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INFORMACE
Zahájení školního roku 2020/21 na ZŠ Malá Morávka
Do chladného a deštivého rána se probudili
1. září školáci, aby se v 8. hodin sešli
v místní základní škole. Po dlouhých
prázdninách a domácím vyučování se už
všichni těšili do školy. A těšily se i paní
učitelky a rodiče žáků a všichni doufali, že
už nic neohrozí pravidelnou a bezrouškovou
školní docházku. Naše škola s malým počtem
žáků ve třídách i družině a v prakticky
bezkoronavirové zóně k tomu má všechny
předpoklady.
Slavnostní zahájení proběhlo netradičně na chodbě v přízemí. Na schodišti seděli žáci 2. - 5.
ročníku na papírových krabicích, které se při
úvodních písních proměnily v bubny. Jejich
zpěv doprovodil na klávesy pan učitel
hudební výchovy Jan Mecner, který zahrál
také naši státní hymnu. Následoval hlavní
proslov paní ředitelky Ivany Glatterové, ve
kterém přivítala děti i rodiče a zvláště
prvňáčky, kterými jsou Ondřej Lukeš,
Mikuláš Radvak a Tomáš Skokan. Třídní
učitelka prváků paní Barbora Strnadelová je
ověnčila pamětní šerpou, podobnou jen
v jiné barvě a s jiným nápisem dostala i
žačka pátého posledního ročníku Beata
Macková. Po zdravici starosty pana Ondřeje Holuba se děti odebraly se svými učitelkami do
tříd. Druhou třídu bude mít v tomto školním roce jako třídní paní učitelka Tereza Oujezdská.
Ve školní družině je stále vychovatelem Jan Mecner, v kuchyni kraluje paní kuchařka Hana
Tomanová.
V odpoledních hodinách mohou děti
navštěvovat zájmové kroužky, které jsou už
třetí rok hrazeny z projektu Školní klub.
V pondělí nejdříve budou děti podle dětské
kuchařky vařit zdravá jídla pod odborným
dohledem kuchařky školní jídelny paní
Tomanové, později si v kroužku keramickém
vyrobí různé užitečné nebo dekorativní
předměty, kroužek povede paní učitelka
J. Holubová. V úterý jsou kroužky florbalu a
hudební, které vede pan vychovatel
J. Mecner. Kroužek angličtiny pro 1. a 2.
třídu má na starosti paní učitelka
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T. Oujezdská. Středa je vyhrazena pro
lyžování, mimo zimní období bude
nahrazeno kondičním cvičením. Ve čtvrtek
jsou na programu deskové hry a stolní tenis,
opět s J. Mecnerem.
Hned na začátku školního roku se začala
budovat na školní zahradě přírodní učebna,
která se bude skládat z několika částí.
Dominantu bude tvořit indiánské Tee-pee,
dále tam bude Bobří hráz a pozorovatelna,
kde bude umístěn srážkoměr a vodoměr,
ptačí budka a dřevěné informační tabule.
Lehký přístřešek bude postaven se 6 sloupky a stanovou plachtou na zastřešení. Součástí
budou lavice, rozkládací stoly a zahradní lehátka. Vrbová stavba bude sloužit jako herní
prvek. Na bylinkovém záhoně poroste meduňka, máta, šalvěj, tymián a další bylinky, které
budou žáci využívat v kroužku vaření. Součástí zahrady bude i kompostér. Tyto venkovní
prostory školy budou využívány v rámci
výuky a zájmových činností. Je to realizace
projektu s názvem Zahrada v přírodním
stylu pro ZŠ Malá Morávka, na kterém se
finančně podílí 85 % Státní fond životního
prostředí ČR.
V minulých školních letech bylo zvykem
pořádat některé akce školy společně
s okolními malotřídkami, ale kvůli zdraví
dětí a zachování bezkoronavirového
prostředí se zatím od těchto aktivit ustupuje.
Přejeme všem žákům i učitelům hladký průběh školního roku 2020/2021.

Nový školní rok v mateřské škole
MATEŘSKÁ ŠKOLA MALÁ MORÁVKA OKRES BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Základní provozní podmínky MŠ Malá Morávka po dobu
trvání epidemiologických opatření platné od 1. 9. 2020
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Rodiče, děti, zaměstnanci a ostatní návštěvníci



Při cestě do školy a ze školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná
epidemiologická pravidla chování stanovená krizovými opatřeními v ČR.
Rodiče dětí ihned nahlásí ředitelce školy případnou změnu svých kontaktů (telefonní
číslo, email).
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Rodiče a ostatní návštěvníci školy se
zdržují v prostorách školy nezbytně
nutnou dobu.
