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Dvacet let vydáváme Morávecký zpravodaj
Uplynulo neuvěřitelných dvacet let, alespoň pro mne, kdy jsem se rozhodl podstoupit dráhu
amatérského redaktora či zpracovatele Moráveckého zpravodaje. Za tuto dobu jsem navštívil
značný počet různých společenských, kulturních a sportovních akcí v obci, o kterých jsem se
snažil objektivně informovat naši veřejnost. Při nich jsem poznal a přesvědčil se o iniciativní
a také obětavé pořadatelské a organizátorské činnosti mnohých našich občanů různých
spolků, pedagogických pracovnic našich škol i vedení obce. Byla to především jejich zásluha,
že o těchto akcích jsem mohl informovat a tím je publikovat na stránkách Moráveckého
zpravodaje.
Při příležitosti dvacátého výročí vydávání Moraveckého
zpravodaje snad neuškodí si připomenout několik údajů a
informací z jeho obsahu za toto uplynulé období. První číslo
pod názvem „Místní zpravodaj“ (později Morávecký
zpravodaj) vyšlo 3. prosince 1997 a od té doby se postupně
měnila a zdokonalovala jeho obsahová stránka i ilustrační
podoba až po současně ustálené rubriky. Za dobu dvaceti let
jsme naší čtenářské veřejnosti nabídli celkem 121 čísel, která
obsahují téměř dva tisíce stránek textů, fotografií a obrázků,
od roku 2015 v barevném provedení. S pravidelností po celých
dvacet let zpravodaj vycházel počínaje lednem vždy každý
druhý měsíc a byl k dostání v místní prodejně potravin a na
obecním úřadu.
Téměř ve všech číslech zpravodaje jsme podali informaci o
usnesení obecního zastupitelstva z jeho veřejných zasedání i
různá sdělení obecního úřadu. Ve „Společenské rubrice“ jsme při příležitosti významných
jubileí a životních výročí našich občanů blahopřáli a zveřejňovali jejich jména, s výjimkou
těch občanů, kteří si to nepřáli. Mimořádnou pozornost jsme věnovali občanům k jejich
významnému jubileu 90 let života. Samostatným blahopřáním jsme oslovili celkem jedenáct
těchto občanů, z nichž osm již zemřelo. Za dobu posledních 20 let jsme s radostí informovali,
že do svazku obce jsme přivítali 98 narozených dětí. Na druhou stranu to byla i smutná
oznámení o úmrtí 126 našich občanů. Nezůstali jsme dlužni ani zprávám o vítání dětí do
života a setkání jubilantů starší generace.
Články z historie obce, přírody, různých událostí a oblastí byly
nedílnou součástí obsahových stránek této obecní tiskoviny.
Napočítali jsme jich přes padesát. Na zveřejnění článků
z historie obce se převážně autorsky podílel Mgr. Igor
Hornišer, některé články jsme získali z odborných publikací a
časopisů. Různé informace, události z minulosti a zajímavosti
jsme také čas od času sdělovali v rubrice „Kronika zašlých
časů“. Nedílnou součástí každého zpravodaje také byly
informace z pořádaných místních akcí, jako například Den
obce, Svatohubertská mše, Den dětí, Keltské slavnosti,
Borůvkové hody a další, kterých se v naší obci koná průměrně
patnáct v roce. Poskytovali jsme rovněž informace z akcí
pořádaných mateřskou a základní školou a také z činnosti
hasičů, myslivců, farnosti, TC Praděd a Klubu chatařů a
chalupářů. Nezanedbávali jsme ani sportovní dění v obci a informovali o výkonech a
výsledcích našich sportovců, zejména v kopané, ledním hokeji, lyžařských závodech a
v různých turnajích. K bilanční statistice dodávám, že v uplynulém období dvaceti lét nám
napsalo jeden nebo více článků a příspěvků celkem 32 autorů z řad našich občanů. Stali se
tak spolutvůrci Moráveckého zpravodaje a obohacovali jeho stránky. Všem těmto pisatelům,
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kteří nám v uplynulých letech napsali, upřímně děkuji. Jejich
jména si mohli čtenáři přečíst průběžně v jednotlivých vydáních
zpravodaje. Dlouhodobě a za největší počet napsaných článků
zasluhuje uznání a dík paní Iveta Vlčková. Dále pak
v posledních letech nám nejčastěji napsali příspěvky především
Ondřej Holub, Mgr. Ivana Glatterová, Ing. Ivana Lukešová,
Jiří Jiskra a Mgr. Karel Rechtenberg, kterým rovněž děkuji.
Nemohu opomenout dobrou spolupráci při tvorbě zpravodaje
se starostou obce a s pracovníky obecního úřadu paní Zdeňkou
Rončákovou a tajemníkem Ing. Svatoplukem Gottvaldem, který
se na zpracování jednotlivých čísel zpravodaje podílel
závěrečnou korekturou textů, fotografií a obrázků a tím přispěl
k estetické úrovni této tiskoviny.
Do dalších let vydávání Moráveckého zpravodaje přeji, aby byl
nadále dobrým informačním prostředkem mezi vedením obce a
jejími občany, čtenářům poskytoval příznivé zprávy i zajímavé příspěvky od dopisovatelů, bez
kterých se i napříště neobejdeme. Ještě jednou všem děkuji za spolupráci, pomoc a přízeň při
tvorbě Moráveckého zpravodaje, který ve své podstatě je kronikou obce.
Jaroslav Ringl

