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CHATAŘI A CHALUPÁŘI
SPOLUPRACUJÍ S OBCÍ
Příští rok 30. září tomu bude dvacet let, co byl Klub chatařů
a chalupářů v Malé Morávce – Karlově pod Pradědem (dále Klub)
oficiálně uznán jako nezávislé sdružení občanů. Po celou tuto dobu se
snažíme, aby naše chaty, chalupy a jejich okolí zapadaly
do koloritu obce a přispívaly k její atraktivitě. A my, jako dobří hospodáři,
se snažíme co nejlépe pracovat a také spolupracovat s naší obcí a pomáhat k jejímu rozvoji.
O tom, že naše činnost je úzce spjata s obcí není jistě pochyb, neboť naše problémy jsou
podobné, jako mají občané Malé Morávky i Karlova pod Pradědem. Spolupráce s obecním
úřadem je také naší hlavní činností. Nejen, že se několikrát ročně scházíme s panem starostou
a projednáváme s ním připomínky členů Klubu vznesených při pravidelných každoročních
návštěvách, ale také doporučujeme obecnímu úřadu naše zástupce do jednotlivých výborů
obecního zastupitelstva. V tomto funkčním volebním období jsou zapojeni ve výboru
stavebním a výboru pro životní prostředí a regionálním rozvoj. Kromě toho náš člen výboru
Ing. Hartmann zajišťuje pro obec projekt běžeckého lyžování a zabezpečuje úpravu
lyžařských běžeckých tratí, ale zajišťuje finanční prostředky z dotací od kraje a jednotlivých
sponzorů na jejich realizaci. Mezi pravidelné
sponzory patříme i my, neboť pět let přispíváme
i finančně. Výbor Klubu spolupracuje i s panem
Ringlem, který zabezpečuje každé dva měsíce
vydávání Moráveckého zpravodaje a každoročně do něho přispíváme informacemi z činnosti
Klubu, ale i zveřejňujeme naše názory k práci
obecního zastupitelstva. Naši členové se
pravidelně zúčastňují veřejných zasedání
obecního zastupitelstva a sledují vše co se
v obci odehrává a připravuje, na rozdíl od
malého zájmu místních občanů, z nichž jen
někteří reptají na nečinnost zastupitelů.
V současné době se společně zabýváme přípravou podkladů proti vzniku Národního parku
Jeseníky (NPJ). Vycházíme přitom z našich špatných zkušeností ze čtyřiceti let působení
„ochranářů“ v naší obci a problémů, které nás provázejí při údržbě nebo přestavbách chat
a chalup, právě jimi vydanými předpisy a zákazy. A těch zákazů je hodně. Vadí nám,
že nemůžeme navštěvovat místa, kde naši předchůdci hospodařili a volně se pohybovali při
sběru hub, borůvek, malin a brusinek, že nemůžeme na oplocené Petrovy kameny nebo
do Kotle na borůvky (samozřejmě bez hřebenů). Myslíme si, že ty
krásné hory patří nám všem a ne jen pár „odborníkům“
na botaniku. V tom se shodujeme i s názorem obecních zastupitelů.
Naše záporné stanovisko ke vzniku NPJ jsme vyjádřili v otevřeném
dopisu zdejšímu zastupitelstvu z 10. června 2011, z něhož cituji:
„Naše záporné stanovisko vychází ze zkušeností našich členů
se začleněním naší obce do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ). Řídíme se
jejich předpisy a dodržujeme jejich připomínky při správě chat, chalup i přilehlých
pozemků, stejně jako dodržujeme návrhy a doporučení Státní památkové péče. Můžeme
s hrdostí konstatovat, že jsme v obci zachránili mnoho chátrajících chalup, které jsou dnes
označeny jako Kulturní památka. Nutno dodat, že i ty jsou nedílnou součástí CHKOJ.
Zatím,co připomínky památkářů jsou odborné a věcné, připomínky „ochranářů“ jsou podle
mnoha našich členů neodborné, nelogické a zejména brání výstavbě a rozvoji turistiky
a sportu. Všechny urbanistické plány a projekty zpracované v minulosti pro rozvoj našeho
regionu odbornými ústavy v Brně i Olomouci padly v důsledku záporných stanovisek právě
ochranářů úřadujících v naší obci. Dříve vyhledávaná turistická oblast Jesenicka zaostává
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a ztrácí pracovní příležitosti na úkor okolních obcí, které nejsou tak atraktivní, ale hlavně
nejsou začleněny v CHKOJ.“
Spolupráce s novým i staronovým zastupitelstvem byla a je dobrá. To jsme také veřejně
vyhlásili v našem i Moráveckém zpravodaji na podzim loňského roku před komunálními
volbami a dali jsme jasně najevo, že obecní zastupitelstvo v čele se starostou Ondřejem
Holubem vykonalo za ty čtyři roky velký kus práce pro obec i občany. Jako první krok
k dalšímu rozvoji obce zlikvidovalo to prokleté zadlužení a následovaly další kroky
k oddlužení SPS – STAS s.r.o. V přípravě jsou nové projekty na vybudování vodovodu v horní
části Malé Morávky, chodník až na konec Karlova, napojení dalších domů na obecní
kanalizaci. Modernizovalo se tábořiště v Karlově, oprava před deseti lety kolaudovaného
mostu, odstranění chátrající budovy u bývalé závodní jídelny, prořezání a výsadba nových
kaštanů v aleji ke kostelu. Vznikly a pořádají se nové kulturní a sportovní akce, atd. I občané
to tak zvážili, což potvrdily výsledky komunálních voleb, neboť většina členů minulého
zastupitelstva byla opět zvolena a starostou obce
se znovu stal Ondřej Holub. Takže pokračujeme
v dřívějším duchu a doufáme v dobrou další
vzájemnou spolupráci.
I v letošním roce pokračuje
prořezávání
křovin
i dřevin. Obecní pozemky jsou
sečeny a udržovány zejména
v centru obce.Vozovka ve směru od Bruntálu je opravena
a opatřena u Volského potoka svodidly. Nedávno
Nově vybudovaná lávka
přívalový déšť tuto vozovku poškodil z obou stran
a vyžádá si velkou rekonstrukci.
Místní cesta od lípy v horní Malé Morávce
je opravena, stejně jako cesta v Karlově na Tríb. Na prostranství před Rychtou byla loni
instalována historická vodní turbína a orientační mapa jako součást naučné stezky. V centru
obce bylo rekonstruováno víceúčelové hřiště a v současné době je nově budovaný dětský park
s lanovkou před dokončením. Před obecním úřadem byly vykáceny přerostlé tuje a opravena
skalka. Předpokládáme, že se na podzim bude pokračovat v odstraňování vzrostlých,
přerostlých a nebezpečných stromů, a to nejen na obecních pozemcích, ale zejména v blízkosti
cest, budov a elektrorozvodů. Ještě letos má být opravena budova obecního úřadu a rozšířeny
prostory pro chod úřadu. Takže byly nebo budou splněny i některé z připomínek chatařů
a chalupářů.
Z pohledu Klubu je třeba vyzvednout
iniciativu několika našich členů, kteří
nejdříve požádali o obnovu poškozené
a chátrající lávky na Bělokamenném
potoku u chaty Klárka. Když jsme jim
sdělili jaké je třeba vyřídit povolovací
řízení, tak se sami dali do práce. Paní
Klára Adamová, která byla iniciátorem
požadavku, poskytla materiál, pan Jiří
Němec zajistil u pana Bohumila
Hajdera zpracování a pořez stromů a také provedl potřebné zemní práce a zhotovení lávky.
A ta nyní umožňuje všem v této oblasti přechod potoka ke studánce na druhou zalesněnou část
horní Malé Morávky, vyhledávanou zejména turisty a houbaři. Patří jim naše poděkování
za příkladný počin chatařů a chalupářů v této části obce. Vhodnou tabulku k tomuto místu
na rozcestí pod lípou by měla zajistit obec.
Na závěr našeho příspěvku bych ještě zdůraznil, že náš Klub podporuje ve všech bodech
Strategický plán obce na období 2011 – 2014, neboť obsahuje většinu požadavků nutných
k rozvoji obce, se kterými se ztotožňujeme.
Naše Valná hromada, která se konala 20. srpna 2011, schválila navrhované usnesení,
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ve kterém mimo jiné budeme také usilovat o sepsání petice proti zamýšlenému vzniku
Národního parku Jeseníky a věříme, že získáme podporu i ze strany vás, občanů naší obce
a početných příznivců jesenické přírody a turistiky.
Ve volbách byl na další tři roky zvolen nový výbor ve složení: Ing. Hartmann, J. Jiskra,
Ing. Janečka, J. Němec, F. Pecka, O. Rychta, MUDr. Žádník, Ing. Žák a Ing. Žákovská.
Předsedou Klubu byl opět zvolen Jiří Jiskra.
Jiří Jiskra
za Klub CH+CH

