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INFORMACE
Zahájení školního roku 2019/2020
Stojíme na prahu nového školního roku 2019/2020 dostatečně odpočinuti z prázdnin.
Navštívili jsme mnoho krásných
koutů naší vlasti, poznávali jiné
země, pobyli s rodinou a
kamarády. Teď se s chutí
pustíme do práce.
Přivítali jsme nové prvňáčky,
kteří poprvé usedli do školních
lavic - Hynek Babiš, Adam
Danihelka, Leona Macková, Jan
Malík, Anna Mendrok, Sára
Romofová,
Patrik
Romof.
Věříme, že se všem žákům první
třídy, bude ve škole líbit a budou
se do ní stále těšit. Přejeme jim,
aby pro ně učení bylo radostí.
Spoustu zážitků jistě očekávají naši milí páťáci - Vojtěch Babiš, Daniel Danihelka, Štěpán
Matějček, Vojtěch Onderka, Alena Urdová. Také je čeká spousta práce a rozhodování, zda
budou po páté třídě pokračovat na základní nebo střední škole.
Vyučovat budou paní učitelky Barbora Strnadelová (třídní 1. a 2. ročníku), Tereza Oujezdská
(třídní 3. - 5. ročníku), Ivana Glatterová (český jazyk a matematika ve 3. - 5. ročníku) a Alena
Danihelková (tělesná výchova).
Matematická gramotnost je rozvíjena Hejného metodou. Letos s touto metodou postupujeme
do pátého ročníku. Dostali jsme šanci zapojit se do projektu Kolegiální podpory, ve kterém
bude škola dostávat metodickou podporu jak v Hejného metodě, tak i v metodice sdílení
vedoucí k profesnímu rozvoji.
V oddělení školní družiny se
bude o děti starat pan vychovatel
Jan Mecner. V rámci pobytu ve
školní družině proběhnou třikrát
týdně lekce základů oblíbených
sportů, jakými jsou basketbal,
volejbal, fotbal či florbal a
házená. Zkušené trenérky Alena
Danihelková a Tereza Oujezdská
vymyslí a upraví program podle
toho, co jejich malé sportovce
nejvíce baví. Školy zapojené do
projektu
navíc
získávají
materiální vybavení.
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Provozní doba školní družiny je rozšířena o činnost školního klubu. Školní klub je projekt
financovaný z prostředků EU a vstupuje do druhého roku realizace. Je zaměřen nejen na
sportovní aktivity včetně lyžování, ale také na výtvarné, hudební a přírodovědné činnosti dětí.
Smyslem je poskytnout rodičům možnost celodenní péče o jejich děti. Provozní doba školní
družiny a školního klubu je do 16:30 hod.
Ve školní jídelně připravuje obědy paní Zdenka Vargová nejen pro školní strávníky, zároveň
též pro občany Malé Morávky, či klienty Charity Sv. Martina. Systém stravování v českých
školních jídelnách nám může závidět celý svět. Je však potřeba se o něj starat. Proto
podporujeme projekt Zdravá školní jídelna. Snaží se o to, aby byla podávána pestrá, nutričně
vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních pilířů:
vzdělaný personál, informovaný strávník a motivující pedagog.
Přeji naší škole, aby se vytyčené cíle dařilo plnit. Žákům, rodičům a kolegům po celý školní
rok pevné zdraví a mnoho úspěchů.
Ivana Glatterová
ředitelka základní školy

