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Poděkování
Minulé číslo Moráveckého zpravodaje č. 4/2018 bylo poslední, které vytvořil jeho dlouholetý
redaktor pan Jaroslav Ringl. K naší velké lítosti se rozhodl ze zdravotních důvodů tuto
činnost ukončit.
Morávecký zpravodaj je vydáván již více než 20 let a za tuto dobu se stal tradičním zdrojem
informací o dění v naší obci. Občané obce, ale i chataři a chalupáři se téměř vždy doslova
„nemůžou dočkat“ každého dalšího čísla této tiskoviny. Proto budeme ve vydávání
zpravodaje pokračovat a budeme se snažit udržet jeho vysokou úroveň, o kterou se zasloužil
především jeho „duchovní otec“ pan Jaroslav Ringl.
Za dlouholetou práci při tvorbě Moráveckého zpravodaje panu Jaroslavu Ringlovi děkujeme
a přejeme mu do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
Ondřej Holub, starosta obce

INFORMACE
V říjnu se konají volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do
zastupitelstvev obcí, jak vyplývá ze zákona č.
491/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č.
59/2002 Sb.
Ani Malá Morávka nebude výjimkou, a tak volební
okrsek č.1 bude v zasedací místnosti budovy
obecního úřadu Malá Morávka č.p. 55. V tomto
volebním okrsku budou volit občané s trvalým
pobytem v místní části Malá Morávka.
Pro voliče s trvalým pobytem v místní části Karlov pod Pradědem bude určen volební okrsek
č.2, který bude mít sídlo ve společenské místnosti objektu restaurace Praděd v Karlově p. P.
č.p. 72.
Volby proběhnou ve dnech: Pátek 5. října od 14:00 do 22:00 hodin
Sobota 6. října od 8:00 do 14:00 hodin
Volič se musí prokázat platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Ze závažných důvodů, které mu
neumožňují dostavit se do volební místnosti, může volič
požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi, aby
v době voleb mohl volit mimo volební místnost, tedy doma.
V takovém případě navštíví voliče dva členové volební
komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a
hlasovacími lístky.
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Způsob hlasování najdete podrobně vysvětlen v návodu, který je přiložen do obálky
k hlasovacím lístkům. Tuto obálku obdrží všichni oprávnění voliči s předstihem tak, aby si
mohli vybrat své kandidáty. Při ztrátě volebních lístků dostanou ve volební místnosti nové.