Malá Morávka a Karlov
v letech 1914 - 1918
(3. část)
Morávecká kronika dodává k nelehké
situaci tohoto období: „Od 30. července 1918
se lístky na chléb redukují na 60 dkg. Lístky
pro těžce pracující jsou sníženy na 35 dkg.
Nakoupit maso se dá pouze jednou za čtrnáct
dní a to v omezeném množství. Nejsou
žádné nové brambory, konzumovány
M.M.-Riedlův hostinec
mohou být pouze staré. Chudí trpí
mnoha těžkostmi.“ Podtrženo činem – 28. září 1918 dostala Berta Spillerová
pokutu ve výši 100 korun za pašování tvarohu.
Ve čtvrtek 17. října 1918 se konal o půl čtvrté odpoledne pohřeb Wilhelma
Bernarta, zdejšího kováře řetězů. Zemřel ve věku 36 let, ale smutek vystřídaly
vbrzku nové události. Už za pět dní se rozneslo, že padla monarchie a lidé
diskutovali o tom, že sněm ve Vídni rozhodl hlasy poslanců všech stran o vzniku
nového státu – Německého Rakouska. V Bruntále už na toto téma vystoupil i básník
Viktor Heeger s projevem „Slezsko Slezanům a Severomoraváci ven.“
28. října 1918 zemřela ve věku 37 let Elsa Kutscherová, manželka nového
starosty MUDr. Alfreda Kutschery. Před týdnem ji manžel hospitalizoval
v bruntálské nemocnici, ale ani nemocniční péče ji nepomohla zachránit. Pohřeb konaný
o dva dny později už probíhal s povědomím, že se končí jedna éra. Místní tisk přinesl toho dne
zprávu, že předevčírem, v den úmrtí paní starostové, padly naděje na zachování monarchie
a že se potvrdilo tušení posledních dní – „Češi chtějí krále!“ „České ozbrojené násilí proti
Rakousku.“ Starý parlament sice rozhodl, ale Rakousko bylo přeci rozbito a už v pondělí
převzal v Praze vládu Český národní výbor. Místodržící odjel do Vídně a jeho úředníci složili
slib věrnosti nové Česko- slovenské republice.
V sobotu 2. listopadu 1918 se situace zdánlivě obrátila. Tisk přinesl zprávu o založení
provincie Sudetenland a ustavení německo-rakouské vojenské rady. V Riedelově hostinci
se 10. listopadu sešlo lidové shromáždění, na kterém vystoupil s aktuálními zprávami starosta
Schrott ze Světlé a profesor Rohner z Bruntálu. V sále se tísnilo 250 lidí, předsedali obecní
tajemník Oskar Gabriel a radní z Malé Morávky Karl Schober a Rudolf Schindler.
Shromážděné přivítal předseda okresní lidové rady Konrád Heinz a předal slovo starostovi
ze Světlé. Kritizoval císaře za jeho blahosklonnost vůči českým
velezrádcům a profesor Rohner varoval před nebezpečím bolševismu
a vyslovil myšlenku o potřebě připojení Německého Rakouska
k Německu. Poté následovala dlouhá diskuse. Obdobně
se diskutovalo druhý den v hostinci :Na rychtě“ a ve Starém Městě
u Bruntálu – byl to den, kdy skončila Velká válka.
Začali se vracet první vojáci. Na konci listopadu si znovu otevřel

