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Zeptali jsme se starosty obce pana Ondřeje Holuba
Za necelé dva měsíce skončí volební období současného obecního
zastupitelstva a v blížících se komunálních volbách si občané zvolí své
zastupitele pro další období. Po dobu čtyř let jste se zastupiteli
rozhodoval o různých záležitostech obce, řešil i problémy jejího rozvoje,
zlepšování životního prostředí i ovlivňoval společenské, kulturní
a sportovní dění v obci.
Je samozřejmé, že za tuto dobu se mnohé v obci změnilo k lepšímu, např.
v péči o zeleň a veřejná prostranství a další. Nelze opomenout, že se
podařilo z větší části splnit úkoly stanovené v programu na období let 2011 – 2014. Na druhé
straně při dobré vůli a snaze se některé věci nepodařily. Vaše odpovědi na výsledky práce
zastupitelstva obce a jeho výborů i spolupráce s jinými subjekty zajímá naše občany i ostatní
veřejnost, i když v Moráveckém zpravodaji jsme zveřejňovali informace ze všech veřejných
zasedání zastupitelstva. Za Vaši informaci děkujeme. Pan starosta nám sdělil:
„Za jednu z nejdůležitějších věcí právě končícího volebního období považuji skutečnost, že
se obci podařilo uhradit všechny splátkové kalendáře spojené s oddlužením obce
a v návaznosti i zrušit zástavy na obecní majetek, který byl proti dlužným částkám zastavěn.
Tento fakt dává obci dobrou výchozí pozici z hlediska jejího dalšího rozvoje, a možnosti
realizace projektů na vlastních pozemcích či budovách. Umožní to obci ucházet se o dotační
prostředky v novém, právě startujícím dotačním období na léta 2014 až 2020. Obec byla
v posledních letech poměrně úspěšná v získávání dotačních prostředků, kdy se nám podařilo
realizovat nejrůznější stavby občanské vybavenosti a vůbec infrastruktury obce. Jednotlivé
projekty zde nebudu jmenovat, protože jsou o všem čtenáři Moráveckého zpravodaje
pravidelně informováni. Podle mého názoru je velmi potěšitelné, že se podařilo realizovat
investice i do infrastruktury turistického ruchu, ať už to byly projekty obecní či soukromých
firem, protože to sebou nese tvorbu nových pracovních míst. A to je prakticky jediný nástroj
obce, jak zajistit občanům nabídku pracovních příležitostí v obci, které se obejdou bez
dotačních nabídek od státu. Věřím, že i nové obecní zastupitelstvo bude tento trend nadále
podporovat.
Je nutné ovšem také poznamenat, že ne všechny cíle strategického plánu obce se podařilo
naplnit. Dlouhodobě se jedná o projekty dobudování kanalizace a vodovodu. Na tyto projekty
je obec projekčně připravena včetně platných stavebních povolení. Nicméně tyto projekty jsou
tak finančně náročné, že jejich realizace se neobejde bez dotačních finančních prostředků.
Dále zůstává zajistit finance na stavbu chodníku do Karlova pod Pradědem a vyprojektovat
chodník na horní část Malé Morávky. Jsou to všechno rozpracované projekty a věřím, že nové
zastupitelstvo bude i nadále pokračovat pro jejich realizaci, stejně jako například s postupnou
obnovou bytového fondu obce, která započala v posledních dvou letech. Cílem obecního
zastupitelstva bylo ekonomicky stabilizovat obec a v rámci reálných možností usilovat o její
udržitelný rozvoj, což se podle mého názoru podařilo. To všechno dává obci dobrou výchozí
pozici pro rozvoj v dalších letech.
Na závěr mého stručného hodnocení volebního období bych chtěl poděkovat zastupitelům
obce za jejich obětavou práci, mnohdy na úkor svého volného času. Oceňuji jejich nadhled
a životní zkušenosti, které vnášeli do rozhodování o obecních záležitostech. Stejně tak děkuji
za práci členkám a členům výborů zastupitelstva, kteří byli nápomocni při plnění úkolů a cílů
obce, včetně zajišťování místních akcí. Neméně významnými partnery obce na úseku kultury
a sportu byly naše školy, různé organizace a společnosti. I jim děkuji za jejich činnost“.
Ondřej Holub, starosta obce
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Letní setkání a bilancování činnosti Klubu chatařů
a chalupářů
Letošní setkání členů Klubu, jejich rodinných
příslušníků a přátel se uskutečnilo v sobotu
26. července opět na chatě Klára v horní části
Malé Morávky. Setkání tentokrát předcházela
Valná hromada, na které jsme informovali své
členy o činnosti za tříleté období od roku 2011.
V obsáhlé zprávě o činnosti byla podána
i informace o plnění posledního usnesení
výboru Klubu a jak se jeho členové podíleli na
spolupráci s obcí. To zaznělo i v diskusním
příspěvku místostarosty obce pana Hýbnera, který tuto spolupráci pozitivně ocenil, i její
přínos v oblasti společenské, kulturní, veřejné a rovněž i podíl chatařů na údržbě chalup
zařazených mezi chráněné památkové objekty. Rovněž ocenil náš přístup k veřejným místním
záležitostem, zájem o rozvoj obce i naši iniciativu spojenou s Peticí proti projektu zřízení
Národního parku Jeseníky.
Ve zprávě o činnosti Klubu také zaznělo, že stav členské základny se v tomto funkčním
období zvýšil ze 75 na 85 kmenových členů, kteří vlastní místní nemovitosti. Spolu s dospělými
členy rodin a nejbližšími přáteli je nás v Klubu 160 osob. Valná hromada Klubu chatařů
a chalupářů zvolila nový výbor v tomto složení: Ing. Petr Hartmann, Mgr. Igor Hornišer,
Ing. Vladimír Janečka, Jiří Jiskra, Mgr. Jitka Keková, Jiří Němec, František Pecka a Ing. Jiří
Široký. Do revizní komise byli zvoleni: Ing. Ota Melcher, Otmar Rychta a Ing. Věroslav Žák.
Jak z volby vyplynulo, byl výbor doplněn o několik nových tváří, ale hlavně omlazen. Volba
příslušných funkcí ve výboru proběhne v září. Na závěr této oficielní části setkání bylo přijato
usnesení, které nám pro další období ukládá starat se o své místní příbytky, pečovat o jejich
okolí a stejně jako dříve účinně spolupracovat s obecním úřadem na dalším rozvoji obce. Zní
to sice formálně, ale je to od počátku naší činnosti prvořadý záměr. O tom vás v Moráveckém
zpravodaji občas i informujeme.
Naši členové mají o rozvoj obce velký zájem, o čemž svědčí desítky jejich připomínek
pravidelně projednávaných se starostou obce. Zúčastňujeme se veřejných zasedání obecního
zastupitelstva a téměř všech kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v obci.
V této souvislosti je také třeba vyzvednout dlouhodobou dobrou spolupráci s obecním
zastupitelstvem, které před osmi lety převzalo obec s obrovským zadlužením. Razantně začalo
vyjednávat s Ministerstvem životního prostředí a s bankami o oddlužení obce několika desítek
milionů korun. Uzavřelo sedmiletý splátkový kalendář a i když bolestně, přesto důsledně
splácelo každoročně mnohamilionové částky, s poslední úhradou v loňském roce. Dnes je
možno konstatovat, že obec již nepatří mezi zadlužené a konečně má přístup k dotacím, bez
kterých je každá větší investice a tedy i rozvoj obce nemyslitelný. Zmiňuji se o tom proto, že
letos v říjnu budou opět volby do obecního zastupitelstva a bude třeba podpořit jak starostu,
tak i většinu osvědčených současných zastupitelů, kteří se zasloužili o oddlužení obce
a připravili tak dobré podmínky pro další rozvoj Malé Morávky v následujícím blízkém
i vzdálenějším období.
V současné době jsou zpracované a připravené projekty, o které i my chataři a chalupáři
dlouhodobě usilujeme. Například chodník podél hlavních komunikací
do horní Malé Morávky a Karlova, výstavba tělocvičny u základní
školy, která bude sloužit i veřejnosti nebo práce na opravě břehů
Volského potoka a ochrany proti velké vodě, které budou provedeny
v dohledné době společně s Lesy ČR. Ve výhledu je wellness
centrum v Karlově pod Pradědem. Postupně jsou opravovány místní
komunikace a pokračuje prořezávání nevhodných a nebezpečných
dřevin, které brání provzdušnění a prosvětlení obce. Náš požadavek na
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upřesnění názvů autobusových zastávek v obci vedl nejen k jejich změně v jízdních řádech, ale
obecní úřad zajistil vybudování nových nájezdů a pěkných dřevěných zastávek. Těch plánů do
budoucna je jistě více a bude tedy záležet na tom, koho si občané zvolí ve volbách, kteří
budou zárukou jejich realizace.
My jsme před osmi lety usilovali o zásadní změny a ty se podařily. Obec pomalu získává
dobré jméno rekreační obce s dobrým sportovním i rekreačním zázemím a vybavením. V tom
obec dříve nejvíce zaostávala v porovnání s ostatními regiony V posledním období došlo
k rekonstrukci sjezdovek, vybudování sedačkových lanovek a obslužného a servisního zařízení
v lyžařských areálech. Tato technická modernizace umožnila uspořádat významné lyžařské
závody i s mezinárodní účastí. K dobrému jménu obce přispívají i akce, jako např. Den obce,
Borůvkové hody, Keltské slavnosti i další kulturní a sportovní turnaje a závody. I pořádaný
2. ročník Moráveckého maratonu přilákal do nově zřízeného tábořiště v Karlově mnoho
sportovních zájemců , ale i gurmánů a milovníků hudby. K propagaci zajímavých akcí máme
připomínku. Přece jen ne všichni vlastní internet v mobilu a o konání akcí se mnohdy
dozvídají až po jejich konání. Obec by měla propagaci věnovat větší pozornost, zaplňovat
inzertní místa v oblastních denících nebo tuto činnost přenést na Sdružení obcí Rýmařovska,
které může informovat o akcích v okolních obcích.
Velkou pozornost Klub věnoval ve své činnosti zpracování, vydávání a shromažďování
podpisových archů k Petici proti zřízení Národního parku Jeseníky a její projednávání
s kompetentními orgány. O všech těchto záležitostech jsme podrobně a průběžně informovali
v této obecní tiskovině.
Na závěr obsáhlé zprávy o naší činnosti jsme poděkovali za spolupráci panu starostovi
obce, zastoupeným místostarostou panem Hýbnerem a celému obecnímu zastupitelstvu za
vstřícný přístup k našemu Klubu, k našim požadavkům a připomínkám, že jsou řešeny. Kladně
hodnotíme i možnost, že někteří naši členové mohou pracovat ve výborech zastupitelstva
a podílet se tak na správě obce. Poděkovali jsme všem členům výboru Klubu za plnění úkolů
jim uložených v uplynulém funkčním období. Nebylo to vždy pro ně snadné, neboť nezištně
a dobrovolně dojížděli na schůze až z Brna, Olomouce, Opavy nebo Krnova na úkor svého
času i své rodiny.
Po oficielní části výroční schůze, kterou neočekávaně ukončil déšť, jsme se po chvíli vrátili
k prostřeným zahradním stolům, aby započala pravá zahradní slavnost. Hostiteli byli naši
členové manželé Němcovi, kteří v krásném prostředí chaty Kláry připravili vše pro děti i pro
nás a naše přátele. Patří jim naše srdečné
poděkování. Na setkání se nás sešlo poměrně
mnoho. Nejdelší cestu měla 91-letá babička
a její dcera z Karlových Varů. I ostatní
neváhali a přijeli z Prahy, Brna, Olomouce,
Ostravy, Lipníku a z dalších míst. Po krátkém
dešti se počasí umoudřilo a spokojenost
účastníků letního setkání v dobré pohodě
a náladě vydržela až do večera.
Jiří Jiskra, za výbor Klubu

