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INFORMACE
V říjnu půjdeme k volebním urnám
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se letos konají ve
dnech 9. a 10. října 2009. V naší obci se uskuteční ve volebním okrsku číslo 1
Malá Morávka (volební místnost v klubu Ferrum Form) a ve volebním okrsku
číslo 2 Karlov pod Pradědem (volební místnost v ubytovně Jitřenka).
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 9. října od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 10. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Připomínáme občanům – voličům, aby si zkontrolovali platnost občanského průkazu nebo
cestovního pasu, kterým prokáží ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství České
republiky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad nebo
okrskovou volební komisi, aby ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost – doma.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Voliči, který se rozhodne volit mimo své
bydliště, vydá obecní úřad na jeho žádost do 30. září volební průkaz.
Způsob hlasování: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po obdržení úřední
obálky, popřípadě hlasovacích lístků, volič musí vstoupit do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může (nebo nemusí) zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů (bude upřesněno v pokynech) vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Přednost se vyznačuje jen kroužkem pořadového čísla kandidáta,
k jinému označení, např. podtržením jména kandidáta, se při sčítání nepřihlíží. Pokud bude
na hlasovacím lístku zakroužkováno více kandidátů než stanoví předpis, k přednostním
hlasům se nepřihlíží a takový hlasovací lístek se počítá pouze ve prospěch strany, hnutí nebo
koalice. Neplatné jsou hlasovací lístky, které jsou přetržené, nejsou vloženy do
úřední obálky a je-li v obálce více hlasovacích lístků než jeden. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Bližší informace o volbách, způsobu hlasování a hlasovací lístky
obdrží všichni voliči v obálce a to nejméně tři dny před konáním
voleb. Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce obesního
úřadu a v listopadovém čísle Moráveckého zpravodaje.

Co dělají a jaká je činnost Klubu chatařů a
chalupářů
To je otázka, se kterou se v naší
od nezasvěcených lidí, ale i od členů
našeho Klubu. Chtěl bych se v tomto
článku nad touto otázkou zamyslet. Lze
těžko předpokládat, že Klub chatařů
a chalupářů v Malé Morávce – Karlově
pod Pradědem (dále Klub) samostatně
zajistí nebo zrealizuje některé akce, které
jsou mnohdy členy nebo občany
požadovány. Klub jako občanské sdružení
nemůže sám o sobě zajistit opravu cesty,
výstavbu sportovních areálů, vykácení
náletových dřevin nebo údržbu pozemků.
Nemůže
zajistit
omezení
provozu

činnosti

často

setkáváme

a

to

nejen

Květinovou krásou září penzion „U Marků“
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a bezpečnosti na silnicích, ani
realizovat k omezení některých
nežádoucích jevů. Naskýtá se
otázka, co Klub vlastně může?
Chtěl bych na ni odpovědět.
Činnost výboru Klubu probíhá
ve dvou rovinách spolupráce.
První z nich je s vedením obce
a druhá s dalšími organizacemi,
které
nějakým
způsobem
zasahují do života v obci. Jsou to
na příklad Správa Chráněné
Vzorně udržovaná chalupa v Karlově
krajinné
oblasti
Jeseníky,
mikroregion Rýmařovsko, Ústav památkové péče, ale i Moravskoslezský kraj. Naše
součinnost spočívá zejména v předkládání návrhů na řešení některých problémů, na
iniciování jednání v těchto záležitostech i v informování o problémech a požadavcích chatařů
a chalupářů.
Spolupráce s vedením obce je základní náplní naší činnosti. Je třeba říci, že se starostou
obce jsou pravidelně projednávány připomínky našich členů a předkládány náměty na řešení.
Mnoho požadavků je samozřejmě odvislé od finančních možností obce. Dlouhodobě jsme
upozorňovali na nedobrý stav místních komunikací. V současné době probíhá oprava na
některých z nich. Trnem v oku jsou i chátrající objekty. Jeden z nich u bývalé jídelny je již
odstraněn. Časté připomínky se také týkají i dopravní situace a bezpečnosti na silnici. Klub
byl spoluiniciátorem petice ke zlepšení situace. Náměty ze společného jednání se začínají
postupně realizovat s dokončením v tomto roce. Připomínky k neudržovaným porostům a to i
ve vlastnictví obce rovněž přinášejí své výsledky. V současné době jsou chataři iniciátory akce
pro vyhlášení Stromu roku 2009. Jedná se o jasan ztepilý nad Morgenlandem (Ranná).
V posledních letech došlo v zimním období k výraznému zlepšení v budování a údržbě
lyžařských běžeckých tratí. Je nutno říci, že bez výrazné aktivity některých chatařů
a chalupářů a získání finanční subvence od Moravskoslezského kraje by to nebylo možné.
V rámci spolupráce s obcí jsou členové Klubu zapojeni do práce výborů obecního
zastupitelstva. Klub chatařů a chalupářů se angažuje i v problematice životního prostředí
a ochrany krajiny. Při jednání se Správou CHKO Jeseníky se snažíme o rozumný přístup
k ochraně stromů a přírody. Zdůrazňujeme, že přestárlé a mnohdy zdraví ohrožující stromy
bude nutno postupně nahrazovat novými výsadbami.
Jako každoročně i letos jsme postupně navštěvovali naše členy, abychom se seznámili
s jejich problémy, požadavky i připomínkami. V obci je celá řada parcel vedených jako místní
komunikace. Většina z nich už dávno neslouží svému účelu a mnohdy vedou i přes zahrady
nebo končí v místech, kde není žádná návaznost na další cestu. V rámci úprav směrného
územního plánu obce by bylo nutné řešit i tuto problematiku. Vydáváním chatařského
Zpravodaje přispíváme k informovanosti svých členů o dění v obci, o řemeslnících v okolí,
dopravních spojích i kulturních a společenských akcích v obci a blízkém regionu. O tuto naši
tiskovinu projevují zájem i někteří starostové v blízkém okolí, kteří uvažují o ustavení
podobného Klubu, jako máme v Malé Morávce – Karlově pod Pradědem. Nelze také
opomenout, že chataři a chalupáři údržbou svých objektů a zvelebováním jejich okolí
přispívají ke zlepšování životního koloritu obce.
Ing. Vladimír Janečka