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 5

své krejčovství Karl Hauke, který strávil na frontě celou válku. „Mám tu čest, vážení
obyvatelé Malé Morávky a okolí, oznámit, že budu nadále provozovat krejčovský obchod.
Bude mou snahou dostát dobré obsluze všem.“ Vrátil se Rudolf Müller a mnozí další. Jména
těch, kteří se domů nevrátili, se ocitla na vojenském pomníku na začátku kaštanové aleje
od „Rychty“ ke kostelu – Školní cesty. Památník 43 padlým z Malé Morávky a 19 z Karlova
byl odhalen a vysvěcen 25. října 1921.
V polovině prosince 1918 přišlo překvapující rozhodnutí z konzistoře. Morávecký farář
František Šimek bude uvolněn ze svého nynějšího působiště a nastoupí službu v obci Jiříkově.
Jiříkovští protestovali proti odvolání svého kněze, morávečtí upozorňovali, že přestože je
„Franz Simek“ Čech a ke svému češství se hlásí, po osmi letech jeho přítomnosti je všemi
ctěn a oblíben. „Jeho veškeré vystupování ukazuje pouze lásku k bližnímu a dobrotu, jeho
příjmy jsou zde stejně hubené jako jeho postava, o poslední sousto by se ze soucitu
rozdělil. Chudé snoubenecké páry musejí po zpovědi posnídat u něj.“ Jiříkov si
zase žádal Němce a ne Čecha. Do konce prosince 1918 bylo konečně rozhodnuto,
že kněží v Malé Morávce i Jiříkově zůstanou na svých místech a Vánoce proběhly
ve znamení uklidnění s nadějí v příznivý vývoj poválečné a státní situace.
Tři dny po Štědrém dnu, v pátek 28. října 1918, však přijel do Bruntálu vlak
od Opavy a přivezl československé vojáky. Asi 600 mužů předtím obsadilo
v odpoledních hodinách Krnov a po deváté hodině večerní byl
500 československými vojáky obsazen i Bruntál. Okamžitě byly strženy symboly
Sudetenlandu a Německého Rakouska. Velitel šel ihned převzít radnici města
a oficiálně oznámil vedení města, že Bruntál byl obsazen. Odpovědí bylo okamžité prohlášení
starosty Bruntálu Olbricha: „Spoluobčané! Vzhledem k nenadálé okupaci našeho města
česko-slovenskou jednotkou městská rada rozhodla protestovat u velitele. Freudenthal
je jedním z nejstarších z německých měst – v roce 1910 měl 8 066 lidí, včetně dočasně
započtených pouhých 16 Čechů a 10 Poláků. Při výkonu práva se považujeme za právně
i takticky příslušné k německo-rakouské republice.“
Tento formální protest žádný dopad neměl. Bruntál už zůstal pod československou správou
a byla určena posádka 150 mužů, která převzala kontrolu nad situací a ubytovala se
ve zdejších kasárnách.
Mgr. Igor Hornišer, Soukromé muzeum Kapličkův vrch

INFORMACE
Obec zažila
záplavy
V neděli odpoledne 7. srpna
2011 Malou Morávku a Karlov pod Pradědem
postihly záplavy, které si vyžádaly značné škody
na obecním i soukromém majetku. K záplavám došlo
v důsledku značných srážek, kdy toho odpoledne
během necelých dvou hodin byl zaznamenán srážkový
úhrn cca sto litrů vody na jeden metr čtvereční.
V souvislosti s touto lokální záplavou došlo v obci
ke značným škodám v podobě masivního poničení
obecních komunikací, obecní kanalizace, chodníků,
odplavení části obecních pozemků, zaplavení
sklepních prostor obecních i soukromých bytových
domů a dalších nemovitostí – zahrady, zahrádky,
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mostky u rodinných domů a jejich příslušenství a další. Stejně tak došlo ke značnému poničení
komunikací ve vlastnictví Správy silnic Moravskoslezského kraje.
Naše obec ze svého rozpočtu postupně odstraňuje škody vzniklé záplavou, nicméně
v současné době nedisponuje finančními prostředky potřebnými k odstranění všech největších
škod. Vzhledem k blížícímu se zimnímu období je pro obec prioritní odstranit škody ještě
v tomto kalendářním roce. V Malé Morávce je to především oprava obecní komunikace
a mostu, v Karlově pod Pradědem v lokalitě Tríb oprava asfaltové komunikace.
Obec požádala Krajský úřad moravskoslezského kraje o finanční podporu při likvidaci
následků záplav a doufá, že naší žádosti vyhoví a pomůže nám překonat potíže, které nám
neočekávaná záplava způsobila. Vedení obce děkuje našim hasičům za zásahovou činnost při
záplavách.

