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Z HISTORIE MORÁVECKÉ STARÉ DĚDIČNÉ RYCHTY
Většina návštěvníků Malé Morávky zná zdejší restauraci Na Rychtě. V minulosti byly v létě
i v zimě její pohostinské místnosti vyhledávány početnými turisty k odpočinku a k posezení při
dobrém jídle a pití. Budova rychty, jak ji známe dnes, zde stojí v téměř nezměněné podobě
něco málo přes sto let. Přestavěna byla na horský hotel počátkem dvacátého století. Svým
rozsahem odpovídá původní staré dědičné rychtě, která však stála u Bělokamenného potoka
pod křižovatkou, jako sídlo rodu dědičných moráveckých rychtářů. Následující řádky krátce
vylíčí něco o této staré dědičné rychtě a jejich majitelích.
V pozemkové knize z roku 1605
se připomíná jméno prvního
známého moráveckého rychtáře
Hannse Behma, nic bližšího. Je tu
jmenován také majitel panství Jan
starší Bruntálský z Vrbna a pozdější
rychtář Tomas Gross. Když si v roce
1614 postavila protestantská obec
první kostelík, uctila památku
tehdejšího správce železné hutě
a dědičného rychtáře Tomase
Grosse tím, že zvěčnila jeho jméno
na velkém kostelním zvonu. Tomas
Stará dědičná rychta
Gross se také těšil zvláštní přízni
majitelů panství, o čemž svědčí smlouva o dědičné činži ze 6. července 1614. Za věrné služby
panství jsou mu dány do dědičného užívání pozemky u jeho domu a osvobození i jeho
následovníků od osobního vykonávání roboty s platbou roční činže. Svůj majetek Tomas
Gross ještě zvětšil přikoupením dalších pozemků v letech 1617 až 1624. Během celé třicetileté
války řídil osud obce a s bolestí sledoval, jak v listopadu 1626 dánské vojsko odvezlo ze
zdejších hutí 3 650 centů železa v ceně skoro 1 600 zlatých a jinak ukradlo ještě „všechno, co
nebylo přibité.“ Tomas Gross zemřel mezi lety 1652 až 1661. Po něm nastoupil jeho syn
Johann Leonhard Gross, a to jako dědičný rychtář i jako správce hutí. Od 1.ledna 1674 byl
také ustanoven horním hejtmanem na panství Bruntál. Zemřel bez mužských dědiců 21.února
1678. Již 23.dubna téhož roku prodali Grossovi dědicové dědičnou rychtu za 1 575 tolarů
Balzeru Richterovi. Neopomněli také uctít památku svých předchůdců založením fundace
(zvláštní účelový fond). Podle ní měly být ročně slouženy čtyři zádušní mše za zemřelého
správce hutí, jeho otce a celou již dříve pohřbenou rodinu Grossových. V hotovosti bylo
složeno sto zlatých.
Nový dědiční rychtář Balzer Richter, narozený v roce 1628, byl původně správcem řádové
komendy (kláštera rytířského řádu) v Opavě. Ačkoliv zastával rychtářský úřad téměř 34 let,
není o jeho činnosti nic známo. Zemřel ve vysokém věku 84 let a dědičnou rychtu převzal
v roce 1712 jeho syn Johann Kaspar
Richter. Ten zastupoval obec při zakládání
karolínského katastru. Potkalo jej v roce
1743 neštěstí, když jeho dědičná rychta
zmizela v plamenech (některá literatura
klade požár rychty do roku 1740). V roce
1744 prodal vyhořelou rychtu svému
nejstaršímu synovi Karlu Josephovi za dva
tisíce zlatých. Za tohoto rychtáře se měla
dědičná rychta – pokud budeme věřit
německému historikovi Lowagovi – stát
Nová dědičná rychta
dějištěm úděsného zločinu.
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Jednoho dne, když byla rychtářka se svým malým dítětem sama doma, objevil se pověstný
loupežnický hejtman Wenzel Stieber ze Staré Vody, a žádal ji, aby mu prozradila, kde mají
ukryty peníze. Když se vyděšená žena postavila jeho požadavku na odpor, vyrval ji rozlícený
zlosyn dítě z náruče a vhodil je do právě vařící se vody v hrnci na kamnech. Tam se dítě
údajně smálo a ve vařící vodě vypustilo duši bez jakéhokoliv projevu bolesti. Zvláštní jednání
nevinného tvorečka naplnilo loupežníka takovým zděšením, že se dal na útěk. Po krátkém čase
byl dopaden a popraven poté, když mu císařovna Marie Terezie neudělila milost.
Po smrti dědičného rychtáře Karla Josepha Richtera přešla dědičná rychta na jeho syna
Franze, který jako mladý sotva dvacetiletý nastoupil do úřadu, který vykonával 45 let. Protože
zůstal bez mužských potomků, prodal v roce 1817 dědičnou rychtu, mlýn, řeznictví a bělidlo
za sedm tisíc zlatých svému zeti Johannu Antonu Müllerovi. Ten pocházel z rodiny dědičných
rychtářů z Rudoltic a zemřel po třicetiletém vedení úřadu 29.května 1847. Jeho syn
a následovník, dr. Johann Müller, který se vzhledem ke svému povolání advokáta nemohl
trvale zdržovat v Malé Morávce, byl až do roku 1848 zastupován svým švagrem Franzem
Weissem. V tomto roce byla funkce rychtáře zrušena.
Volně zpracováno podle článku z časopisu Fredenthaler Ländchen, číslo 11/1931
Jaroslav Ringl

INFORMACE
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Malé Morávce pro školní rok 2011/2012
se koná v době od 18. do 22. dubna 2011 u ředitelky mateřské školy a to
nejlépe v době od 10.00 do 11.00 hodin. U zápisu je nutné předložit rodný
list dítěte.