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 25. září 2017 v restauraci Pohoda
v Malé Morávce obecní zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění
usnesení z minulého zasedání a podle schváleného programu
projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná opatření a
usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:






Prodej pozemku parc.č. 266/3 - trvalý travní porost o výměře 1 087 m2 v k.ú. Malá
Morávka (lokalita za chatou Horník), který byl oddělen z parc.č. 266/1 geometrickým
plánem číslo 1135-43/2017. Kupujicí: Marcela Janků, Jiráskova 1625/1, Bruntál. Cena
200,-- Kč/m2, náklady na převod hradí kupující.
Směnu obecního pozemku parc.č. 90/2 - trvalý travní porost o výměře 377 m2 za pozemek
parc.č. 92/3 - trvalý travní porost o výměře 355 m2 v k.ú. Malá Morávka (horní část
M.M.), který je společným majetkem těchto vlastníků: rodina Vašíčkova, Malá Morávka
157, Věra Koukolová, Opava - Kateřinky a Helena Kubjátová, Dolní Moravice 145.
Pozemky vznikly rozdělením pozemku v majetku obce parc.č. 90 a pozemku parc.č. 92/1.
Rozdíl ve výměrách obou směňovaných pozemků činí 22 m2. Hodnota tohoto rozdílu ve
výměrách pozemků je stanovena kalkulací 22 m2 x 200,-- Kč, což činí částku 4 400,-- Kč.
Tato částka bude uhrazena nabyvateli pozemku par.č. 90/2 ve prospěch obce v rámci
směnné smlouvy. Náklady na převod pozemků hradí obec.
Prodej pozemku parc.č. 65/3 - stavební o výměře 101 m2 v k.ú. Malá Morávka (pozemek u
autobusové zastávky - bývalá prodejna Mája). Jedná se o pozemek, který leží pod
rekreačním domem, evidenční číslo 12 Malá Morávka, který je v majetku kupujících.
Kupující: Marie a Hans Korbelovi, Olomoucká 2077/45, Opava - Předměstí.
Kupní cena je 300,-- Kč/m2. Náklady na převod pozemku hradí kupující.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 4



Odkoupení pozemku parc.č. 20/2 v k.ú. Malá Morávka (horní část obce) o výměře 144 m2
- ostatní plocha od prodávající Ing. Libuše Žákovské, bytem Bruntál, Květná ulice
1818/17. Cena pozemku je stanovena kalkulací 144 m2 x 200,-- Kč/m2 a činí částku
28 800,-- Kč. Náklady na převod pozemku hradí Obec Malá Morávka.
 Odkoupení pozemku parc.č. 13/2 v k.ú. Malá Morávka (horní část obce) o výměře 1 m2 ostatní plocha od prodávající Lenky Sadilové, Jiráskova 928, Bludov. Cena za 1 m2 činí
200,-- Kč, převod hradí obec.
 Zřízení věcného břemene služebnosti na
pozemcích obce parc.č. 1483, 1496 a 1498 všechny v k.ú. Malá Morávka (lokalita
„Morgenland“) za účelem vedení optického
napojení
objektu
RKS
Praděd.
Zastupitelstvo schválilo uzavření Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
Oprávněný z věcného břemene služebnosti
jsou České Radiokomunikace, a.s. Za zřízení věcných břemen služebnosti pro všechny tři
pozemky je stanovena cena 3 x 2 000,-- Kč, celkem tedy 6 000,-- Kč bez DPH.
 Uzavření smlouvy mezi Obcí Malá Morávka a Moravskoslezským krajem o zajištění
dopravní obslužnosti na území kraje veřejnou linkovou dopravou - oblast Bruntálsko.
Smlouva bude uzavřena s platností na dobu deseti let.
 Poskytnutí půjčky ve výši 48 712,-- Kč pro Sdružení obcí Rýmařovska k předfinancování
projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí příspěvku (jedná se o informační systém v obci).
 Uzavření smlouvy o výpůjčce a následném darování 50-ti kusů kompostérů mezi Obcí
Malá Morávka a společností Sdružení obcí Rýmařovska a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy. Dále pak schválilo uzavření smluv mezi Obcí Malá Morávka a občany obce o
přenechání věci a následném darování 1 ks zahradního kompostéru a pověřilo starostu
k podpisu těchto smluv.
Zastupitelstvo schválilo v rámci uzavřené smlouvy o výpůjčce a následném darování
kompostérů poskytnutí neinvestičního příspěvku v hodnotě 19 511,25 Kč na stranu:
Sdružení obcí Rýmařovska. Příspěvek tvoří 15% podílu na pořízeném předmětu smlouvy.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:




Informaci starosty o žádosti Ski areálu Kopřivná, a.s. o umístění čistírny odpadních vod
na pozemku obce parc.č. 209/1 v k.ú. Malá Morávka a pověřilo ho k prověření možnosti
umístění této stavby v reálném prostředí parcely s ohledem na průběh koryta
Bělokamenného potoka, umístění domu č.p. 112 a probíhající stavební činnost v této
lokalitě.
Informaci starosty o prodlení stavebních prací
na stavbě chodníku do Karlova pod Pradědem
a o porušení smlouvy o dílo ze strany
zhotovitele stavby. V případě, že nedojde
k zásadní změně v přístupu ze strany
zhotovitele
k realizaci
stavby,
tak
zastupitelstvo obce dává starostovi mandát
k uplatnění článku XV. Smlouvy o dílo a
k odstoupení od smlouvy ze strany Obce Malá
Morávka.