Nový školní rok v mateřské škole
I v naší mateřské škole jsme zahájili 2. září nový
školní rok a všichni věříme, že to bude pro děti,
rodiče i personál rok příjemný a podnětný. V jedné
smíšené třídě máme zapsáno 24 dětí, z toho je 7
děvčat a 17 chlapců, 6 dětí dochází do mateřské
školy poslední rok před vstupem do školy základní.
Zejména vítáme nejmladší nováčky Emičku
Šišmovou,
Elišku
Pavelkovou,
Julinku
Mlčochovou, Jindříška Grolicha, Štěpánka Jurinu
a Teodorka Hálu. Novým i ostatním dětem
přejeme školku plnou pohody, smíchu, zábavy,
poznání a nových přátelství. Organizace mateřské
školy zůstává stejná jako v minulém roce, škola
bude jednotřídní, výchovně vzdělávací činnost
budou zajišťovat dvě pedagogické pracovnice
ředitelka Iveta Vlčková a učitelka Ivana
Cafourková, kterým bude nápomocna chůva Lenka
Cejnková. Paní Lenka Cejnková zastává v naší
škole na zkrácený úvazek také pozici školnice.
Zázemí školní jídelny a kuchyně patří naší paní
kuchařce a zároveň vedoucí školní jídelny paní
Jitce Frčkové. Paní Jitka Frčková završila na naší
škole jeden pracovní rok a my jsme potěšeni jejími
nápady a zájmem o stravování našich dětí.
Celému pracovnímu kolektivu bych chtěla tímto
poděkovat za jejich nasazení a přístup ke svému
zaměstnání.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Organizace školního roku 2019/2020
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začalo ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý
29. října a středu 30. října 2019. Vánoční
prázdniny
budou
zahájeny
v pondělí
23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna
2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 31. ledna 2020.
Týdenní jarní prázdniny pro školy okresu Bruntál byly stanoveny od 9. března do 15. března
2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020 (pátek je
tzv. ostatním svátkem).
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Setkání chatařů a chalupářů
Letní setkání chatařů a chalupářů se v posledních letech stalo
tradičním setkáním, na které zveme nejen naše členy, ale i jejich
rodinné příslušníky a také příznivce a hosty. Tentokrát jsme je
přivítali v restauraci U Bohouše v Karlově dne 10. srpna 2019.
Setkání předcházelo krátké jednání, ve kterém jsme seznámili
přítomné s činnosti výboru za poslední rok a přednesli jsme zprávu
kontrolního výboru, jak nám ukládají klubové stanovy. Loňský rok
probíhal ve znamení stého výročí republiky, ale hlavní naše pozornost patřila říjnovým
komunálním volbám. Pečlivě jsme sledovali přípravy s přáním co nejmenších změn, neboť
spolupráce s obecním zastupitelstvem i s panem starostou byla dlouhodobě budovaná a byla
velmi dobrá. Byli jsme přesvědčeni, že i pro náš Klub bude výhodné pokračování v rozvoji
vzájemných vztahů. K velkým změnám nedošlo. Zastupitelstvo se omladilo, starosta
s převahou obstál a hlavně nové zastupitelstvo pokračuje v trendu rozvoje a obnovy obce.
Mnoho našich požadavků vznesených jako připomínky členů Klubu, bylo v minulosti
uplatněno a realizováno. O tom, ostatně podrobně referujeme v našem Klubovém zpravodaji,
který vydáváme dvakrát ročně a občas i na stránkách Moráveckého zpravodaje, který pozorně
čteme, neboť každé dva měsíce zobrazuje všechno dění v obci. Při této příležitosti je třeba
poděkovat panu Ringlovi, který vtiskl Moráveckému zpravodaji podobu, kterou zachovávají i
úspěšně rozvijí jeho následníci a všichni se těšíme na nové aktuální zprávy i obrázky.
Letošní jednání s panem starostou proběhlo 13. března, na kterém jsme projednali dvanáct
připomínek, které chataře a chalupáře v současné době nejvíce tíží. Ve stručnosti jenom
připomenu ty nejaktuálnější: Pozemní práce na Tribu spojené s úpravami sjezdovek a
zasněžováním mohou být příčinou dopravních kolizí na strmé vozovce, která nemá dostatečný
odvod vody a namrzá. K rozhodnému řešení v této době zatím nedošlo, neboť bude nákladné a
vyžádá si nové projektové řešení. Chodník do horní části Karlova byl dokončen a po
kolaudaci bude předán k užívání. Obecní rozhlas byl údajně opraven, ale ke zlepšení jeho
srozumitelnosti zatím nedošlo a ozvěny znesnadňují poslech. Nový traktor vybavený sypačem
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se osvědčil. Doporučujeme ještě před zimní sezonou proškolit obsluhu, aby bylo její
povinností, tam kde je to možné, se s radlicí vrátit a sníh nahrnutý radlicí odstranit.
Vodovodní řád do horní části Morávky je ve výstavbě a má být dokončen ještě letos. Přípojku
si bude hradit zájemce. Napojení příjde asi na 3000 Kč. Osvětlení Kapličkového vrchu bylo
přesměrováno, aby nerušilo okolí. Předpokládáme, že i prořez proschlých stromů bude také
proveden. Komise životního prostředí podle vznesených požadavků občanů rozhoduje o
vykácení zejména přerostlých nebo nebezpečných stromů. Pokud máte obavy, tak využijte
vegetačního klidu a žádost včas předejte na obecní úřad. Chodník do horní části obce je
v plánu, ale jeho realizace naráží na nerozhodnost památkového úřadu k vydání povolení.
Chodník podél vozovky ve směru na Bruntál požadují naši členové již dlouho a neúspěšně.
Kromě chodníku je nutná oprava i kovového zábradlí, které je zkorodované, nebezpečné a
nefunkční. Zpomalovací radar jistě přispěl ke snížení rychlosti jízdy vozidel přijíždějících do
obce, avšak zcela bezpečno stále není. Chodník by jistě přispěl k bezpečnému pohybu osob
v tomto prostoru. Přeprava k lékaři do Rýmařova je pro občany Morávky zajištována již
dlouho. Pokud se ohlásíte na obecním úřadě včas, můžete jako náš člen také této služby
využít. Oprava věže kostela je naplánovaná na nejbližší dobu. Součásti opravy bude výměna
krovů, krytiny a nové omítky. Návštěvníci naší obce obdivují vnitřní krásu našeho farního
kostela, ale i údržbu místního hřbitova. Pozastavují se však nad vnějším vzhledem, chátrající
zdí a množstvím spadlých pomníků, které pravděpodobně nemají konkrétního majitele. Do
budoucna bude vhodné spadlé pomníky narovnat nebo uklidit, jak se to podařilo již před
mnoha lety. Kontejnery na odpady by měly být unifikované pro celou obec. V horní části obce
jsou kontejnery s otvory, které nevyhovují. Občané jsou ochotni odpad třídit a obec provádí
opravy skladovacích míst, tak by bylo vhodné zajistit i jednotné kontejnery.
Tak to bylo stručné shrnutí projednávaných
připomínek
a
záležitostí
v tomto
roce.
Předpokládáme, že i v dalším období budeme
pokračovat
a
spolupracovat
s obecním
zastupitelstvem. Shodli jsme se na tom i s panem
starostou, kterého jsme pozvali na toto naše letní
setkání. Pozvání přijal a my jsme jej srdečně
přivítali jako vždy, neboť jeho přímé vystoupení
považujeme za poctu pro náš Klub a současně
ocenění naši práce i pro obec. Požádali jsme ho
také, aby krátce pohovořil i o dalších plánech a investicích, které jsou v obci připravované
pro nejbližší dobu a povedou ke zlepšení životních podmínek pro nás i občany obce.
Neopomněli jsme ani tradiční otázku na výstavbu Domu pro seniory. Ta však stále zůstává
nezodpovězená a jen v náznacích. Letní setkání se vydařilo. Sešlo se nás hodně a dobře jsme
se pobavili a také si pochutnali na tradičním chatařském guláši, který pro nás připravil místní
šéfkuchař. Dále jsme měli možnost pochutnat si na sladkostech, které pro nás připravila
jedna naše jubilantka, které jsme za to pozvedli číše k přípitku s přáním pevného zdraví a
štěstí a společně ji zapěli k narozeninám. Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem a uspokojením
z vydařeného přátelského setkání.
Jak jsme uvedli výše, chataři a chalupáři vydávají dvakrát ročně svůj Klubový zpravodaj, ve
kterém seznamují své členy s novými předpisy a také zákony související s chatařskou činností,
upozorňují na zajímavé akce v obci i v okolí, doporučují návštěvy zajímavých míst přírodních
i kulinářských. Každoročně připravují naši členové i zajímavé přednášky, výstavy i vernisáže
zejména v muzeu Kapličkový vrch a v Schindlerově stodole. Upozorňují na zajímavé nové
publikace, a ty pro členy i zájemce zajištují. I tato činnost přivádí do našich řad stále nové
členy. Samozřejmě je naší náplní i osvěta a poznávání. Pro ilustraci vyjímáme z našeho
zpravodaje dva následující články týkající se životního prostředí.