Po prázdninách nastoupí tři prvňáčci
V novém školním roce 2011-2012 naše Základní škola v Malé Morávce
slavnostně přivítá tři budoucí prvňáčky: Nikolu Zedníkovou, Ondřeje Pánka
a Radka Ligače.
Před zápisem se s paní ředitelkou mateřské školy Ivetou Vlčkovou
seznámili s prostředím školy. V pondělí 17. ledna 2011 už najisto přišli
v doprovodu svých rodičů. Nejprve se představili, pak opustili rodiče a nechali se po
ptačích stopách zavést do sousední třídy. Tam na interaktivní tabuli určovali
nejznámější ptáky, poznávali v nich známá písmenka. V pracovním listě se snažili
napodobit tiskací a psací písmo. Na koberci určovali číslice, přikládali k nim
správný počet dřevěných vajíček, třídili geometrické tvary jako holoubci
v pohádce „O popelce“, v názvech ptáčků poslechem zjišťovali náslovnou
a koncovou hlásku. Od paní učitelky za svou píli dostali pamětný list s obrázkem páva.
Jeho paví oka hrála barvami za splněné úkoly. Od budoucích spolužáků je čekali dárečky –
veselý kos a sladké veselé housenky.
Paní učitelce Zechové děkuji za vzornou metodickou přípravu úkolů. Našim školákům patří
pochvala za vyhotovené dárky pro nastávající prvňáčky. Rodičům děkuji za moudré
rozhodnutí při výběru školy v místě jejich bydliště a dětem přeji hezké zážitky při získávání
nových vědomostí a dovedností v novém školním roce.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka ZŠ

Sběr šatstva

Místní skupina Českého červeného kříže v Rýmařově provádí sběr a výdej
čistého, obnošeného a zachovalého ošacení pro potřebné lidi. Šatstvo je
možné odevzdat každou středu a čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin měsíčně, a to:
23. a 24. března, 27. a 28. dubna, 25. a 26. května nebo 22. a 23. června.
Adresa: MS ČČK Rýmařov, Palackého 11, tel. 728 479 558.
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Na návštěvě obecní knihovny
Kniha ve srovnání s filmem, televizí a internetem má a bude vždy mít jeden
nezvratný fakt. Příběhy zaznamenané na papíře si čtenář může podle svého prožít
na mnoho způsobů a nechat se unášet vlastní představivostí. Tuto zkušenost jistě
mají i čtenáři, kteří čas od času zavítají do morávecké obecní knihovny, aby podle
své záliby si vybrali z jejího početného knižního fondu. Vždyť stále bude poplatné,
že kniha nás pobaví i inspiruje.
V obecní knihovně, která má svůj stánek
v budově mateřské školy, se knihy půjčují každý
čtvrtek v době od 16.30 do 18.00 hodin. Podle
informací knihovnice paní Ivety Vlčkové čtenáři
mají možnost si vybrat z knižního fondu, který
v současné době čítá 3 060 knih, z toho je 482
titulů naučné a odborné literatury. V loňském
roce z obecní dotace pěti tisíc korun bylo
zakoupeno 20 nových knih. Pro tento rok je
v rozpočtu obce pamatována na tento účel částka
6 100 korun. Knihovna eviduje 51 čtenářů, z toho
10 dětí do 15 let, kteří si v minulém roce půjčili
celkem 472 knih. Internet, který mají k dispozici
registrovaní čtenáři zdarma, využilo 125 návštěv.
Čtyřikrát v roce si čtenáři mohou vybrat
z kolekce šedesáti nových titulů knih, které
knihovně distribuje Regionální knihovnické
centrum v Bruntále. Při naší návštěvě bylo možné
si vybrat z této zásilky.
Paní Dagmar Panovská je
Budu se těšit na návštěvu naší obecní knihovny
pravidelnou návštěvnicí knihovny
a nové čtenáře, vzkázala knihovnice.
Roční čtenářský poplatek je minimální – dospělí 40 Kč, děti do 15 let a důchodci 20 Kč.

Jak přispíváme k rozvoji čtenářství
Na začátku druhého pololetí, ve středu 2. února 2011, jsme navštívili Městskou
knihovnu ve Vrbně pod Pradědem. Paní knihovnice Remešová si pro mladší žáky naší
školy připravila besedu s názvem „Veselé básničky pro kluky a holčičky“. Ukázala nám
prostory knihovny, zejména pak dětské oddělení. Měli jsme možnost zhlédnout velkou spoustu
básnických knih a slyšet jména autorů, kteří psali nebo sbírali poezii pro děti. Seznámila nás
s říkadly, ukolébavkami, veršovanými pohádkami a jinými básněmi. Některé z nich přednášela
sama, jiné četly děti. Líbily se jim všechny verše, které jsou díky svým rýmům lákavé a
zapamatovatelné. O týden později se konala beseda pro starší žáky s historickou
tematikou. Tentokrát se vypravili až do pravěku po stopách lovců mamutů se
spisovatelem E. Štorchem. Pracovali s encyklopedií, prohlédli si autorovy
knihy a přečetli si z nich úryvky.
I přesto, že v Malé Morávce děti mají obecní knihovnu, navštěvují ji
velmi zřídka. Domluvili jsme si proto její návštěvu a chystáme se
seznámit i s touto knihovnou a přispět tak ke zvýšenému zájmu o knihy a
četbu.
V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti je v dnešní době velice důležité nabídnout dítěti
knižního přítele, který bude zajímavý, srozumitelný a přinese do života víc užitečného než
sezení u počítačových her. Na konci listopadu dostali naši současní prvňáčci svoji první
knížku během „Slavnosti slabikáře“, kterou jsme uspořádali. Každoročně se jí účastní všichni
žáci školy. Pasování na čtenáře začalo trochu tajemně – bušením na dveře. Obávali jsme se
otevřít, aby za nimi nebyli čerti, protože další týden už byl svátek sv. Mikuláše. Ale opak byl
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pravdou. Čekalo nás příjemné překvapení – stromeček a pod ním plno nových slabikářů.
Dodnes je pro nás záhadou, kdo to tenkrát klepal na dveře. Nadšení prvňáčci obdrželi
čtenářský řád a podle něj se vzorně ke knížce chovají i nyní. Během této akce jsme si také
přečetli pohádku Čert a Káča. Nedávno jsme ji měli možnost zhlédnout ve známé Drdové
pohádce Hrátky s čertem, které nastudovalo rýmařovské Pradivadlo. Představení se nám
velice líbilo. Za sponzorování dopravy dětí děkujeme zastupiteli obce panu Ing. Willimu
Glatterovi.
Mgr. Zuzana Zechová
učitelka ZŠ