Sběrný dvůr je v provozu
Třídění odpadů je v dnešní době samozřejmostí. Je v podstatě velmi
jednoduché, stačí jen ho dát do příslušných barevných kontejnerů.
Je také moderní a hlavně prospěšné. Přináší výhody nejen ekologické,
ale také ekonomické. Každý z nás svým chováním přímo ovlivňuje
další využití odpadu, pokud ho správně roztřídíme a umožníme tak
jeho
recyklaci
a
znovupoužití.
Pokud
ho
vyhodíme
do
popelnice
na komunální odpad, ten se pak uloží na skládce bez dalšího použití. Zvyšuje se tak objem
směsného odpadu, za jehož odstranění domácnosti platí roční paušální poplatek.
A ten se může zvýšit, pokud nebudeme využívat nádob k tomu určených, nebo
sběrného dvora, kde je možno tento odpad ukládat včetně velkoobjemového
a nebezpečného odpadu.
K likvidaci všech druhů odpadů slouží sběrný dvůr, který naše obec
v nedávné době zřídila (nachází se u čistírny odpadních vod). Důležité je vědět,
že obec musí hradit náklady spojené s odstraňováním odpadů přijatých do sběrného dvora
včetně jeho obsluhy.
Sběrný dvůr je v provozu od 3. září 2011. Obsluhu bude zajišťovat pan Josef Zahnáš.
Provozní doba sběrného dvora: středa: 12.00 – 18.00 hodin, sobota: 8.00 – 13.00 hodin
Druhy odpadů, které lze na sběrný dvůr navážet: Plasty – Papír – Sklo – Velkoobjemový
a komunální odpad – Nebezpečný odpad (autobaterie, ledničky, barvy, oleje, atd.) Z důvodu
omezené kapacity dvora se s možností ukládání velkoobjemového odpadu nebo stavební suti
počítá jen pro občany.
Sběrný dvůr je určen pro občany žijící trvale v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem
a pro vlastníky nemovitostí v obci, které neslouží ke komerčnímu využití.
Za ukládání odpadů do sběrného dvora se neplatí. Bližší informace na webových
stránkách obce.
Upozorňujeme, že není přípustné, aby odpady se navážely mimo stanovenou
dobu k plotu sběrného dvora, jak se již nedávno stalo.
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Zahájení nového školního roku
na základní škole
Prázdniny skončily a přestože nás konečně letní počasí láká ven, nadešel čas zahájit nový
školní rok 2011/12. O chod školy se v letošním školním roce postarají tři pedagogové a tři
správní zaměstnanci. Škola je nadále organizována jako dvojtřídní. Třídní učitelkou I. třídy
bude Mgr. Martina Smíšková, II. třídu bude mít v péči Mgr. Zuzana Zechová. Přivítáme tři
nové žáčky 1. ročníku – Radka Ligače, Ondřeje Pánka a Nikolu Zedníkovou. Celkem bude mít
naše škola 16 žáků.
Součástí školy je trvale jedno oddělení školní
družiny. Ranní družina začíná v 7.00 hodin, provoz
končí ve 14.15 hodin a jednou týdně v 15.15 hodin.
Podle zájmu rodičů lze prodloužený provoz rozšířit
i na další dny. Vychovatelkou školní družiny je
Mgr. Martina Smíšková. Stravování žáků zajišťujeme
ve školní jídelně přímo v budově školy. O chutné
obědy se postarají vedoucí jídelny Leona Podrazilová
a kuchařka Zdenka Vargová. Školnice Olga Tošková
bude ve své funkci posledním rokem.
Naše škola plní úspěšně funkci poradenského
Interaktivní tabule v učebně II.
pracoviště. Poskytujeme pomoc nejen žákům, ale
i rodičům a pedagogům. Náš Školní vzdělávací
program letos postoupí do pátého
ročníku, výuka ve všech ročnících
tedy probíhá již podle stejného
vzdělávacího dokumentu.
Projekt s názvem „Spolupráce
malotřídních škol v okrese Bruntál“,
ze kterého jsme získali finanční
prostředky
na
vybavení
ICT
technikou a přípravu učebnic „Můj domov, moje
škola“, končí v září 2011. Projektu se zúčastnilo sedm
Interaktivní tabule v
škol. Svou školu a vlastní učebnici budeme společně s ostatními
školami učebně
prezentovat na
přírodovědné
závěrečné vernisáži. Bude se konat ve Společenském domě v Bruntále,
a to v pátek 23. září od 14 do 17 hodin a v sobotu 24.
září od 10 do 15 hodin.
Nově jsme začali realizovat projekt „Moderní
škola“ a získali 407 tisíc korun z operačního
programu “EU školám“. V červnu proběhla ve škole
instalace interaktivních tabulí s datovými projektory,
byly vyměněny stávající žákovské PC stanice za nové.
Interaktivní výuku nyní máme ve všech učebnách.
Při interaktivní výuce budou žáci využívat nové
digitální učební materiály, které jim učitelky naší
Tělocvična
školy budou v průběhu školního roku vytvářet.
Čeká nás všechny mnoho práce, věřím, že nám všem přinese pocit
spokojenosti. Těším se opět na kvalitní partnerství s rodiči, Obcí Malá
Morávka a s dalšími subjekty, které nám v naší práci jakýmkoli způsobem
pomáhají.
Přeji našim školákům, rodičům a kolegům šťastný nový školní rok.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy
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Organizace
2011/2012