Po vstupu do budovy školy provedou
rodiče, zaměstnanci a ostatní
návštěvníci dezinfekci rukou.
Každé dítě je vybaveno jednou
rezervní rouškou pro případný náhlý
výskyt covid -19.
Do mateřské školy se přivádějí děti
jen v dobrém zdravotním stavu, bez
příznaků virového infekčního onemocnění (kašle, rýmy, zvýšené teploty, bolesti v krku,
náhlé ztráty chuti a čichu, průjmu, bolesti svalů, bolesti hlavy či jiných příznaků akutní
infekce dýchacích cest).
Děti, zaměstnanci MŠ, rodiče a
ostatní
návštěvníci
roušky
v prostorách školy nosit nemusí.
Neprodleně po příchodu do školy po
převlečení a přezutí si musí děti i
zaměstnanci důkladně umýt ruce 20
až 30 sekund teplou vodou a mýdlem.
Škola
průběžně
dětem
i
zaměstnancům školy zdůrazňuje
zásady osobní a respirační hygieny
(jednorázové kapesníky, jednorázové ručníky, desinfekce povrchů apod).
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Organizace školního roku 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začalo ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
29. října a pátek 30. října 2020. Vánoční
prázdniny
budou
zahájeny
ve středu
23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna
2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 29. ledna 2021.
Týdenní jarní prázdniny pro školy okresu Bruntál byly stanoveny od 1. února do 7. února
2021.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2021 (pátek je tzv.
ostatním svátkem).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
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Chataři a chalupáři pracovali navzdory koronaviru
Předsilvestrovské setkání bylo poslední větší akcí
Klubu, která se uskutečnila tentokrát v hospůdce
na Kazmarce v Karlově. Sešlo se nás mnoho a
dobře jsme se bezstarostně pobavili a popřáli si,
jako každoročně šťastný nový rok, aniž bychom
tušili, co nás v tom budoucím roce 2020 čeká.
Před tímto setkání jsme vydali Klubový zpravodaj,
jako shrnutí činnosti výboru za uplynulý půlrok, ve
kterém jsme upozornili na blížící se přechod
televize na digitální vysílání a také na rekonstrukci
věže farního kostela a instalaci pozlacené kopule, která je nyní krásnou dominantou obce.
Počátkem roku, jako každoročně, jsme s obcí podepsali darovací smlouvu na údržbu
lyžařských běžeckých tratí a zaslali jsme děkovný dopis na moravskoslezský kraj, který
každoročně poskytuje obci dotaci na tuto činnost. Třeba poznamenat, že o údržbu běžeckých
tratí se stará kolektiv obětavých pracovníků za každého počasí, a za náš Klub mezi ně patří
také Ing. Petr Hartmann, který zajišťuje to nejdůležitější - peněžní prostředky od dárců,
kterými jsou i naši členové, ale hlavně majitelé větších nemovitostí, hotelů a penzionů a
převážně příznivci zimních sportů. Do našich řad jsme přijali další nové členy tak, že v Klubu
je zaevidováno 139 členů, jak nás informoval na schůzi výboru dne 29. února 2020 jednatel
Klubu Ing. Jiří Široký. A to byla také poslední schůze před pandemii, která dlouhodobě
narušila naší veřejnou činnost.
Bylo omezeno cestování a také osobní styk, což nám značně komplikovalo práci. Podřídili
jsme se novým podmínkám a hlavně nařízením ministerstva zdravotnictví. Pro naše členy jsme
připravili informaci o koronaviru a požádali jsme je o omezení cestování na chaty a chalupy
a o respektování všech doporučení a nařízení zdejšího obecního zastupitelstva. Jediná místní
prodejna potravin, která je zaplněna regály neumožňuje dodržovat požadované odstupy, což
byla i naše připomínka na jednání se starostou v srpnu. Nejohroženější byly prodavačky
vystavené celou tu dobu styku se zákazníky. Dopadlo to dobře, neboť v celém okolí nebyl
zaznamenán pozitivní případ nakažení. Doufejme, že tomu bude tak i s přicházející druhou
vlnou, i když je dnes patrné rozvolnění při dodržování zásad ochrany a návštěvnost naší obce
enormně vzrůstá.