110 let školy v Malé Morávce
Školní budova, kterou navštěvují žáci 1. - 5.
ročníku, byla dostavěna před 110 lety jako
škola s vyučovacím jazykem německým. Je to
pochopitelné, protože převážná část obyvatel
tehdejší Malé Morávky bylo německé
národnosti. Na svoji dobu to byla budova
velmi moderní, se čtyřmi světlými a velkými
třídami a bytem pro řídícího učitele. Tato
skutečnost se změnila až v roce 1945, kdy
dochází k změně složení obyvatelstva, vlivem
odsunu Němců a českým osídlením
pohraničí.
Přestože předválečná obec byla převážně německá, bylo tu i několik českých rodin. Pro jejich
děti byla v roce 1933 otevřena česká menšinová škola. Nejprve se vyučovalo v soukromém
domě, od roku 1937 v nově postavené budově nyní č.p. 52. Během okupace v letech
1939 - 1945 byla uzavřená, po osvobození se opět českým dětem otevřela. 20. září 1945
zahájil vyučování na obecné škole její správce Břetislav Svoboda. Jako první byli přihlášeni
tito žáci: Karel Molík, Zdeněk Kozák, Leopold Konečný, Verner Kunz, Julius Schatral,
Ingeborg Kunzová a Ludmila Mlčochová. Současně s jednotřídní obecnou školou byla v této
budově umístěná i jednotřídní mateřská škola. Od počátku r. 1946 byla celá tato budova
přenechána mateřské škole a obecná škola byla přestěhována do vyklizené a adaptované
školní budovy bývalé německé školy, kde sídlí dodnes.
Během těchto let dostala budova v šedesátých letech novou, na tehdejší dobu moderní
brízolitovou fasádu, docházelo i k postupným
nutným úpravám uvnitř školy. Ale
nejradikálnější změna ve vzhledu a
funkčnosti nastala před třemi lety, kdy
dostala budova školy nová okna, fasádu,
která znovu přidala některé zdobné prvky
hlavně kolem oken, ale největší změnou byla
přístavba tělocvičny, která teď tvoří se školní
budovou jeden celek.
Po prázdninách přicházejí děti do krásné
moderně vybavené školy. Ať se tam cítí
dobře, to přejeme i učitelkám a všem
zaměstnancům.
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Zahájení školního roku 2018-2019
Prázdniny jsou za námi a nastal čas vrátit se
do školních lavic, přenastavit letní režim a
pustit se do práce.
V sobotu 15. září 2018 to bude 110 let, kdy
vůbec poprvé žáci usedli do lavic této školy.
Na toto výročí jsme připraveni po všech
stránkách a oslavy proběhnou v nově
zrekonstruovaném interiéru.
Díky spolupráci s MAS Rýmařovsko a Obcí
Malá Morávka byla ve škole zrealizována
oprava elektrorozvodů ve dvou učebnách. Součástí prací byla modernizace stávající datové
sítě a sítě pro WiFi, vše v celkové částce 375 000 Kč. Práci řádně a v termínu provedla firma
EmB - Elektromontáže Bruntál a firma ECM - Easy Control Morava z Rýmařova, za což jim
velmi děkujeme.
Z rozpočtu školy bylo firmou Jaromír
Vaculík a syn vyměněno linoleum po celé
chodbě školy. Jasná žlutá nás rozzáří hned
za vstupními dveřmi, do patra stoupáme po
modro-zeleno-žlutém
schodišti a horní
zelené podlaží ladí se stěnami.
V krásné budově školy je nyní 14 žáků.
S povolenou výjimkou z nižšího počtu žáků
můžeme opět vzdělávat pět ročníků ve dvou
třídách. Třídní učitelkou I. třídy (1. - 3.
ročník) je Barbora Strnadelová z Rýmařova a třídní učitelkou II. třídy (4. - 5. ročník) je
Tereza Oujezdská z Přerova a nadále u nás učí Alena Danihelková. Společně se mnou, tedy
ve čtyřech lidech, odučíme 43 hodin týdně. Když sečteme úvazky jednotlivých pedagogů, je to
jako by vyučovaly necelé tři učitelky (přesněji 2,3 osoby). Obě paní třídní učitelky projevily
zájem o trvalé bydlení v Malé Morávce, bytová situace však v naší obci není příznivá. Bylo by
pro nás jen dobře, kdyby stát podpořil obce s nízkým počtem obyvatel jak v otázce bydlení, tak
v možnosti práce v regionu.
Ve slavnostní atmosféře, za účasti rodičů a
zastupitelů obce, jsme přivítali v naší škole
dva prvňáčky Barborku Lukešovou a
Martínka Charouse. Spolužačky Alenka a
Beátka přednesli vtipné básničky a paní
učitelka jim předala na památku šerpu
s nápisem Prvňáček 2018/2019. Pamětní
šerpou byli dekorováni také páťáci.
Nakonec jsme si společně zazpívali a rozešli
se do tříd.
Ať je nový školní rok úspěšný a pohodový od prvňáků po školníka!
Ivana Glatterová, ředitelka školy
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Organizace školního roku 2018/2019
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začalo ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí
29. října a úterý 30. října 2018. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.
prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna
2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2019.
Týdenní jarní prázdniny pro školy okresu Bruntál byly stanoveny od 4. března do 10. března
2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (pátek je
ostatním svátkem).
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Slevy jízdného pro žáky, studenty a seniory
Už od posledního prázdninového víkendu
mohou děti i studenti do 26 let stejně jako
senioři od 65 let využívat nové slevy na vlaky
a autobusy. Od 1.9.2018 začíná platit státem
nařízená sleva ve výši 75 % jízdného. O
slevách na MHD rozhodují jednotlivá města.
Žáci do 15 let musí mít průkazku, nad 15 let
stačí občanský průkaz a doklad o studiu.
Studenti nad 18 let musí prokázat status
studenta, např. vysokoškolským indexem.
Důchodcům nad 65 let stačí pro uplatnění
slevy předložit občanský průkaz.