MORÁVECKÝ

STRANA 5

ZPRAVODAJ

INFORMACE
Výsledky parlamentních voleb v obci
V nedávných volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se o přízeň voličů
v Moravskoslezském kraji ucházelo celkem 26
politických stran a hnutí. V naší obci obdrželo hlasy 18
politických stran a
hnutí. V sobotu 21.
října 2017 po
čtrnácté
hodině
přikročily okrskové
komice v Karlově
pod Pradědem a Malé Morávce ke sčítání hlasů, které
obdržely tyto politické subjekty od místních voličů a
cizích voličů, kteří volili v obci na volební průkaz.
Celková účast ve volbách byla 58,73 %.
Výsledky
Zapsaných voličů celkem
Počet hlasujících voličů
Platných hlasů celkem

Malá Morávka
517
289
284

Karlov
96
71
71

Obec celkem
613
360
355

Platné hlasy pro politické strany a hnutí
Politická strana
ANO 2011
SPD - Tomio Okamura
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Česká pirátská strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové a Nezávislí
KDU - ČSL
TOP 09
ROZUMNÍ
REALISTÉ
Strana zelených
Referendum o Evropské unii
Strana svobodných občanů
Radostné Česko
Dobrá volba 2016
Řád národa - Vlastenecká unie
Strana Práv Občanů
Platné hlasy celkem

Malá Morávka
83
43
38
27
22
21
19
10
7
4
4
2
1
1
1
0
1
1
284

Karlov
25
5
6
7
10
2
2
4
4
1
1
1
1
0
0
1
0
0
71

Obec celkem
108
48
44
34
32
23
21
14
11
5
5
3
2
1
1
1
1
1
355

% hlasů
30,42
13,52
12,39
9,57
9,01
6,47
5,91
3,94
3,09
1,40
1,40
0,84
0,56
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
100
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Informace obecního úřadu
Oznámení k výběru místních poplatků
Veškeré platby místních poplatků budou v pokladně
OÚ Malá Morávka přijímány v lednu 2018 pouze
každou středu, a to z důvodu dokončení roční účetní
uzávěrky. Prosíme proto občany, aby k platbě
poplatků využili tento jeden vyhrazený den v týdnu.
Druhou možností zaplacení poplatků je bezhotovostní
platba (příkazem k úhradě z bankovního účtu) na účet obce č.: 3021771/0100, při které je
třeba uvést také symboly a údaje potřebné k identifikaci vaší platby.
Počátkem ledna 2018 obdrží všichni poplatníci složenku na poplatek za odpady, kde bude mít
každý poplatník nově přidělen svůj variabilní symbol k usnadnění identifikace platby. Tento
variabilní symbol uvádějte při platbě vždy, jinak nebude možno platbu identifikovat!
Svoz komunálního odpadu je pro všechny občany zajištěn až do 13. února 2018 včetně i bez
vylepených známek.
Platby stočného
Připomínáme odběratelům, vlastníkům nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační řád
obce, aby do konce listopadu 2017 poslali aktuální stav spotřeby vodného na fakturaci
stočného. Interval pro fakturaci stočného je vždy dvakrát ročně, ale někteří odběratelé
nedodali stav spotřeby v letošním roce ani jednou.
SMS Infokanál obce
Obec Malá Morávka Vám počínaje prosincem 2017 nabízí jednoduchý a pohodlný způsob
získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme
zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na
zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak? 1. online nebo 2. SMSkou
nebo 3. osobně na podatelně OÚ.
Jak se registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek
na úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/MMORAVKA
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJ
mezera

mezera

JMENO

mezera

PRIJMENI

mezera

MALA mezera MORAVKA

CISLOPOPISNE

REGISTRUJ

mezera

JMENO

mezera

PRIJMENI

mezera

KARLOV mezera POD mezera

PRADEDEM mezera CISLOPOPISNE
Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy !!!