MORÁVECKÝ

STRANA 6

ZPRAVODAJ

ZAKÁŽE STÁT CHATAŘŮM KOUŘÍCÍ KAMNA?
Ministerstvo životního prostředí připravuje nová
pravidla na snižování emisí v ovzduší. Chataři, kteří do
svých druhých příbytků jezdí jen občas, mohou však
zůstat v klidu. Ministerstvo neuvažuje o tom, že by jim
zakázalo topit ve starých neekologických kamnech či
krbech. Stát chce stará čoudící kamna do budoucna
korigovat nikoli zákazem, ale naopak nabídkou dotace
pro ty, kteří si je dobrovolně vymění za kotel nebo
tepelné čerpadlo. Plošné zákazy čmoudících kamen však
i nadále budou moci nařizovat obce. Ty mají od loňského září možnost vydat obecně závazné
vyhlášky, jimiž mohou zakázat spalování vybraných druhů paliv. A to už se chatařů a
chalupářů může týkat. Zatím obec Malá Morávka takovou vyhlášku nevydala. Doporučujeme
proto se spojit s odborníky na vytápění a řídit se jejich doporučením a včas učinit opatření
proti případným postihům. Vždyť i při občasném pobytu na chatě a topení uhlím ve špatných
kamnech může dojít k znečistění ovzduší v širokém okolí. Jediné špatné lokální topeniště
zamoří velkou část vesnice a to i zde v horách.