Letní setkání chatařů a chalupářů
Tentokrát jsme pozvali naše členy na tradiční letní setkání do penzionu Ella, abychom jim
podali zprávu o činnosti výboru Klubu chatařů a chalupářů Malá Morávka - Karlov pod
Pradědem (dále jen Klub) za poslední tři roky, jak nám ukládají stanovy, a také abychom
zvolili nový výbor pro další tříleté období a stanovili si nové cíle činnosti. Uplynulé období
bylo období změn, pramenících z nových zákonů dotýkajících se i našeho spolku. Novou
podmínkou členství musí být souhlas s použitím osobních údajů každého evidovaného člena.
Zatím se to neprojevilo jako překážka a neprojevilo se to ani na zájmu o členství v našem
Klubu. Podle posledního stavu evidence je nás v Karlově 60 a v Morávce 77. Tedy celkem
137, což znamená nejvyšší počet členů od založení Klubu. Také vzhledem k tomuto vysokému
počtu nás obec respektuje a naše požadavky a připomínky z velké části zahrnuje do svých
plánů, které plní. To naši členové považují za důležité. Je to ostatně jeden z hlavních bodů
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našich stanov a našich usnesení. V poslední době řešíme,
zatím neúspěšně, se stavebním odborem v Rýmařově stížnost
občanů na nebezpečnou sjízdnost cesty na Trib v důsledku
nedokonalého svodu vody z pozemků pod nově upravovanými
sjezdovkami, kde dochází v době dešťů a tání k zaplavování
vozovky. Dále jsme požádali Ministerstvo kultury o změnu
rozhodnutí s umístěním penzionu před pomníkem padlých v 1.
a 2. světové válce (v kaštanové aleji) jak jsme o tom
jednohlasně rozhodli hlasováním na členské schůzi.
Se starostou obce Ondřejem Holubem se již mnoho roků pravidelně scházíme k projednávání
našich připomínek a podnětů a také ke kontrole jejich plnění. To mohou naši členové dobře
posoudit, neboť v našem Klubovém zpravodaji dvakrát ročně o jejich připomínkách a
závěrech z jednání pravidelně informujeme. Naše kontrolní komise ve své zprávě také tuto
činnost výboru dobře hodnotí, neboť spolupráce s obcí je velkou prioritou naší činnosti. Klub
má své zástupce ve výborech obecního zastupitelstva. Naši členové se účinně zapojují do akcí
a činností na podporu rozvoje obce a pomáhají při zajišťování společenských, kulturních i
sportovních setkání. Náš člen, Mgr. Igor Hornišer s ženou Dr. Evou Strikovou se dobře
starají o Schindlerovu stodolu i Kapličkový vrch. Připravují vernisáže i přednášky, které
seznamují naše občany s minulostí, ale i s krásami a zajímavostmi Jeseníků. Již dvakrát
pozvali mezi nás, znalce, cestovatele a skvělého vypravěče, redaktora Rozhlasu Olomouc,
pana Miroslava Kobzu. Ing. Petr Hartmann zajišťuje pro obec dotace a další finanční
prostředky k údržbě lyžařských běžeckých tratí v délce téměř 60 kilometrů a také se příkladně
stará o všechny naše členy na Tribu. Náš Klub také každý rok přispívá i finančně na běžecké
lyžování. Pan Jiří Němec se také vzorně stará o členy Klubu v horní části Morávky a kolem
penzionu Klára vytvořil se svojí ženou krásné přírodní prostředí i pro hosty z okolí. Pana
Borise Keku, našeho člena a manžela členky výboru Mgr. Jitky Kekové, která se stará o
právní záležitosti Klubu, také jistě již znáte jako dobrého komentátora a průvodce na „Dnech
obce“ nebo na „Borůvkových hodech“. Aktívním členem výboru je i Ing. Jiří Široký, stavební
odborník, který se stará o celou agendu Klubu.
Členové Klubu chatařů a chalupářů nechybí na žádných větších akcích pořádaných pod
hlavičkou obce Malá Morávka a účastní se i všech veřejných zasedání. Mají zájem na tom,
aby se obec rozvíjela ke spokojenosti občanů a nejen ve prospěch podnikatelů a jejich
záměrů. Pozorujeme, že Morávka i Karlov mění svou tvář. Dříve bývala obec oázou klidu,
kterou pouze narušovaly buchary řetězárny a občas bujaré veselí z podnikových zařízení.
Dnes ji narušují zasněžovací děla, hluk velkých lanovek a nadměrný nárust dopravy. S tím je
nutno se smířit. Co však nelze přehlédnout a přeslechnout a s čím se nelze smířit jsou
technická zařízení a zázemí lanovek, zejména v Karlově, umístěných v dolních jejich partiích
a nevhodné doprovodné stavby, které narušují dříve rozvolněnou vesnickou výstavbu,
prováděnou pod ochranou památkářů, ochranářů a odborníků z lesnické školy, pro zachování
původního rázu podhorské krajiny.
Pokud se týká práce obecního zastupitelstva, tak musíme konstatovat, že jsme s jeho prací
spokojeni. Doba nejvíce zadlužené obce ve státě byla úspěšně překonána a v posledním
funkčním období se vyznačuje nebývalým rozvojem. Začalo to
s výstavbou chodníku v Morávce, rekonstrukcí veřejného
osvětlení, modernizací obecního rozhlasu, rekonstrukcí
rozvodných sítí, průběžnou opravou místních vozovek,
instalací radarů měřících rychlost vozidel, vybudováním
sběrného dvora, rekonstrukcí dětských hřišť, úpravou
parkovišť, zakoupením nových traktorů i pro zimní údržbu
komunikací, došlo ke zlepšení jízdních řádů autobusů.
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Pokračovalo se s výstavbou tělocvičny u základní školy a nákladnou opravou budovy školy,
z vlastních prostředků obce, zabezpečením dopravy k návštěvě lékaře, úpravou prostoru před
obecním úřadem a poštou. Pro lepší informovanost občanů byl zřízen SMS infokanál.
Pokračovalo prosvětlování obce prořezem a kácením stromů a ozdravným prořezem
kaštanové aleje s odfrézováním nebezpečných pařezů, osvětlením Kapličkového vrchu a také
pravidelným kosením obecních pozemků a taktéž hřbitova. Začalo se s výstavbou chodníku do
Karlova a poslední větší investiční akcí je zahájení výstavby vodovodního řádu do horní části
Morávky. Samozřejmě je ještě mnoho úkolů, se kterými se budou muset noví zastupitelé po
říjnových komunálních volbách vypořádat. Budeme jejich předvolební klání pečlivě sledovat,
neboť i když nejsme všichni jejich voliči, záleží nám na dalším rozvoji obce, ale i na tom, jaké
podmínky pro klidné stáří nám v naší obci připraví. Budeme na straně těch, kteří budou
prosazovat výstavbu domova seniorů a kteří budou myslet i na budoucnost dětí a jejich
potomků a také na dobrém prostředí pro život v naší obci.
Letní setkání pokračovalo přátelským posezením s přáteli u prostřených stolů se sklenkou
nebo půllitrem v ruce, ale i půlhodinovým zajímavým výkladem Igora Hornišera k fotografiím
z našeho krásného prostředí. V průběhu našeho jednání jsme také požádali pana starostu, jak
je naším dlouhodobým zvykem o pár slov k tomu, co zde zaznělo v průběhu jednání, ale i
k záležitostem a problémům, kterými se v současnosti zastupitelé zabývají a co připravují
v nejbližší době. Jejich mandát končí v říjnu a nás nejvíce zajímá, jak si povede obec v dalších
letech a zda naváže na to, co ji posunulo mezi ty nejúspěšnější.
Slavnostní chvíle patřila i panu ing. Vladimíru Janečkovi, který ukončil své dlouholeté
působení ve výboru Klubu chatařů a chalupářů. Byl u jeho zrodu, byl jeho předsedou a
dlouhou dobu i jednatelem. Proto si zasloužil naše vřelé poděkování a budeme si jej dále vážit
i jako řadového člena a přejeme mu do dalšího života, ať jej provází pevné zdraví i po té
devadesátce a neopouští jej optimismus a smysl pro humor. A to byla tečka za naším letním
posezením.
Jiří Jiskra, předseda Klubu