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

554 273 095.
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Římskokatolická farnost informuje
Vážení občané Malé Morávky a Karlova,
dovolte, abych Vás informoval o adventním a vánočním dění ve farním kostele
Nejsvětější Trojice. Adventní doba letos začne až v neděli 3. prosince. Při
mši svaté v 8:00 požehnáme adventní věnce. Kdokoliv může přinést svůj
adventní věnec a před začátkem mše ho položit před oltář.
Roráty zvláště pro děti budou v pátky 8. a 15. prosince v 7:00 hodin. Nebudou to
mše svaté, ale jen krátká setkání s lucerničkovým průvodem, motlitbou a
zamyšlením nad životem sv. Mikuláše a sv. Lucie.
Také se můžete těšit na dva adventní koncerty pořádané ve spolupráci a
s podporou Obce Malá Morávka. V neděli 10. prosince v 18:00 vystoupí sólisté
opery Vítěslav Vít (tenor), Jitřenka Heim (soprán) a Jiří Kutálek (hudební
doprovod). V neděli 17. prosince v 18:00 zazpívá Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.
Chcete-li, aby na vašem štědrovečerním stole hořelo Betlémské světlo, můžete si pro něj přijít
do kostela na Štědrý den v neděli 24. prosince od 14:00 do 14:30 hodin. Ve 14:30 bude
následovat bohoslužbička zvláště pro děti s rodinami.
Půlnoční mše svaté letos budou pouze v okolních kostelích: ve 20:00 ve Václavově u
Bruntálu, ve 22:00 v Rudné pod Pradědem a ve 24:00 ve Světlé Hoře. V Malé Morávce budou
vánoční bohoslužby v neděli 25. prosince v 11:00, v neděli 31. prosince v 8:00, v pondělí 1.
ledna 2018 v 11:00 a v neděli 7. ledna v 8:00. Vždy půl hodiny před mší a čtvrť hodiny po mši
bude možná prohlídka betlémů.
Přeji Vám krásné podzimní, adventní a vánoční dny.
Karel Rechtenberg, farář
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Nemocným pomohou nové zdravotnické pomůcky
Pacienti s dechovými potížemi si mohou v Charitní půjčovně zdravotnických a kompenzačních
pomůcek zapůjčit oxygenerátor - kyslíkový koncentrátor. „Přístroj pomáhá pacientům
s onemocněním plic, průdušek a srdce. Dále se využívá pro terapii zhoubných nádorů, při
poruchách spánku, nechutenství a bolestech hlavy“, vysvětlila Eva Macková, ředitelka
Charity sv. Martina, která půjčovnu provozuje. Nabídku Charitní půjčovny doplní také dvě
nové elektrické polohovací postele.
Nákup nového oxygenerátoru a polohovacích postelí je podpořen
z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. „Jedná
se o elektronicky řízený přístroj, který dodává vysoce
koncentrovaný kyslík přímo přes nosní kapylu nebo masku“,
upřesnila ředitelka.
Charita sv. Martina má za sebou více než rok činnosti. Lidem na
Bruntálsku a Rýmařovsku poskytuje vedle půjčovny ještě dvě
další sociální a zdravotní služby. Terénní pečovatelskou službu,
která má v péči 25 seniorů či dlouhodobě nemocných, a také
terénní zdravotní službu. Zdravotní sestra jezdí za nemocnými,
kterým to předepíše lékař, přímo domů. Díky tomu se mohou pacienti léčit v prostředí, kde se
cítí nejlépe a jsou obklopeni svými blízkými“, popsala fungování služby Eva Macková.
Sklad Charitní půjčovny zdravotnických a kompenzačních pomůcek se nachází ve Světlé Hoře.
Pro další informace kontaktujte Alenu Fialovou, telefon 731 077 270.
Sídlo Charitní pečovatelské služby je přímo v Malé Morávce č. 56 (naproti obecního úřadu) kontakt Kateřina Babišová, telefon 734 264 333.