Trestní oznámení na bývalé zastupitele obce odloženo
Obecní úřad v Malé Morávce v této záležitosti informuje.
Obecní zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách v roce 2006 se na svých zasedáních
zabývalo činností bývalých zastupitelů v oblasti nakládání s majetkem obce a hospodaření
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obce v souvislosti se špatnou finanční situací obce Malá Morávka. Z důvodu podezření na
možné protiprávní jednání bývalých zastupitelů obce byly provedeny účetní audity obce
a obecní společnosti SPS-STAS, s.r.o. a následně právní rozbor těchto auditů, ze kterých
vyvstaly skutečnosti, že některá jednání je možno posuzovat podle ustanovení trestního zákona
jako trestné činy. Na základě výše popsaných skutečností zastupitelstvo obce rozhodlo na
svém zasedání dne 4. června 2008 o podání trestního oznámení, které bylo učiněno u Státního
zastupitelství v Bruntále.
Hospodaření obce a obecní společnosti bylo prověřováno a vyšetřováno bruntálskou policií,
kdy výsledkem celého vyšetřování bylo usnesení, ve kterém se policie postupně vyjadřuje
k jednotlivým skutečnostem o odložení celého případu z důvodu, že se „nepodařilo zjistit
okolnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a proto policejní
orgán věc podle ustanovení § 159 a odst. 1 trestního řádu odložil.“
Proti tomuto usnesení Obec Malá Morávka podala stížnost, která byla Okresním
státním zastupitelstvím v Bruntále přezkoumána, nicméně toto přezkoumání
shledalo předchozí odůvodnění usnesení Policie ČR o odložení případu věcně
správným a zákonným s odůvodněním, že v daném případě nebylo zjištěno, že
by jednání představitelů obce bezezbytku mohlo naplnit všechny znaky
některého z trestných činů uvedených v trestním zákoně.
V souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
je možno do výše zmíněných a citovaných dokumentů nahlédnout na Obecním úřadě
v Malé Morávce.