Policejní zápisník
Rozřezání reklamních poutačů
Rýmařovští policisté prověřují případ poškození cizí věci, ke kterému došlo v Karlově pod
Pradědem dne 4. 8. 2018. Prozatím neznámý pachatel rozřezal dva reklamní poutače, které
byly u jedné z odboček k místnímu hotelu. Způsobenou škodu majitel vyčíslil na částku
přesahující 45 tisíc korun.
Z pokoje hotelu zmizely peníze
Na hotelu v obci Malá Morávka v době od 29. do 30. 8. 2018 vnikl prozatím neznámý
pachatel do jednoho z pokojů. Odcizil nalezenou finanční hotovost v hodnotě 8 tisíc korun.
S jízdním kolem havaroval
Dne 5. 9. 2018 v 17:20 hodin na silnici ve směru od Ovčárny na Hvězdu jel 50letý muž na
jízdním horském kole a zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a technickému
stavu komunikace. V zatáčce vyjel do protisměru, následně za levý okraj vozovky a narazil do
svodidla. Utrpěl zranění lehčího charakteru a byl převezen k ošetření do nemocnice. Požití
alkoholu bylo vyloučeno dechovou zkouškou. Způsobená škoda činí 1 tisíc korun.
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Společenská rubrika
Přivítali jsme

Do svazku naší obce jsme přivítali Valerii Hálovou, Malá
Morávka č.p. 240, která spatřila tento svět 5. září 2018 a Emilii
Krejčí, Malá Morávka č.p. 179, která se narodila 11. září 2018.
Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjen 2018 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Josefa Linhartová a Miroslav Hendrych - 71 let, Otakar Surynek a Stanislav Záhora - 72 let,
František Kocour - 74 let, Júlia Kalábová a Miroslav Dvořáček - 77 let, Gabriela Kolesárová
- 83 let, Jarmila Tysková - 87 let, Vladimír Janečka - 89 let.

„Půlkulatá výročí“
Petr Haničák a Helena Šumberová - 65 let, Anna Valová - 75 let,
Julie Glatterová - 85 let.

„Kulatá výročí“

Pavel Smíšek - 60 let, Zdeněk Novobilský a Dušan Klega - 70 let.

Blahopřání k narozeninám

Dne 22. září budeme slavit 83 narozeniny naší milované babičky, maminky paní Gabriely
Kolesarové. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenost a lásku.
Přeje celá rodina.
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
V kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce jsme se rozloučili s naší
občankou, paní Hanou Gadasovou, která zemřela 1. srpna 2018 ve věku
58 let.
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Bohumilem Myškou, který zemřel 9. září 2018 ve věku
95 let.
Čest jejich památce.
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Vzpomínka
Dne 12. října 2018 uplyne rok ode dne, kdy nás navždy opustil můj manžel, pan Ferdinand
Karlík. Za vzpomínku s námi děkuje manželka Helena s rodinou a švagr Pavel Kafura.

