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INFORMACE
Nová víceúčelová tělocvična předána do užívání
Obec Malá Morávka si na svých
stránkách historie zaznamenala
významné datum 2. září 2015.
V tento den se po mnoha letech
splnily přání a požadavky, o
kterých
snily
a
usilovaly
předcházející generace této obce.
V sousedství budovy základní
školy tu za rok od počátku stavby
stojí objekt, který dětem, mládeži
i dospělým občanům poskytne
všestranné prospěšné využití.
Novou víceúčelovou tělocvičnu
budou užívat školáci pro výuku
tělesné výchovy a zájmovou
činnost,
dále
sportovci,
organizace a občané pro konání kulturních a společenských akcí. Tedy účel využití je
mnohostranný.
Při početné účasti a zájmu veřejnosti se slavnostního předání tohoto díla ujal starosta obce
Ondřej Holub. Po přivítání hostů a všech přítomných podal informaci k této stavbě, která ve
finančních nákladech představuje pro obec částku téměř dvanáct milionů korun bez daně z
přidané hodnoty. Rovněž zdůraznil, že tělocvična bude mít všestranné využití pro různé akce.
Stavba má v přízemí vstupní halu, chodbu, WC, úklidovou komoru, tělocvičnu o rozloze 290
m2 a nářaďovnu. Po schodech s malou tribunou se sedačkami je vstup do poschodí, kde se
nachází chodba, sklad a sociální zařízení pro ženy a muže.
V závěru celého ceremoniálu prostor tělocvičny posvětil místní farář P. Mgr. Marek
Žukowski, aby dobře sloužila
svému účelu a poslání. Pak
následoval akt slavnostního
přestřižení pásky do užívání této
stavby za účasti starosty obce,
ředitelky
školy,
místního
duchovního,
projektanta
a
zástupce stavební firmy. Tečkou
této slavnostní akce byla
prohlídka
tělocvičny
a
přilehlých prostor, možnost
zhlédnout
videozáznam
z průběhu stavby a konzumace
občerstvení připraveného pro
všechny účastníky.
V závěru našeho příspěvku k této
významné místní události využíváme starého sokolského hesla: „Paže tuž, vlasti služ!“ Nechť
tento příměr je poplatný pro sportovce naší obce a uživatele tělocvičny, aby upevňovali nejen
svaly, ale také vlastenecké a mravní zásady.
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Z činnosti výboru výstavby
Po zvolení nového obecního zastupitelstva bylo opět
rozhodnuto o zachování výboru výstavby, který má
v kompetenci i záležitosti bytové. Výbor není
orgánem rozhodovacím, ale pouze poradním. Má
pravomoc se vyjádřit a uplatnit návrhy a
podněty k umístění staveb, k opravám
obecních domů a bytů, k opravám
obecních komunikací, k přidělování obecních bytů. Tyto návrhy pak výbor předkládá
obecnímu zastupitelstvu, které tyto podněty projedná a rozhodne. Výbor i zastupitelstvo při
rozhodování se řídí schváleným územním plánem obce.
Od voleb se výbor sešel dvakrát za účasti všech jeho členů. Naším plánem je scházet se
alespoň jednou za tři měsíce, ale pokud bude potřeba i častěji.
Na společných schůzích jsme projednávali:
- přidělení obecních bytů dle původního pořadníku, který jsme přehledně aktualizovali
- nutnost oprav obecních bytů a domů
- opravy obecních komunikací, podání podnětů obecnímu zastupitelstvu
- změny územního plánu obce
- návrh na možnost stavby domu pro seniory
- přidělení stavebních pozemků žadatelům
- seznámení se s rozhodnutím Stavebního úřadu v Rýmařově o příslušných stavbách
Doufám, že další návrhy a podněty našeho výboru přispějí k často nelehkému rozhodování
obecního zastupitelstva ve prospěch občanů naší obce. Děkuji členům výboru za jejich zájem
o naši činnost, čas a ochotu se setkávat.
Bc. Andrea Kožíšková
předsedkyně výboru