Koledníky obdarovali lidé, i když mnohdy sami mají málo
(Motto: Láska, porozumění, pokora a pomoc potřebným dávají našemu životu smysl)
„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám ...“ zpívali
koledníci o druhém lednovém týdnu
v Malé Morávce a čekali u dveří, zda
jim lidé otevřou svá srdce
s vědomím, že jim není osud
postižených a potřebných lidí
lhostejný. U naprosté většiny návštěv
se jim dostalo milého a přátelského
přivítání. Skupinka v kostýmech tří
králů dozpívala sloku koledy a pak
naši
občané
do
pokladničky
označené logem Charity dávali
drobné i papírové peníze. Na
památku od koledníků obdrželi
drobný dárek a kalendářík. Na
mnohých dveřích po nich zůstal
Jedna z letošních skupinek koledníků v obci
tradiční nápis K+M+B 2011, tedy
Kristus žehnej tomuto domu – obydlí.
O letošní Tříkrálové sbírce v naší obci koledovalo pět skupinek dětí a v jejich kasičkách se
nashromáždila celková částka 10 640 korun (vloni 6 703 korun). Děkujeme všem, kteří
přispěli a tak podpořili tuto humanitární akci pro prospěšné zdravotní a sociální účely.
Především na pomoc nemocným, handicapovaným, osamělým, matkám s dětmi v tísni, lidem,
kteří se dostali do složité životní situace, na zdravotní projekty i na humanitární pomoc
v zahraničí.
Jaroslav Ringl
Po roce opět procházeli
našimi obcemi králové. Bylo jich
ale mnohem více než tři. A mají
náš veliký obdiv. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli svou pomocí na
přípravách
či
přímo
účinkováním na Tříkrálové
sbírce 2011 – zvláště koledníkům
a
jejich
rodičům.
Velmi
poděkovat bych chtěl také všem,
kteří k nim byli laskaví, otevření,
podpořili je a přispěli, často
nejen penězi, ale i dobrůtkami,
které
koledníčkům
udělali
velikou radost.
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A při této příležitosti bych také rád poprosil: odmítnout lze i s poděkováním. Často okolo
sebe slyšíme narážky na chování mladé generace, na jejich nezájem o dění okolo. Ale právě
my jim sami svým chováním dáváme příklad. Myslím, že právě ti malí nám všem během
koledování ukázali, jaké to je otevřít se pro druhé. A za tuto lekci si i ve svém věku zaslouží
láskyplnou poklonu.
Celková částka vybraná v našich obcích při letošní Tříkrálové sbírce je následující:
Obec

výtěžek

nárůst proti 2010

Andělská Hora

7 085,- Kč

+ 15,15%

Dolní Moravice

13 209,- Kč

+ 27,00%

7 148,- Kč

+ 9,36%

10 640,- Kč

+ 58,73%

8 128,- Kč

+ 14,32%

Světlá Hora

18 625,- Kč

+ 13,52%

Václavov u Br.

13 000,- Kč

+ 7,48%

Karlova Studánka
Malá Morávka
Rudná pod Prad.

Celkem

77 835,- Kč

+ 19,00%

Jaké bude využití letošní Tříkrálové sbírky? Vybrané peníze budou rozděleny podle
následujícího klíče:
- 65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám
pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry a na podporu vzniku půjčovny
kompenzačních pomůcek, především pro oblast výše uvedených obcí
- 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
- 10% na humanitární pomoc v zahraničí
- 5% na podporu projektů Charita Česká republika
- 5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
O zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek budou obyvatelé všech výše uvedených obcí
včas informováni.
P. Mgr. Marek Žukowski
místní farář