Náš adept na titul Strom roku 2009
Klub chatařů a chalupářů v Malé Morávce – Karlově pod Pradědem se zapojil do ankety
Strom roku 2009, kterou pořádá Nadace Partnerství v Brně, neboť mezi přihlášenými stromy
je i jasan ztepilý v Ranné (Morgenlandu), který je pro tuto soutěž nazývaný
Vévoda z Jitřní země. Jasan byl vysazen asi před 200 lety na křižovatce nyní
turistických cest vedoucích z Karlovy Studánky do Podlesí a do Malé Morávky
u osady Morgenland, která byla zřejmě jednou z nejstarších původních částí
Malé Morávky. První zmínka o této osadě je z roku 1662 a čítala dvanáct
domů. Po roce 1946 osada v důsledku odsunu a také špatné dostupnosti
byla jen zčásti obydlena a dnes zde stojí již jediný dům a to díky našim
členům Klubu, kteří jej opatrují jako rekreační chalupu. Z ostatních usedlostí tu zůstaly pouze
zarostlé základy a přerostlé ovocné stromy. Je toho jistě mnoho co tento osamocený strom
pamatuje. Možná je to tak, jak je uvedeno v přihlášce do ankety Strom roku a proto jen
citujeme...
Jasan vypráví: „ Nemám křestní list,
takže údaj o tom, že jsem byl na jaře
1809 vysazen paní Gabrielou
Schindlerovou,
neberte
jako
prokázaný. Pravda však je, že stojím
na rozcestí cest vedoucích do Podlesí
a Malé Morávky.“ Schindlerovi
skutečně v Morgenlandu bydleli.
Jeden z jejich příbuzných, Josef
Schindler patřil již několik desítek let
předtím k významným podnikatelům
oblasti. Byl majitelem dvou továren
na výrobu drátů a hutě na zpracování
železa. „Dětství jsem měl velice těžké.
Žádný stín, žádní kamarádi. Časté
Jasan ztepilý na Ranné
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větry a deště se mnohokrát pokoušely ukončit můj život. I později, když jsem trochu zesílil.
Proto jsem se musel více starat než moji bratři na jiných místech. Vyvinul jsem si velice silné
náběhové kořeny, které jsem upoutal slabšími plazivými kořeny v obvodu několika metrů
kolem. A vydržel jsem. Později jsem poskytoval stín poutníkům, kteří chodili za prací či za
slovem božím do Karlovy Studánky nebo dřevěného kostelíku v Podlesí. Co já musel
vyslechnout příběhů. Kolika lopotícím lidem, kteří přiváželi dřevo a kámen na stavbu svých
domů jsem poskytl místo k oddechu i nádech zpovědnice, když svědkem jejich vzdechů byli jen
oni, já a podivně znějící vítr této nádherné krajiny osvětlené od rána do večera sluncem,
nikoli náhodně nazvané Jitřní země.“ Vyprávění stromu dál pokračuje ... a pokud bude
vyhodnocen jako Strom roku, tak v jeho vyprávění budeme někdy pokračovat.
Z přírodopisného hlediska je jasan v Ranné solitérní, zdaleka viditelný strom stojící
u křižovatky cest na nevýrazném hřebenu uprostřed lužních porostů lemovaných lesy, které
rostou na úbočích. Výskyt jasanu ztepilého bývá indikátorem nejlepších půd. Na podzim se
listí nezbarvuje, opadává zelené a zatlívající listí dobře obohacuje svrchní vrstvu půdy.
Dosahuje výšky 20 až 40 metrů a průměr kmene až 1,5 metru. Jasan dobře snáší trvale
vanoucí vítr, je citlivý na klimatické výkyvy a škodí mu silné mrazy. Jasan z Ranné je tedy
velmi odolný a výjimečný jedinec. Proto jsme se rozhodli podpořit jeho kandidaturu na Strom
roku 2009. A také proto, že se jedná o strom v blízkosti naší obce a taková příležitost není
každý rok. Hlasovací archy jsme zakoupili na podporu výsadby stromů v programu Strom
života. Na každém archu může být podepsáno jen dvacet osob. Jeden podpisový arch stojí
šedesát korun. Připojit svůj podpis můžete b e z p l a t n ě do konce září u členů výboru Klubu
chatařů a chalupářů – Ing. Hartmann, Jiří Jiskra. Vše potřebné najdete také na internetové
adrese www.stromzivota.cz.
Ing. Jitka Široká
za Klub chatařů a chalupářů
Pozn.: Autorce děkujeme za zajímavý populární článek.
Vizitka stromu: Jasan ztepilý, kterému místní také říkají „Vévoda z Morgenlandu“ je vysoký
19,5 metru, objem kmene 300 centimetrů, stáří 150 až 200 let. Jako jediný
z přihlášených stromů Moravskoslezského kraje se probojoval v anketě
Strom roku 2009 mezi dvanáct stromů do celostátního finále. Vítěze čeká
odborné ošetření. Jasan najdete: lokalita Ranná, obec Podlesí, na cestě
z Malé Morávky do Karlovy Studánky – červená turistická značka.
Náš jasan ztepilý má soutěžní číslo 12. Rozhodnout o vítězi můžete do 10.
října, když pošlete dárcovskou SMS ve tvaru DMSSTROM12 na číslo
87 777. Cena DMS je 30 korun, které poputují do veřejné sbírky a umožní
výsadbu nových stromů.