Na prahu nového školního roku
Krásné letní prázdniny skončily a je tu opět nový školní rok a s ním spojené školní povinnosti
a snad i radosti. Začátek letošního školního roku je pro děti našich škol i veřejnost obce
obzvláště významný. Chloubou jsou nová tělocvična základní školy a přírodní zahrada
mateřské školy, které jsou nezvratným přínosem pro jejich sportovně zájmovou činnost i
výchovně vzdělávací práci. Proto si těchto nových zařízení, milé děti, v plné míře užívejte!
Pedagogickým kolektivům, žákům a dětem našich škol přejeme šťastné vykročení do nového
školního roku, ať v něm převládá radostná atmosféra a spokojenost z výsledků práce. Nechť je
pro vás všechny úspěšný a i po letech na něj a svou školu rádi vzpomínáte.
Začátek školního roku v nové tělocvičně základní školy byl opravdu slavnostní. Všichni
přítomní, ale zejména sedm prvňáčků si užilo svůj první školní den. Pedagogové pro ně a
jejich rodiče připravili velmi srdečné uvítání. Dekorováni šerpou, předání kytičky a dárku,
poskytnutí informací ke školní docházce a pohoštění - to vše naše škola zvládla na jedničku.
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Dvacet let Muzea Kapličkový vrch
Soukromé Muzeum Kapličkový vrch se nachází v Malé Morávce a
dnes působí ve dvou objektech v majetku obce Malá Morávka v historickém objektu pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice a
taktéž památkově chráněné Schindlerově stodole. V roce 2015
vstoupilo do 21. roku své existence.
Bylo založeno v září roku 1994 Ing. Ivanem Hornišerem a Igorem
Hornišerem. Prvopočátečním záměrem bylo vytvořit přímo v obci
instituci, která by umožnila dokumentovat a soustředit autentické
doklady o životě v podhorské vesnici a to od nejstarších hmotných
pramenů do současnosti.
Základem budoucího muzejního fondu se stal archeologický materiál,
postupně získávaný při povrchových sběrech autora článku od roku
1984. Vzhledem k tomu, že nejvýznamnější nálezy v Malé Morávce pochází z lokality na
Kapličkovém vrchu, zcela přirozeně se nabídlo využít pro muzejní expozici budovu čerstvě
rekonstruované, ale nevyužité kaple. Ojedinělá kolekce nálezů z přelomu 13. a 14. století se
stala prvním prezentovaným souborem a určila i hlavní zaměření soukromé sbírky - „700 let
osídlení obce Malá Morávka“.
Od roku 1995 prováděli oba kurátoři prohlídky interiéru objektu s výkladem a od roku 1996
vytvořilo muzeum svou první stálou expozici. Jejím jádrem jsou zmíněné archeologické nálezy
z lokalit na Kapličkovém vrchu, nálezy ze štol na Solném vrchu a z lokality z pravého břehu
Bělokamenného potoka. Spolu s dalšími mladšími exponáty mapuje toto jádro expozice
dlouhodobé osídlení údolí Bělokamenného potoka a s ním spojené železnorudnou těžbu.
Etnografická část sbírek se v průběhu 90. let rozrostla především díky darům místních
občanů. V ucelené kolekci jsou zastoupeny nástroje pro zpracování lnu, kovářské náčiní,
nástroje a přístroje pro zpracování mléka, větší množství dřevěných, hliněných a
kameninových nádob, historické nástroje určené ke zpracování dřeva atd. Mnoho těchto
předmětů pochází z darů a zápůjček místních občanů.
První výstavou, kterou muzeum uspořádalo v létě roku 1996,
připomenulo 160. výročí prvního vydání Máje Karla Hynka Máchy.
Většina exponátů pocházela ze soukromé sbírky Ing. Ivana Hornišera.
Během června a července téhož roku navázala výstava „Jeseníky
v dávných dobách - zkameněliny“ s více jak 50 autentickými ukázkami
fauny a flóry doby karbonu.
V dalších letech následovaly další sezónní výstavy. Ve spolupráci
s Městským muzeem v Rýmařově „Počátky Malé Morávky v době
renesance“ a samostatně „Stará škola v Malé Morávce“, „Nádoby
našich předků“ a v letech 2002 a 2003 spolu s Klubem chatařů a
chalupářů v Malé Morávce dvě prezentační výstavy keramických výrobků jejich dětí.
Po deseti letech existence muzea je bohatý i listinný materiál. Postupně měli návštěvníci
možnost zhlédnout originály plánů původního i současného malomoráveckého kostela z konce
17. století,1 ucelený soubor ručních notových zápisů místního pěveckého sboru „Altvater“2,
korespondenci kapelníka pěveckého sboru „Altvater“, ševce Oskara Gabriela, z let 1898 1943, učebnice z místních škol, účty a koncesní listiny a mnohé další.
Expozice v kapli Nejsvětější Trojice dále připomíná několika pohledy také jesenickou přírodu.
Pomalu se rozrůstá sbírka hornin, minerálů, ale i vycpanin drobných hlodavců, a
fotodokumentace podhorské a horské krajiny Hrubého Jeseníku.
Muzeum Kapličkový vrch bylo v roce 1997 nominováno na cenu Místa v srdci, udělovanou
každoročně Nadací Patriae, Nadací Místa v srdci a Institute for EastWest Studies v Praze.
1

Týž: Neznámé plány původního kostelíku z Malé Morávky. In: Střední Morava 10/200, s. 103 – 105.
Nejstarší zápisy pocházejí ze 30. let 19. století. Ojedinělý je „Brauseifener Marsch“ France Weisse, synovce
majitelů kaple, poštmistra v Rýžovišti a dědice železářské provozovny.