Blíží se sčítání lidu, domů a bytů
Po deseti letech se budeme zase sčítat. Sčítání lidu,
domů a bytů poprvé se koná v jednotném termínu ve
všech zemích Evropské unie.
Po předchozím informačním letáčku za několik dní
(po 7. březnu) navštíví naše domácnosti zaměstnanec pošty v roli sčítacího komisaře, aby
předal příslušné formuláře. Ty musí někdo z domácnosti převzít osobně. Termín schůzky
jejich převzetí si každý může případně i sjednat podle svých potřeb – telefonní číslo najdete
na letáčku ve schránce. Každý občan dostane zelený list „Sčítací list osoby“. Majitelé a
uživatelé bytů dostanou navíc žlutý „Bytový list“ a majitelé či správci domů ještě oranžový
„Domovní list“. Půlnoc z 25. na 26. března bude takzvaným rozhodným okamžikem, ke
kterému by měly platit informace vyplněné do formulářů. Až do 14. dubna pak lidé
musejí formuláře vrátit. Vedle tradičního vyplňování formulářů letos
poprvé v historii sčítání je mohou lidé vyplnit i elektronicky. Každý
formulář má vygenerován originální PIN, který vyplnění přes internet
umožňuje. Když něčemu nebudete rozumět, bude každý den k dispozici od
8 do 22 hodin v provozu bezplatná informační linka sčítání lidu.
Informace jsou také na internetu na adrese www.scitani.cz.
Prosíme naše občany, aby vůči sčítacím komisařům byli ochotní a vstřícní.
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Obec Malá Morávka bude hospodařit s dvaadvaceti miliony
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 16. prosince 2010 schválilo
rozpočet na rok 2011. Plánované příjmy a výdaje obce jsou shodné v objemu
22 476 962 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 11,05 milionů korun.
Např. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1,3 mil. Kč, daň z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 474 tisíc korun, daň z příjmů
právnických osob 1,63 mil. Kč, daň z přidané hodnoty 3,36 mil. Kč, daň z příjmu obce
540 tisíc Kč, poplatek za likvidaci komunálního odpadu 764 tisíc Kč - příjem je nižší o téměř
230 tisíc Kč než výdaje, poplatky za rekreační pobyt 1 mil. Kč, poplatky z ubytovací kapacity
400 tisíc Kč, daň z nemovitostí 1,14 mil. Kč, poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
180 tis. Kč a další. Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou 11,4 milionů korun, z nichž
významnými položkami jsou: bytové hospodářství – služby 2,1 mil. Kč, nájmy 1,39 mil. Kč,
prodej pozemků 1 mil. Kč, pronájem pozemků 177 tisíc Kč, prodej ostatních nemovitostí
včetně hostince U Křížku 4,5 mil. Kč, čistírna odpadních vod a kanalizace 360 tisíc Kč,
příjem z hospodaření SPS – STAS s.r.o. 400 tisíc Kč, dotace od Státního zemědělského
intervenčního fondu 1,06 mil. Kč. Další příjmy v nižších částkách jsou: pronájmy nebytových
prostor, činnost místní správy, vyúčtování služeb, příjmy za separovaný odpad, ostatní a
nahodilé příjmy a další.
Největšími výdajovými položkami obce jsou: bytové hospodářství (plyn, elektřina, vodné,
opravy, údržba, fekál, poplatek SIPO) 3,06 mil. Kč, činnost místní správy a zastupitelstvo
obce (mzdy pracovníků obecního úřadu včetně odvodů daně, sociálního a zdravotního
pojištění, odměny zastupitelstva, drobný majetek, opravy, kancelářské potřeby, poštovné,
telefon, elektřina, vodné, cestovné, nájem kopírky, platby daní a poplatků, vedení
účtu, poplatky u KB, Sdružení obcí Rýmařovska a další) 3,33 mil. Kč, péče
o vzhled obce a veřejné prostranství (úklid, sečení a další) 810 tisíc Kč,
místní komunikace (úklid, zimní údržba, služby, opravy, sněžná fréza) 954
tisíc Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 990 tisíc Kč, čistírna
odpadních vod a kanalizace (el. energie, služby, provoz, opravy
a údržba, vodné) 809 tisíc Kč, provoz mateřské školy 450 tisíc Kč,
provoz základní školy 815 tisíc Kč, kultura (Den obce, jubilea, blahopřání a ostatní kulturní
a společenské akce) 203 tisíc Kč, tělovýchova (příspěvek TJ Kovárna,
nájem hřiště, služby a rezerva pro TJ) 300 tisíc Kč, provoz a služby
kamery Panorama 247 tisíc Kč, veřejné osvětlení (el. energie, materiál,
opravy a údržba) 438 tisíc Kč, koupě pozemků od Lesů ČR 205 tisíc Kč,
sbor dobrovolných hasičů (mzdy, drobný majetek, el. energie, pohonné
hmoty, opravy a další) 377 tisíc Kč, splátka půjčky 2,09 mil.Kč, platby daní
a poplatků 6,5 mil. Kč – z toho DPH 1,6 mil. Kč a nespecifikovaná rezerva 4,9 mil. Kč,
nebytové hospodářství (nájemné, opravy, vyrovnání s nájemci host. U Křížku) 300 tisíc Kč.
Vedle těchto hlavních výdajových položek jsou financovány dopravní obslužnost, dotace
školám za dojíždějící žáky vyšších ročníků, knihovna, pohřebnictví, ochrana památek a další.