INFORMACE
Budeme volit obecní zastupitelstvo
Blíží se komunální volby, ve kterých si naši občané zvolí obecní zastupitelstvo pro
volební období let 2014 až 2018. Termín těchto voleb je stanoven na 10. a 11.
října 2014. Podle zákona o obcích se počet členů zastupitelstva stanoví podle
počtu obyvatel obce. Pro příští volební období budeme volit devítičlenné
obecní zastupitelstvo, jako dosud.
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Volby v naší obci se uskuteční ve volebním okrsku č.1 Malá Morávka (volební místnost
obecní úřad) a ve volebním okrsku č.2 Karlov pod Pradědem (volební místnost hotel Praděd).
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
11. října od 8.00 do 14.00 hodin.
O přízeň voličů do obecního zastupitelstva se bude ucházet celkem 45 kandidátů ze tří
sdružení nezávislých kandidátů, jednoho sdružení politického hnutí STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů a České strany sociální demokracie. Jména
kandidátů v době uzávěrky tohoto čísla nebyla zveřejněna, neboť údaje byly ověřovány
u registračního Městského úřadu v Rýmařově.
Pokyny pro platné hlasování:
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tzn.
v obci Malá Morávka 9 kandidátů. Na hlasovacím lístku se označí v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje (nejvýše 9 křížků), a to v kterémkoliv
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních sdružení nebo stran. Volič
může na hlasovacím lístku také v rámečku označit křížkem pouze volební sdružení nebo
stranu, kterou volí, nebo i zároveň může označit křížkem kandidáty z jiných volebních
sdružení nebo strany. V tom případě získávají hlas přednostně označení kandidáti a rozdíl do
počtu devíti členů zastupitelstva je určen v pořadí označené strany nebo sdružení.
Neplatný hlas je:
Jestliže volič na hlasovacím lístku neoznačil křížkem žádnou stranu nebo sdružení a ani
žádného kandidáta, nebo označil více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno. Neplatný hlasovací lístek je také ten, který nebyl vložen do úřední obálky nebo v ní
bylo více hlasovacích lístků.
Připomínáme, že volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost o státní
příslušnosti ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič může ze
závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad nebo volební komisi, aby mohl
hlasovat doma. Tento požadavek je nutné sdělit telefonicky nebo ústně. Voliče pak v den voleb
navštíví dvoučlenná volební komise s přenosnou volební schránkou.
Bližší pokyny, informace a hlasovací lístek voliči obdrží v obálce
nejméně tři dny před konáním voleb.
Vážení občané, přijďte k volbám a vyberte si své spoluobčany do
obecního zastupitelstva, o kterých jste přesvědčeni, že budou v příštích
čtyřech letech odpovědně spravovat naši obec, racionálně rozhodovat
o místních záležitostech a budou zárukou jejího dalšího rozvoje a s tím
spokojeného života občanů. Při posledních volbách byla téměř 65% účast
našich voličů.