2
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Muzeum odborně spolupracuje s Muzeem v Bruntále, s Městským muzeem v Rýmařově, NPÚ
v Ostravě a mnoha dalšími institucemi.
Od roku 2007 se staly součástí muzea i
expoziční prostory v Schindlerově stodole.
Návštěvníci mohou nahlédnout, jak se
hospodařilo
v jesenickém
podhůří
v minulých časech, opět je zde expozice
nejstarší historie vesnice s důrazem na
zpracování železa a výrobu dřevěného
uhlí.
Půdní
prostor
připomíná
stylizovanou školní třídou školní výuku
v Malé Morávce a Karlově. Je zcela
samozřejmé, že bez darů a zápůjček
exponátů občanů z Malé Morávky, Karlova a okolí, by nikdy nemohlo dojít k tak bohaté
dokumentaci zdejší historie.
Převážná část půdních prostor Schindlerovy stodoly dnes slouží jako galerijní a výstavní
prostory - každoročně se zde odehrávají jedna až dvě krátkodobé výstavy. Jen pro příklad v roce v roce 2012 jsme poprvé otevírali muzejní sezónu spolu se smíšeným pěveckým sborem
ze Šternberka a v roce 2016 chystáme jejich páté vystoupení. Dvakrát se mohli návštěvníci
seznámit s tvorbou ostravského fotografa Dalibora Bednáře, v roce 2010 jsme mohli
představit papírové modely ABC moráveckého občana pana Františka Prášila. Mimořádně
zdařilá byla výstava keramiky paní Kláry Adamové. V závěru sezóny 2015 si připomeneme
vznik a existenci vesnické památkové zóny Malá Morávka (od roku 1995).
Sledovaná návštěvnost dosahuje průměrně 700 osob za rok, což doposud představuje asi
14 000 návštěvníků. Jedná se jak o jednotlivce, tak o cílené výpravy turistických oddílů,
tématické návštěvy a školní zájezdy. Zápisy z návštěvní knihy svědčí o hostech nejen z České
republiky, ale i Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Ukrajiny, Holandska, Anglie,
Spojených států či Mongolska.
Mgr. Igor Hornišer

NAPSALI

NÁM

Ohlédnutí za premiérou divadelního představení místních ochotníků
Není tomu tak dávno, co se
hrstka obyvatel Karlova pod
Pradědem a Malé Morávky
sešla, dala hlavy dohromady a
výsledek sehraného divadelního
představení jste měli možnost
zhlédnout 1. srpna na oslavě
Dne obce. Ochota, nadšení a
houževnatost těchto lidí mě
natolik dojala a překvapila, že
jsem se rozhodla ještě jednou
vyjádřit svůj dík touto cestou.
Ale začnu od začátku, ať si může
čtenář udělat sám obrázek o tom,
jak to celé bylo a co tomu předcházelo. Jako všude jinde i tady to začalo nápadem, kterému
bylo potřeba vdechnout život. Zprvu hozenou rukavici zvednula pouze hrstka ochotníků, ale
slovo dalo slovo a při samotné premiéře si ve hře zahrálo víc jak dvacet herců. Nutno
podotknout, že nikdo z nás nemá s působením na divadelních prknech žádné zkušenosti a vše
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se proto dělo intuitivně. Hudbu a text jsme si vypůjčili od pánů J. Uhlíře a Z. Svěráka, zbytek
byl ryze naší tvorbou. Jelikož nebylo na zkoušení mnoho času, bylo potřeba využít čas všech
naplno, aby se vše povedlo a zvládlo. A tak příznivý ohlas diváků na představení nás velice
potěšil.
Moje velké díky patří těm, kteří podpořili můj nápad a šli do toho se mnou. Doufám, že stejně
jako mně, i jim se předchozí tři měsíce nacvičování staly příjemným zpestřením a do
budoucna se s nimi, případně i s dalšími zájemci a nadšenci, mohu těšit na nové společné
dílo. Konkrétně bych chtěla vyzvednout výkony dětí, a to Nelu Bruntsvykovou, Barču
Holubovou, Elišku Pospíšilovou a Milana Pospíšila, kteří se svými rolemi se poprali nadmíru
statečně a předvedli krásné výkony. Stejně tak děkuji paní I. Vlčkové, I. Cejnkové,
I. Glatterové, H. Šumberové, L. Mendrokové, D. Hýbnerové a pánům S. Hýbnerovi,
W. Glatterovi, P. Pechovi, J. Lukešovi a dalším, kteří mně byli oporou nejen jako herci, ale
také zajistili kulisy, rekvizity a jiné věci, které byly nutné pro úspěch hry. Snad nebyla naše
premiéra zároveň derniérou a setkáváme se s Vámi diváky při nějaké pěkné kulturní akci.
Ivana Lukešová