školního

roku

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011
a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

ˇ

ˇ

Nové dětské hřiště v parku,
zbývají terénní úpravy
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Setkání spolužáků v Karlově pod Pradědem
Po roce, v sobotu 20. srpna 2011, se uskutečnilo setkání spolužáků,
kteří chodili do Základní školy v Karlově od první do páté třídy. Ti první z nás
navštěvovali tuto školu ve školním roce 1952/53. Postupně přicházely další
ročníky, které pokračovaly ve školní docházce až do roku 1966, kdy byla
Základní škola v Karlově zrušena. Další výuka karlovských dětí probíhala
v Základní škole Malá Morávka.
Ve velmi srdečném a příjemném ovzduší, s posezením u Fanců, se vzpomínalo na dětská
léta prožitá v Karlově. Pro mnohé z nás je tato část obce Malé Morávky rodištěm.
Naše dětství bylo provázeno úkoly, které si dnešní děti nedokáží vůbec představit. Mnozí z nás
jsme museli pravidelně pást krávy a kozy, a někteří, ještě než šli do školy, pomáhali „poklidit“
ve stáji. Například u Krupů, Chavíků, Odleváků, Hladišů, Kozáků či Bršťáků tu byl ještě kůň,
s nímž se pracovalo v lese, a hoši měli za
povinnost pomoct i zde. Omluvenky do
školy typu „pomáhala vybírat brambory“,
či „musel pohlídat mladší sourozence“ byly
zcela běžné.
Školní povinnosti byly až na dalších
místech. Přesto na nás jeden z vyučujících
zapůsobil na celý život. Byla to paní
učitelka Alena Chajdová, tehdy slečna,
která nám hodně rozuměla. Kluci mohli na
ní oči nechat a pro nás dívky byla krásným
vzorem v oblékání i vizáží. S klidem a porozuměním s námi trávila jeden školní rok, to v letech
1954/55. My jsme si paní učitelku Alenu Chajdovou – Kristkovou z Přerova pozvali (viz foto)
a ona naše pozvání přijala. Přivítali jsme nádhernou, 77 letou paní, plnou vitality i pohody,
která si na děti, jež tady učila, živě a ráda zavzpomínala. Vzpomněla si také na mnohé naše
rodiče a
sama poznala, jak nelehký život tady byl.
Naším hostem byl i pan Jaroslav Ringl, poslední karlovský ředitel školy,
který tu učil plných sedm let. I on rád zavzpomínal na dobu jeho působení
v Karlově, na své vzorné žáky. Ti méně vzorní jsou samozřejmě správní rošťáci.
Ale asi to nebylo tak zlé, protože setkání se letos zúčastnilo neuvěřitelně 37 žáků
a dva vyučující. Dokonce mezi rodinnými příslušníky (manželé a manželky) byly
i tři maminky. A věřte mi, bylo to opravdu příjemné. Na našem zdařilém
setkání bylo celkem 62 lidí. Budeme se těšit na příští setkání.
Fotografie ze setkání můžete vidět na www.spoluzaci.cz (Bruntál,ZŠ Malá Morávka)
Zaznamenala Alena Konvalinková

Společenská rubrika
Přivítali jsme
V předcházejícím období jsme do svazku naší obce přivítali Daniela Pavlitu,
Malá Morávka 6 a Eduarda Norberta Rottera, Malá Morávka 83.
Oběma našim nejmladším občánkům přejeme hodně zdraví a šťastný
život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2011 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Milada Macháčková – 71 let, Jan Pánek – 72 let, Jan Hubáček – 73 let, Oldřiška Roubalová –
74 let, Gabriela Kolesárová a Zdeněk Navrátil – 76 let, Julie Glatterová – 78 let, Ing.
Vladimír Janečka – 82 let, Anna Špaková a Marie Nováková – 83 let.
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„Půlkulatá výročí“
Josef Kaljanko – 55 let, Stanislav Záhora a Otakar Surynek – 65 let, Jarmila
Havlíková a Vlasta Janečková – 75 let.

„Kulatá výročí“
František Svoboda, Ing. František Novák a Ján Špak – 60 let, Miroslav Dvořáček
a Júlie Kalábová – 70 let, Jarmila Tysková a František Prášil – 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.

Sdělení
Vzhledem k tomu, že obecní úřad nemá úplnou evidenci obyvatel s vysokoškolskými tituly,
budeme napříště v této rubrice uvádět pouze jméno a příjmení.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice zveřejněno, nechť své
stanovisko sdělí paní Rončákové na obecní úřad. Požadavek budeme respektovat.