Aktuální zpráva
Ministerstvo životního prostředí ČR projekt Národního parku Jeseníky (NPJ) poslalo
k ledu. Tuto zprávu jsme zaznamenali na webových stránkách tohoto ministerstva i v denním
tisku. Projekt NPJ byl sice pouze ve stádiu úvah. Pracovní skupina, která se mu věnovala,
svou činnost ukončila, aniž by stanovila další postup. Hlavním důvodem, proč ministerstvo
vyřadilo NPJ ze svých priorit, byly protikladné postoje místních obcí, krajů, organizací
a občanů. Svou pozitivní odezvu měla i Petice proti zřízení NPJ, kterou inicioval Klub chatařů
a chalupářů v Malé Morávce – Karlově pod Pradědem, kterou podepsalo 1 687 občanů.
K petici se připojil i poslanec Ladislav Velebný, bývalý starosta Dolní Moravice, který
přislíbil svůj postoj a účast za zachování současného stavu Jeseníků. Odpůrci národního
parku z řad lesáků se mimo jiné i obávali kůrovcové kalamity, tak jak ji známe z postižené
Šumavy. Nakonec převládala shoda, že současná ochrana Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
je dostačující a nejvhodnější. Tím skončila celá kampaň pro a proti zřízení NPJ. Doufejme, že
provždy, aby vznikl další prostor zdravému lesnickému hospodářství, ale také v rámci
cestovního ruchu kontakt široké veřejnosti s jesenickou přírodou.
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Stavby, které zlepší životní podmínky v obci
V srpnu začaly práce na stavbě chodníku
v nejvíce frekventované části obce, který
bude zejména splňovat podmínky pro větší
bezpečnost
chodců.
Nový
chodník
o délce 1,2 kilometru a šířce dvou metrů se
zámkovou dlažbou povede od mostu na
počátku obce k restauraci „Na Rychtě“
a bude pokračovat za křižovatkou
k autobusové zastávce u fotbalového hřiště.
Celkové náklady na akci 3,5 mil. korun
budou hrazeny 85% dotací z Regionálního
operačního programu Moravskoslezského
kraje a zbývající částku zaplatí obec. Stavba
chodníku bude dokončena v tomto roce.
Významnou akcí, která již také započala, je stavba tělocvičny, která bude spojena
koridorem s budovou základní školy. Tělocvična bude mimo svůj účel také sloužit pro
společenské a kulturní akce v obci. Náklady na stavbu činí 11,5 milionů korun + DPH,
o dotaci obec jedná. Dokončení je plánováno na první polovinu roku 2015.
Další zahájenou stavbou je přístavba požární zbrojnice, aby splňovala podmínky pro
umístění nového hasičského vozidla a techniky. Náklady obsahují částku 2,3 milionu korun.
Dotace od Moravskoslezského kraje činí 0,5 milionu korun, obec uhradí 1,8 milionu korun.
Tato akce má být ukončena v tomto roce.

Hurá do školy!