Naše děti navštívily Polsko
Již popáté se děti z Malé Morávky
zúčastnily Mezinárodního divadelního
festivalu v polském městečku Kobylnica.
Cílem festivalu je přátelské setkání dětí a
společná spolupráce na divadelním
představení Čechů, Slováků, Poláků a
Maďarů. Součástí pobytu jsou také výlety
do okolí. Letos jsme navštívili přístavní
město Gdaňsk a také jsme měli možnost
zaplavat si v Baltském moři. Naše děti
byly nejodvážnější a koupání ve studeném
moři si náležitě užívaly. Poslední den
pobytu jsme vystoupili s naším krátkým
představením, které divákům prezentovalo
vznik, legendy a současnost Malé
Morávky a okolí. Představení se divákům moc líbilo. Proto chceme poděkovat našim dětem,
které byly ochotné během dvou dnů divadlo nacvičit a zahrát. Své role úspěšně zvládli: Libor
Onderka, Ondřej Pánek, Šimon Kožíšek, Radek Ligač, Patrik Zapletal, Miroslav Drábek a
Nela Bruntsvyková, Hana Drábková, Tereza
Bernátková, Tereza Koritarová a Jana Havlíková.
Tato jmenovaná skupina našich dívek se také
zapojila do společného divadla dětí národů
Visegrádské čtyřky. Jim patří velký dík, protože
zvládly nacvičit dvě představení. Také byly
pochváleny samotným režisérem představení.
V průběhu pobytu této mezinárodní akce děti
navázaly společná přátelství, využily své znalosti
angličtiny a reprezentovaly naši obec v tom
nejlepším světle. Děkujeme polským organizátorům
za pozvání a budeme se těšit na festival v roce 2016.
manželé Andrea a Jiří Kožíškovi
Obecní úřad v Malé Morávce děkuje manželům Kožíškovým za doprovod a čas věnovaný
našim dětem při jejich pobytu a vystoupení v Polsku.
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Nová metoda kominíka z letáku může zákazníka poškodit
Vážení občané, dovoluji si vás upozornit na nový způsob oklamání od kominíka z letáku.
Plno lidí si teď bude myslet, že se chci zbavit konkurence, ale opak je pravdou.
V poslední době jsem zaznamenal několik případů, kdy jsem byl přivolán na
posouzení spalinové cesty po výměně vložky, která měla být údajně špatná
nebo na nesmyslné vyvložkování funkčního komína, aniž to bylo nutné. Tyto
neodborně provedené rekonstrukce mohou ve svém důsledku ohrozit vaše
životy nebo majetek. Pokud práci provede ověřená firma, t.j. posouzení
spalinové cesty, vyčištění spalinové cesty, rekonstrukci, zazdění, připojení
spotřebiče, musí být vždy vystavena revizní zpráva. Důvod rekonstrukce
musí být zřetelný: rozpadající se zdivo komínu, prasklý komín, výměna
spotřebiče, stará vložka (hliníková u plynu má životnost do 15 let nebo
životnost spotřebiče), v tomto případě se dva roky dopředu upozorňuje na
výměnu. Jen v ojedinělých případech dojde ke zničení vložky do jednoho
roku od upozornění na doporučení brzké výměny. Revizní zpráva je nedílnou součástí po
každé rekonstrukci komínu nebo výměně vložky. Zpráva o kontrole nebo čištění spalinových
cest není revizní zpráva! Revizní zpráva má svá specifika podle nařízení vlády číslo 91/2010
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Nezvěte si k sobě lidi jen proto, že vám nabízí služby o pár korun levnější na nějakém letáku.
Na každém městském, obecním nebo stavebním úřadě vám doporučí kvalitního kominíka,
který je ověřený nebo jej naleznete na stránkách Společenstva kominíků ČR. Bohužel,
živnostenský zákon umožňuje vydat živnost na kominictví téměř každému. A co je zarážející,
že na vložkování komínu nemusí mít dotyčný ani živnostenský list na kominictví. Proto buďte
obezřetní při výběru kominíka. Ve svém okolí najdete jistě kominické firmy, které jsou
prověřeny a schopny zajistit odborné služby.
S pozdravem Pavel Šembera, kominík a revizní technik, člen Společenstva kominíků ČR
Pozn.: text upraven v souladu s dopisem autora

Organizace školního roku 2015 - 2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních, středních a
uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny začnou 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016.
Vyučování po vánočních prázdninách začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Týdenní jarní prázdniny jsou pro okres Bruntál stanoveny od 8. do 14. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Nový příští školní rok 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2015 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
František Kocour - 71 let, Anna Valová - 72 let, Miroslav Dvořáček a Júlie
Kalábová - 74 let, Jan Pánek - 76 let, Oldřiška Roubalová - 78 let, Jarmila
Havlíková a Vlasta Janečková - 79 let, Julie Glatterová - 82 let, Jarmila
Tysková a František Prášil - 84 let, Ing. Vladimír Janečka - 86 let.

„Půlkulatá výročí“
Věra Pištěláková - 55 let, Stanislav Hýbner a Bohuslava Pleská - 65 let,
Milada Macháčková - 75 let.