Nad osudem železniční tratě visí stále otazník
Shrnutí kroků a postoje o.s. Společnost přátel muzea Kapličkový vrch v Malé Morávce proti
rozhodnutí ministerstva dopravy zrušit železniční trať číslo 312 Bruntál – Malá Morávka
V roce 2009 jsme jako občanské sdružení zachytili první signál o možném trvalém zrušení
trati Bruntál – Malá Morávka. Jako nejlepší postup, jak tomu zabránit, se nám tenkrát zdálo,
zorganizovat alespoň jednou v roce přepravu na trase a tím nevypadnout z povinné údržby a
existence drážního tělesa. Proto jsme oslovili přepravce Olpas Moravia v Krnově a domluvili
první jízdu, která v roce 2009 navázala na akci Farního úřadu v Malé Morávce – živý betlém.
Další jízda se pak konala na začátku muzejní sezony 2010, následovala jízda ke Dni obce a
plánována byla jízda k akci živý betlém. Tato jízda se neuskutečnila z důvodu kalamitního
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stavu na trati, ale zároveň se objevila první ze tří veřejných vyhlášek Ministerstva dopravy
ČR (MD) o záměru zrušit trať, která provoz na trati zastavila. Proti prvnímu rozhodnutí
z října 2010 poslalo naše sdružení SPMKV odvolání souběžně s Obecním úřadem v Malé
Morávce. Zastáváme stanovisko, že není náhodné, že termín pro toto odvolání se kryl
s termínem komunálních voleb.
Druhé odvolání proběhlo obdobně, v tomto
období se do odvolacího procesu nepřipojilo město
Bruntál ani Moravskoslezský kraj. Veřejná
vyhláška reagovala na odvolání obce Malá
Morávka sdělením, že „účastník řízení obce Malá
Morávka
zaslal
ve
stanoveném
termínu
prostřednictvím datové schránky rozklad s návrhem
možného řešení... Návrh je pouze obecný,
neobsahuje žádný konkrétní údaj o dosavadním
provozování trati, ani údaje týkající se
objednávky“. Tedy – ministerstvo zcela pominulo
to, že na trati se jezdí (nejen Společnost přátel MKV, ale i další mimořádné jízdy). Odmítlo i
nesouhlas našeho sdružení pro rozvoj kolejové dopravy a bez jakékoli odezvy zůstal formální
protest Klubu přátel lokálek. Veřejná vyhláška zcela minula nejen námi projevenou vůli trať
udržet, ale i takové objekty jako je státní Správa hmotných rezerv – Větrovan, který reagoval
svým protestem až po našem upozornění. To už bylo po 7. lednu 2011, kdy bylo zveřejněno ve
Věstníku min. dopravy ČR třetí oznámení o zrušení regionální dráhy Bruntál – Malá Morávka
a zahájeno správní řízení zrušení trati 312 Bruntál – Malá Morávka. Tedy trať byla z hlediska
státu v tomto okamžiku zrušena. Jako subjekt, který na trati objednává příležitostnou dopravu,
jsme se rozhodli podniknout asi jediný možný krok k záchraně trati v dané situaci. Dohodli
jsme se s provozovatelem soukromé trati Česká Kamenice – Kamenický Šenov, Klubem
železničních cestovatelů s.r.o. (KŽC), že nám pomohou ve skutečně účinném jednání
s ministerstvem dopravy. Prakticky po dvanácté hodině jsme se dohodli a během několika dní
jsme spolu s KZČ mohli podat takový rozklad a odvolání, že přestože ještě trať nebyla
zprůjezdněna, nenabylo rozhodnutí právní moci a ministerstvo dopravy zahájilo s Klubem
železničních cestovatelů a s námi jednání o dalším postupu.
Součástí těchto kroků bylo podání našeho návrhu na privatizaci této trati prostřednictvím
KŽC (to by mělo v příští době otevřít dveře nejen pro nás nebo KŽC jako žadatele, ale pro
každého, kdo bude chtít do privatizačního procesu vstoupit). Dále jsme objednali přepravu na
rok 2011 pro termíny oslavy 110. výročí trati, borůvkových hodů, festivalu řízků a živého
betlému. Vzor našeho rozkladu jsme poskytli všem dotčeným obcím, ale po zvážení
zastupitelstev a mnoha konzultacích podala samostatný rozklad proti rozhodnutí pouze obec
Malá Morávka a město Bruntál. Obecní úřad v Malé Morávce například upozornil na
skutečnost, že ani způsob oznámení rozhodnutí min. dopravy nenaplňoval literu zákona.
Proces nekompromisní snahy trať fyzicky zlikvidovat se prozatím zastavil.
Dále nezbývá než čekat. Všechny zákonné kroky na podporu trati, jak zmíněné obce, tak
sdružení Společnost přátel muzea Kapličkový vrch (SPMKV) a především Klub železničních
cestovatelů učinily. Zástupce SPMKV se 3. února tohoto roku sešel se starostou Bruntálu a
informoval jej o dosavadním postupu sdružení. Ministerstvo si od 22. ledna 2011 vybírá svůj
čas na rozváženou. Zatím poslední diplomatické prohlášení jejího mluvčího připustilo, že
vážný záměr o trať 312 vítá a celý průběh snahy o zachování trati sledují média.
Následným krokem pro rok 2012 nebo 2013 je otázka zvýšení frekvence přepravy mezi
Bruntálem a Malou Morávkou. Ta bude na pořadu dne v okamžiku, kdy ministerstvo dopravy
místní dráhu svým rozhodnutím otevře. Pak je Klub železničních cestovatelů připraven
vytvořit v letních měsících podmínky pro pravidelnou turistickou přepravu mezi Bruntálem a
Malou Morávkou. Jednou z nich je možná sezónní přítomnost železničního vozu právě ve
stanici Malá Morávka.
6. února 2011
Mgr. Igor Hornišer
za sdružení SPMKV
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Společenská rubrika
Naše nejstarší občanka si užívá života
V příjemném prostředí bytu žije spokojeným životem
v rodinném domě spolu se svým synem a snachou nejstarší
občanka Malé Morávky paní Hilda Sahulová. Zanedlouho
oslaví své devadesátiny. Při mé návštěvě jubilantka oplývala
životní svěžestí, fyzickou kondicí, velmi dobrou pamětí i
smyslem pro humor. Velmi obsáhle až někdy detailně
vyprávěla o svém životě, rodině, událostech i zážitcích
v minulosti. A bylo toho tolik, že by nám nestačily stránky
této tiskoviny.
Paní Sahulová se narodila 13. dubna 1921 v Malé
Morávce, ve které žije převážnou část svého plodného života.
Svá dětská a školní léta prožila se svým starším bratrem v rodině otce povoláním koláře a
stolaře, matka (dožila se 93 let) se starala o domácnost a drobné hospodářství, které
poskytovalo i obživu rodiny. Plných osm let navštěvovala školu ve zdejší obci a obdivuhodně
si pamatuje, že v první třídě bylo 33 žáků a jejím vyučujícím byl ředitel školy Georg König. Ve
svém životě vystřídala několik zaměstnání. V místě nebylo vhodných pracovních příležitostí,
proto využívala nabízenou práci mimo domovskou obec. Jako mladá slečna (a jistě pohledná
a pracovitá) se od svých patnácti let starala v rodinách o domácnosti a jejich děti v Bruntále,
Hradci Králové a v Praze, se kterou také půl roku pobývala v Berlíně, kde se rodina
odstěhovala. Po dovolené, když ji maminka již nedovolila odcestovat k této rodině, pracovala
opět v domácnosti u zubaře v Bruntále. Po válce nastoupila do zaměstnání v místní
řetězárně, kde pět roků pracovala u lisu a později jako kuchařka. Následně se
uplatnila dva roky jako školnice a od roku 1960 téměř čtrnáct roků působil a
jako vedoucí kuchařka ve školní jídelně zdejší základní školy. Kolik nasytila
školáckých žaludků i personálu školy za tuto dobu, když se v průměru
denně vařilo více než sto obědů, by se dalo spočítat, ale především kvalita a
chuť jídla byla rozhodující. To mohu potvrdit, neboť osm roků jsem byl jejím
strávníkem. Poslední čtyři léta před důchodem, do kterého odešla v roce
1978, byla správcovou na rekreačním středisku Potraviny Brno v Karlově
pod Pradědem.
K velkým zálibám naší nejstarší občanky patřily taneční zábavy a bály plesy, konané ať již v bývalém kině, na Rychtě nebo v závodním klubu továrny,
kde svou vitalitu mohla prokázat v radostném ovzduší tance a zábavy s přáteli.
Na tuto dobu velmi ráda vzpomíná i na lidi, se kterými přišla do styku. Vedle
své celoživotní pracovní aktivity ráda pracovala na zahrádce. I ve veřejném
životě nezůstávala stranou. Jedno volební období v šedesátých letech byla
členkou místního národního výboru a jeho komise zdravotní a sociální.
Pracovala také i ve výboru místní organizace Čs.svazu žen.
Velmi zajímavé povídání s paní Sahulovou mě přesvědčilo o její pozoruhodné životní a
duševní vitalitě, ale také o její záviděníhodné paměti i zdravém optimismu. Její vstřícná a
veselá povaha jí byla vždy vlastní, kterou si zachovala i do svých současných požehnaných let.
A jaký má recept na dlouhověkost? Střídmost v jídle, s alkoholem opatrně a dobré rodinné
zázemí. Přes určité současné potíže se zrakem se těší dobrému zdraví, a to ji přeji, i snad naše
veřejnost, do dalších let Při loučení mě požádala, abych prostřednictvím tohoto článku jejím
jménem pozdravil všechny dobré lidi naší obce, kterých zná bezpočet. Rád tak činím.
Přijměte, vážená paní Sahulová, upřímnou gratulaci k Vašemu významnému jubileu.
S úctou Jaroslav Ringl
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Vážená paní Sahulová.
Jménem svým a všech našich občanů, kteří Vás znají, přijměte upřímné
blahopřání k Vašemu nadcházejícímu významnému životnímu jubileu. Děkuji Vám
zejména za příkladnou práci v našem školském zařízení. Ke gratulaci Vám
přejeme hodně zdraví a všeho dobrého do dalších let.
Ondřej Holub
starosta obce