KOSIT NEBO NEKOSIT?
Travní porosty stále patří mezi klíčové ekosystémy naší krajiny a ještě donedávna byly i
nenahraditelnou součástí zemědělství. Teprve v posledních desetiletích se tráva stala pro
zemědělství hmotou, která je spíš na obtíž. Pro nás chataře a chalupáře to také platí neboť
vzrostlá tráva je synonymem nepořádku a nedostatečné péče o nejbližší prostranství. Louky
vytlačuje posekaný pažit a z dárce života se stal nepřítel, kterého nemilosrdně hubíme.
Zastánci sekání si pořídili nákladnou techniku a nakupují i nezbytné chemikalie nabízené
k účinnému boji s nepřítelem. Vždyť ani děti si v trávě nemohou hrát a ještě mohou chytnout
klíště nebo alergie, stejně jako jejich psí mazlíčci.
V posledních třech letech však přišlo sucho. Krátce a
pravidelně sekané trávníky se proměnily ve vyprahlé
plochy, pažit hlavně ve městech začal žloutnout a na
jejich údržbu bylo třeba mnoho vody, které se také
nedostávalo. Ke slovu se dostali konečně i odborníci,
kteří na nebezpečí marně upozorňovali stejně jako na
nevhodné hospodaření s ornou půdou při opomíjení
účinného zatravnění a zalesňování. Došlo i na „sekáče“.
Vzrostlá tráva ochlazuje, lépe a levně zadržuje vodu,
daří se v ní hmyzu, zajícům i ptactvu a je krásnější než
řepka nebo pažit. A při sečení krásně voní na rozdíl od motorových hlučných sekaček.
Dejme tedy na naše odborníky a začněme u sebe. Cesta k nápravě může být z hlediska
odborného zdánlivě jednoduchá. Nekosit zahrady tak často a na „centimetr“, část zelených
ploch nechat ladem a sekat jen ty části, které opravdu často používáme. Někde vícekrát, někde
jen klasicky dvakrát. Zakládat květné louky. Nebojovat proti plevelu. Zadržená voda na
krásných horských loukách se brzy projeví vůní i květenstvím.
Tak to byla krátká ukázka z našeho Klubového zpravodaje a tečka za naší pololetní činnosti
v roce 2019.
Jiří Jiskra, předseda Klubu chatařů a chalupářů
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2019 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Dušan Klega a Zdeněk Novobilský - 71 let, Josefa Linhartová a Miroslav Hendrych - 72 let,
Otakar Surynek a Stanislav Záhora - 73 let, Anna Valová - 76 let, Júlia Kalábová a Miroslav
Dvořáček - 78 let, Milada Macháčková - 79 let, Vlasta Janečková - 83 let, Gabriela
Kolesárová - 84 let, Julie Glatterová - 86 let, Jarmila Tysková - 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Ivana Cafourková, Květoslava Zahradníková, Karel Bršťák a
Petr Pecha - 55 let, Theodora Klosová a Ladislav Eliáš - 65 let,
František Kocour - 75 let.

„Kulatá výročí“
Ladislava Mendroková a Josef Figura - 70 let, Vladimír
Janečka - 90 let.

Blahopřání k narozeninám

Dne 28. září 2019 se pan Vladimír Janečka dožívá významného životního jubilea, a to
devadesáti let. Klub chatařů a chalupářů přeje svému dlouholetému a zakládajícímu členovi
do dalších let hlavně hodně zdraví a spokojenosti. K blahopřání se připojuje také Obec Malá
Morávka.
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 Ingeborg Partschovou, která zemřela 27. července 2019
ve věku 83 let.
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naší
občankou, paní Helgou Siegelovou, která zemřela 28. července 2019 ve
věku 82 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 12. října 2019 uplynou dva roky ode dne, kdy nás navždy opustil můj manžel, pan
Ferdinand Karlík. Za vzpomínku s námi děkuje manželka Helena s rodinou a švagr Pavel
Kafura.
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Dne 16. října 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho tatínka, pana Jana Marčíka. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děti Jan, Jarmila a Jiřina s rodinami.
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 ZPRÁVY
Fotbalová sezona 2019/2020
V měsíci září začala další fotbalová sezóna. Naši obec v tomto ročníku
reprezentují dvě mužstva.
Prvním je mužstvo mladších žáků, které v této kategorii hraje první
sezonu, takže je čeká mnoho nových zkušeností.
V této kategorii hraje šest týmů dvoukolovým způsobem. Trenéry
mužstva mladších žáků jsou Jakub Krejčí a Milan Pospíšil.
Druhým mužstvem je mužstvo mužů, které chce v nové sezoně
atakovat přední příčky. V této soutěži hraje deset týmů. Trenéry mužů jsou
Vít Pavelka a Zdeněk Šaffa.
Pozvánka na fotbal
Mladší Žáci
11.9. 16:00 Vrbno - M. Morávka
14.9. 11:00 Lichnov - M. Morávka
21.9. 10:00 M. Morávka - Juventus Br.
28.9. 11:30 Zátor - M.Morávka
5.10. 10:00 M. Morávka - Vrbno
12.10. 9:00 M. Morávka - Zátor
17.10. 16:00 Juventus Br. - M. Morávka
26.10. 10:00 M. Morávka - Lichnov
2.11. 12:00 Široká Niva - M. Morávka