Honem, honem do školy,
celá třída už vás hledá,…
A které prvňáčky si našla? Matyáška Jahodu, Martínka Macka, Verunku
Motúzovou, Adámka Veselého a Markétku Wiltschovou. Také prvňáčci
chvilku očima vyhledávali maminku a tatínka, ale brzy je zaujalo jejich nové
okolí. Tady budou trávit svých příštích pět let života.
Na zahájení školního roku 2014/2015 se celkem sešlo 18 školáků. Začali jsme slavnostně a po
kulturním vystoupení našich žáků předala třídní učitelka nováčkům pamětní šerpy. Třídní
učitelka II. třídy Mgr. Marie Šulcová ozdobila šerpami naše páťáky - Nelu Bruntsvykovou,
Barboru Holubovou, Elišku Pospíšilovou a Patrika Zapletala. V letošním školním roce jsou
v našich řadách již naposled.
Na co se v novém školním roce mohou žáci těšit? Na nově vymalovanou školní družinu.
Vychovatelem školní družiny je Jan Mecner. Také na novou tělocvičnu, kterou Obec Malá
Morávka jako víceúčelové zařízení přistaví k budově školy. Samozřejmě také na své
pedagogy, kteří se letos zapojí do projektu „Cloud je budoucnost ve vzdělání“. Je zaměřen na
vzdělávání pedagogů v zavádění a využití tabletů ve výuce, které zdarma pro práci pedagogů
získáme.
Z finančního daru Lesů české republiky ve výši 50 tisíc korun zakoupíme tablety také žákům.
Budeme si moci ihned v praxi ověřit nově získané poznatky.
Žáky čeká pestrá nabídka kroužků – od hudebních a pohybových k výtvarným. Výtvarný
kroužek povede učitelka výtvarné výchovy MgA. Veronika Slámová. Novinkou bude společné
tvoření dětí a rodičů, které u nás připravujeme i pro zájemce z mateřské školy.
Závěrem děkuji všem partnerům školy a dárcům, kteří nás v činnosti
podporovali v minulém školním roce, a věřím, že nám budou nakloněni i
nadále. V novém roce přeji žákům kamarádské spolužáky, rodičům, pedagogům
a našim partnerům mnoho osobních úspěchů a zdraví.
Mgr. Ivana Glatterová, ředitelka ZŠ
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Organizace školního roku 2014 - 2015
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech
základních, středních, a uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září
2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2014.
Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince 2014 až pátek 2. ledna 2015.
Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny: 2. až 8. února 2915 stanoveny pro školy okresu Bruntál
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny: středa 1. července až pondělí 31. srpna 2015.
Nový školní rok 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.

Naše a polské děti společně na letních táborech
Od 14. do 20. července se v Malé Morávce uskutečnil společný
pobyt deseti polských a deseti našich dětí, které pod dohledem dospělých
instruktorů strávily týden v naší obci. Tábor mimo svůj program byl také
zaměřen na tzv. bourání jazykových bariér mezi oběma národy. Děti se
brzy spřátelily a v opravdu dobré náladě a pohodě absolvovaly celý
program pobytu. Prohlédly si v Bruntále zámek, navštívily Karlovu
Studánku a zvládly pěší výlet na Praděd. Samozřejmě, že si užily mnoho
her a soutěží. Tábor se opravdu vydařil. V neděli 20. července celá skupina dětí odjela strávit
společně další týden radovánek, zábavy i poznávání zajímavých míst v okolí naší partnerské
polské obce Walce. I tam vládla všeobecná spokojenost s programem, který připravili naši
partneři.
Projekt byl financován z česko-polského programu příhraniční spolupráce. Nezbývá než si
přát, aby i v budoucnu byly realizovány podobné projekty, neboť přispívají k upevňování
přátelství mezi dětmi obou národů.
Za zázemí a organizaci pobytu moc děkujeme personálu penzionu Pohoda v Malé
Morávce. Poděkování rovněž náleží Radce Pospíšilové a Janě Holubové, které se po dobu
pobytu o děti pečlivě staraly.
Děkujeme také manželům Daně a Pavlu Havlíkovým, kteří se věnovali dětem při pobytu v
Kobylnici 15. - 19.7.2014 na mezinárodním divadelním festivalu za účasti výprav z Polska,
Slovenska, České republiky a Maďarska.
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Mathiase Krajčíra, Malá Morávka
194. Spatřil tento svět 24. června 2014 a my mu v něm přejeme hodně
zdraví a šťastný život

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2014 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Anna Valová – 71 let, Miroslav Dvořáček a Júlie Kalábová – 73 let, Milada
Macháčková – 74 let, Jan Hubáček – 76 let, Oldřiška Roubalová – 77 let,
Jarmila Havlíková a Vlasta Janečková – 78 let, Gabriela Kolesárová a Zdeněk
Navrátil – 79 let, Julie Glatterová – 81 let, Jarmila Tysková a František Prášil –
83 let

„Půlkulatá výročí“
Ladislava Mendroková, Josef Figura a Vladimír Krátký – 65 let, Jan Pánek – 75 let,
Ing. Vladimír Janečka – 85 let.

„Kulatá výročí“
Petr Pecha, Ivana Cejnková, Květoslava Zahradníková a Miroslav Čapka –
50 let, Theodora Klosová a Petr Skoumal – 60 let, František Kocour – 70 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Rozloučili jsme se
Smuteční síň v Rýmařově byla místem rozloučení s naší občankou, paní Erikou
Kratěnovou, která zemřela 14. července 2014 ve věku 76 let.