V našem Klubovém zpravodaji vydaném koncem srpna jsme přetiskli článek z Moráveckého
zpravodaje „Slovo starosty obce k době koronaviru“ a myslíme, že je nezbytné i v této době
dodržovat zvýšená hygienická opatření a udržovat ostražitost. Po
čtyřměsíční pauze, se sešel výbor Klubu 25. července a na základě
rozhodnutí obce o zrušení tradičního „Dne obce“ rozhodl také o
zrušení Letního setkání chatařů a chalupářů a odložení členské
schůze na konec letošního roku. Jedinou akci, kterou jsme v této
době podpořili, byla vycházka přírodou pořádána našim členem
Mgr. Igorem Hornišerem v sobotu 22. srpna 2020 nazvaná “Po
důlních dílech Malé Morávky“. Pěkné počasí, poutavý výklad o
historii dolování v Malé Morávce podaný v širších souvislostech a vlastní prohlídka dvou
důlních lokalit se setkala s velkým zájmem veřejnosti i členů našeho Klubu. Účastníci se již
dnes těší na přislíbenou vycházku v příštím roce a nám nezbývá než poděkovat Igorovi a jeho
rodině za takovou akci. Pro houbaře a náhodné návštěvníky platí, že vstup do důlních děl a
propadů je hazard se životem!
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Jak jsme uvedli výše, jednání se starostou obce se konalo dne 13. srpna 2020. Seznámili jsme
jej s naší omezenou činností v době karantény a požádali o projednání připomínek našich
členů týkajících se prací prováděných na Tribu, vodovodního řádu do horní části Morávky,
chodníku do této části obce. Upozornili jsme na nebezpečný úsek cesty na výjezdu na Bruntál
a na nefunkční radar a zkorodované zábradlí kolem Volského potoku. Zmínili jsme
problematiku se samoobsluhou. Seznámili jsme jej se stížnosti občanů na neochotu některých
řidičů autobusů umožnit přepravu na navazující vlakové spoje pro nedostatečnou kapacitu.
Informovali jsme o požadavku občanů na dobudování kanalizační větve pod farou a na
nutnou opravu opěrné zdi u kostela. Starosta nás seznámil s investičními záměry obce pro
nejbližší období a s problémy při dokončování plánovaných akcí. Další jednání plánujeme
koncem roku, abychom mohli členy Klubu informovat v našem Zpravodaji.
Jiří Jiskra, předseda Klubu chatařů a chalupářů

Nápor turistů
Letní prázdninové měsíce, kdy se nedoporučovalo
cestovat za hranice, si občané naší republiky
užívali rekreaci doma. Bylo to znát i tady. Hlavním
lákadlem turistů, kteří se rozhodli přijet do
Jeseníků, byl tak jako každý rok Praděd. Všechna
parkoviště i přilehlé cesty byly zaplněny
parkujícími auty. Už deset let monitoruje Správa
CHKOJ návštěvnost deseti nejnavštěvovanějších
míst Jeseníků a návštěvnost Pradědu je na prvním
místě. V loňském roce tam vystoupalo rekordních
204 209 lidí. V letošním létě, kdy byly Jeseníky
turisticky přetíženy, lze očekávat ještě větší účast.
Vrchol Pradědu patří do katastru obce Malá Morávka. Leží na staré zemské hranici Moravy a
Slezska. Nachází se tam hraniční kámen z roku 1721, označující spojnici tří sousedních
panství. Je na něm kříž Řádu německých
rytířů, mitra vratislavských biskupů a
žerotínský lev, znak velkolosického panstva.
Dnes stojí na Pradědu rozhledna
s vysílačem, která se začala stavět v roce
1969 (Pozn.: Na konci tohoto zpravodaje je
historická
fotodokumentace
z výstavby
vysílače). Je vidět od Rýmařova i od
Bruntálu a připomíná kosmickou raketu,
připravenou ke startu. Před ní tam stála
rozhledna kamenná, postavená v letech 1904
- 12 v romantickém duchu gotického hradu. Po válce se o věž nikdo nestaral a tak v důsledku
nevhodného stavebního materiálu, vlivem počasí a také přičiněním vandalů chátrala a v roce
1959 se zřítila. V roce 2012, ke 100. výročí její stavby, byla v Německu v Durynském lese na
vrchole Wetysteinu zásluhou původních obyvatel postavena její zmenšená kopie.
Až pomine hlavní nápor návštěvníků, zajděte si i vy na Praděd, nechte se vyvézt výtahem
nahoru, rozhlédněte se po okolí a pochopíte, proč je toto místo naší obce tak vyhledáváno
turisty.