Blahopřání
Při příležitosti Dne učitelů 28. března blahopřeji pedagogickým pracovnicím
naší mateřské a základní školy k jejich svátku. Vyslovuji Vám upřímné poděkování a
uznání za Vaši odpovědnou výchovně vzdělávací práci s dětmi a mimoškolní činnost
pro naši veřejnost.
Do Vaší další nezastupitelné práce a poslání Vám přeji mnoho úspěchů a radostí.
Ondřej Holub
starosta obce

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2011
slaví své narozeniny a životní jubilea:
Josef Pleský – 71 let, Jana Myšková – 73 let, Vladimír Král – 76 let, Josef Horský a Josef
Kolesar – 77 let, Jaroslav Ringl – 78 let, Oldřich Lehký – 79 let, Drahomíra Ruprechtová a
Leopold Navrátil – 82 let, Rozalie Chavíková – 87 let.

„Půlkulatá výročí“
Karel Bulava – 65 let, Jaroslav Husták, Ludmila Oravská a Ludmila Holečková – 75 let

„Kulatá výročí“
Libor Bradík, Anna Hýbnerová, Anna Ševčíková a Dana Sedláčková – 60 let, Josefa
Marčíková a Bohuslava Helánová – 80 let, Hilda Sahulová – 90 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.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice
zveřejněno, nechť své stanovisko sdělí paní Rončákové na obecní úřad.
Pokud tak již učinili, budeme jejich požadavek respektovat.

Rozloučili jsme se
Kaple u hřbitova v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naší občankou,
paní Zdenou Barnetovou, která po krátké nemoci zemřela 26. ledna 2011 ve věku 84 let.
Čest její památce.

Vzpomínka
Dne 13. března 2011 uplyne již dvacet let, co nás opustila naše maminka,
paní Helena Kafurová. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manželé Karlíkovi a Pavel Kafura

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
Hokejisté nenavázali
na loňskou úspěšnou sezonu
Populární Rýmařovská hokejová liga, Obrliga, má za sebou po
prvním lednovém víkendu kompletní první kolo Bylo odehráno celkem
pětačtyřicet utkání a vítězem se stalo družstvo Kovošrotu Rýmařov. Náš tým HC Malá
Morávka nezopakoval svou loňskou formu a úspěšnost, kdy bojoval o prvenství v této soutěži.
V první části sehrál celkem devět zápasů, z toho pouze dva vítězné a při zisku čtyř bodů se
umístil z deseti celků na předposledním místě. Soutěž nadále pokračovala druhým kolem, ve
kterém týmy byly rozděleny podle umístění do dvou skupin. Naši hokejisté zápolili ve druhé
skupině o konečné umístění na šestém až desátém místě s těmito celky: Horní Město, Medvědi,
Jeřáby a Extreme Rýmařov.
V této skupině o 6. až 10. místo se soupeři utkali celkem třikrát každý s každým. Naše
mužstvo v této druhé části soutěže se podstatně zlepšilo, což se také projevilo ve výsledcích,
převážně vítězných utkáních. Škoda jedné prohry zapříčiněné nemocí některých hráčů, když
tým nastoupil k utkání
pouze v sestavě šesti
hráčů. Z celkového počtu
dvanácti
sehraných
zápasů v této skupině tým
HC
Malá
Morávka
zaznamenal 10 vítězství a
2 porážky. Při součtu
bodů z prvního a druhého
kola obsadil v celé soutěži
6. místo.
Hráčům a činovníkům
hokejového oddílu
děkujeme za reprezentaci
obce.
Tým HC M. Morávky před vítězným utkáním
s Medvědy Rýmařov 3:2