„Kulatá výročí“
Helena Vašíčková - 50 let, Anna Záhorová a Ing. Vladimír Gahura - 60 let,
Zdeněk Navrátil a Gabriela Kolesárová - 80 let.

Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.

SPORTOVNÍ AKTUALITY
ODSTARTOVALA NOVÁ FOTBALOVÁ SEZONA
Po letní přestávce se o víkendu 22. srpna rozjel kolotoč fotbalových
zápasů nového ročníku 2015 - 2016, ve kterém budou o mistrovské body
zápolit dvě družstva FC Kovárna Malá Morávka: muži a mladší žáci. Ve
III. třídě, skupině B - muži startuje těchto dvanáct účastníků: Leskovec,
Razová, Široká Niva, Velká Štáhle, Ryžoviště, Milotice, Lomnice,
Dětřichov, Dvorce, Horní Město, Moravskoslezský Kočov a Malá
Morávka. Soupiska hráčů našeho družstva doznala sedm podstatných
změn, neboť někteří hráči se vrátili z hostování v jiných oddílech. Na
trenérské pozici nadále působí Vít Pavelka. Nové složení mužstva se
pozitivně projevilo v herním stylu a nasazení již v prvním utkání soutěže. Po dobrém výkonu
naši fotbalisté zvítězili na hřišti Leskovce 5:1. Další utkání sehráli opět venku s týmem Široká
Niva a získali mistrovský bod za nerozhodný výsledek 2:2. Na domácím hřišti pak svého
soupeře z Moravskoslezského Kočova porazili vysokým rozdílem v poměru 7:1.
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Hráči starší přípravky, kteří dosáhli věku 10 let byli přeřazeni do okresního přeboru mladších
žáků. Trenér Milan Pospíšil na soupisku zařadil celkem 13 hráčů, z toho jednu dívku.
K zápasu družstvo nastupuje v sestavě 7 + 1 (brankář) a utkání se hraje 2 x 30 minut.
V soutěži startuje těchto sedm celků: Horní Město, Úvalno, Juventus Bruntál „B“, Břidličná,
Slavoj Olympia Bruntál „B“, Horní Benešov a Malá Morávka. Z počtu šesti zápasů náš tým
hraje dva zápasy doma, čtyři na hřišti soupeřů. V prvním utkání nové soutěže na domácím
hřišti naši mladší žáci po dobrém výkonu zvítězili nad Horním Městem vysoko 9:1.
Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži - III. třída, skupina B
So 5.9. - 16:30 - Mor. Kočov
So 19.9. - 16:00 - Lomnice
So 3.10. - 15:30 - Razová
So 17.10. - 15:00 - Milotice
So 31.10. - 14:00 - Horní Město
Mladší žáci - okresní přebor
So 3.10. - 10:00 - Úvalno

VENKU
So
So
So
So

- 12.9.
- 26.9.
- 10.10.
- 24.10.

St - 19.9.
Čt - 24.9.
So - 10.10.