Muži
21.9. 16:00 M. Morávka - Leskovec
28.9. 14:00 Zátor - M. Morávka
5.10. 15:00 M.Morávka - Nové Heřmínovi
12.10. 15:00 Ryžoviště - M. Morávka
19.10. 14:00 M. Morávka - Dvorce
26.10. 14:00 Dětřichov - M. Morávka
2.11. 14:00 M. Morávka - Horní Město
9.11. 13:30 Razová - M. Morávka

Do nové sezony přeji hráčům co nejvíce vstřelených gólů a co nejméně zranění.
Milan Pospíšil - předseda TJ
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MÍSTNÍ AKCE
Karlovský maraton a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
Oblíbenou letní akcí, pořádanou obcí Malá
Morávka letos už po sedmé, je celodenní
zábavná sobota na tábořišti v Karlově.
V příjemném přírodním prostředí začala od
10 hodin „Melounová mela“ - turnaj
v petangue. Přihlásili se dospělí i děti a
vytvořili věkově smíšená družstva po 4
hráčích. Zapisovaly se plusové a mínusové
body jednotlivých hráčů a tak byl sestaven
žebříček úspěšnosti. První tři nejlepší dostali
meloun - tentokrát jen ten zelený. A hned po
předání cen prvního klání už byli na startu
připraveni nejmenší borci na svých
odrážedlech. Vyrazili na trať, ti úplně
nejmenší za doprovodu jednoho z rodičů.
Posledního závodníka přinesla do cíle
maminka v náručí i s odrážedlem. Na
improvizovaném stupni vítězů byl trochu
problém je tam chvíli udržet. První dvě místa
patřila bratrům Jakubovi a Ondřejovi
Kramerovým třetí dojel Matyáš Majdanica.
V poledne předvedl až akrobatickou exhibici
na kolečkových bruslích Radek Houser. A
přesně ve 14 hodin byl odstartován
Karlovský maraton - štafeta pro kola,
koloběžky a kolečkové brusle pro závodníky
všech věkových kategorií. Někteří závodníci
objeli okruh kolem tábořiště i několikrát.
Bylo nutné, aby po součtu bylo ujeto celkem
42 km a 195 m. Do tohoto závodu se zapojilo
49 nadšenců a uvedenou vzdálenost ujeli za

2 hod. a 8 min. Nebyl sice překonán rekord,
ale i tak to byl pěkný výkon.
Následně bylo zahájeno vaření kotlíkových
gulášů, letos na rekordních devíti
stanovištích. Svědčí to o stále větší oblibě a
věhlasnosti, protože kromě místních už
zkušených kotlíkářů se vaření zúčastnili i cizí
kuchaři z Janovic, Šumvaldu a Olomouce.
Zatím co se topilo pod kotlíky a tunily se
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guláše, probíhaly další zábavné hry.
K dispozici byly 4 koloběžky, které si mohli
zájemci vypůjčit a vyzkoušet si, kdo z nich
bude první v cíli. Pro děti byly připraveny
křídy, aby mohly na asfalt vytvořit svá
umělecká díla, která potom odborná porota
vyhodnotila. Během celého dne si mohli
návštěvníci zakoupit ve stáncích nejen
občerstvení, ale např. voňavá mýdla nebo
ručně pletené čepice.
Přesně
v 18.30
došlo
k ochutnávce
připravených gulášů. Za 100 Kč dostali
hladoví zájemci misku, lžičku a kartičku s devíti čísly a mohlo začít ochutnávání a hodnocení.
120 lístků bylo tentokrát vyprodáno za
pouhých 10 minut. Každý kotlík měl své
číslo, která po obdržení vzorku guláše
vydávající přeškrtli. Chleba a cibuli si každý
přidal podle potřeby a chuti. Faktem je, že
devět vzorků guláše zasytilo i ty největší
hladovce. Po hodině, která taktak stačila na
obejití všech stanovišť, napsal každý na
kartičku jedno číslo - guláše, který mu nejvíc
chutnal. Potom byla čísla sečtena a
vyhlášeno pořadí.