Rozloučili jsme se
Dne 5. srpna 2011 zemřel ve věku 88 let náš občan pan Alois
Brablec, který na sklonku svého života žil v Domově důchodců v
Bruntále. Rozloučení se zesnulým se konalo v olomouckém
krematoriu.
Čest jeho památce
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
Nová fotbalová sezona odstartována
O víkendu 13. srpna zahájil nový ročník 2011-2012 okresního přeboru
v kopané, ve kterém naše mužstvo FC Kovárna Malá Morávka bude ve třinácti
mistrovských zápasech soupeřit s těmito týmy:: Brantice, Břidličná B, Slavoj
Bruntál –SM B, Karlovice, Jindřichov, Osoblaha, Nové Heřmínovy, Slezské
Rudoltice, Vrbno pod Pradědem, Stará Ves, Lichnov, Světlá Hora a Třemešná. Trenér Pavel
Chmura bude mít k dispozici kádr hráčů v podstatě stejný jako v uplynulé sezoně, ve které
naše mužstvo skončilo na jedenáctém místě. Cíle nejsou příliš vysoké, budeme spokojeni
s umístěním
ve středu tabulky. Tomu však musí odpovídat odpovědný přístup všech hráčů v každém utkání,
bojovné nasazení, zlepšená souhra v útoku, dobře organizovaná obrana a hlavně využití
střeleckých šancí v proměňování gólů. Proto přejeme našim hráčům (mužstvům A i B)
a jejich fanouškům úspěšný start do nové sezony a hodně vítězných zápasů.
V prvním kole okresního přeboru tým FC Kovárna A v domácím prostředí sehrál
zápas s ambiciozními fotbalisty Slavoje Bruntál - SM B. Našemu celku se v prvním
poločasu celkem hra dařila, soupeře přehrával a výsledkem byl až tříbrankový rozdíl
v náš prospěch. Počátečních dvacet minut druhé půle naši fotbalisté nezvládli, chyb
využil soupeř a utkání nakonec skončilo smírně 4:4. V dalším utkání na místním hřišti
jsme přivítali nováčka okresního přeboru Břidličnou B, posíleného o hráče z mužstva
A. Utkání skončilo vysokou prohrou našeho celku 1:4. Třetí zápas v Branticích jsme
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nezvládli,
neudželi jednobrankové vedení a utkání nakonec prohráli 2:3. Zisk jednoho
bodu ze tří zápasů jistě netěší a je nutné s tím něco udělat.
Rezerva FC Kovárna začíná svou soutěž IV. třídu, skupinu B o tři týdny
později (4.9.) a jistě bude chtít odčinit poslední místo v minulé sezoně.
Jejich soupeřem budou: Velká Štáhle, Horní Benešov B, Leskovec,
Dětřichov, Ryžoviště, Milotice a Svobodné Heřmanice.

Pozvánka na fotbal
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So

DOMA
Muži „A“ – okresní přebor
3.9. - 16.30 - Světlá Hora
17.9. - 16.00 - Slezské Rudoltice
24.9. - 16.00 - Třemešná
8.10. - 15.00 - Vrbno pod Pradědem
22.10. - 14.30 - Karlovice
VENKU
10.9. - 16.30 - Stará Ves
1.10. - 15.30 - Osoblaha
15.10. - 15.00 - Jindřichov
29.10. - 14.00 - Nové Heřmínovy
5.11. - 14.00 - Lichnov

Muži „B“ - IV.třída. skupina B
Ne 4.9. - 14.00 - Leskovec
Ne 18.9. - 14.00 - Horní Benešov B
Ne 25.9. - 14.00 - Dětřichov
Ne 9.10. - 14.00 - Svob. Heřmanice
So 10.9. - 16.30 - Velká Štáhle
So 1.10. - 15.30 - Milotice
So 15.10. - 15.00 - Ryžoviště

Sportovní aktivity TC Praděd
Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka se
neomezuje ve své aktivní činnosti jen na tréninky
a pořádání lyžařských závodů, ale členové tohoto sdružení se podílejí i na
jiných sportovních a veřejných akcích v obci. V nedávné době uspořádali
zdařilý turnaj ve volejbalu či prezentovali se svým stánkem a soutěžním blokem na oslavách
Dne obce a borůvkových hodech. O víkendu 13. a 14. srpna uspořádali veřejný závod
horských kol a turnaj v nohejbalu. Pokud tyto soutěže si napříště získají popularitu a zájem
veřejnosti, lze očekávat v dalších letech větší účast závodníků, než byla ta letošní.
Závod horských kol ve sprintu pod názvem Malá Morávka BIKE CUP se konal na
veřejném tábořišti v Karlově pod Pradědem. Soutěžilo se v kategoriích děti, žactvo a dospělí
za celkové účasti 8 startujících. Výsledky závodů:
Děti: 1. Patrik Zapletal, 2. Simona Lachmanová, 3. Ondřej Pánek – všichni TC Praděd
Žactvo: 1.Radim Cejnek-TC Prad.,2.Tomáš Hampl-SK Annaberg,3. Nikol Zapletalová-TC Pr.
Dospělí: 1. Marian Danos – SKG Vrbno pod Pr., 2. David Belej - Opava
Druhou akcí byl v neděli nohejbalový turnaj dvojic. Za účasti pouze dvou dvojic ve finále
zvítězili na sety 3:2 Rostislav Zapletal a Radek Ligač z Malé Morávky.

Pohárová
soutěž
hasičů
Sbor
dobrovolných
hasičů
v Malé Morávce uspořádal již
tradiční soutěž sedmičlenných
hasičských družstev v požárním
útoku. V sobotu 20. srpna v areálu
fotbalového hřiště FC Kovárna
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družstva zápolila o vítězství v 8. ročníku Memoriálu
Jiřího Hudáka. Do soutěže o
putovní pohár se přihlásilo
celkem šest družstev, z toho
jedno družstvo žen. Soutěžní
disciplínou byl požární útok
v délce 70 metrů z pevného
vodního zdroje až po sestřik
dvou terčů proudem vody.