Napsali nám
Uvítání našeho syna do svazku obce nás potěšilo
Rádi bychom se podělili se čtenáři o krásné chvíle, které jsme
prožili 26. června t.r. na Základní škole v Malé Morávce při
příležitosti uvítání našeho syna Ondřeje Lukeše mezi občánky
Malé Morávky.
Je zvykem, že vítání občánků se koná v prostorách Mateřské
školy v Malé Morávce a slavnostní ceremoniál je v režii dětí
místní školky, které si vždy připraví pod vedením paní učitelek
vystoupení prokládané básničkami a písničkami. Tentokráte bylo
vše jinak. Souhra náhod tomu chtěla a my jsme měli tu čest
zavítat do základní školy, kde na nás, a především na našeho
synka, čekala slavnostně vyzdobená třída, kolébka a vše, co
k takovému obřadu vítání občánků patří. Velmi pěkným a milým
proslovem zahájila paní ředitelka Mgr. Ivana Glatterová celý program, poté slovo předala
místním školáčkům, kteří pod taktovkou pana učitele Jana Mecnera předvedli nádherné
vystoupení složené ze dvou písní, jež nenechaly jedno oko suché a také jsme si poslechli
básničku v podání žáka Milánka Pospíšila a přání šité přímo na míru našeho synka
Ondráška. Po kulturním vystoupení přišel na řadu pan místostarosta Stanislav Hýbner, který
nás dojal, ale také pobavil svým vřelým a originálním proslovem.
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Stejně jako místostarosta, tak také
tatínek Ondřeje patří do mysliveckého
spolku a tak byl tento krásný
ceremoniál zakončen slavnostním
rykem, který nám přijeli zatroubit
a zazpívat páni trubači z Rýmařova.
Ondrášek dostal velmi pěkné věcné
dárky, za které ze srdce děkujeme.
Naše díky patří ale všem, kteří nám
připravili nezapomenutelné dopoledne, jež se nám vrylo hluboko do srdce
a vždy budeme s láskou na tento den
vzpomínat. Vážíme si ochoty a času,
který jste nám vy VŠICHNI věnovali.
manželé Lukešovi

Setkání karlovských spolužáků již popáté
V sobotu 26. července 2014 se po roce opět
uskutečnilo setkání spolužáků. Těch, kteří
kdysi dávno, ještě než byla Základní škola
v Karlově zrušena (1966), spolu sedávali
v jedné třídě. Tehdy, starší poslouchali výuku
podávanou
jinému
ročníku,
mnohdy
napovídali docela hlasitě, měli přece už
předchozí ročník za sebou. V jedné třídě do
roku 1959 se spolužáci setkávali celých pět
školních let, od prvního do pátého ročníku.
Potom zde byla dvoutřídka pět let
a poslední dva roky před zrušením školy opět
jednotřídka.
Vznikalo přátelství projevované vzájemnou
pomocí, radou, kamarádstvím. Téměř všichni jsme po vyučování měli doma povinnosti
spojené s hospodářstvím, které bylo v každé chalupě. Rodiče se příliš neptali na naše úkoly.
Museli jsme vyhnat dobytek na pastvu. Ten jsme sehnali dohromady a pásli jsme společně. A
byly společné i lumpárny.
V sobotu bylo opět na co vzpomínat. Tentokrát jsme měli pozvanou i hudbu, kdo chtěl,
mohl tančit. Na louce – ale komu to vadilo? Na setkání přicházejí naši nejvzácnější hosté
a někteří naši rodiče. Letos přišla paní Hladišová (kuchařka v bývalém karlovském dětském
útulku). A nejstarší účastníci? Loni paní Jarmila Havlíková (1936), letos pan František
Figura (1933). Každým rokem vždy přijede i paní Anna Velochová – Odleváková (1940).
Když někteří navrhovali, že bychom se mohli sejít až za dva roky, byl většinový nesouhlas.
Z některých postřehů na setkání:
„Ti, co nebyli, mohou jen litovat. Myslím si, že sraz až za dva roky je moc dlouho...“,
napsal do našich webových stránek „Spolužáků“ Zdeněk Sedláček.
„Myslím, že setkání se stává tradicí a každým rokem nabývá na kvalitě zásluhou několika
obětavých kamarádů. Nebudu nikoho z nich jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Když si
člověk uvědomí, jaká je dnes sobecká doba, přesto úroveň stoupá. „Škoda, že jen úroveň“ –
to byl ale blbej vtip, že? Ale vážně. Kdy bych si pomyslel, že ještě v životě potkám tetinu
Hladišovou, Frantu Figuru, nebo paní učitelku Zobalovou, pana učitele Ringla a spoustu
dobrých a veselých lidí. No přece, kde jinde, než na setkání KARLOVÁKŮ. Ahoj – Toník
a Jitka Vývodovi“.
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„Byl to moc dobrý nápad uspořádat sraz všech bývalých spolužáků karlovské jednotřídky.
Je to dost veselé, když vzpomínáme na školní chvíle s tak velkým časovým odstupem. Krásné
je i to, že přivítáme rodiče některých absolventů, spolu s panem ředitelem Ringlem, paní
učitelkou Zobalovou nebo paní učitelkou
Alenou
Chajdovou
–
Kristkovou.
A protože se na našich srazech nesejdeme
vždy všichni, bývá povídání a vzpomínání
o to zajímavější. I letos mezi nás zavítali
další absolventi, kteří se předchozích
srazů nezúčastnili a dobře jsme se s nimi
pobavili. Dali k dobru své vzpomínky,
také dost veselé“ – napsala Dáša
Balážová.
Našeho letošního setkání se zúčastnilo
32 spolužáků a kolem 30 rodinných
příslušníků.
Zaznamenala Mgr. Alena Konvalinková