Nejvíce chutnal guláš, který uvařili Batlíci
z Janovic, druhé místo získali Tři veteráni
z Malé Morávky a třetí nejúspěšnější byl
guláš Olomoučáků. I když každý guláš byl
trochu jiný, všechny byly dobré a tak patří
pochvala i všem ostatním kuchařům. Byli to
Holba Team, Bojler Team, Draci, Obec
Šumvald, Olomoučáci a Prosper. Všichni

obdrželi modrá trička - sponzorský dar
Prosperu a finanční příspěvek. Dalšími
sponzory byla obec Malá Morávka a Ski
areál Kopřivná.
Za příjemného letního počasí si návštěvníci
užili hezkou sobotu na tábořišti v Karlově.
Od 19 hodin hrála kapela Modulor, program
pokračoval taneční zábavou až do brzkých
ranních hodin.
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Den obce Malá Morávka
Areál fotbalového hřiště FC Kovárna se stal
i letos místem, kde se 3. srpna jako každou
první sobotu v tomto letním měsíci uskutečnil
už 13. Den obce. Dopoledne proběhl turnaj
v malé kopané o pohár starosty, tentokrát se
utkaly čtyři týmy. Ve 13:30 nejdříve starosta
Ondřej Holub zahájil slavnost a přivítal
přítomné občany a návštěvu z polské
družební vesnice Walce s novým starostou
Markem Smiechem, který také přítomné
pozdravil. A hned potom byly vyhlášeny
výsledky turnaje. Na stupních vítězů
nastoupili hráči v tomto pořadí: Za první
místo si pohár starosty odnesli fotbalisté
z Jiříkova u Brna. Druzí byly Vyhaslé hvězdy
z Malé Morávky, třetí příčku obsadilo
mužstvo z Rudné pod Pradědem a
bramborová medaile připadla nejmladším
hráčům, kteří si dali název Sigmička.
Ve 14 hodin následovala klaunská show
Jožina a Gábiny, do které zapojili i malé
diváky. I když závěr klauniády díky dešťové
přeháňce proběhl pod stanem, tentokrát se
opravdu povedla. Byla veselá a vtipná. Za
chvíli, už za slunného počasí, pokračoval
program vystoupením cvičitelky se psem.
Proměnlivé počasí návštěvníky neodradilo,

stále přicházeli místní i cizí. Uprostřed
uvolněného prostranství mezi stany tak
mohli obdivovat nejdříve „dog dancing“a
hned potom jsme obdivovali šikovnost pejska
při chytání talíře frisbee.
Dále zahrála kapela Katapult revival známé
skladby. Vystřídali ji naši nejmenší občánci
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ze školky, kteří nám předvedli svoje vystoupení se skateboardy.
Následovala pro diváky i přihlášené borce
atraktivní soutěž v řezání dřeva dvoumužnou
pilou. Před podium byla umístěna koza
s kládou a mohlo se začít. Svoji sílu a
zručnost si chtělo vyzkoušet dost velké
množství dvojic, které si dávaly různá jména:
Kůrovci,
Hernajs,
Ajeto,
Zemědělci
z Věrovan, Bernard Team, Karlováci,
Vlčáci, Marek Team, Slatiňáci. I když se
řezalo dvoumužnou pilou, přihlásily se do
soutěže i tři ženská družstva a tři dvojice
chlapců do 15 let. Protože se zapojili i hosté
z Polska, byla to vlastně mezinárodní soutěž.
Nejrychlejší byli Vlčáci, kterým se podařilo
uříznout kolečko z polena za 24 sekund. O
něco pomalejší byli Karlováci s časem 25
sekund. A třetí nejrychlejší s časem 26
sekund byla dvojice Ajeto. Umístění
ženských dvojic dopadlo takto: 1. Walce
Team jen 27 sek., 2. Karlov I. - 39 sek. a 3.
Masařky s časem 41 sekund. V chlapecké
kategorii byl nejrychlejší Franta a Tomáš,
druzí byli Martin a Vojta a třetí nejmladší
Lukáš a Mates. Mezinárodní dvojice starostů
Morávky a Walce bohužel pořadí prvních tří
neohrozila.
Pak už se na podiu objevil Rock and roll
band Marcela Woodmana z Ostravy, který
zde hrál na Dnu obce už před třemi lety.
Známé hity v jejich podání a s jejich
vtipnými texty byly zlatým hřebem
odpoledního programu.
Během celého dne si návštěvníci mohli
v mnoha stáncích zakoupit různé občerstvení
a kulinářské speciality. Opékaly se klobásy a
makrely, smažily se Langoše a brambůrky,
točila se cukrová vata i pivo. Další stánky
nabízely hračky, ozdoby, suvenýry i pletené
výrobky. Děti si nechávaly pomalovat
obličeje krásnými výtvory, které si sami
vybraly z nabídky. O kousek dál zase děti
barvily drobné figurky, které si pak mohly
odnést.
Hasiči zase přistavili své moderní auto, ve
kterém si mohli zájemci prohlídnout veškeré
vybavení, které mají při zásahu k dispozici.
Na taneční zábavě vyhrávala od 20 hodin
hudební skupina Peter Band.
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Borůvkové hody 2019
Brusnice borůvka - to je celý název rostliny,
díky které se 17. a 18. srpna už po osmnácté
konaly v naší obci hody. Je vědecky
doloženo, že borůvky opravdu podporují
kvalitu zraku a zároveň slouží jako prevence
při potížích se zrakem. Jsou proto součástí
mnohých přípravků zlepšujících ostrost
vidění a prevenci šedého zákalu. I když plody