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

KRONIKA zašlých časů
Historie železářství v Malé Morávce.
Vyučený kovář Franz Olbrich založil v roce 1840 v Malé Morávce řetězárnu. Zpočátku měla
jen 10 výhní, vytápěných dřevěným uhlím a vyráběly se zde obyčejné řetězy pro zemědělství.
Majitel závodu sám vystavoval a prodával výrobky na trzích v okolních městech a větších
vesnicích. V roce 1841 odjel Olbrich na zkušenou do Porýní, kde se již tehdy vyráběly řetězy
strojově. Po dvou letech se vrátil domů a hned začal rozšiřovat a modernizovat svůj závod. Ve
druhé polovině 19. století se zvyšovala poptávka po drátu a hřebících. Proto v roce 1963
odjíždí Olbrich znovu do Porýní, kde získal velké zkušenosti pro výrobu tohoto zboží. Po svém
návratu domů začal v závodě vyrábět kromě řetězů také drát, hřebíky, železné nářadí pro
zemědělce a lil i hrnce z šedé litiny. Celý provoz pohánělo 7 vodních kol, hospodárně
umístěných na řece Moravici. Po roce 1908 vystřídala vodní kola silná turbína, také na vodní
pohon. Ale již v roce 1911 byl závod elektrifikován, ale výroba se stále víc specializovala na
řetězy, ale jen do síly 18 mm.
Původní objekty byly dřevěné, od roku 1900 začal syn majitele s přestavbou, jejíž vzhled
zůstal téměř do 70-tých let stejný. V roce 1918 přešla zdejší řetězárna do rukou akciové
společnosti Báňská a Hutní se sídlem v Praze. Největší rozmach závodu byl v letech
1933 - 1936, kdy zde pracovalo na 500 zaměstnanců. Po odsunu německého obyvatelstva
trpěl závod nedostatkem pracovních sil. V této době zde pracovalo asi jen 40 lidí, ale tento
počet se zvyšoval postupným dosídlováním obce.
Koncem roku 1948 byla místní řetězárna přičleněna k národnímu podniku Drátovny a
šroubárny v Bohumíně. Od této doby se závod specializoval hlavně na výrobu těžkých lodních
řetězů, až do síly 55 mm, které se vyvážely do mnoha zemí světa. V roce 1952 se stala
řetězárna v Malé Morávce pobočným závodem Řetězárny v České Vsi u Jeseníku. V roce 1958
byly obě řetězárny v rámci reorganizace podniků přičleněny k Třineckým železárnám.
Výroba řetězů v Morávce definitivně skončila v roce 1967, přešla beze zbytků do České Vsi a
z našeho závodu se stává národní podnik Metaz Metalurgických závodů v Týnci nad Sázavou.
Přechází se na výrobu zápustkových výkovků pro automobilový průmysl, jako jsou např. háky
a panty. V roce 1992 se opět mění název továrny na Ferrum Form,v roce 1995 je podnik
zprivatizován a vzniká akciová společnost Ferrum Form, spol. s r.o.
V 70. a 80. letech pořádal závod Metaz v rámci ROH různé akce pro zaměstnance a rodinné
příslušníky. Pamětníci si jistě vzpomenou na výroční schůze a oslavy MD6, spojené s
pohoštěním a tancem v Klubu Metaz. Pořádaly se zájezdy do Brna na veletrhy, v létě se
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jezdilo na rekreaci na podnikovou chatu na Plumlově. Jednou z těchto akcí byl i zájezd do
bývalé NDR, odkud je i tato fotografie.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalová sezona 2018/2019 začala
Kalendářní podzim ještě nezačal nicméně podzimní část
fotbalové sezóny 2018/2019 již ano. Naší obec reprezentují 3
týmy v okresních fotbalových soutěžích.
Tým starší přípravky po přílivu mladých fotbalistů sehraje v podzimní části 10 zápasů v
okresním přeboru. Změří síly s těmito týmy: Horní Benešov, Břidličná, Sl. Olympia Bruntál
A,B,C, Horní Město, Jiskra Rýmařov, Juventus Bruntál, Krnov A.
Tým starších žáků po odchodu
fotbalistů, kteří již věkem
nespadají do této kategorie
sehraje také 10 zápasů v
okresním přeboru. Soupeři tohoto
týmu jsou Slezské Rudoltice,
Osoblaha, Holčovice, Krásné
Loučky, Stará Ves, Třemešná,
Zátor, Horní Benešov, Karlovice,
Chomýž.
Foto: tým mužů
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Tým mužů se v pozimní části utká s týmy Břidličná "B", Razová, Lomnice, Horní Město,
Milotice nad Opavou, Leskovec, Dětřichov, Rýžoviště, Dvorce. Informace o termínech
domácích soutěžních utkání budou zveřejněny v předstihu na plakátech v místních
potravinách.
Všem hráčům ve všech věkových kategoriích chci popřát mnoho vstřelených gólů a podzimní
část bez zranění.
Milan Pospíšil - Předseda TJ
Pozvánka na zápasy fotbalistů FC Kovárna Malá Morávka