SPORTOVNÍ INFORMACE
Odstartovala nová fotbalová sezóna

Po letní přestávce o víkendu 16. srpna zahájil nový ročník 2014 – 2015
fotbalové soutěže III. třídy, skupiny B, ve které muži FC Kovárna Malá
Morávka budou soupeřit o mistrovské body s těmito týmy: Razová, Milotice
nad Opavou, Rýmařov „B“, Velká Štáhle, Leskovec, Horní Město, Ryžoviště,
Dětřichov nad Bystřicí, Moravskoslezský Kočov, Dvorce, Lomnice a Široká
Niva. Trenér mužstva Vít Pavelka má pro zápasy k dispozici částečně pozměněný
kádr hráčů. Na hostování do Světlé Hory odešli Tomáš a Jan Královi, což je pro
mužstvo ztráta a zkušený hráč Radek Ligač ukončil fotbalovou kariéru. Tým doplnili
tři hráči ze Světlé Hory. Premiéru nové soutěže na domácím hřišti s ambiciózním celkem
Jiskrou Rýmařova „B“ za absence některých stabilních hráčů naši fotbalisté nezvládli a po
rozpačitém výkonu zápas skončil naším debaklem 2:7. V dalším utkání na hřišti Velké Štáhle
naše mužstvo opět prohrálo vysoko 5:1. Třetí utkání skončilo kontumačně 3:0, neboť hosté
z Leskovce se k utkání nedostavili.
O týden později zahájila starší přípravka (5+1) svou soutěž okresního přeboru, ve kterém
startuje celkem patnáct celků. Naše družstvo má tyto soupeře: Horní Benešov, Rýmařov,
Břidličná „A“ a „B“, Jindřichov, Juventus Bruntál „A“ a „B“, Město Albrechtice, Krnov,
Slavoj Olympia Bruntál „A“ a „B“, Vrbno pod Pradědem, Chomýž a Stará
Ves. Trenérem přípravky je Milan Pospíšil. V úvodním zápasu na hřišti
Jindřichova naši mladí fotbalisté zdolali svého soupeře v poměru 9:3 a rovněž
doma vyhráli zápas s Chomýží 8:2.
Přípravka na turnaji v Oslavanech
Na závěr minulé fotbalové sezony se naše starší přípravka FC Kovárna zúčastnila turnaje
O putovní pohár starosty města Oslavany. Na turnaj bylo ze tří krajů pozváno 24 družstev,
která reprezentovala 7 okresů. Naši hráči za doprovodu realizačního týmu přijeli do místa
konání turnaje o den dříve, aby se aklimatizovali a řádně připravili na toto fotbalové klání.
Pořadatelé turnaje se o nás velice dobře postarali, zajistili nocleh, stravu a další.
Na druhý den ráno byla mužstva rozlosována do čtyř skupin, ve kterých o umístění do
finále soupeřilo vždy šest celků. V naší skupině „B“ jsme z pěti zápasů tři vyhráli, jeden
remizovali a jeden prohráli. Horším poměrem branek jsme obsadili 3. místo a nepostoupili,
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ale hráli ve skupině o 7. až 12. pořadí. V této skupině jsme tři zápasy vyhráli a dva prohráli a
v konečném hodnocení turnaje získali 9. místo, se kterým jsme byli velice spokojeni. Naši
hráči získali dobré zkušenosti ze zápasů, které snad využijí v nové fotbalové sezoně.
Tuto sportovní akci jsme mohli absolvovat díky pochopení a finanční pomoci těchto
sponzorů, kterým i za naše mladé fotbalisty děkujeme: Obec Malá Morávka, TC Praděd,
penzion Pohoda, závod Ferrum Form, manželé Mendrokovi, Petr Bulava, Jiří Slavík, Jaromír
Pospíšil – chata Kazmarka a paní Kalábová – prodejna smíšeného zboží. Na bezpečné
přepravě dětí se podíleli manželé Zapletalovi, Káfoňkovi, Jiří Kožíšek a Stanislav Zaoral, ml.
Touto cestou děkuji všem, kteří nám s mladými fotbalisty umožnili účast na tomto turnaji.
Milan Pospíšil, trenér přípravky

Pozvánka na fotbal
Muži „B“- III.třída,sk.B
So 13.9. - 16.30 - Ryžoviště
So 27.9. - 16.00 - Mor. Kočov
So 11.10.- 15.30 - Lomnice
So 1.11. - 14.00 - Razová

So 6.9. - 16.30 - Horní Město
So 20.9. - 16.00 - Dětřichov
So 4.10. - 15.30 - Dvorce
So 18.10. - 15.00 - Široká Niva
So 8.11. - 14.00- Milotice
So 15.11. - 13.30- Rýmařov B

DOMA
Starší přípravka - okresní přebor
St 3.9. - 17.00 - Juventus Bruntál A
So 13.9. - 10.00 - FK Krnov
So 27.9. - 10.00 - Stará Ves
So 18.10. - 10.00 - Vrbno pod Pradědem
Út 28.10. - 14.00 - Jiskra Rýmařov
So 1.11. - 10.00 - Horní Benešov
VENKU
So 8.9. - 10.30 - Juventus Bruntál B
So 20.9. - 13.30 - Město Albrechtice
So 4.10. - 9.45 - Břidličná B
So 11.10. - 9.00 - Slavoj Olympia B
So 25.10. - 11.30 - Slavoj Olympia A
Ne 9.11. - 10.00 - Břidličná A