borůvkového keříku jsou oblíbenou potravou
už od prehistorických dob, zprávy o jejich
léčebném využití pocházejí až ze 16. století.
Sušené plody borůvek nebo listy se po staletí
používaly při různých chorobách, např.
kurdějích, infekci močových cest a při
ledvinových kamíncích. Tyto modré plody se
osvědčily i jako lék proti průjmům, příznivě
působí na cévní stěny, dezinfekčně při zánětu
ústní dutiny a hrtanu, a navíc jsou moc
dobré, i když nám pusu obarví namodro.
Jejich obliba je důkazem toho, že se

každoročně zvyšuje počet návštěvníků
Borůvkových hodů v Malé Morávce, jejichž
pořadatelem je Obec Malá Morávka a TC
Praděd.

Už od brzkého sobotního rána začaly v
parku a v nejbližším okolí vyrůstat stánky
prodejců. Podium pro vystoupení kapel a
stoly s lavicemi a přístřešky pro návštěvníky
už byly připraveny, stejně jako borůvkové
menu v místních restauracích. Letos se do
akce Borůvkové hody zapojilo 15
provozoven, z toho 12 přímo v Morávce a
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Karlově. Byly to restaurace: U Kovárny,
Andělka, Na Rychtě, Pod Kapličkou, U
Kazmarky, Na Hvězdě, Hamříkova stáj,
Penzion Ella, Pizzerie Praděd a hotely:
Brans, Karlov, Kopřivná, Kamzík a Sauna.
Ve všech se čepovalo borůvkové pivo.
Za příjemného letního počasí už od rána
přijížděli návštěvníci auty, autobusy, občas
bylo slyšet i zahoukání vlaku z Bruntálu,
který je letos o prázdninových víkendech
v provozu. Hlavní parkoviště pro auta bylo
zase na louce pod Rychtou, jinak stála auta
všude, kde to bylo možné. Do Karlova a ke Kopřivné jezdil zdarma v pravidelných intervalech
autobus. První zastávka byla u parku. Tam pořadatelé soustředili hlavně ty stánky, jejichž
nabídka přímo souvisela s borůvkami. Prodávalo se borůvkové pivo, čepované do
ekologických plastových kelímků s logem
Borůvkových hodů a znakem obce, které
byly zálohované částkou 50 Kč nebo si ho
zákazník mohl ponechat jako suvenýr.
V další borůvkové nabídce byly koláče,
buchty, marmeláda, čatní, víno, pálenka a
další. V dalších stáncích pak bylo možno
koupit různé zboží, rukodělné a řemeslné
výrobky a cukrovinky. Děti se bavily
v dílničkách, ve střelnici, nechávaly si
pomalovat tvář nebo sami barvily sádrové
figurky.
Moderátor Boris Keka seznamoval během celého dne
přítomné s programem, organizoval soutěže v pojídání
borůvkových knedlíků, které dodala sponzorsky
restaurace U Kovárny. V poledne přivítal starosta obce
Ondřej Holub návštěvníky hodů, poděkoval sponzorům,
kterými byly pivovar Černá Hora, Hornbach a
Moravskoslezský kraj. Přivítal i náměstka hejtmana pana
Jana Krkošku, který také přítomné pozdravil.
Od 13 hodin hrála kapela Černá Kočka, po ní vystoupili
muzikanti z Jihoafrické republiky Gerald James Clark,
potom zahrála olomoucká kapela The Slobs. Ve 20 hodin
se
představila ostravská kapela Easy Steps, po
ní vystoupila se svým hudebním programem
skupina Světlo z Ostravy.
V neděli bylo stále možné prohlídnout si
zboží nebo koupit u stánků, ale návštěvníků
bylo už méně. Borůvky na prodej byly letos
k mání i druhý den hodů, na rozdíl od
loňského roku, kdy byla úroda daleko nižší.
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Setkání historických veteránů Trofeo niké
Ve dnech 5. - 8. září se uskutečnil už 20.
ročník setkání krásných starých aut,
vyrobených do roku 1945 a jejich příznivců,
ale jízdy se zúčastnila i auta o něco mladší.
Mottem akce je „Zpomal a rozhlédni se“a to
nejen po těchto nablýskaných automobilech,
ale i po krásách Jeseníků, kterými trasa
vede. V letošním roce byly k vidění zejména
předválečná auta, nejstarší z roku 1912, ale
i řada světových značek, která umožní
divákům
sledovat
technický
vývoj
automobilů od období před 1. světovou
válkou až do 70. let minulého století. Navíc
každý návštěvník, který přijde ustrojený
v prvorepublikovém stylu, se může zapojit do
soutěže o pobytové poukazy partnerů akce.