KRONIKA zašlých časů
Tentokrát v této kronice vrátíme čas o dvě století zpátky a přiblížíme si počátky pěší turistiky
v Jesenkách a s ní spojené objekty, které sloužily nejdříve jako úkryt před nepřízní počasí a
později jako noclehárny i k občerstvení. Následující řádky budou věnovány naší obci nejbližší
oblasti Hrubého Jeseníku.
V Jeseníkách byl již odedávna turisty vyhledávaný zejména výstup na oblíbený Praděd.
Počátky turistiky na tuto horu jsou patrné již v 18. století. Prvními turisty, pokud je tak
můžeme označit, však byli pastevci stád ovcí a krav. Jen příležitostně v horách pobývali také
hajní a dřevorubci. V té době převážně jižní a východní úbočí Pradědu byla velmi důležitá pro
zemědělské hospodaření. Proto tyto volné pozemky byly využívány k pastvě dobytka. Vrchnost
zde musela zřídit stáje, ale také přístřešky nebo boudy pro pastevce, kteří zde pobývali čtyři
až pět měsíců v roce. V příslušné době tu ženci sekali trávu na seno. V dalších letech se
přistoupilo k budování salaší, ve kterých bylo možno něco sníst a výjimečně i přenocovat.
Trvalo to však ještě dlouho, téměř sto let, než si turisté postupně oblíbili výšlap na Praděd.
Tyto výstupy se od počátku 19. století staly módním trendem, zejména hostů z lázní v Karlově
Studánce. I proto nechala tehdejší správa panství zbudovat na úbočí hory jednoduchou
útulnu, která návštěvníkům sloužila před deštěm nebo bouří jako úkryt, který rovněž využívali
pastevci.
V sedmdesátých letech 19. století se z turistiky pozvolna začal stávat významný společenský
pojem. To vyžadovalo mimo jiné značení cest, ale především vyřešení majetkových vztahů v
pozemcích a tím také zlegalizování turistiky. Zvyšující se návštěvnost hor si vyžádala řešení,
zejména v poskytování služeb turistům. Proto se postupně salaše přebudovávaly na chaty, jak
je známe v naší oblasti Hrubého Jeseníku. Nejdříve to byla Švýcárna se čtyřmi pokoji pro
hosty (1887) a Ovčárna (stará - 1820, nová - 1863, přebudována na turistickou ubytovnu
s pohostinstvím, několika pokoji a společnou noclehárnou - 1889) a později následovaly chaty
Barborka (1937) a Kurzovní, která byla postavena na pozemku bývalého hospodářství. Další
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provizorní chatka (viz obr.), od roku 1903
stála na samém vrcholu Pradědu, která
v následujících letech sloužila jako sklad
stavebního materiálu a dočasná ubytovna
pro dělníky, kteří tu stavěli kamennou
rozhlednu.
V roce 1881 vzniká Moravskoslezský
sudetský horský spolek, který se zasloužil o
rozvoj turistiky v Jeseníkách, ale též o
popularitu a propagaci turistické lokality
Pradědu. První stavbou v roce 1883 tohoto
spolku byl v blízkosti studánky kamenný přístřešek asi 600 metrů od vrcholu Pradědu (viz
obr.). Již v roce 1891 velký ctitel Jeseníků rada Callien z Nisy navrhl vybudování rozhledny a
chaty na Pradědu. Dokonce byly návrhy, aby
železniční trať z Vrbna nebo Morávky byla
prodloužena do Karlovy Studánky a odtud
vedla ozubená dráha na vrchol Pradědu. Nic
z toho se neuskutečnilo, ale s výstavbou
rozhledny se započalo v roce 1904. Stavbu
provázelo často velmi nepříznivé a mrazivé
počasí. Ale po osmi letech tu v roce 1912
stála 32 metrů vysoká kamenná rozhledna,
která po dobu téměř půl století byla atrakcí
lákající k výstupu na Praděd a prohlídce této
stavby (zřítila se 2.5.1959). Za druhé světové války v její blízkosti vyrostla Poštovní chata (viz
obr.), která sloužila pro zdejší vojenskou
posádku a stavěli ji zajatci a totálně
nasazení pracovníci. V dalších letech došlo
k její demolici při výstavbě vysílače.
Stavební ruch v této lokalitě nastal i
v poválečné době. Mnohé chaty se
modernizovaly, aby zkvalitnily podmínky pro
spokojenost
svých
klientů.
Služby
návštěvníkům začaly také poskytovat nový
hotel Figura s lyžařským areálem a
restaurace Evženka. Horský hotel Kurzovní
byl budován v letech 1952 - 1955. Na konci šedesátých let se začalo uvažovat o postavení
věže na Pradědu, která měla sloužit především šíření televizního a rozhlasového signálu.
Vznikl projekt dnešní věže, která se stala novým symbolem nejvyšší hory Moravy a Slezska.
Věž se stavěla několik roků a původní termín zprovoznění nebyl dodržen. Věž má tři křídla zázemí vysílače, hotel a restauraci a byla uvedena do provozu v prosinci roku 1979.
V současné době je věž s rozhlednou cílem stovek turistů. A to jsou podle studijních materiálů
základní informace o vzniku většiny objektů turistického významu v této části Jeseníků, které
se nacházejí na katastrálním území Malé Morávky.
Jaroslav Ringl

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Teodora Hálu, Malá Morávka 38.
Spatřil tento svět 16. září 2017. Přejeme mu hodně zdraví a šťastný život.
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Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2017 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Věra Lašáková, Oldřich Onderka a Josef Bršťák - 71 let, Eva Čelanská - 73 let, Drahomíra
Křížová - 74 let, Jarmila Horská - 77 let, Helena Fialová a Adolf Oravský - 84 let, Ludmila
Machálková - 89 let, Martin Havlík - 91 let.

„Půlkulatá výročí“

Alois Zachrla, Zdeněk Vodička a Anna Skoupilová - 65 let, Alžběta
Lehká - 85 let.

„Kulatá výročí“
Renáta Pechová, Petr Hanslík a Martin Wiltsch - 50 let, Zdeňka
Bradíková - 60 let, Růžena Kaňová a Zdeněk Kurfürst - 70 let,
Jaroslav Kaláb - 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.

Rozloučili jsme se
Smuteční síň v Rýmařově byla místem posledního rozloučení s naší
občankou, paní Emilií Krejčí, která 26. září 2017 zemřela ve věku
nedožitých 66 let.
V kapli sv. Michala v Bruntále jsme se rozloučili s naším občanem, panem
Ferdinandem Karlíkem, který zemřel 12. října 2017 ve věku 71 let.

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.