Rekonstrukce víceúčelového hřiště až v příštím roce
Z důvodu časové náročnosti a nutnosti financování celé akce z vlastních
obecních zdrojů před čerpáním dotace, Obecní úřad v Malé Moravce
rozhodl posunout rekonstrukci víceúčelového hřiště v „Kolonce“ na rok
2010. Rekonstrukce bude provedena v jarních měsících v období dubna až
června tak, aby zrekonstruované hřiště mohlo být využíváno již v letních
měsících i v zimním období pro ledovou plochu. Hřiště je nejvíce využíváno
v době letních prázdnin, což byl jeden z hlavních důvodů k rozhodnutí rekonstrukci přesunout
z letošního léta a podzimu na jaro 2010. Mládež, sportovci a návštěvníci obce se
tak mohou těšit na zrekonstruované hřiště s umělým travnatým povrchem
v příštím roce.
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Naše základní škola na počátku nového školního roku
Prázdniny dětem skončily a naše Základní škola v Malé Morávce vítá své žáky do
společné práce i radostných zážitků v novém školním roce. Pojďme se společně
podívat právě na ten, který začíná 1. září 2009.
Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje naši školu 25 žáků prvního stupně
základní školy. Žáci jsou vyučováni ve dvou třídách. I. třída (1.,2. a 4.
ročník) je početně nejslabší. Třídní učitelkou je Mgr. Zuzana Zechová,
která ve své třídě uvítá tři nové žákyně 1. ročníku – Janičku Havlíkovou,
Soničku Chocholatou a Verunku Rokosovou. Ve II. třídě (3. a 5. ročník),
která je početnější, je třídní učitelkou Mgr. Ivana Glatterová.
V naší škole působí tři pedagožky a tři správní zaměstnankyně. Součástí školy je jedno
oddělení školní družiny, jejíž činnost probíhá v době od 11.30 do 14.15 hodin a jedenkrát
týdně do 15.15 hodin. Podle zájmu rodičů lze provoz rozšířit a prodloužit i na další dny.
Ranní školní družina začíná od 7.00 hodin. Vychovatelkou je Bc. Růžena Urbanová.
Naše základní škola úspěšně plní funkci poradenského pracoviště. Prevenci sociálně
patologických jevů se věnuje Růžena Urbanová a nápravě specifických poruch učení Ivana
Glatterová. Poskytujeme pomoc nejen žákům, ale i rodičům a pedagogům.
Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně v budově školy. O chutné
obědy se stará vedoucí školní jídelny Leona Podrazilová spolu
s kuchařkou Zdenkou Vargovou. Škola by nemohla fungovat bez obětavé
práce naší školnice Olgy Toškové.
Výuka v 1., 2. a 3. ročníku probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu
(ŠVP) pro základní vzdělávání, v ostatních ročnících dobíhá výuka podle učebního
dokumentu „Základní škola“.
Nejdůležitější výchovně vzdělávací úkoly pro nový školní rok vycházejí
především z výroční zprávy o činnosti školy v minulém školním roce
2008/2009. Jsou to:
1. Pokračovat v práci na zavádění Školního vzdělávacího programu do praxe.
2. Pokračovat v projektu spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál s názvem
„Můj domov, moje škola.“
3. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti zachovat akce „Slavnost slabikáře“, „Noc
s Andersenem“, recitační soutěž.
4. Pokračovat v pořádání akcí pro žáky, rodiče a veřejnost „V duchu lidových tradic“, kdy
rodiče mohou být přímo účastni na práci školy.
5. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště.
6. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy,
zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti
školní družiny.
7. Zlepšit propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi
rodičovskou veřejností, vydávat vlastní noviny.
8. Nabídnout dětem možnosti práce v zájmových kroužcích, zejména těchto osvědčených –
výtvarný, keramický, dramatický, sportovní, přírodovědný a počítačový.
9. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.
10. Zaměřit se na profilaci školy:
- v oblasti environmentální (ekologické) výchovy pokračovat v programu „Les ve škole,
škola v lese“, v programu „Recyklohraní“, projekty integrovat do výuky.
- v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu pokračovat v plaveckém a lyžařském
výcviku žáků již od prvního ročníku, plánovat a dotvářet projekty.
11. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu
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využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní způsoby práce, pozitivní
motivaci.
12. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o
talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování
o žáky se zdravotním postižením.
13. Zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy.
Z výše zmíněné výroční zprávy školy je také zřejmé, co se nám v minulém školním roce
povedlo. Naplnil se již druhý rok, ve kterém si ověřujeme svůj vzdělávací program. Jeho
plnění v souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem hodnotila
v březnu letošního roku v naší škole Česká školní inspekce, z jejíž inspekční zprávy vyjímám:
„Obsah školního vzdělávacího programu funkčně vychází z příznivých místních podmínek pro
vzdělávání. Podporuje zejména bezprostřední kontakt žáků s okolní přírodou a směřuje
k jejich přirozenému pohybovému rozvoji. Celkový nízký počet žáků umožňuje individuální
přístup ke každému z nich a pozitivně ovlivňuje celkové příznivé klima ve škole. Zvolenou
skladbu povinných předmětů vhodně doplňují obsahově různorodé zájmové aktivity. Žáci tak
mají vytvořený prostor k rozvíjení svých zájmů v souladu s potřebami. Učební plány jsou
dodržovány v obou realizovaných vzdělávacích programech, v rámci disponibilní časové
dotace mají žáci zařazenu výuku cizího jazyka již od 1. ročníku. Škola ve svém ŠVP věnuje
výraznou pozornost aktivizujícím metodám i formám
práce, využívání činnostního učení, obohacováním výuky
projektovým vyučováním apod. Cílem je umožnit žákům
strategii učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.“
Uplynulý školní rok byl významnými oslavami 100. výročí
založení školy. Kromě této události, u které jsme mohli být, se
nám podařilo zorganizovat několik akcí pro veřejnost –
Svatomartinská slavnost, Běh o vánočního kapra, karneval
Vodní svět v Jeseníkách. Společně s místní mateřskou školou
jsme pomohli naší obci uspořádat Den dětí. Žáci
z dramatického kroužku pod vedením Zuzany Zechové uspěli se
svou dramatizací pověsti Vozka v regionální soutěži „Děti dětem“ a umístili se na prvním
místě. Na úrovni srovnávání s okolními malotřídními školami jsme získali putovní pohár
a prvenství v atletické soutěži a lyžařských závodech ve slalomu.
Máme za sebou pořádnou porci práce a na dovolenou se všichni zaměstnanci školy velmi
těšili. Ale vše jednou končí, i prázdniny. A tak se vrátíme společně s našimi žáky do školy.
S nadšením jistě přijmou novinku v každé třídě – nainstalované dataprojektory s ozvučením.
Tyto moderní prvky pro výuku byly pořízeny částečně z projektů a z příspěvku z rozpočtu
zřizovatele.
Přeji všem školákům, rodičům a zaměstnancům školy šťastný nový školní rok, do kterého
jsme vstoupili, hodně tvůrčích sil, radosti z dětí a dobře vykonané práce. Těším se opět na
kvalitní partnerství s rodiči, s Obcí Malá Morávka a dalšími subjekty, které nám pomáhají
v práci.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy

Organizace školního roku 2009/2010
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
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Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna
2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Čtenáři nám píší
Vzpomínka na babičku Alžbětu
Na Malou Morávku jezdím každé léto už od dětství. Toto krásné místo
objevila už dávno předtím moje babička, Alžběta Babrajová, která sem
jezdívala
na letní byt se svými syny Bořivojem a Konrádem. Po válce jim pak poradila,
aby si zde koupili rekreační chalupy. V jedné z nich prožila poslední léta svého života. Zde,
obklopená přírodou pěstovala květiny, zeleninu, domácí zvířata, zasadila mnoho stromů
a napsala své Paměti, které vydalo ostravské nakladatelství REPRONIS. Jeden výtisk jsme
darovali morávecké obecní knihovně.
Babička mě naučila zacházet s kosou, což uplatňuji každé léto v blízkosti naší chalupy. Mám
na paměti louky plné květin, na mezích mateřídouška, jahody... Proto jsem se rozhodla vést
nerovný boj s plevelemi na louce za potokem, kde vysoké kopřivy a bodláky znepříjemňují
jediný vstup do lesa v horním části Morávky. Louka patří Českým lesům ČR, které o ni pečují
tak, že na podzim, kdy všechna semena plevelů jsou zralá, pošlou na louku mulčovací stroj,
který je dokonale zaseje, aby jich příští rok ještě přibylo. Na části louky, kterou zvládám
posekat, se za těch deset let mé činnosti přestalo dařit kopřivám. Jen přístup na louku není
jednoduchý, zvlášť s kosou a hráběmi na rameni. Za ranní rosy musím přejít přes nakloněnou
klouzavou lávku, kterou kdysi dávno zhotovili dobrovolníci z vedlejší rekreační chalupy
cukrovaru Vávrovice. A to je jediné místo kudy přejít Bělokamenný potok v horní části
Morávky. Myslím, že by se to mé babičce, která už třicet let není mezi námi, nelíbilo.
Srpen 2009
Klára Adamová
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Kronika zašlých časů
Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic, dokumentů a informací chceme našim
čtenářům přiblížit různé společenské, kulturní a sportovní události, přírodní a krajinné útvary
i další různé zajímavosti z minulých let, které by neměly zapadnout v zapomenutí.
Tentokrát náš příspěvek věnujeme významnému vědci a badateli Kolenatimu, od jehož úmrtí
uplynulo nedávno 145 let. Pokud navštívíte hřbitov v Malé Morávce, tak v jeho severní části
u zdi stojí prostý pomník Friedricha Kolenatiho, významného botanika, zoologa, geologa,
lékaře a cestovatele 19. století, vysokoškolského profesora a člena Královské české
společnosti nauk.
Profesor MUDr. Friedrich Anton Kolenati se narodil 12. září 1812 v Praze. Některé
prameny uvádějí, že byl německé národnosti, jiné údajně, že byl Čech. Po ukončení studia
lékařské fakulty se stal asistentem botaniky na Karlově univerzitě. Již po dobu svých
vysokoškolských studií se zabýval přírodními vědami, zejména entomologií. Práce z tohoto
oboru, které obsahují osm svazků, jsou výsledkem jeho tříleté vědecko-průzkumné
přírodovědecké cesty na Kavkaz. Popisuje v nich celkově 78 druhů denních motýlů, z toho
čtyři nové druhy. Nasbíral zde přes 12 tisíc rostlin, 104 kusů savců, 217 ptáků, 46 plazů, 90
měkkýšů, 30 tisíc kusů hmyzu a 1 425 druhů a kolekcí minerálů. Za vynikající výsledky
výzkumu mu ruský car Alexandr II. udělil vysoký řád. Během svého života se stal členem
přírodovědeckých společností ve 14 univerzitních městech Evropy.
Jako řádný profesor přírodopisu na brněnské technice, kde působil od roku 1849,
významným podílem se zasloužil o výzkum Hrubého Jeseníku, hlavně oblasti Pradědu a Velké
kotliny. Tuto oblast každoročně navštěvoval v letech 1852 až 1864. Jeho výzkumná
a publikační činnost byla velmi rozsáhlá. Napsal padesát
entomologických prací, ve své cenné práci o výzkumu
Jeseníků podal celkový obraz o zoologických poměrech ve
Slezsku i v několika dalších oblastech Moravy. Další jsou
jeho významné výzkumné práce pavouků a brouků. Jeho
sbírka brouků se stala jedním ze základů entomologických
materiálů Národního muzea v Praze. Ve své době byl
pokládán za jednoho z nejlepších evropských odborníků na
netopýry a jejich parazity. Jako člen Společnosti Národního
muzea v Praze se zúčastnil 20.11.1847 jejího prvního
sezení. Spisovatel a novinář Karel Havlíček Borovský
přítomný na této schůzce satiricky a nemilosrdně posměšně
ve své básni vylíčil jednotlivé ctihodné účastníky. Neušetřil
ani tehdy největšího zoologa druhé poloviny 19. století
Kolenatiho, když ve verši uvedl: „Také doktor Kolenatý
složil na židli své hnáty, řády a adnotace s sebou vzal,
rozum ale doma ponechal.“
Jeho smrt je zahalena do několika verzí. Jedna z nich
uvádí, že tragicky zahynul 17. července 1864 na své
výzkumné cestě na Praděd, druhá pravděpodobnější, že
onemocněl (sužován malárií a nevyléčitelnou žaludeční
nemocí) a zemřel na chatě Ovčárně. Zde byla později
(přáteli spolku Lotos v roce 1867) umístěna jeho pamětní
deska, posléze pak přenesena na Petrovy kameny. Pohřben
byl 20. července 1864 na hřbitově v Malé Morávce.
Pomník F.A.Kolenatiho
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Společenská
rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Maxima Pleského, Malá Morávka 6,
který spatřil tento svět 11. srpna 2009. Přejeme mu hodně zdraví, šťastný
a radostný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2009 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Jan Hubáček – 71 let, Oldřiška Roubalová – 72 let, Jarmila Havlíková a Vlasta Janečková –
73 let, Gabriela Kolesarová a Zdeněk Navrátil – 74 let, Julie Glatterová – 76 let, František
Prášil a Jarmila Tysková – 78 let, Marie Nováková, Anna Špaková a Marie Kovaříková – 81
let, Ludmila Dolečková – 87 let.