DOMA
III. třída, sk. B - muži

Okr. přebor - st. žáci

Okr. přebor - st. přípravka

22.9. - 15:30 - Horní Město 22.9. - 13:00 - Třemešná
22.9. - 10:00 - SO Bruntál C
6.10. - 15:00 - Milotice n. Op. 6.10. - 13:00 - Karlovice
13.10. - 10:00 - Krnov A
20.10. - 14:30 - Dvorce
20.10. - 12:30 - Krásné Loučky

VENKU
30.9. - 15:00 - Razová
14.10. - 15:00 - Břidličná B

29.9. - 12:30 - Chomýž
29.9. - 10:00 - Horní Město
13.10. - 12:30 - Stará Ves
7.10. - 13:00 - Rýmařov
27.10. - 11:30 - Horní Benešov 20.10. - 11:00 - Juv. Bruntál

Závod FOX ENDURO RACE Morávka ve Ski Areálu Kopřivná
O víkendu 25. a 26. srpna si dali sraz na
Kopřivné příznivci adrenalinové cyklistiky.
Tento závod terénních kol přilákal sportovce
i celé rodiny, takže se mohly zapojit i děti.
Podmínkou bylo patřičné vybavení. Závodilo
se v těchto kategoriích:
RACE - 6 kategorií rozdělených podle věku a
pohlaví, HOBBY - 3 kategorie: muži, junioři,
ženy, GROM (6 - 10 let) a ROOKIE (11 - 14
let).
Tento závod je součástí České Enduro Série
již potřetí v řadě. Bylo připraveno pět
různých erzet (rychlostních zkoušek), které spojují Malou Morávku a Karlov. Měřené úseky
využívaly a kombinovaly stávající tratě na Kopřivné a jedna trať přivedla závodníky do areálu
Myšák. Všechny tratě měly převýšení zhruba 200 m. Celkový okruh závodu byl 25 km.
Zahájení bylo velmi atraktivním prologem, který se jel v sobotu večer na osvětlené sjezdovce.
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Vyznačení a stavbu trati měl na starosti
přední český biker Kamil Tatarkovič. O
zázemí závodu se postaral Ski Areál
Kopřivná. Protože v noci pršelo, trať byla
dost rozbahněná, což ještě zvýšilo
dramatičnost závodu. Na sprchu kol se
stála fronta.
Tento sport vyžaduje speciální vybavení,
které návštěvníkům nabízely stánky
příslušných firem.

MÍSTNÍ AKCE
Karlovský maraton
V sobotu 21. července proběhla v Karlově na
tábořišti již pošesté jedna z oblíbených a už
tradičních akcí - Karlovský maraton, na
který navazuje soutěž v přípravě kotlíkového
guláše. Pro děti byla připravena soutěž malování na asfalt. Na kolech i koloběžkách
závodili dospělí i děti na inline okruhu kolem
tábořiště, ale rekord nebyl překonán.
Odpoledního vaření kotlíkového guláše se
tentokrát zúčastnilo 6 kuchařských týmů. Je
nutno říct, že všechny soutěžní kulinářské
výtvory byly velmi chutné, ale vítěz může být
jen jeden. Letos se stal mistrem v přípravě
kotlíkového guláše pan Jaroslav Lexa se
svým týmem. Cenu pro vítěze v podobě
finančního ocenění sponzorovalo Rekreační
zařízení Kopřivná. Zkrátka nepřišly ani další
účastníci, jelikož každý zúčastněný tým
obdržel nějakou finanční odměnu.