-

16:00
16:00
15:00
14:00

-

Dvorce
Ryžoviště
Velká Štáhle
Dětřichov

- 16:30 - Sl. Ol. Bruntál B
- 16:30 - Juventus Br. B
- 10:45 - Břidličná

Turnaj přípravek
Dne 20.6.2015 jsme se díky obecnímu úřadu a sponzorům mohli zúčastnit již 10. ročníku
turnaje o „Putovní pohár starosty města Oslavan“.
Na tento turnaj jsme odcestovali o den dříve, jelikož začínal již v 8:00 hod. ráno. Se všemi
hráči a doprovodem jsme tak přenocovali v hotelu Gól v Oslavanech.
Po ranním rozlosování turnaje, kterého se zúčastnilo 24 mužstev z 8 okresů a 3 krajů, nám
připadla skupina „D“. Ve skupině jsme sehráli 5 zápasů s výsledkem - 4 výhry a 1 prohra,
což nám přisoudilo konečnou 2. pozici ve skupině a boj o 7. až 12. místo v turnaji.
V rozhodujících bojích jsme
odehráli rovněž 5 zápasů
s výsledkem - 4 výhry a 1 remíza,
díky čemuž jsme se v konečném
hodnocení umístili na celkově
velmi dobrém 7. místě.
Tohoto turnaje se zúčastnili
především města a obce z jižní
Moravy jako např. Znojmo,
Rosice, Šaratice, Pasovice atd.
V přímém porovnání s týmy
těchto měst jsme tak obstáli na
výbornou.
Tímto bych chtěl poděkovat
hráčům za výborné výkony a
sponzorům za finanční příspěvky,
díky kterým jsme se této akce
mohli zúčastnit.
Sponzoři: Obec Malá Morávka, rodina Haničákova, Petr Ostřížek, Radek Navrátil, Ferrum
Form spol. s r.o., Restaurace U kovárny, Penzion Pohoda a Potraviny Tomi (p. Tomancová).
Milan Pospíšil, trenér starší přípravky
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Místní akce
Karlovský maraton v novém rekordu
Naše obec a sportovní klub TC
Praděd Malá Morávka pořádají
v průběhu roku několik sportovních a
zábavných akcí pro veřejnost. Mezi
nimi si získal oblibu Karlovský
maraton s celodenním programem
sportovně rekreačních aktivit pro
děti a dospělé. Letošní 3. ročník se
konal v sobotu 18. července opět
v přírodním
areálu
tábořiště
v Karlově pod Pradědem, který svou
polohou a vybavením je předurčen
pro
tuto
a
podobné
akce.
V dopoledních hodinách za účasti
osmi
hráčů
probíhal
turnaj
v pétanque, ve kterém zvítězila Eva Vančurová z Prahy. Další pořadí: 2. Přemek Mareš Praha, 3. Marie Houserová - Třebíč. Děti i dospělí soupeřili v závodech na koloběžkách, což
za tropického vedra toho dne vyžadovalo fyzickou zdatnost a vytrvalost. Za své výkony byli
pořadateli také odměněni.
V hlavním závodu se očekával pokus o překonání rekordu na maratonské trati 42,195 km
z minulého roku, který měl čas 2:01,32 hod. Na startu asfaltového okruhu in-line dlouhém
téměř 400 metrů postupně závod absolvovalo 35 závodníků, z nichž nejmladšímu byly 4 roky a
nejstaršímu 71 let. Všichni štafetovým způsobem zdolávali okruh na kolech, koloběžkách nebo
na kolečkových bruslích. Po dojetí posledního soutěžícího závodníka se spočítaly dosažené
časy všech účastníků (celkem 107 okruhů) a následně hlavní organizátor akce PaedDr. Petr
Houser s radostí mohl všem přítomným oznámit, že starý rekord maratonu byl překonán o 15
minut. Nový rekord má čas 1:46:08,32 hod.
Další atrakcí, která se těší velkému zájmu a oblibě návštěvníků, bylo „Mistrovství Malé
Morávky o nejlepší kotlíkový guláš“. V podvečer na různých místech areálu tábořiště na
otevřeném ohni připravovalo pět skupin přihlášených do soutěže voňavý a chutný gulášek
podle vlastních receptur. Skupina v pořadí šestá byla ze soutěže vyřazena, neboť přivezla
hotový pokrm. Potom již nedočkaví gurmáni po degustaci malé porce od všech skupin na
hlasovacích lístcích označili skupinu,
která měla nejchutnější guláš.
K hodnocení se shromáždilo celkem
93 hlasovacích lístků - tolik bylo
hodovníků této pochoutky. Nejvíce
jim podle počtu 35 hlasů chutnal a
první místo získal guláš připravený
rodinou Ondřeje Holuba. Druhé
pořadí (24 hlasů) obsadila parta
kuchařů
„Slovensko
- Česká
gulášová společnost“ v zastoupení
Gerharda Mendroka, ml. a třetí
příčku (19 hlasů) získali kuchaři TC
Praděd.
Zdařilá
celodenní
akce
byla
zakončena večerní taneční zábavou
s hudební skupinou Modulor.
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Obec slavila svůj den
Tradiční obecní oslavy v Malé Morávce opět po
roce přilákaly do areálu fotbalového hřiště
mnoho návštěvníků. Na letošní 7. ročník Dne
obce se přišla pobavit mládež, rodiny s dětmi,
občané, místní chataři a chalupáři i nemálo
turistů. Ti všichni za velmi příznivého letního
počasí si mohli podle svého zájmu a libosti
v pohodě i při aktivním zapojení užívat
programu na této slavnosti obce. Přivítali jsme
na ní také delegaci z polské partnerské obce
Walce s jeho starostou Bernardem Kubatou,
která je každoročně vítaným hostem na této akci.
Nedílnou součástí Dne obce je tradiční turnaj v malé kopané „O pohár starosty obce“, který
odstartoval již dopoledne za účasti pěti družstev. Po velkém zápasovém zápolení systémem
každý s každým se z vítězství a zisku poháru radovali hráči týmu Hanáci Čechovice, okres
Prostějov. Morávečtí fotbalisté obsadili v turnaji druhou příčku. V úvodu zahájení
odpoledního zábavného programu starostové obcí Ondřej Holub a Bernard Kubata
návštěvníky přivítali a zástupcům tří nejlepších
fotbalových celků předali odměny a trofeje. Po
této části jsme se mohli všichni těšit na rozmanitý
program dobré pohody a zábavy.
Děti se po celé odpoledne rozhodně nenudily.
Pořádající obec pro ně bezplatně připravila
několik zajímavých a lákavých aktivních činností,
které náležitě také využily. Po dobu jedné hodiny
si děti užívaly klauniády, ve které vtipný klaun se
svou asistentkou jim připravil mnoho veselých
triků a žertovných radovánek včetně jejich
zapojení do atraktivních úloh. Neúnavná
výtvarnice byla neustále v obležení nedočkavých dětí, které požadovaly svérázné malování na
tvář. Stánek se sádrovými figurkami nabídl dětem, aby podle předlohy nebo vlastní představy
si je vymalovaly a odnesly domů na památku. Velkým lákadlem byl také skákací hrad a
potěšení dětí z projížďky na koni.
Divadelní představení v podání dvaadvaceti
amatérských místních herců příjemně překvapilo
a mělo velký úspěch u publika. Zpívaná pohádka
„O dvanácti měsíčkách“ podle autorské dvojice
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř se jim v režii
Ing. Ivany Lukešové velmi povedla. Do
programu oslav se také zapojil sportovní klub
TC Praděd, jehož členové připravili pro rodinné
dvojice závod v rychlosti oblékání lyžařské
výstroje a v běhu na lyžích po suché dřevěné
trati. Z počtu šestnácti soutěžících dvojic tento
závod nejrychleji zvládla dvojice Jaroslav Lukeš
s Martinem Haničákem z Malé Morávky v čase
35,54 vt., který je novým rekordem. Vítězové obdrželi pohár, ostatní účastníci byli rovněž
pořadateli odměněni. Koncerty hudebních skupin byly nezbytným doplňkem obecní oslavy.
Svým repertoárem melodií potěšila skupina Karlováci. Očekávané vystoupení dvorní kapely
Valašského království Fleret, ve které svého času zpívala populární Jarmila Šuláková, bylo
zlatým hřebem celodenního programu. Zejména mladší generace si nadšeně a okázale užívala
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rytmů této hvězdné skupiny. Po celou
dobu konání této akce na mnoha
stáncích bylo pro návštěvníky rozmanité
občerstvení, upomínkové předměty,
suvenýry apod. Taneční zábava do
pozdních nočních hodin s kapelou A.T.C.
Band byla definitivní tečkou zdařilého
programu Dne obce, který snad
uspokojil převážnou většinu jeho
návštěvníků, ale i účinkujících a těch,
kteří zajistili nezbytné uspokojivé služby.
Proto poděkování všem, kteří se
zasloužili o úspěch této slavnosti obce.
Za rok se opět budeme těšit na její
uspořádání a na všechny návštěvníky - s pozdravem „Buďte všichni u nás srdečně vítáni!“