„Půlkulatá výročí“
Theodora Klosová a Petr Skoumal – 55 let.

„Kulatá výročí“
Danuše Svobodová – 50 let, Ladislava Mendroková, Josef Figura a
Vladimír Krátký – 60 let, Jan Pánek – 70 let, ing. Vladimír Janečka – 80 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny
a významná životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených let v životě.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice zveřejněno, nechť své
stanovisko sdělí obecnímu úřadu. Jejich přání budeme respektovat.

Vzpomínka
Dne 17. října 2009 tichou vzpomínkou uctíme 10. výročí úmrtí pana
Norberta Wiltsche. S úctou vzpomínají manželka Daniela a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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
FC Kovárna Malá Morávka – fotbalu bude víc
Po letní přestávce se roztočil kolotoč fotbalových utkání nového soutěžního
ročníku 2009 – 2010, do kterého zasáhla i tři naše družstva. Novinkou fotbalového
klubu FC Kovárna Malá Morávka je nově utvořené mužstvo „B“, které ve IV.
třídě, skupině B, bude mít jako nováček nelehkou pozici. Tým „A“ a starší
přípravka budou zápolit o mistrovské body v okresním přeboru. Celek „A“ prošel
v přípravě
některými
změnami.
Odešli
Zapletal
a Ligač na hostování do Staré Vsi, družstvo bylo doplněno mladými hráči
z dorostu, kteří po získání zkušeností by měli být perspektivními nadějemi
moráveckého fotbalu. Budou to mít však těžké, neboť startovní pole okresního přeboru tvoří
tyto celky: TJ Horní Benešov, Slezan Opava, SK Zátor, Sokol Brantice, Avízo Městi
Albrechtzice, Sokol Třemešná, Sokol Lichnov, Slavoj Bruntál – SM B, Sokol Vrbno pod
Pradědem,
Sokol
Stará
Ves,
Sokol
Slezské
Rudoltice
a TJ Široká Niva. Mužstvo „B“ tvoří bývalí hráči doplněné hráči z dorostu. Ve své soutěžní
skupině bude soupeřit s těmito týmy: VTJ Dětřichov, Sokol Razová, Spartak Dvorce, SK
Leskovec, Dynamo Ryžoviště, Sokol Svobodné Heřmanice, TJ Břidličná B a FC Milotice.
Starší přípravka v okresním přeboru bude mít tyto silné soupeře: Slavoj Bruntál A, Slavoj
Bruntál B, Horní Benešov A, TJ Břidličná A, Avízo Město Albrechtice, TJ Světlá Hora, Sokol
Vrbno pod Pradědem a Slezan Jindřichov.
Okresní přebor hráči FC Kovárna „A“ odstartovali 15. srpna před vlastními příznivci
utkáním s Branticemi. Premiéra nové soutěžní sezony nevyšla tak, jak si ji asi představovali
naši hráči a fanoušci. Po slibném dobrém výkonu v prvním poločasu a vedení dvoubrankovým
rozdílem ve druhé půli, se našemu mužstvu hra přestala dařit a otěže zápasu postupně převzal
hostující celek, který využil našich chyb ke vstřelení dvou gólů. Neproměněná penalta,
nevyužití střeleckých příležitostí a hrubky v obranné hře byl hlavní příčinou nerozhodného
výsledku utkání 2:2. Závěrečný nápor našeho celku a vyložené střelecké šance vyšly
naprázdno. V dalším utkání na hřišti bývalého účastníka divize Města Albrechtic naše
mužstvo příjemně překvapilo a po velmi dobrém výkonu soupeře porazilo v poměru 4:1.
Zbývající naše týmy „B“ a starší přípravka zahájily své soutěže až poslední srpnový víkend
(po uzávěrce tohoto čísla).

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži „A“:
So 12.9.
So 26.9.
Muži „B“:
Ne 20.9.
Ne 4.10.
Přípravka:
So 12.9.
So 26.9.

-

16.30 16.00 -

Světlá Hora
Vrbno pod Pr.

-

14.00 - Milotice
14.00 - Razová

Ne 18.10. -

14.00 -

Leskovec

-

14.30 14.00 -

So 17.10.

13.00 -

Světlá Hora

Jindřichov
Chomýž

So 17.10.
So 31.10.

-

-

15.00
14.30

-

Sl.Rudoltice
Osoblaha

VENKU
Muži „A“:
So 5.9.
So 19.9.
So 3.10.
Muži „B“:
Ne 6.9.
So 26.9.

-

16.30 16.00 15.30 -

Lichnov
Staré Město
Stará Ves

-

14.00 - Břidličná „B“
16.00 - Dětřichov

So 10.10. So 24.10. Stř 28.10. -

15.30 - Široká Niva
14.30 - Horní Benešov
14:30 - Zátor

So 10.10.
So 24.10.

15.30 - Dvorce
14.30 - Ryžoviště.