Šest menších porcí guláše všechny
zúčastněné dostatečně zasytilo, ale přesto
bylo možné si zakoupit i další pochutiny a
nápoje, které nabízely stánky s občerstvením.
Výběr z několika druhů piv byl také
v nabídce. Celý den byli návštěvníci
informováni o průběhu i výsledcích soutěží
zkušeným moderátorem TC Praděd panem
Houserem. Pěkný den zakončila svým
vystoupením kapela Modulor, která hrála až
do pozdních hodin.
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Den obce
V sobotu 4. srpna se už po jedenácté sešli naši občané v areálu fotbalového hřiště, aby
oslavili Den obce. Tuto atraktivní akci si nenechali ujít ani mnozí chataři i náhodní turisté.
Jako čestní hosté přišli i letos starostové sousedních obcí a starosta Rýmařova, nechyběla ani
delegace z družební polské obce Walce.
Celodenní program byl zahájen v 9 hodin dopoledne turnajem v malé kopané o pohár starosty
obce
Malá
Morávka,
kterého se zúčastnily 4 týmy.
Na prvním místě se umístilo
mužstvo „Hospůdka u Šina“
z Rudné pod Pradědem,
druhé místo vybojovaly
místní „Vyhaslé hvězdy
Malé Morávky“, třetí byl
„Real mix“opět z Rudné a
věkově nejmladší mužstvo
zase z Rudné „Hobby team“
tabulku uzavíralo.
Ve 14 hodin, po vyhlášení výsledků turnaje a předání cen, vyběhli mezi návštěvníky dva klauni
a lákali děti i dospělé ke hrám a veselé zábavě. Po dětském skotačení přišla na řadu ukázka
výcviku psů. Dva pejsci nám pod vedením své velitelky předvedli, jak jsou poslušní a v čem
všem mohou být prospěšní lidem, např. jako psi asistenční nebo při hledání osob.
O hudební produkci, která se setkala s velkým ohlasem publika, se zasloužila cimbálová
muzika Copak rock band. Následovala soutěž v řezání klády dvoumužnou pilou, do které se
kromě mužských dvojic přihlásily i dvě dvojice ženské. Tuto vůbec ne lehkou disciplínu ještě
ztížilo velké horko, které celé odpoledne provázelo. Nejrychlejší byla dvojice, která se
pojmenovala „Hrabováci“. Z ženských dvojic byly rychlejší „Chalupářky od Kapličky“.
V 16:30 hod. začalo hodinové vystoupení kapely Davida Krause z Prahy, které bylo zlatým
hřebem obecní slavnosti. Od 20 hodin pak hrála skupina Coverband k tanci i poslechu. I když
začalo pršet, stany postavené kolem prostranství a kryté podium poskytly dostatek sucha.
Během celého dne bylo pro
návštěvníky zajištěno různé
občerstvení, prodej suvenýrů,
stánky s jídlem a pitím. Kromě
hlavního programu probíhaly na
vedlejším hřišti
pro
děti
programy doprovodné. Horská
služba napnula přes celé hřiště
visutou lanovku, po které mohly
dobře jištěné děti slaňovat.
Letos poprve na bezproblémový
průběh oslav dohlížela 4 členná
ochranka. Letošní Den obce se
opět vydařil.
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Borůvkové hody
Už posedmnácté u nás 18. a 19. srpna
proběhly Borůvkové hody. O pečlivou
přípravu této už téměř mega akce se
zasloužilo Tréninkové centrum Praděd spolu
s obecním úřadem. Tato slavnost na počest
plodů, které jsou pro okolní lesy typické,
letos přilákala opět velké množství
návštěvníků. Dá se říct, že jich každým
rokem přibývá, což svědčí o čím dál větší
popularitě této akce. Aby byla pro
přijíždějící i ze vzdálenějších míst
atraktivnější a aby ubylo i aut, které zde
potřebují zaparkovat, vyjel 18. srpna ráno speciální „borůvkový vlak“ z Ostravy do Malé
Morávky a večer se pak vracel opačným směrem. K tomuto vlaku byl přistaven autobus,
kterým se pasažéři mohli dostat do centra oslav - k obecnímu parku. Tam bylo připraveno
posezení se slunečníky a množství stánků, které pokračovaly i podél cesty směrem k Rychtě.
Na zastřešeném pódiu vystoupil se svými písněmi a kytarou zpěvák Radim Hykl, kterého
vystřídala mladá kapela Světlo z Havířova. Autobus pendloval z Morávky do Karlova a zpět,
aby mohli návštěvníci hodů navštívit všechny restaurace.
Na milovníky jídel s borůvkami se pořádně
připravilo 11 místních restaurací, restaurace
Na hvězdě a restaurace na vysílači Praděd.
Přestože jídelníček s těmito plody byl pestrý,
nejčastěji si lidé objednávali borůvkové
knedlíky. V pojídání této oblíbené lahůdky se
soutěžilo a to v kategoriích: muži, ženy a
děti. Protože se hledal nejrychlejší jedlík,
dostali soutěžící pro usnadnění konzumace i
nápoj. Knedlíky na soutěž dodala sponzorsky
hospoda U kovárny.
Ještě v neděli pokračoval program od 10 do 16 hodin. Přestože se v sobotu odpoledne
zatáhlo a docela silně začalo pršet, lidé se schovali pod slunečníky nebo deštníky a programu
a zábavě to nijak neuškodilo. Následující
sluníčko vodu rychle vysušilo a tak horké
letní počasí aspoň na chvíli přerušilo
nečekané osvěžení. Letošní velmi teplé
počasí značně urychlilo zrání veškerého
ovoce, tedy i borůvek a to téměř o měsíc.
První borůvky byly zralé už začátkem léta a
v době konání borůvkových hodů byly už jen
na nejvyšších místech a nebylo jich mnoho.
Přesto se restaurace díky předzásobení
vypořádaly
s borůvkovým
menu
ke
spokojenosti návštěvníků. Už se těšíme na
borůvkové hody 2019.
Partnery Borůvkových hodů 2018 byli: Pivovary Lobkowicz, likérka Rudolf Jelínek, české
jogurty Hollandia
Ceny do soutěží věnovali také: FC Baník Ostrava, Slezský FC Opava, Restaurace a chata
Kazmarka, Kopřivná resort pod Pradědem.
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Lesy
Obec Malá Morávka je ze všech stran obklopena lesy. Začíná houbařská
sezóna, i když suché a horké léto není ideální předpoklad větší úrody.
Ale podzim teprve začíná a vydatnější deště mohou růstu hub ještě
pomoci. Komu vlastně lesy, které se rozkládají kolem, patří a jak
vypadaly v minulosti?
Podle písemných záznamů vypadaly lesy v okolí Malé Morávky úplně jinak
než dnes. Nejčastější byly bučiny s jedlemi, kleny a jeřáby, rostla tu hojně i
bříza a osika. Smrk pokrýval jen nejvyšší horské partie. Koncem 17. století
zasáhl do přirozeného vývoje lesa člověk. V okolí Malé Morávky vznikaly hutě a vysoké pece.
K tavení kovů z rud a k vytápění lidských obydlí bylo zapotřebí topivo. Kamenné uhlí dosud
čekalo na své objevení a tak jediným vydatnějším zdrojem tepla bylo dřevěné uhlí. Ve dne i
v noci doutnaly v jesenických lesích milíře, které pohlcovaly stále větší a větší pruhy lesa.
Objevovaly se holiny, o jejichž zalesnění se zprvu nikdo nestaral. Bohatství místních lesů se
zdálo nevyčerpatelné, ale vzrůstající potřebě nestačilo. Aby se dřevná hmota co nejrychleji
obnovovala, byly nakonec na místech vykáceného lesa vysazovány rychle rostoucí dřeviny smrky.
Lesy, patřící do katastru naší obce byly pozemkovými reformami za první
republiky a pak v roce 1949 zestátněny a tak přešly ze soukromého
vlastnictví do majetku státu. Vznikla Správa státních lesů se sídlem
v Malé Morávce, osadě Karlov. V roce 1952 došlo k další
reorganizaci a vzniku Správy lesního hospodářství, které
obhospodařovalo 20 000 ha okolních lesů. V roce 1956 připadly lesy
na katastru obce pod Lesní závod Janovice u Rýmařova. V roce
1968 byly u nás tři polesí: Karlov - vedoucí J. Šplíchal, Malá
Morávka - vedoucí F. Mikulenka a Hubertov - vedoucí V. Král. Dnes
jsou to tři revíry, a to: Hvězda, Karlov a Malá Morávka, úřaduje se v Karlově.
Dnes jsou tyto lesy stále majetkem státního podniku Lesy České republiky, výjimku tvoří asi
50 ha lesa, které jsou majetkem obce. Jedná se o pásy lesa od hřbitova směrem ke škole a v
Karlově je to les nad vlekem Myšák směrem k chatě Roháč.
Ať je majetkem lesa obec nebo stát, volný přístup mají všichni, kteří si chtějí užívat jejich krás
a plodů.