Běžkaři postrádají sníh
Letošní zima zatím běžkařům moc nepřeje. Po nadějném začátku
v prosinci se dvakrát oteplilo a sníh zůstal jen v polohách nad tisíc
metrů. Tam je však problém se dostat s technikou, protože
přístupové tratě jsou zledovatělé. Doufejme, že ještě napadne 15 až 20 centimetrů nového
sněhu a trasy opět zprovozníme. Sněhové podmínky mají samozřejmě negativní dopad na
návštěvnost našeho regionu. V posledních letech přijíždějí stovky běžkařů, kteří si již zvykli na
dobře upravené stopy. V tom bychom chtěli pokračovat a naše tratě stále vylepšovat.
Velké naděje jsme vkládali do akce „Jesenická magistrála“, o které jsme vás informovali
v listopadovém čísle tohoto zpravodaje. Tento záměr financovaný Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje má obdobně jako v Beskydech dovybavit naše tratě nejen pro
běžkaře, ale i pro cyklisty a pěší turistiku. Jde zejména o informační systém, odpočívadla,
stojany na běžky, kola a obdobně. Přes dohodu a možno říci i podporu Lesů ČR, však Správa
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ) zaujala v rámci projektové přípravy negativní
postoj a velkou část mobiliáře zamítla nebo omezila. To jen potvrzuje názor většiny subjektů
podnikajících v turistickém ruchu a vlastníků nemovitostí, že Správa CHKOJ je brzdou
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rozvoje Jeseníků. To jen na okraj.
Jako každý rok rádi uveřejňujeme seznam všech, kteří nám přispěli na provoz našich
lyžařských běžeckých tratí. Velmi si jejich pomoci vážíme a samozřejmě děkujeme.
Dne 16.2.2011
Ing. Petr Hartmann
Přispěli nám tito sponzoři na provoz LBT
Malá Morávka – Karlov pod Pradědem
reklamou na mapách nebo finančním darem
(číslovka = tisíc Kč):
Radomír Pomp, Otice – hotel Praděd Karlov –
40, Jiří Vérosta, Olomoc – 10, Hana Hálová,
Malá Morávka – M servis – ubytovací služby –
7,5, EmB, s.r.o. – Elektromontáže Bruntál – 3,
VÚSH Brno – 10, Vojenské rekreační zařízení
– zotavovna Ovčárna – 15, Mendlova
zemědělská a lesnická univerzita Brno rekr.zařízení Karlov – 10, Ing. Stanislav
Smejkal, FIDES Bruntál – 2,5, Ing.arch. Milan
Práce s rolbou při úpravě tratí
Dvořák – 2,5, HYDROSPOL, s.r.o. Staré Město – 2,5, Jarmila Novotná, KOMERCE Bruntál
– 3,5, NOVO – CZ Bruntál – 3,5, Dušan Červenec – Děhylov – 5, Miloslav Meitner –
Tourtrend Kroměříž – 10, Sporthotel KURZOVNÍ – 8, SKI areál Kopřivná a.s. Malá Morávka
– 2,5, Restaurace a penzion Na Hvězdě – 1, Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. –
rekr.zařízení Karlov – 5, Imos group, a.s. Zlín – 5, hotel Kamzík Karlov – 2,5, Ing. Ondřej
Herdegen – cestovní kancelář Ostrava – 5, Martin Šišma – restaurace U Kovárny Malá
Morávka – 3, Gerhard Mendrok Malá Morávka – 3, Leo Švančar – Stará jizba Krnov – 5, RS
BRANS – Bohumil Stalmach Malá Morávka – 2,5, Petr Havlen – restaurace Na Vyhlídce –
2,5, Klub chatařů a chalupářů Malá Morávka – Karlov pod Pradědem – 1, Roman Rozkošný
J+R Autodoprava Kravaře – 5, MUDr. Radmila Staňková – 8, TEVA CZECH Industrie, s.r.o.
- 10, Ing. Zdeněk Konečný Bruntál – 2,5, Jiří Slavík – Pension SLAVÍK (Sauna) – 3, JHF
Heřmanovice – 8, KLIA CZ Josef Klíšť – 5, SKI Karlov Zdeněk Mitaš – 5, Dan Pawlín Karlov
– 5, Milan Pinter – Penzion a restaurace Rychta – 2,5, Oldřich Plašil – SILEX Opava – 5.
Celková částka 230 tisíc korun.

PRO VOLNOU CHVÍLI
Pozvánka na výstavu
Výstava místního občana pana Ing. Vladimíra Gahury v budově
Základní školy v Malé Morávce představuje velmi zajímavou kolekci
snímků ze života v přírodě. Už při první návštěvě školy autor prozradil: „Fotím
všechno, co se v přírodě hýbe“. Překvapil všechny svými nevšedními
„úlovky“ a do budovy školy vnesl již očekávané jaro.
Na výstavu fotografií zveme naši veřejnost. Lze ji zhlédnout
od března až do konce května v provozní době školy, t.j.denně
do 17 hodin. Ochotně vám návštěvu výstavy umožní její
zaměstnanci. Srdečně zvou autor výstavy a ředitelka školy.

Za poznáním historie místních památek

Náhrobek bří
Weissových

V pátek 18. března 2011 v 17 hodin se uskuteční v budově Základní školy
v Malé Morávce přednáška o historických a kulturních památkách naší
obce, doplněná o jejich zajímavé snímky. Přednáší znalec místní historie
Mgr. Igor Hornišer.
Srdečně zveme občany, mládež i chataře a chalupáře na tuto akci za
poznáním historických cenností Malé Morávky.
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Velikonoce letos na poslední chvíli
Velikonoce jsou úzce spjaty s jarem. Protože astronomicky začíná jaro
každým rokem jinak, přistoupila církev na to, že i svátky jara své datum mění.
Křesťanská církev usnesením koncilu určila v roce 325 za první jarní den 21.
březen. Přesto je realita jiná, tento okamžik astronomicky připadá každý rok na
jiný termín. Země totiž obletí Slunce zhruba za 365 dní
a šest hodin, a tím se začátek jara posunuje vždy o šest
hodin dopředu. Z astronomického pohledu je celým jarem období
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Protože podle církevních pravidel Velikonoce úzce souvisí s jarem, vznikl podle týchž
pravidel také jejich název. A to spojením slov – veliká noc, na oslavu zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Hlavní církevní oslavy Velikonoc připadají vždy na první neděli po jarní
rovnodennosti (21. března) a úplňku Měsíce. Církev však současně určila, že tento svátek
může být nejdříve 22. března a nejpozději 25. dubna. Protože letos neděle po jarní
rovnodennosti připadá na 28. března a úplněk Měsíce na pondělí 18. dubna, stihneme
Velikonoce až na poslední chvíli – 24. a 25. dubna. Tak si je, děti a dospělí, vesele a příjemně
užijte!