-
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Přípravka:
So 5.9. Ne 20.9. So 3.10. -

10.00 10.00 13.00 -

Horní Benešov
Břidličná
Město Albrechtice

STRANA 12
Ne 11.10. Ne 25.10. -

10.00 - Bruntál „A“
11.00 - Bruntál „B“

Hasiči soupeřili v požárním útoku
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Malé Morávce byl pořadatelem již tradiční soutěže
sedmičlenných družstev hasičů v požárním útoku. V sobotu 22. srpna v areálu lyžařského
vleku Myšák v Karlově pod Pradědem hasiči zápolili
o vítězství v Memoriálu Jiřího Hudáka. Tato soutěž, která
letos vstoupila do 6. ročníku, je pořádána k památce na
svého kamaráda a bývalého velitele jednotky zdejších hasičů.
Do soutěže se přihlásilo ze dvaceti pozvaných pouze pět
družstev, z toho jedno družstvo žen, která zápolila
v disciplině požárního útoku z pevného vodního zdroje až po
sestřik dvou terčů proudem vody. Náročnost úkolu byla
tentokrát stížená dráhou do velmi příkrého svahu. I s tímto
fyzicky náročným terénem se soutěžní družstva vyrovnala.
Nejlepšího času ze dvou kol dosáhlo družstvo SDH Janovice,
které obhájilo loňské prvenství a putovní pohár. Další
pořadí: 2. SDH Světlá Hora, 3. SDH Malá Morávka. Velmi
dobrý výkon podalo družstvo žen z Leskovce nad Moravicí.
Poháry pro družstva věnoval Obecní úřad v Malé Morávce.
Hasiči Malé Morávky celou soutěž po organizační a tech nické stránce včetně občerstvení dobře připravili. Za svou
práci zaslouží uznání a poděkování. Hasiči děkují panu
Vítězové z Janovic
Jaroslavu Lukešovi z Kopřivné za technický materiál pro
vlastní soutěž.

Hasiči Malé Morávky před startem

Družstvo hasičů v akci

PRO VOLNOU CHVÍLI
Pestrý program na Dni
obce
V sobotu 1. srpna v areálu fotbalového
hřiště se uskutečnil 1. ročník zábavné akce
Den obce Malé Morávky. Slavnosti se
zúčastnila delegace z polské družební obce
Walce se svým starostou. Akce byla
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financována obcí Malá Morávka a z dotace Moravskoslezského kraje.
V dopolední části šest družstev
zápolilo v minikopané o „Pohár
starosty obce.“Vítězem turnaje se stali
fotbalisté z Rudné pod Pradědem.
V rámci
odpoledního
pestrého
zábavného programu si všichni – děti,
mládež a dospělí přišli na své. Dobrou
náladu
všem
navodila
svým
repertoárem country kapela Kentaur,
své umění mistrně předvedla děvčata
taneční skupiny Stonožky. Návštěvníci
Kapela KENTAUR se líbila
obdivovali vystoupení pozoruhodných
výkonů siláka, dále iluzionistické triky
a
především
se
nadšeně
bavili
při
pěveckém
a tanečním show Travesti z Ostravy. V doprovodném programu mimo tribunu děti soutěžily,
probíhala balónková show, malování na tvář, střelba ze vzduchovky a skákací hrad byl
neustále
v obležení
skotačivých
dětí.
Večer
pokračoval
taneční
zábavou
a všichni s napětím sledovali parádní ohňovou show. Při dobré náladě se účastníci bavili do
pozdních nočních hodin.
Zábavný program, krásné počasí
a početná návštěvnost byly hlavními
atributy vydařené akce, za jejíž
uspořádání zaslouží poděkování
starosta
obce
se
svými
spolupracovníky
a
pomocníky.
Budeme se těšit na příští 2. ročník
slavnosti obce, která se tak stane
místní tradicí.