Přivítali jsme nové občánky
Narození dítěte v rodině je vždy radostná
událost, která také nezůstává bez povšimnutí
představitelů naší obce. Proto již tradičně se
u nás pořádá slavnostní přivítání nových
občánků do svazku obce. Letos podruhé
jsme přivítali čtyři děti, které se narodily
v posledním období. Slavnostní akt této akce
se konal 3. listopadu 2017 v mateřské škole,
kterého se zúčastnili rodiče a jejich příbuzní
Předsedkyně výboru pro školství a kulturu
Iveta Vlčková na zahájení přivítala rodiče i
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ostatní přítomné a starostovi obce představila nejmladší občánky Emu Šišmovou, Teodora
Hálu, Karolínu Hofmanovou a Tomáše
Stanislava Hulíka. Příjemnou atmosféru na
počátku této malé slavnosti zpestřily
písničkami a básničkami děti mateřské školy
pod
vedením
paní
učitelky
Ivany
Cafourkové. Starosta obce Ondřej Holub ve
svém vystoupení mimo jiné poukázal na
významné poslání rodiny při výchově dětí a
popřál nejmladším občánkům mnoho zdraví,
radostí a štěstí v životě. Potom při podpisu
rodičů do pamětní obecní kroniky jejich děti
pochoval. Na památku rodiče převzali pro
své děti pamětní list, fotoalbum a jídelní
soupravu. V závěru si jednotlivá dítka při fotografování chvilku poležela v pěkné kolébce a to
byla poslední tečka za touto milou slavností.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalisté ukončili vcelku úspěšnou sezonu
Letošní podzimní část fotbalového ročníku 2017 - 2018
definitivně skončila o první listopadové sobotě. Do bojů o
mistrovské body se zapojila tři družstva hráčů FC
Kovárna Malá Morávka, z toho dvě byla velmi úspěšná.
Tým mužů hrající III. třídu, skupina B podával v průběhu
sezony vyrovnané výkony, celkem se dařila kombinační
hra i využívání střeleckých příležitostí ke vstřelení gólů
svým soupeřům. Z počtu odehraných deseti zápasů v soutěži je bilance následující: sedm
vítězných zápasů, jeden nerozhodný a pouze dva prohrané. Se ziskem 22 bodů mužstvo
zaujalo v tabulce pěkné 3. místo, což je v podzimní sezoně nejlepší umístění za poslední tři
roky.
Družstvo starších žáků v okresním přeboru svým velmi dobrým výkonem a výsledky způsobilo
velkou radost nejen trenérovi a vedení oddílu, ale také rodičům těchto hráčů. V devíti
odehraných utkáních zaznamenali pět vítězství, dva nerozhodné a dva prohrané zápasy.
V podzimní části soutěže skončili v tabulce na 4. příčce. Toto umístění lze považovat za
úspěch těchto mladých fotbalistů. Tým žáků, který hraje v sestavě 7+1 zaznamenal v domácím
prostředí pozoruhodného výsledku. V pěti vítězných zápasech nastřílel soupeřům 59 branek a
neobdržel ani jedinou. To se na našem hřišti často nestává!
Těžkou situaci mělo družstvo starší přípravky, které jako nováček hraje okresní přebor
v sestavě 5+1, a to převážně s městskými celky, kde jsou příznivější podmínky pro výběr
hráčů. Naše družstvo složené i s věkově mladšími hráči při velké snaze zatím svým herním
výkonem nestačilo na své soupeře a všechna utkání prohrálo. Je však příslibem, že v příštím
soutěžním ročníku se jeho výkonnost a výsledky zlepší.
Zajišťovat činnost tří fotbalových družstev vyžaduje kromě organizačních, finančních a
materiálových záležitostí především i nemálo obětavých lidí, kteří věnují svůj volný čas
tomuto sportu, zejména pak mladé generaci. Proto právem si zaslouží poděkování za tuto
činnost trenéři Vít Pavelka, Milan Pospíšil, Jakub Krejčí a další činovníci klubu, kteří
zajišťovali přípravu hřiště na utkání, výstroj hráčů, dopravu a další služby. Na činnosti
fotbalového oddílu se také podílela obec, která financovala nájem hřiště a zajišťovala
bezplatné sečení hrací plochy.
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MÍSTNÍ AKCE
Kolona veteránů opět zastavila v Malé Morávce
Po roce kolona automobilových veteránů
měla opět zastávku v naší obci. Příznivci
těchto vozidel mohli odpoledne o druhém
zářijovém víkendu obdivovat unikátní,
v mnoha případech již historická vozidla,
která v hodinových intervalech parkovala na
kaštanové aleji a posléze v areálu Kopřivná.
O velkém zájmu této atraktivní akce pod
názvem TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017,
kterou organizovala společnost FEMININE,
s.r.o., svědčila velmi početně navštívená tato
dvě stanoviště veteránů. Divácká veřejnost
mohla zhlédnout a obdivovat tři desítky
vozidel různých značek, včetně kamionu TATRA 87 Karla Lopraise - šestinásobného vítěze
soutěže Paříž - Dakar. A byly k vidění pěkné
naleštěné „kousky“různého provedení, tvarů
kapot, konstrukčního řešení a vnitřního
vybavení. U některých postávali jejich
majitelé oděni v dobových kostýmech a
krojích z minulých časů.
Tento projekt jízdy historických vozidel,
který také podpořila naše obec, významně
přispívá k rozvoji cestovního ruchu a
zejména propagaci jesenického regionu i
naší obce. Byla to zajímavá a atraktivní
podívaná, která se těšila velkému zájmu
návštěvníků. Pořadatelům blahopřejeme za
tuto vydařenou akci.

