naší
obce. Tak, jako národ Keltů nastávající
léto uctíval hudbou, tancem a různými rituály, tak
v tomto duchu proběhly o víkendu 23. a 24.
června Keltské slavnosti v Karlově pod Pradědem.
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Pořadatelé připravili rozmanitý zábavný
program, mnoho zajímavých atraktivních akcí
a lahůdkové občerstvení pro jejich návštěvníky.
Vše začalo v sobotu dopoledne u turistické
ubytovny U Ostřížka čestnou salvou. Průběžně tu
po celý den vyhrávala skupina Kelt Grass Band,
v jejímž repertoáru převládala líbivá keltská
hudba. Proběhly zde také netradiční soutěže
v hodu balvanem či řezání klády, které svérázně
a vtipně uváděl Mirek Onderka. Závěr dne byl
ukončen pochodňovým průvodem. Dalším
místem byla „Hospůdka u srubu“, která do odpoledních hodin návštěvníkům nabídla koncert
hudební skupiny Kentaur. V areálu tohoto zařízení se konalo mnoho zajímavých akcí, jako
např. výroba a soutěž ve vrhání vlaštovek, střelnice z kuší a luků, malování na tělo, dětská
výtvarná galerie nebo prohlídka historického
plemene irských psů vlkodavů spojená s propagací.
Horská chata Edison nabídla kapelu Šviháci
a ukázku dobových řemesel. Stanoviště tu měla
terapeutická dílna Polárka z Bruntálu, která
zaměstnává mentálně postižené občany. Několik
jejich členů tvořilo pěkné předměty, které bylo možné
si i zakoupit. V penzionu Antonie po celý den
probíhala jednotlivá vystoupení taneční skupiny The
Kilts Háj ve Slezsku a výuka skotských tanců, kdo
projevil zájem se je naučit. Na různých místech
probíhaly ukázky lidových řemesel – kovář, řezbář,
paličkování, zelená lékárna, na mnohých stáncích
byla k dostání keramika, ozdobné předměty a různé
upomínkové suvenýry. Pro návštěvníky, kterých
včetně místních přijelo do Karlova poměrně hodně,
bylo v nabídce netradiční pohoštění. Mohli si
pochutnat na opékaném seleti, pečených pstruzích
a makrelách, kančím guláši, bramborových
plackách, zabíjačkových i jiných specialitách a to
vše zapít obvyklými nápoji, ale i medovinou nebo
štamprlí pravé slivovice. Pro milovníky vína stánek
vinařství Toman ze Sudoměřic nabídl degustaci
i prodej několika druhů značkových vín. Slavnost
letního slunovratu pokračovala v neděli do odpoledních hodin v téměř stejném programu jako
předcházející den. Průběh 3. ročníku Keltských slavností, kterým po oba dva dny přálo pěkné
počasí, se opět vydařily
a splnily očekávání jejich
účastníků
a
pořadatelů.
O
jejich
organizaci
a obsahovou atraktivnost se
zasloužili Agentura Schäfer
a přátelé Karlova ve spolupráci
s obcemi Malá Morávka, Rudná
pod
Pradědem
a
Dolní
Moravice. Jim také patří
poděkování v naději, že se
budou konat i v příštím roce.
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Zpravodaj vychází 3.7.2012, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.8.2012.