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Vrtulník s kosodřevinou nad Karlovem
Obyvatelé a návštěvníci Karlova mohli
sledovat vrtulník, který dovážel na
parkoviště spoustu kleče, kácené v těchto
dnech podél hřebenové trasy na Vysoké
Holi. Hromady borových větví se táhly
několik stovek metrů a z těchto
nepřístupných míst byl vrtulník jediná
možnost jejich transportu. Denně tak
skupina dřevorubců z Rožňavy zlikviduje asi
tři kubíky. V rámci současného projektu mizí
kleč z plochy asi 4 hektary, což odpovídá ploše Václavského náměstí v Praze. I tak se jedná
jen o zlomek celkové plochy kosodřeviny v Jeseníkách.
Borovice kleč se stala v Jeseníkách předmětem vleklého sporu mezi ochranáři a lesníky, resp.
Správou CHKOJ a Lesy ČR. Podle ochranářů je zde kleč nepůvodní a má negativní vliv na
vysokohorskou faunu a flóru - tedy na tu původní. Lesy ČR zase vyzdvihují její
půdoochrannou a krajinotvornou funkci a zásadně nesouhlasí s plošným odstraňováním
klečových porostů. Minulé generace lesníků přistoupily k výsadbě kleče v místech horní
hranice lesa z důvodů ochrany a stabilizace lesních porostů, které byly výrazně poškozeny
pastvou dobytka na horských loukách. Dalším argumentem je, že porosty kosodřeviny jsou
v těchto
místech
všemi
generacemi
návštěvníků již vnímány jako nedílná součást
zdejší malebné krajiny. A že se kleč stále
šíří? V naprosté většině se svým růstem
pouze zahušťuje, mimo hranice původních
výsadeb se šíří jen výjimečně. Jako rizikové
je odstranění kleče zejména na svažitém
terénu s nestabilním podložím, kde by za
prudkého deště snadno došlo k sesuvům
půdy.
Takže nám nezbývá doufat, že prořezávka kosodřeviny bude jen v rozumné míře a na
správných místech. Tomuto tématu se věnuje i následující rozhovor s Mgr. Petrem Šajem,
vedoucím správy CHKO Jeseníky.

Rozhovor s vedoucím SCHKO Jeseníky - Mgr. Petrem Šajem
Začátkem září 2020 probíhala letecká přeprava vykácené kleče z Vysoké Hole a Velké
kotliny, na parkoviště v Karlově pod Pradědem. Můžete nám prosím vysvětlit cíl a smysl
realizovaných opatření?
Borovice kleč je u nás v Jeseníkách nepůvodním druhem, který si zde člověk vysadil z důvodu
zamezení pádu lavin a zvýšení horní hranice lesa. Zalesňování klečí v okolí Pradědu a Vysoké
Hole se provádělo především v letech 1889 - 1904. Jeseníky jsou jedním ze tří pohoří v ČR
(Krkonoše, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník), kde se ve vrcholových partiích nad horní
hranicí lesa nachází unikátní biotop přirozeného alpínského bezlesí s řadou vzácných druhů
rostlin i živočichů. Kleč však postupně tato místa vysokohorských trávníků zarůstá a
nepříznivě tak ovlivňuje přírodovědně cenná území nejvyšších poloh Jeseníků.
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Redukcí kleče na vybraných místech dojde k obnově původních horských holí a také procesů
podmiňujících druhovou pestrost tohoto prostředí. Například odstraněním této nepřirozené
bariéry na Vysoké holi bude docházet k opětovnému hromadění sněhu v závětří Velké kotliny.
To podpoří vyšší četnost sesouvání sněhu (lavin) v tomto ledovcovém karu a zajistí i nadále
botanickou pestrost a jedinečnost tohoto území.
Cílem tedy rozhodně není celoplošná likvidace borovice kleče v Jeseníkách (140 ha), ale její
postupné redukování v nejcennějších lokalitách, kde se výrazně negativně projevuje její
dlouhodobé rozrůstání. Předpokladem pro výběr těchto lokalit je shoda s vlastníky (správci)
pozemků a soulad s dokumenty popisující tuto problematiku (odborné studie, plán péče).
Akce probíhající v letošním roce je již pátou akcí řešící redukci kleče v Jeseníkách za
posledních deset let. Během měsíce srpna proběhlo vyřezání kleče na třech lokalitách jižní
části jesenického hřebene: na Vysoké holi, Velkém Máji a v Jelením dole. Jednalo se celkově
o plochu cca 4,3 hektarů (Václavské náměstí) a hmotnost je odhadována na 850 tun.
Především z důvodu vysoké citlivosti vysokohorského prostředí a velmi špatné dostupnosti pro
těžkou techniku byl pro transport materiálu k nejbližšímu odvoznímu místu zvolen vrtulník.