Nástup družstev - zahájení

Sestřik terčů

Každé družstvo mělo dva
pokusy,
nejlepší
čas
dosažený ze dvou startů se
započítal do konečného
pořadí. Boj o umístění byl
velmi vyrovnaný,rozhodovaly často jen setiny vteřin.
Prvenství a putovní
pohár v kategorii mužských
družstev
získal
SDH
Leskovec v čase 17,84 sec.
Další pořadí: 2. Janovice –
17,88 sec. 3. Suchá Rudná –
18,03 sec. 4. Milotice –
18,22
sec.
5.
Malá
Morávka – 29,53 sec.
Hasiči Malé Morávky
Hasiči z Malé Morávky již
tradičně obsadili poslední příčku, neboť disponují s čerpacím strojem slabšího
výkonu. Pokud tento stroj nebude upraven na vyšší výkon, nelze i přes dobrou
sehranost družstva očekávat lepší umístění. Družstvo žen z Leskovce obsadilo
1. místo za výkon 23,16 sec.
Na závěrečném hodnocení byly předány poháry a diplomy. Naši hasiči
celou soutěž, která měla hladký průběh, po organizační a technické stránce
dobře připravili. Za svou práci si zaslouží naše uznání.

PRO VOLNOU CHVÍLI

Postřehy
z navštívených
výstav

Nedílnou součástí kulturního dění
v naší obci je pořádání různých výstav,
které se konaly v prázdninových
měsících.
V červenci
proběhla
v Schindlerově stodole výstava zvaná
Banát, která zaujala svým pojetím
i rozsahem dobových fotografií
a předmětů. Byly to dva pohledy na
českou menšinu žijící v rumunském
Banatu, které od sebe dělily šedesát let.

Z výstavy Banat
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První část výstavy byla sestavena ze snímků, které v tomto kraji pořídil český učitel Josef
Hornišer, který zde učil v letech 1946 až 1948. Podílel se i na tamním kulturním životě, založil
kapelu a hrával loutkové divadlo. Návštěvníci mohli spatřit jeho fotoaparát i soubor loutek.
Druhou část výstavy tvořily snímky ostravského fotografa Dalibora Bednáře z let 2008 –
2009. Diváci tak mohli porovnat, zda a jak se proměnil život této české menšiny v rumunském
Banatu. O výstavu byl poměrně velký zájem, neboť
vernisáže se zúčastnilo několik desítek návštěvníků.
Druhá výstava origami Českého origamistického
svazu, kterou rovněž pořádalo Soukromé muzeum
Kapličkový vrch, nabídla (trvá do 11. září) exponáty, jak
je možné lidskou fantazií a zručností oživit papír do
podoby různých předmětů a věcí. Tyto výtvory nejlépe
vyjadřují slova japonského origamisty Kunihika
Kasahary: „Origami to je hudba zakletého papíru
a návody k němu, to jsou notové zápisy. Oživíme je
až uchopíme list papíru a začneme skládat.“
Neméně zajímavou a inspirující výstavu jsme
zhlédli na vernisáži 6. srpna v Galerii U Šťastných
Bobtailů pod názvem „Zřím Tě I. a II.“ Rozsáhlou
kolekcí svých prací s různými materiály
a technikou se prezentovala výtvarnice Zuzana
Vaculíková spolu s výtvory zdejších dětí. Zejména
řezbářská dílka mladých „umělců“, která vznikala
v letech 2010 a 2011 pod vedením galeristky
ve „Školičce základů umělecké práce pro děti
z Malé Morávky“ byla zajímavá a pozoruhodná.
Potřebu vyjádřit se o učení řezbářství nám také
napsala osmiletá Hana Drábková z Malé Morávky:
Výstava origami
„Chodíme se učit řezbářství s bratrem Mirečkem.
K paní Bobině chodíme rádi. Máme už
hodně výrobků. Aspoň nezlobíme.“
Tak vám, děti, držíme „palečky“, ať se vám
nadále daří a píle neopouští.
Tuto dobrovolnou zájmovou činnost
(nikým
nefinancovanou)
chválíme
a oceňujeme, neboť přispívá nejen k rozvoji
výtvarného projevu talentovaných dětí, ale
je velmi účelným využitím jejich volného
času, rovněž i prevencí nežádoucích
negativních jevů mládeže. Galerie by jistě
uvítala i sponzorskou finanční pomoc pro
tuto prospěšnou činnost dětí. Najdou se
štědří dárci? Vždyť materiál, nástroje,
H. Vaculíková se věnuje dětem
barvy a další obnáší nemalé finance.