Pozvánka na turnaj Krejča CUP v nohejbale - sobota
6. září 2014 na víceúčelovém hřišti.
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Místní akce
Na Karlovském maratonu překonán rekord
Půvabné přírodní tábořiště
v Karlově pod Pradědem žilo po
celý den v sobotu 17. července
sportovně rekreačními aktivitami.
Akci
pořádala
Obec
Malá
Morávka a celodenní program
2. ročníku Karlovského maratonu
zajistilo Tréninkové centrum (TC)
Praděd Malá Morávka se svými
pomocníky.
Návštěvníci
se
postupně po celý den mohli těšit na
turnaj v pétanque, závod ve sprintu
horských
kol,
čtyřboj
na
koloběžkách, přetahování lanem
tříčlenných družstev a jiné.
S velkým
zájmem
se
očekával
pokus
o překonání rekordu 2:08,18 hod. z minulého roku
na maratonské trati 42,195 km, což představovalo
107 okruhů. Ve veřejné štafetě 54 účastníků závodu
postupně zdolávali téměř 400 metrů dlouhý
asfaltový
okruh
na
kolech,
koloběžkách
a kolečkových bruslích. Za nadšených ovací
obecenstva bylo provázeno kuriózní absolvování
tratě se čtyřkolovým vozíkem, ve kterém vezl svou
manželku pan Gerhard Mendrok. Po odjetí
posledního závodníka se spočítaly časy všech
účastníků a s radostí bylo konstatováno, že starý
rekord maratonu byl překonán. Nový rekord má
čas 2:01,32 hod.
V podvečer se pak schylovalo k mistrovství
Malé Morávky o nejlepší kotlíkový guláš, o který
byl velký zájem. Na různých místech areálu tábořiště voněl gulášek, který na otevřeném ohni
připravovalo podle vlastních receptur šest skupin přihlášených do soutěže, převážně
malomoráveckých rodin. Návštěvníci po degustaci malé porce guláše od všech skupin pak na
lístcích hlasovali o nejchutnější výtvor z různých
druhů masa. K hodnocení se shromáždilo celkem
94 hlasovacích lístků – tolik bylo hodovníků,
podle nichž bylo určeno pořadí o nejlepší guláš.
Podle počtu hlasů nejvíce chutnal a první místo
získal guláš, který připravili za asistence Standy
Zaorala manželé Radka a Milan Pospíšilovi
z Malé Morávky. Druhé pořadí obsadili Gerhard
Mendrok, ml.. se slovenskými přáteli a třetí Jana
a Ondřej Holubovi. Zdařilá celodenní akce za
velmi pěkného počasí byla zakončena tanečním
večerem s kapelou Modulor.
Organizátoři zasluhují náš dík.
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Na vydařené oslavě Dne obce
dominoval rockenroll
Již tradiční oslava Dne
obce, která se letos konala
pošesté, přilákala v sobotu
2. srpna do areálu fotbalového
hřiště
nebývalý
počet
návštěvníků na tuto zábavnou
akci. Pobavit se přišli mládež,
rodiny s dětmi, občané, místní
chataři a chalupáři i mnoho
turistů. Přijeli také někteří naši
dřívější občané, kteří na obec a
své přátele nezapomněli a rádi
se k nám vracejí. Všechny
návštěvníky na zahájení srdečně
přivítali starosta obce Ondřej
Holub spolu se starostou partnerské
polské obce Walce Bernardem Kubatou.
Hlavnímu programu předcházel
dopolední
turnaj
v malé
kopané
„O pohár starosty obce“, kterého se
zúčastnila čtyři družstva. Vítězem
turnaje a držitelem poháru se stal tým
TC Praděd Malá Morávka, druhé místo
obsadili fotbalisté z Dolní Moravice
a třetí příčku místní celek FC Kovárna.
Za krásného slunečního letního počasí
si odpoledního programu nejdříve
užívaly děti v různých soutěžích,
tanečních akrobaciích a skotačení na
diskotéce. Pak následovala líbivá
bublinková show, kterou vystřídalo veselé vystoupení „tak trochu jiné cimbálové muziky
Wajdovci“, která zaujala svým hudebním a písňovým repertoárem. V bloku soutěží, které připravilo Tréninkové centrum Praděd Malá
Morávka, byl s velkým zájmem sledován závod
rodinných dvojic v oblékání lyžařské výstroje
a běhu na lyžích po dřevěné trati na čas. Z počtu
devíti soutěžících dvojic tento závod nejrychleji
zvládly Michaela a Nikol Zapletalovy z Malé
Morávky v čase 37,09 vt., který je novým rekordem
a putovní pohár budou obhajovat v příštím roce.
Zlatým hřebem celodenního programu byl
vynikající koncert populární hudební skupiny Rock
and roll band Marcela Woodmana, která sklidila
velký úspěch a roztančila v rytmu rokenrolu mnohé
přihlížející účastníky. Byl to horký den plný
zábavy, soutěží, hudby, zpěvu a také tance do
pozdních nočních hodin s kapelou A.T.C. band, což
byla definitivní tečka za letošní vydařenou oslavou
Dne obce.
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Po celý den v doprovodném
programu se pro zájemce nabízela
střelba ze vzduchovky, malování na
tvář a oblíbený skákací hrad pro děti.
Občerstvení na mnoha stáncích
uspokojovalo žízeň a chutě návštěvníků, i těch, kteří si zakoupili různé
upomínkové předměty. Akci financovala obec za podpory místních
sponzorů: chata Kopřivná, TC
Praděd a FC Kovárna a René
Škarupa – Vodoinstalace Rýmařov.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili
o
programovou
část
akce
a pořadatelskou činnost.