Taneční skupina Stonožky předvedla perfektní výkon

Silák se nebál chůze po střepech skla
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Letní stanové tábory pro děti se těší
velké oblibě
O letošních letních prázdninách naše farnost pořádala dva stanové
tábory pro děti. První z nich se konal nedaleko Mostů u Jablunkova
a účastnilo se ho 28 dětí. Už cesta na tábor byla zajímavá, protože se jelo
vlakem, což je pro některé děti nezvyklé. Od vlaku na tábořiště to bylo
nějakých pět kilometrů hezké procházky lesem. Po příchodu do tábořiště se
děti rozdělily do stanů a také do čtyř skupinek, které pak celý týden mezi
sebou soutěžily. Během tábora si děti kromě různých her mohly vyzkoušet
všelijaké dovednosti, jako vaření na
vlastním ohništi nebo práce s pilou
a sekerou. Velikým zážitkem bylo koupání
v lesním potůčku, jehož nízká teplota byla
osvěžením během horkých dní. Nechyběla
ani noční hra, která je nezapomenutelným
zážitkem. Děti v temném lese sbíraly vzácné
svítící „hady.“ Svou odvahu táborníci
osvědčili v nočních hlídkách, když se jim
podařilo uhlídat táborovou vlajku. Mezi
moc hezké chvíle na táboře patřily večery
s kytarou u táborového ohně spolu
s večerním pohádkou na dobrou noc.
Druhý tábor se uskutečnil nedaleko
v Andělské Hoře na Annabergu v blízkosti
tamního kostela. Tábor se nesl v
„indiánském duchu“ a zúčastnilo se ho 23
dětí. I na tomto táboře nám přálo nádherné
počasí. Děti se opět naučily některým
dovednostem, jako je práce se šiframi nebo
s buzolou. Jednotlivé skupinky absolvovaly
s buzolou orientační závod lesem. Bylo to
zajímavější jít lesem nepřímo než po
vyšlapaných cestičkách. Ani na tomto
táboře nechyběly noční hlídky, kterým se
podařilo ubránit naše totemy, rovněž
i šamana před kovboji.
Několik dní strávených společně v krásné přírodě byly pro všechny účastníky velkým
obohacením a v každém jistě zanechaly mnoho vzpomínek. Za to patří poděkování také obci
Malá Morávka za podporu těchto aktivit. Pokud se chcete i Vy alespoň trochu ponořit
do atmosféry těchto táborů, prohlédněte si fotogalerie na www.farnost-malamoravka.cz.
P. Mgr. Marek Žukowski
místní farář
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Borůvkové mlsání v Malé Morávce
Kdo má rád speciality a dobroty využívající modré zlato Jeseníků, vydal se o
víkendu 15. a 16. srpna do Malé Morávky nebo Karlova pod Pradědem na
borůvkové hody. Za krásného počasí zavítalo do naší obce několik stovek
návštěvníků, parkovací
místa byla zcela zaplněna
včetně aut stojících po
obou
stranách
místní
komunikace. Letos poosmé,
když první ročník zorganizovalo
tehdejší sdružení Země děda Praděda
v roce 2001, místní pohostinské podniky
nabízely svým hostům borůvkové menu
v nejrůznějších obdobách a úpravách.
Především restaurace Na Rychtě, chaty
Myšák a Kopřivná a penziony Pohoda,
Pod Kapličkou a U Bohouše připravily
pestrou
a
nápaditou
nabídku
Skákacího hradu na chatě Myšák si děti užily
borůvkových jídel, moučníků, knedlíků,
pohárů a dalších specialit. Dokonce se
podávalo i borůvkové pivo. Borůvková jídla se také vařila i na jiných místech. Velký zájem byl
o čerstvé borůvky, které za přijatelnou cenu šly na odbyt, rovněž tak ve stáncích prodávané
rozmanité cukrářské výrobky a zákusky s borůvkami.
Největším lákadlem hodů byla hecovní soutěž jedlíků,
kteří museli v co nejkratším čase spořádat vrchovatý talíř
s borůvkovými palačinkami nebo knedlíky. Ta letošní byla
již tradičně uspořádána v zahradě restaurace Na Rychtě,
kterou svérázným a vtipným způsobem uváděl pan Radim
Smažák z Moravského Berouna. Startovní úlohy se ujal
samotný Děd Praděd, který také dohlížel na dodržování
regulí soutěže. V obou soutěžích dětí a dospělých zápolilo
vždy dvanáct borců. Pro další zájemce nebylo místa
u stolu. V dětské části klání v pojídání borůvkových
palačinek se šlehačkou byly nejzdatnějšími jedlíky děti
Tyskovy z Malé Morávky. Nejrychlejší byl Jakub a jeho
sestra Jana skončila na třetím místě. Druhou příčku
obsadil Jan Steiwirth z Opavy.

Děti soutěžily s velkou chutí

Nejlepší jedlíci v soutěži dětí
Dospělí soutěžící, mezi nimi dvě
ženy, museli spořádat pořádnou
nakládačku dvou porcí po čtyřech
objemných knedlících s tvarohem
a šlehačkou. Za nebývalé podpory
tleskajících a fandících lidí knedlíky
nejrychleji snědl Miroslav Kollár
z Opavy, loňský vítěz Václav Mores
skončil druhý před Ivo Purkertem,
oba z Bruntálu.
Letošní borůvkové hody se
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vydařily. Reklamní a pozvánkovou propagaci zajistil Obecní úřad v Malé Morávce,
pohostinská zařízení jistě uspokojila své zákazníky, i doprovodné zábavné akce na některých
místech byly zpestřením borůvkové slavnosti. Naše hody jsou přínosem pro zviditelnění obce,
lidé se pobaví a také uspokojí své žaludky oblíbenými borůvkovými dobrotami. Věříme, že se
k nám budou rádi vracet. Budeme se těšit na jejich návštěvu v příštím roce, kdy se bude konat
již 9. ročník borůvkových hodů. Zveme je také na blížící gastronomickou akci festivalu řízků
ve dnech 26. a 27. září 2009.

Parta dospělých soutěžících po nasycení žaludků

Most do Karlova se dočkal opravy
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Havarijní stav úzkého mostu s nebezpečnou zatáčkou do místní části Karlov pod Pradědem
se dočkal velmi potřebné rekonstrukce. Nový most s mírnější zatáčkou bude rozšířen, po jedné
straně bude chodník pro chodce, což byla podmínka obce pro schválení projektové
dokumentace. Tato dílčí akce bude spolufinancována z rozpočtu obce. Dokončení
rekonstrukce se předpokládá do konce tohoto roku, terénní úpravy asi až na jaře. Náklady na
dílo hradí Moravskoslezský kraj v rozsahu 9,7 milionů korun bez DPH.

Velký zážitek prožil bývalý obecní policista
Karel Bulava na přehradě Slezská Harta, kde
ulovil štiku nebývalých rozměrů – délka 124,5
cm, váha 16 kg.

Zpravodaj vychází 1. září 2009, příspěvky pro příští číslo dodejte do 23. října 2009.