Pestrá zábava a pohoda provázely zdařilý Den obce
Slavnost Den obce Malé Morávky se stává již každoroční tradicí. Letošní
3. ročník této oblíbené zábavné akce přilákal v sobotu 6. srpna do
areálu fotbalového hřiště velký počet návštěvníků. Pobavit se
přišly rodiny s dětmi, mládež, občané, místní chataři a chalupáři
i mnoho turistů. Slavnosti se zúčastnila delegace z polské
partnerské obce Walce se svým starostou Bernardem Kubatou
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a několik starostů z okolních obcí.
Oslavám
předcházel
dopolední
turnaj
v minikopané „O pohár starosty obce“. Vítězem ze
šesti týmů zápolících o cenné trofeje se stali
fotbalisté z Dolní Moravice, na dalších předních
místech stanula družstva z Malé Morávky.
Za krásného počasí si odpoledního zábavného
programu užívali jak dospělí, tak i děti, které
v různých soutěžích ocenily klaunskou show.
V soutěžním bloku Tréninkového centra Praděd si
účastníci vyzkoušeli suchou slalomovou trať na
lyžích a závod na koloběžkách. Populární Ruda
z Ostravy humorem a písničkami příjemně
pobavil, rovněž i skupina The Beatles Revital
a zejména pěvecké a taneční vystoupení Trawesti
sklidilo u diváků velký úspěch. Ukázky umění
ovládání honáckých bičů z rukou mistra světa
Ladislava Gina Šíny byly netradiční podívanou.
K dobré náladě a pohodě přispěly hudební

Klaunskou show si děti užily

Gin Šín mistrně ovládá bič

Kapela Karlováci se líbila

Nejlepší v minikopané

Závodilo se i na lyžích

skupina Karlováci a při
taneční večerní zábavě kapela
The Horo z Rýmařova. Po
celou dobu akce bylo bohaté
občerstvení,
jarmark
a doprovodný program –
skákací hrad pro děti, střelba
ze sportovního a historického
luku. A to nejdůležitější, že
obecní oslava se povedla, byla
její
dobrá
organizace
a zejména, že pořadatelé
„zajistili“ nádherné počasí,
když o den později po
přívalovém dešti byla obec na
několika místech zaplavena.
Akce byla financována obcí
Malá Morávka, sponzorsky
celkovou částkou 24 tisíc
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korun také přispěli tito štědří
dárci, kterým děkujeme:
p.Bohumil Procházka –
rest. U Bohouše v Karlově
pod Pradědem. p.Dan
Pawlín
Karlov
pod
Pradědem,
p.René
Škarupa Rýmařov, GeM
p.Gerhard Mendrok Malá
Morávka, Srubovka, s.r.o.
Úspěšné vystoupení skupiny Trawesti

Ruda z Ostravy pobavil

p.František
Novák
Malá
Morávka,
STIHL
p. Slaměníková Malá Morávka, GATRO s.r.o. p.
Vladimír Gahura Malá Morávka, SKI Kopřivná, a.s.
Malá Morávka, Hydrospol p.Horáček Staré Město,
p.Willi Glatter Malá Morávka, SKI SHOOL p. Petr
Wagner Karlov pod Pradědem a p.Hana Hálová – M
servis a ubytování Malá Morávka.

Sluncem zalitá Malá Morávka za krásného počasí
přivítala v sobotu 27. srpna na borůvkových hodech
značný počet návštěvníků, o čemž svědčila zcela
zaplněná místní komunikace parkujícími auty. Do
letošní organizace borůvkového hodování se zapojilo
celkem sedm restaurací a penzionů a jedna chata
a hotel. Tato zařízení, mimo i další, připravila pro své
hosty borůvkové menu v nejrůznějších obdobách
a úpravách. Milovníci borůvkových jídel a specialit
mohli své chuťové buňky uspokojit již tradičně na
oblíbených kynutých knedlících, palačinkách,
koláčích,
bublaninách,
roládách,
frgálech,
lívanečkách, pohárech a dalších delikatesách,
samozřejmě vše s borůvkami. Někde nabízeli
i vepřovou pečeni nebo kotlet na zvěřinový způsob
s borůvkovou
omáčkou.
V Pizzerii
Praděd
a v restauraci U Kovárny se podávalo i borůvkové
pivo. Prodávaly se i čerstvé borůvky, kterých se letos
urodilo méně, proto jejich obvyklá cena byla
vyšší. Obec byla obložena jarmarečními
stánky
s různým
sortimentem
zboží
a zábavnými kolotočivými atrakcemi, zejména
pro mládež a děti.
Velkému zájmu návštěvníků se těšila
odpolední borůvková olympiáda, která
zpestřila celou slavnost modrého zlata
Jeseníků. O tu se zasloužila a připravila parta
členů Tréninkového centra Praděd Malá
Morávka, kterým plně náleží poděkování za
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Probíhaly

soutěže

dětí

i dospělých v rychlosti spolykání borůvky na niti, v běhu s borůvkami na lžičkách a na
neobvyklých chůdách. Nejlepší v hodu polenem se kvalifikovali do atraktivní soutěže
v pojídání talíře borůvkových knedlíků. Na povel startéra se devět jedlíků pustilo co nejdříve
spořádat naloženou porci. V této hecovní soutěži nejlépe obstál loňský vítěz Jakub Tysek
z Holic (dříve M.M.), dále se umístili : 2. Lukáš Vymazal – Malá Morávka, 3. Míša Čuprová –
Brno. Vítězové soutěží byli obdarováni
hrníčky s borůvkami a oplatky.
Letošní
borůvkové
hody,
které
pokračovaly
v neděli
28. srpna, se vydařily. Restaurační
zařízení zajistila dostatečný počet
posezení
a snad i jejich konzumenti byli s kvalitou
jídel a obsluhou spokojeni. Věříme, že se
k nám budou rádi vracet.
Všechny gurmány zveme na blížící se
gastronomickou akci „Festival řízků“ ve
dnech
24.
a 25. září 2011. Ve vybraných
restauracích se na jídelních lístcích jistě
objeví nepřeberné množství nejrůznějších
řízků.

Pozn.: placená reklama
Zpravodaj vychází 1.9.2011, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.10.2011.