Hojně navštívené borůvkové hody se vydařily
Kdo má rád dobroty a speciality s vůní
a chutí modrého zlata Jeseníků, přijel
o víkendu 15. a 16. srpna do Malé
Morávky nebo Karlova pod Pradědem
na oblíbené borůvkové hody, které se
letos konaly již počtrnácté. Za
krásného až tropického slunečního
počasí zavítalo do naší obce několik
stovek návštěvníků, aby si na této
kulinářské
akci
pochutnali
na
borůvkovém
menu.
O
velké
návštěvnosti svědčila zcela auty
zaplněná místní komunikace a všechna
parkovací místa, zejména v dolní části
obce. Přijíždějící hodovníci na borůvkovou slavnost byli na pokraji obecního parku přivítáni
u stánku TC Praděd a obdarováni různými propagačními materiály i informacemi o možnosti
využití autobusové dopravy zdarma každou hodinu mezi Malou Morávkou a Karlovem. Naši
hosté si mohli své chuťové pohárky uspokojit již tradičně na kynutých knedlících, lívanečkách,
palačinkách, koláčích, bublaninách, roládách, zmrzlinových pohárech, koktejlech a dalších
delikatesách, samozřejmě vše s borůvkami. Někde nabízeli borůvkovou polévku, borůvkové
pivo i medovinu, nebo srnčí medailonky na borůvkách, kuřecí steak s borůvkovou omáčkou a
další neobvyklé speciality. Bylo
potěšitelné, že pestrou nabídku
borůvkových pokrmů a nápojů
připravilo v obci celkem patnáct
hotelů, restaurací a penzionů, což je na
místní poměry velmi vysoký počet. Po
dobu obou dnů borůvkových hodů byla
obec, zejména její dolní část, obležena
značným počtem jarmarečních stánků,
ve kterých se nabízely koláče, zákusky,
frgály, cukrovinky, perníková srdce,
nápoje, upomínkové předměty a
sortiment různého zboží i domácích
potřeb. Na několika stáncích a místech
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v obci se také prodávaly čerstvé borůvky. Děti měly příležitost užít si zábavy na kolotočivých
atrakcích a skákacím hradu.
Zpestřením hodů je již tradiční
borůvková
olympiáda,
kterou
připravili členové TC Praděd.
V soutěžním bloku probíhaly pro děti i
dospělé závody na koloběžkách a
v rychlosti spolykání několika borůvek
na niti. Zájem o oblíbenou soutěž ve
spořádání porce borůvkových knedlíků
v nejkratším čase byl tentokrát pouze u
přihlížejících diváků. Značné vedro
zřejmě mnohé odradilo od účasti v této
soutěži. Z počtu osmi přihlášených
nakonec usedlo ke stolu jen pět jedlíků,
kteří na povel se pustili do porce
naložené na talíři. V této hecovní soutěži nejlépe obstál a krásný pohár s borůvkami získal
Martin Mokrý z Ivaně, okres Prostějov. Další pořadí: 2. Lubomír Kvapil, Konice, 3. Lenka
Mihulová, Ostrava.
Letošní borůvkové hody, které pokračovaly také v neděli, se vydařily. A to je dobrá reklama
pro naši obec a vizitka s pozváním na příští jubilejní 15. ročník této místní borůvkové
slavnosti v roce 2016. Děkujeme všem, kteří se o úspěch této akce zasloužili.
Všechny gurmány dobrého a chutného jídla zveme na blížící se gastronomickou akci v obci
„Festival řízků“ ve dnech 19. a 20. září 2015. Nabídka řízků bude zajímavá a pestrá.