Velikonoce a jejich lidové
pranostiky, zvyky a pověry
Současné stolní či nástěnné kalendáře neuvádějí o
postním čase před Velikonocemi vůbec nic. Proto se
sluší poznamenat, že podle Katolického kalendáře
„Postní doba je obdobím čtyřicetidenního půstu, trvající
od Popeleční středy (letos připadne na 9. března) až
k Božímu hodu velikonočnímu (24. dubna)“. Půst ve své
podstatě podle katolické tradice neznamená jen
střídmost v jídle či v pití, ale především zamyšlením se nad svým životem a jeho hodnotami.
Ještě v polovině 20. století se církevní zákazy a ustanovení dodržovaly. I když dnes už tato
postní doba téměř nikoho neoslovuje, v nedávných časech se k ní vázaly různé zvyky a pověry,
např.:
- Popeleční středa (9.3.) je prvním postním dnem, kněz věřící značí na čele křížkem svěceným
popelem, což je symbol pomíjivosti světa; prach jsi a v prach se obrátíš.
- Černá nebo pučálková neděle (13.3.). Černá proto, že dívky odkládají pestré oděvní části a
halí se do černých šátků, plen a fěrtochů. Pučálka je zase zvláštním pokrmem z namočeného a
usmaženého hrachu, který měl zahájit střídmý půst.
- Pražná neděle (20.3.) dostala jméno od prostého postního jídla – praženého obilí, pražmy,
což je nejstarší způsob úpravy zrna vůbec. Nezralé obilí se pražilo a vařila se z něho polévka.
- Kýchavá neděle (27.3.) byla ve znamení bohoslužby za odvrácení moru, jehož prvním
příznakem bylo nadměrné kýchání. Přání „Pomáhej pánbu“ a odpověď „Dejž to pánbu“ se
někdy užívá dodnes. Pověra, že kýchání čistí hlavu, vedla k rozšíření šňupavého tabáku. Nebo
jiná, že kolikrát kdo přirozeně kýchne, tolik roků bude živ nebo též za kolik roků umře.
- Družebná neděle (3.4.) je středem postního období, byla povolena taneční zábava, ale jen
ve dne a na návsi, před zraky celé obce. V této době se konaly námluvy a pekly koláče
„družbance“. V ten den se v kostele měnily barvy rouch z fialové na růžovou.
- Smrtná neděle (10.4.) je připomenutím, že se věřící mají soustředit na smrt Páně. Je
zároveň oficiálním přivítáním jara, když se figurína smrtky nebo moreny buď
upaluje nebo hořící topí v řece – tradiční akce v naší obci.
- Květná neděle (17.4.) připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma, kdy mu lidé házeli
na cestu ratolesti a mávali palmovými listy. V ten den kněz světí kočičky. Pokud
jde o svěcené větvičky jívy, těm lid dával i čarodějnou moc, ať již šlo o jejich
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zapichování na pole kvůli úrodě nebo jejich uložení do sklepa, aby chránily dům před
nemocemi.
- Poslední týden (18.-24.4) se nazývá Pašijový, ale také Svatý. Středa sazometná, o které se
čistily kamna a komíny. Zelený čtvrtek – den poslední večeře Páně. Nemělo se jíst maso, ale
jen zelenina. Kristus se totiž modlil na zelené louce v zahradě Getsemanské. V lidovém pojetí
hospodyně zametly před východem slunce dům a smetí vynesly za humna, aby ve stavení se
nedržely blechy nebo jinde házeli medem namazaný chléb do studny, aby v ní bylo po celý rok
dostatek vody. Hlas zvonů, o nichž se povídalo, že odletěly do Říma, nahrazovali kluci
řehtačkami a klepačkami. O Velkém pátku si křesťané připomínají ukřižování Ježíše Krista.
Když se v tento den čtou pašije, otvírá se prý země a vydává poklady. Nejedna pověst vypráví
o tom, jak v tento den chudobní i chamtiví lidé se vydávali ke skalám, aby hledali drahé kovy
a poklady. Bílá sobota je posledním dnem půstu a začátek Velikonoc. Světí se oheň, respektive
světlo, od něhož se zapálí paškál (velikonoční svíce) – symbol života a vzkříšení Ježíše. Neděle
o Božím hodu velikonočním je největším křesťanským svátkem. Kněz v kostele světí přinesené
pokrmy, které rodina večer obřadně sní. O této neděli se někde podávalo skopové a jehněčí
maso, dokonce i holoubata. Pondělí velikonoční je vyvrcholením svátků, dnem uvolnění a
veselí, dnem vzývající nový život a zajišťujícím zdraví. Chlapci a dospělí chodí s pomlázkami,
které mají podle dávných tradic přinášet do domu úrodu, blahobyt a štěstí. Z mnoha domů je
slyšet: „Vstávej ráno, Marijáno,dávej vejce každé ráno! Jedno bílé, dvě červený, to je moje
potěšení“. Děvčata i hospodyně dávají malým koledníkům za vyšlehání obarvená vejce,
kraslice a cukroví, starším pak i štamprličku něčeho ostřejšího.

Ve víru tance a veselé
zábavy se Ples obce
vydařil

Zpravodaj vychází 1.3.2011, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.4.2011.
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