Své zázemí měli účastníci v Horském hotelu
Kopřivná, Neptun a Brans v Malé Morávce.
V tomto 20. ročníku se uskutečnily zajímavé
a nové výjezdní etapy za poznáním a
zábavou a se sobotním tanečním večerem.

Tento poznávací výlet začal v pátek 6. září
v Ostravě, odkud směřoval na Hlučín,
Kravaře, Opavu, Bruntál, Valšov až do Malé
Morávky. Druhý den navštívili Bruntál a
Slezskou Hartu a v neděli 8. září byla na
řadě Karlova Studánka, Kopřivná v Malé
Morávce a Ludvíkov.
Akce Trofeo niké se konala pod záštitou
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje
pana Jana Krkošky.
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Houby rostou
Končí další horké léto, které bylo chudé na
dešťové srážky. Teprve koncem srpna přišly
noční bouřky, které vylepšily vláhový deficit
a konečně začaly růst houby. Nejen praváci
a suchohřiby, ale i klouzci, ryzci, babky,
bedle a další. Poslední prázdninový týden
jsme potkávali s plnými košíky nejen místní,
ale houbovou úrodu si užívali i chataři a

chalupáři. Po dobré úrodě borůvek lákají do
lesů i houby. Kromě přímé konzumace ve
formě smaženice, polévky nebo omáčky, lidé
houby nejčastěji suší nebo nakládají do
octového nálevu. Chladnější a deštivější
začátek září snad prospěje růstu i dalším
podzimním houbám, jako jsou suchohřiby a
václavky.

Policejní zápisník
Krádeže peněženek
Rýmařovští policisté prověřovali dva případy krádeží peněženek a to v jednom případě
z nezajištěného vozidla zaparkovaného na oploceném pozemku chaty v Malé Morávce a druhý
případ v Karlově pod Pradědem, kde měl pachatel vniknout do nezajištěné chaty.
K události došlo v době od 26. do 27. 7. 2019 v Malé Morávce na oploceném pozemku jedné
z rekreačních chat. Pachatel vnikl do nezajištěného vozidla a odcizil peněženku. V ní se
nacházela hotovost 7 500 korun, doklady, platební karty. Způsobená škoda činí 11 500 korun.
V Karlově pod Pradědem vnikl pachatel v průběhu dne 27. 7. 2019 do rekreační chaty a
v prvním poschodí odcizil značkovou peněženku. V ní se nacházela hotovost 2 tisíce korun,
doklady, platební karty. Způsobená škoda činí 24 tisíc korun.
Jak se chovat při nálezu munice
Nálezy munice, především z období druhé světové války, nejsou nijak ojedinělé a proto je
zapotřebí připomenout, že nejen při nálezu munice, ale i v případě podezření, že se o munici
může jednat, je nutné chovat se velmi obezřetně a neprodleně přivolat policisty.
Současně je potřeba mít na paměti základní bezpečnostní pravidla:
- po přivolání policistů se snažit zajistit místo, aby do blízkosti nálezu nevstoupily další
osoby,
- v žádném případě na předmět nesahat, nesnažit se s ním jakkoliv manipulovat,
- vyčkat příjezdu policistů a následně respektovat jejich pokyny.
Zpravodaj vychází 16.9.2019, příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.11.2019.