Farní tábor v Malé Morávce
Druhý srpnový týden se v Malé Morávce konal už druhý farní
tábor letošních prázdnin. Tentokrát děti spaly ve stanech na
farní zahradě. Celým táborem je provázela postava Indiana
Jonese, který objevoval nových 7 divů světa a děti tak během
těchto dnů poznaly, k čemu například sloužily budovy města
Chichén Itzá v Mexiku, jak vysoká je Socha Krista v Rio de
Janeiru, kdo vybudoval kultovní město v peruánských Andách
Machu Picchu, jak dlouhá je Velká čínská zeď. Dozvěděly se
také, kdo byli beduíni, kteří střežili skalní město Petra
v Jordánsku, co vše se odehrávalo v římském Koloseu nebo pro
koho byl postaven poslední div světa - hrobka Tádž Mahal
v Indii. Po celou dobu tábora nám opravdu přálo počasí a tak
celkově 14 dětí spolu s 6 vedoucími mohlo vyrazit ke Slezské
Hartě, projet se na šlapadlech, zaplavat si a ve
člunu prozkoumat místní zátoky. Nechyběly ani
hry na hřišti, u náhonu, v lese. Děti nám
předvedly svůj herecký i hudební talent při
ztvárnění velmi povedených scének, naučily se
také vyrobit si květinkové mýdlo. Poslední den
byla družstva dětí odměněna za své celotáborové
zápolení. I když vyhrát mohlo jen jedno družstvo,
věříme, že i tak všechny děti odjížděly domů
s pěknými vzpomínkami a že se už těší na další
společné zážitky.

MORÁVECKÝ

STRANA 14

ZPRAVODAJ

Pozvánka - Svatohubertská mše
Spolek myslivců a přátel přírody z Jeseníků Karlov pod Pradědem srdečně zve
milovníky přírody a širokou veřejnost na III. ročník Svatohubertské mše, která se
uskuteční 10.10.2015 ve 13:00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Malé
Morávce. Doprovodný program a občerstvení zajištěno.

Kronika zašlých časů
Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic a dokumentů chceme našim čtenářům přiblížit
přírodní a krajinné zajímavosti, různé společenské, kulturní a sportovní události z minulých
let, které by neměly zapadnout v zapomenutí. Vítáme pomoc od našich občanů, různé
dokumenty rádi zveřejníme.
Přenést se do minulosti před sto lety, vidět místa a stavby, které již neexistují nebo se změnily
- to nám umožňují pohlednice a fotografie, které jsou nezřídka jediným svědkem předcházející
doby Malé Morávky, jež jsou nenávratně pryč. Od sběratele historických pohlednic naší obce
jsme získali unikátní snímky, které dokumentují zástavbu obce v letech 1908 až 1915. Mnohé
stavby v té době tu nebyly, např. bytovky v „Kolonce“, budova obecního úřadu, škola
v Karlově a další. Ale před sto lety tu stála papírna a objekt firmy Müller (za křižovatkou ke
Karlovu), hostinec Ludwig (prodejna drobného zboží) nebo pila v Karlově (velké parkoviště
za bývalou školou). Mnohé stráně nebyly zarostlé, ale jako pastviny a políčka byly nedílnou
potřebou drobných zemědělských hospodářství zajišťující obživu obyvatel. Dnes tu máme
zeleně dostatek, někde až příliš moc. Postaví se dům nebo chata a hned vedle se také vysadí
smrček nebo celá jejich řada, aby nebylo vidět do „hnízdečka“. A potom za několik let se
v obydlí nějak brzy stmívá. Zkrátka, dobrá rada nad zlato!
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Dokončení realizovaných staveb
Přírodní zahrada mateřské školy a tělocvična základní školy jsou významnými investičními
akcemi naší obce realizovanými v roce 2015. Tato zařízení jsou přínosem ve výchovně
vzdělávacím procesu dětí našich škol a také pro sportovní činnost i pořádání společenských a
kulturních akcí v obci.

Zpravodaj vychází 09.09.2015. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 27.10.2015.