Létajícím drakům nad ohradou se dařilo
I když babí léto se u nás v Malé Morávce
letos nekonalo, tradiční Drakiáda pro děti
z naší obce proběhla. V řadě nepříznivých a
deštivých dnů se nakonec podařilo najít
místečko pro jedno říjnové odpoledne, kdy
prorazily mezi mraky i sluneční paprsky a
vítr foukal z plna hrdla. Díky tomuto
obstojnému počasí v tento den dětem létali
draci nejen tradiční, ale i draci v podobě
motýlků, netopýrů, ryb, broučků a jiných
bombarďáků. Byla to pestrá paleta draků.
Celou akci zahájily děti mateřské a základní
školy „dračím pozdravem“ a následně se
rozběhly ke svým rodičům, aby od nich převzaly své létající přeborníky. Nelehké bylo
hodnocení, o úspěch se snažily jak děti, tak i jejich rodiče. Zapálení byli tak moc, až se dva
nespoutaní draci utrhli jak ze řetězů a jejich majitelé je museli honit po stráni. I přes velkou

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 13

snahu
všech
zúčastněných
dopadlo
hodnocení následovně: v kategorii drak
„Frak“ (hodnotí se především vlastní
výroba draka) obsadil první místo Adrian
Cejnek, druhé místo Tobiášek a Emička
Šišmovi a třetí se umístil Vojta Babiš. Ve
druhé kategorii drak „Kabrňák“ (hodnotí se
výška a doba letu) se na první příčce
umístila Vendulka Bernátková se svými
sourozenci, na druhém místě Matyáš Jahoda
a třetí skončil Marťa Charous. Vítězové
obdrželi diplom a drobné dárky, všechny
děti pak za snahu, obětavé běhání a
trpělivost sladkou odměnu a dráčka na památku.
Za organizaci zdařilé akce děkujeme všem učitelům a učitelkám naší mateřské a základní
školy. Pochvalu si však zaslouží i rodiče a prarodiče za jejich zájem, že se nedali odradit
počasím a přišli se proběhnout se svými dětmi po stráni a užili si tak společně zafoukané
podzimní zábavné odpoledne.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Oslava patrona myslivců letos popáté
Myslivci a přátelé lesa nezapomínají na
dávné zvyky a tradice spojené s uctíváním
svého patrona sv. Huberta. Legenda o něm
vypráví, že se mu zjevil jelen s křížkem mezi
parohy a vyzval ho, aby začal hledat Boha.
Na tuto pradávnou mysliveckou legendu a
tradici spojenou se Svatohubertskou mší a
doprovodným programem navázal a po roce
opět uspořádal Spolek myslivců a přátel
přírody z Jeseníků - Karlov pod Pradědem.
Je to nejen tradice, ale i velký svátek
příznivců lesa a přírody, kteří se každoročně
v Malé Morávce setkávají na této akci. Tak
tomu bylo v sobotu odpoledne 7. října 2017. Na setkání přijeli členové mysliveckých sdružení
ze širokého okolí, hajní, revírníci, pracovníci Lesů ČR, ale také bývalí zaměstnanci polesí a
lesáckých profesí, aby všichni i s občany a návštěvníky při dobré zábavě prožili tuto
výjimečnou mysliveckou slavnost.
Svatohubertská mše probíhala ve zcela
zaplněném kostele Nejsvětější Trojice.
Sloužil ji duchovní místní farnosti P. Mgr.
Karel Rechtenberg za asistence bývalého
faráře P. Mgr. Marka Žukowského. Od
obvyklé bohoslužby se částečně lišila, neboť
má svůj tradiční zahajovací ceremoniál i
průběh. Na úvod před kostelem myslivecké
troubení předvedla skupina Trubači
Rabštejn. Následně ve slavnostním průvodu
v čele s duchovními a ministranty nesli
myslivci na ozdobených márách trofej
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jelena, která s obrazem sv. Huberta zaujala čestné místo před oltářem. Samotná mše svatá
prokládaná hudebními skladbami trubačů byla příjemným prožitkem. V závěru bohoslužby
místní farář převzal od myslivců různé dárky, které dává příroda a les. Po ukončení mše
proběhl v kostele slavnostní obřad přijetí myslivce formou pasování, který je pro každého
adepta na myslivce vzácná událost a pocta. Tohoto aktu se ujal předseda Okresní myslivecké
rady Bruntál Jaroslav Mader, který třemi poklepy loveckým tesákem na rameno pasoval na
myslivce Tomáše Nováčka z Vranovic u Prostějova. Ten si také v pokleku na větvičce vyslechl
myslivecké desatero a slíbil, že ve svém životě bude tato pravidla dodržovat a lesní zvěř nejen
lovit, ale také o ni pečovat. V závěru tohoto aktu od pasujícího převzal mysliveckou zbraň.
Doprovodný program této slavnosti pak
pokračoval za velké účasti v tělocvičně
základní školy. Pro návštěvníky tu byla
připravena velmi zajímavá výstava fotografií
ze života lesní zvěře a ptactva. I o
občerstvení bylo postaráno, většina si jistě
pochutnala na zvěřinovém guláši za lidovou
cenu 60 korun. K příjemné atmosféře a
pohodě
přispěla
svým
repertoárem
cimbálová muzika Výhonek z Opavy.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o
program a zdařilý průběh této ojedinělé
akce, která si získala popularitu v širokém
okolí. Lze si jen přát, aby tato svatohubertská tradice přátelského setkání velké rodiny
myslivců a jejich přátel pokračovala i v dalších letech. Za rok nashledanou, vážení přátelé
lesa, přírody a myslivosti!