Trochu uplakané, ale opět vydařené borůvkové hody
Dvě krátké dešťové přeháňky v sobotu 16. srpna neměly vliv na hladký průběh 13.
ročníku borůvkových hodů v Malé Morávce. Mlsání různých borůvkových jídel,
dobrot a specialit přilákalo již tradičně do naší obce mnoho návštěvníků, o čemž
svědčila zcela zaplněná místní komunikace parkovanými auty. Účastníci hodů, kteří přijížděli
do obce, byli vítáni a obdarováni propagačními a informativními letáky, kde mohou uspokojit
a pochutnat si na nabízeném borůvkovém menu.
Do
letošního
borůvkového
hodování se zapojilo nebývalý počet
patnácti
restaurací,
hotelů,
penzionů a chat, které nabízely
rozmanitý i speciální výběr
borůvkových pokrmů. Hodovníci tak
měli možnost si vybrat a navštívit
tato zařízení. A již tradičně si své
chuťové buňky mohli uspokojit na
oblíbených kynutých knedlících, ale
také na palačinkách, bublaninách,
lívancích,
koláčích,
frgálech,
pohárech a dokonce někde na
masových pokrmech a dalších
specialitách,
samozřejmě
vše
s borůvkami. Na několika místech
v obci se prodávaly čerstvé borůvky,
o které návštěvníci projevili zájem.
I letos v hodinových intervalech
přepravoval zdarma autobus účastníky
hodů
mezi
Malou
Morávkou
a Karlovem pod Pradědem. Obecní
park byl zaplněn jarmarkem řemesel
a mnoha stánky s různým sortimentem
upomínkových předmětů, perníků,
domácích potřeb, cukrovinek, nápojů,
bylinek a dalšího zboží.
Velkému
zájmu
přihlížejících
návštěvníků se těšila odpolední
borůvková olympiáda, kterou pod
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vedením PaedDr. Petra Housera připravili členové TC Praděd Malá Morávka. V bloku
soutěží probíhaly závody na koloběžkách, v běhu s borůvkami na lžíci nebo v rychlosti
spolykání borůvek na niti, kterou vyhrála malá Eliška z Ostravy. Vítězové získali kelímek plný
borůvek, ostatní soutěžící drobnou sladkost. S napětím se očekávala oblíbená soutěž
v pojídání borůvkových knedlíků. Ke stolům usedlo deset jedlíků, kteří usilovali o nejrychlejší
spořádání připravené porce. Za nadšeného aplausu početného obecenstva se s tímto úkolem
nejrychleji vyrovnal loňský vítěz Karel Schvoč z Karlovic, který za tento výkon obdržel pohár
s borůvkami. I děti měly možnost si užít atraktivní zábavy na autíčkovém kolotoči, trampolíně
nebo skákacím hradu. O borůvkové hody návštěvníci projevili zájem i v neděli 17. srpna.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o vydařenou slavnost modrého zlata Jeseníků v naší
obci. Děkujeme zejména členům TC
Praděd a podnikům, které svou
nabídkou i obsluhou uspokojily své
zákazníky.
Chceme
věřit,
že
hodovníci byli spokojeni a rádi se
budou k nám vracet. Vždyť tato akce
velmi přispívá k propagaci naší obce
a cestovnímu ruchu v našem
regionu.
Všechny gurmány a milovníky
dobrého jídla zveme na blížící se
Festival řízků v obci ve dnech 20. a
21. září 2014. Buďte všichni srdečně
vítáni!

Muzeum pořádalo výstavu
„Kostely a kaple bruntálského okresu“ –
tak nazval fotograf Milan Gajdík z Bruntálu
svou výstavu, kterou mohli v průběhu
července
zhlédnout
návštěvníci
v Schindlerově stodole. Na výstavě, kterou
uspořádalo Muzeum Kapličkový vrch v Malé
Morávce, se autor prezentoval více než
šedesáti snímky těchto světských památek,
které jsou nedílnou součástí historie a života
lidí tohoto regionu.

Lyžařské areály v létě
nezahálely
O tom, že lyžařské areály v naší obci se
nevyužívají jen v zimě, jsme se mohli
přesvědčit o letošním létě. Zejména areály
disponující
lanovkami
nezahálely
a připravily pro své návštěvníky pestrou
paletu sportovních a rekreačních aktivit, i
nabídku zábavy, různých atrakcí a s tím
spojených jedinečných zážitků. Na okraj
těchto aktivit poznamenáváme, že jsou
přínosem nejen pro naši obec, ale také
přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 16

Milovníci horských kol a koloběžek si
mohli užívat všech tratí a sjezdovek
v areálu Kopřivná. Provozovatelé pro ně
připravili zábavné tratě plné zatáček
a boulí i řadu dalších atrakcí. Na tratě
s různou obtížností je vyvezla lanovka
a potom z kopce dolů si mohli vybrat
příslušnou značenou trasu. Rozšířili
a upravili cyklostezky, aby sloužily i pro
rodiny s dětmi. Připravili novou tzv.
summertubing arénu, což je jízda na
velkých nafukovacích kolech. Velký
nafukovací polštář byl určen pro trénink
různých triků a skoků. V areálu bylo možné si vyzkoušet také lezecké stěny, vyskákat se na
trampolíně nebo skákacím hradu a využívat hrací plochy a hřiště pro míčové hry. A to
nejdůležitější, že vše bylo zadarmo. Jediné, co návštěvníci platili, byla lanovka, půjčení kol,
koloběžek, bugin a ochranných pomůcek. V průběhu letní sezony se zde konal závod horských
kol a turnaj v plážovém volejbalu.
Areál Myšák v Karlově pod Pradědem také v létě nezůstal ve své činnosti pasivní a rovněž
uspořádal některé zábavné a atraktivní akce. Zejména v sobotu 26. července si návštěvníci
celodenního programu akce „Léto letí
na Myšáku“ přišli na své. V provozu
byla lanová dráha a upravená
sjezdovka o délce 1,1 km. Konaly se
zde vyhlídkové lety vrtulníkem. Z ptačí
perspektivy se podívalo na okolní
krajinu celkem 64 osob, jak nám sdělil
vedoucí areálu Jaroslav Lukeš.
Zájemci se mohli zúčastnit rodinné hry
„Myšáku, nezlob se“. V podvečer pod
širým nebem při příznivém počasí se
promítal film Pelíšky. V letní sezoně
také uspořádali závod ve sjezdu
horských kol.

Upletli šálu děda Praděda
Spoluorganizátorka akce Martina Brachtlová nám sdělila tuto informaci:
V sobotu 30.8.2014 proběhlo na Ovčárně měření ručně pletené šály, kterou pletlo asi 400
pletařů a pletařek z celé republiky po celý rok.
Podařilo se a padl český rekord z roku
2006, kdy byl omotán Ještěd šálou
o délce 3060 metrů. Po bedlivém měření
komisaře z agentury Dobrý den bylo
naměřeno 9 kilometrů, 33 metrů
a 44 centimetrů a naše šála bude zapsána
na České knihy rekordů. Poté vyneslo 106
nadšenců
šálu
na
Praděd
a omotalo vrcholovou část Pradědu.
Děkujeme všem, kteří se do pletení šály
zapojili, nadšencům, kteří pomáhali
a také našim sponzorům - firmě Cafur
Investment, Radek Sadil - parapety, Ski
areálu Myšák, firmě Kofola, bez kterých bychom celou akci na Pradědu nemohli uskutečnit.
Zpravodaj vychází 2.9.2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.10.2014.