Dobrá práce našich hasičů oceněna
Obecní úřad v Malé Morávce obdržel od ředitele Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje poděkování našim dobrovolným hasičům za jejich přístup a
nasazení při zdolávání požáru mimořádného rozsahu. Toto poděkování rádi zveřejňujeme.
Vážený pane starosto,
ve středu 22. srpna 2018 byl ve 12:53 hod. na Krajské operační a
informační středisko HZS Moravskoslezského kraje ohlášen požár
lesního porostu v lokalitě „Nad Obrázkem", pozemek parc. č. 594 v
k.ú. Janov u Krnova. Lesní porost je v majetkové správě společnosti
Lesy České republiky, s.p. Požár se rozprostíral od jihovýchodního
úpatí přes hřeben hory „Hřebeny" v nadmořské výšce 775 m.
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Na místo události bylo postupně vysláno 33 jednotek požární ochrany, z toho 28
jednotek SDH obcí.
Jednotky požární ochrany po příjezdu na místo události čelily rozsáhlému požáru v
těžce přístupném a strmém terénu. Postupně byly zřízeny po obvodu požáru tři úseky za
nasazení velkého množství technických prostředků a techniky požární ochrany. Po zjištění
zasaženého území a pro následné hašení byla na pomoc vyžádána také letecká podpora
vrtulníku Policie České republiky s bambi vakem. Požární voda byla kyvadlově dopravována
na místo požářiště ze dvou odběrných míst, z obcí Hynčice a Petrovice vzdálených bezmála 8
km od místa požáru. V době požáru byly klimatické podmínky velmi teplé, zároveň výrazně
sušší, s poryvy větru okolo 5 m/s, beze srážek.
Velmi komplikovaného a náročného zásahu se účastnila i Vaše jednotka SDH obce,
kterou zřizujete. Dovolte mi prosím touto cestou poděkovat Vašim hasičům za vysoce
profesionální přístup a enormní nasazení při zdolávání této mimořádné události. Společnými
silami se tak v konečném důsledku podařilo v přilehlých lesních porostech uchránit hodnoty
nemalého rozsahu. Požárem bylo zasaženo lesní území o rozloze cca 6,5 ha.
S pozdravem
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, PhD., ředitel HZS MSK

Zpravodaj vychází 20.9.2018. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 31.10.2018.