Setkání seniorů obce opět zdařilé
Starší generace si přeje prožít podzim svého života především ve zdraví a pohodě. Zaslouží si
také porozumění, přátelské slovo a někdy také pomocnou ruku. Myšlenka setkávání generace
seniorů naší obce se zrodila před sedmnácti lety. Od té doby každoročně Obec Malá Morávka
organizuje setkání této věkové kategorie svých občanů. Většina z nich vítá tuto příležitost
s uznáním, že na tuto generaci se u nás nezapomíná.
Tato tradiční společenská akce seniorů nemohla chybět ani letos. Hostitelským místem pro
tento účel byla v pátek odpoledne 13. října 2017 zvolena víceúčelová tělocvična, kterou
zaplnilo více než šedesát účastníků. V úvodu
programu přítomné uvítal a pozdravil
starosta obce Ondřej Holub. Následně
kulturní části se ujaly děti mateřské a
základní školy, jejichž pěkné vystoupení
mělo velmi příznivý ohlas u přítomných se
zaslouženým potleskem. Již tradičně děti
předaly seniorům vlastnoručně zhotovené
dárky, které jistě potěšily nejednoho
seniora. Byla to velmi milá pozornost dětí
vůči starší generaci. Na této akci je vždy
zvláštní pozornost věnována občanům, kteří
v druhém pololetí roku oslavují významná
životní výročí, zpravidla 70, 75, 80 a 85 let
života. Obec na letošní setkání pozvala celkem šest jubilantů, ale z osobních a jistě i
zdravotních důvodů jich pět nebylo přítomno. A tak z rukou starosty obce a předsedkyně
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výboru pro školství a kulturu Ivety Vlčkové blahopřání a dárek přijal pouze pan Jaroslav
Kaláb ke svému významnému životnímu
jubileu.
Po této slavnostní části následovala
společná večeře, něco sladkého a dobrého
na zub a po celý další čas bohaté
občerstvení. K dobré náladě přispělo
hudební duo Modulor, jehož svižné melodie
některé
účastníky
přiměly
k tanci.
V přátelské atmosféře se u jednotlivých stolů
besedovalo, vzpomínalo i živě diskutovalo.
Čas pomalu utíkal, dobrá pohoda a nálada
postupně gradovala, někteří si ji užívali až
do pozdních večerních hodin. Pak již
k návratu do svých domovů většina účastníků využila dopravu, kterou zajistil obecní úřad. Od
mnoha seniorů zazněla velmi příznivá slova a pochvala na tuto vydařenou akci.
Poděkování náleží všem obětavým lidem,
kteří se ve svém volném čase podíleli na
přípravě a programu této akce, vzorné
obsluze, stolování a výzdobě. Proto
děkujeme starostovi obce, členkám výboru
pro školství a kulturu, pedagogickým a
správním zaměstnancům mateřské a základní
školy a také pracovnicím obecního úřadu.
Setkání je za námi, snad všichni byli
spokojeni a tuto pozitivní zprávu sdělili svým
nejbližším vrstevníkům, kteří z různých
důvodů museli svou účast na této akci
odřeknout.

15 let spolupráce s partnerskou obcí Walce
Dne 27.10.2017 proběhla
v polském městě Prudnik
oslava
15.
výročí
spolupráce obce Malá
Morávka a polské obce
Walce. V rámci programu
oslav byla zhodnocena
dosavadní
spolupráce
obcí a byly představeny
realizované projekty za
uplynulé období 15-ti let.
V rámci setkání byla
představena
společná
publikace obou obcí,
která je v elektronické
podobě umístěna na
www.malamoravka.cz.
Setkání se zúčastnila
delegace z Malé Morávky v počtu 33 osob. Projekt oslav výročí byl spolufinancován
z programu přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Praděd.
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Oprava schodišť a pomníku
Během podzimu obec provedla opravu
schodišť na hřbitově, jelikož schody byly již
ve špatném technickém stavu. Rovněž byla
provedena obnova zlacení písma na pomníku
věnovaném obětem světových válek, který se
nachází v blízkosti restaurace Na Rychtě. Na
financování obnovy zlacení se podílel
částkou 1000 Euro „Spolek rodáků obce
Malá Morávka“ z Německa, zastoupený
panem Adolfem Haubeltem. Za tento finanční
příspěvek děkujeme.

Rekonstrukce prostranství
před obecním úřadem
Obec realizovala v měsících září a říjnu
projekt „Rekonstrukce veřejného prostranství
Malá Morávka“ v rámci kterého bylo
rekonstruováno prostranství před obecním
úřadem. V rámci projektu vznikly nové
zpevněné plochy a prostor byl vybaven novým
mobiliářem.
Celkové
náklady projektu činí
845 251,-Kč.
Na
projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300 000,-- Kč.

Zpravodaj vychází 7.11.2017. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.12.2017.