Transport byl naplánován mimo období prázdnin, víkendů a jelení říji. Začátkem září bylo do
prostoru parkoviště v Karlově přemístěno během tří dnů přibližně 260 tun vyřezaného
materiálu. Následně vybraná firma TECH-MONT zajistí štěpkování a odvoz. Vrtulník se do
Jeseníků vrátí až v polovině října a transport z hřebene bude probíhat už jen na loučenskou
stranu, nedaleko horní nádrže PVE Dlouhé Stráně.
Akce probíhá ve spolupráci s LČR, které
spravují dotčené pozemky. Náklady jsou
12,7 milionu Kč, zdrojem financí je
Operační program Životní prostředí (projekt
„Management kleče (Pinus mugo Turra) v
NPR Praděd a PR Břidličná a podpora
managementového plánování a druhové
rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR
Králický Sněžník").
Jaký bude další plán údržby takto ošetřených lokalit v nejbližších letech? Bude se zde znovu
zasahovat?
Pokud jsou keře kleče vyřezány pečlivě, nezůstane na nich jediná zelená větvička, nedochází
již následně ke zmlazení a není nutno se na lokalitu opětovně vracet. Takové máme zkušenosti
z dříve vyřezávaných míst. Přesto máme v rámci tohoto projektu naplánovánu kontrolu a
případné "dočištění" lokalit v příštím roce. Podobně jako u ostatních managementových
opatření počítáme i zde s nastavením monitoringu následného vývoje ploch. Předpokládáme,
že již v řádu několika málo let se tyto části bezlesí stanou opět místem, kde se budeme moci
setkat s charakteristickými zástupci rostlin i živočichů (jestřábníky, violky, okáči či lindušky).
Plánují se do budoucna podobná opatření i v jiných vrcholových částech Jeseníků?
Co se redukce kleče týče, ano, máme vybrány ještě další místa, kde by lokální redukce byla
"ku prospěchu věci" a nevedla by např. ke zvýšení rizika místní eroze. Vše ale bude záviset na
tom, jak rychle se nám podaří vyjednat souhlasy všech dotčených.
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Pokud za podobné opatření považujeme i další probíhající činnosti týkající se
obhospodařování vrcholových partií Jeseníků, která Správa CHKO zajišťuje, ano, plánujeme.
Jedná se především o lokální sečení trávníků, sečení borůvčí a pastvu.
Běžný návštěvníků Jeseníků si všimne v letních měsících především zvířat, která jsou k pastvě
využívána: ovce, poníci, skotský náhorní skot, huculové. Dnes se v Jeseníkách pase na pěti
místech a rádi bychom tento historický způsob obhospodařování horských holí postupně
rozšířili i do dalších lokalit.
Vyřezávání kleče, sečení, pastva, všechny tyto "zásahy" (činnosti) mají společného
jmenovatele, společný cíl. Zachování a zvýšení druhové pestrosti našich hor. Jakékoliv
druhově bohaté prostředí (les, louka) je totiž i více funkční, odolnější, stabilnější.
Co je ale důležité také zmínit, je to, že všechna popisovaná opatření probíhají jen na několika
málo procentech z celkové rozlohy rezervací a CHKO. Na většině plochy těch nejcennějších
území (národní přírodní rezervace) tak probíhají přírodní procesy s "minimálním vlivem
člověka" a my máme možnost je studovat a případně se inspirovat.
Jaká další opatření plánujete realizovat anebo o nich uvažujete v CHKO Jeseníky zejména
ve vztahu k naší obci a co má pro ochranu přírody v Jeseníkách momentálně nejvyšší
prioritu?
Část plánovaných opatření je zmíněna již v
předcházejících řádcích. Ta se však týkají především
"bezlesích míst". Protože Jeseníky patří vůbec k
nejlesnatějším chráněným krajinným oblastem v ČR,
spousta práce je před námi právě v "lesnaté části
CHKO". Dlouhodobým strádáním rozsáhlých smrkových
monokultur vlivem nedostatku srážek v nižších polohách
Jeseníků a následnou několikaletou gradací podkorního
hmyzu (kůrovce) byl poměrně urychlen proces již dříve
diskutované nutné přeměny značné části jesenických lesů
na druhově i věkově pestřejší. To je už ale jiné téma.
Vztah zamýšlených opatření k Vaší obci je poměrně jasný a přímý. Je to dáno tím, že do
katastru Malé Morávky a Karlova pod Pradědem spadá nemalá část dotčených míst: největší
národní přírodní rezervace v ČR (Praděd) a tudíž i její přírodní skvosty jako např. Malá a
Velká kotliny a Bílá Opava.
S ohlédnutím do několika posledních roků a především po zkušenostech z letošní návštěvnické
sezóny v Jeseníkách považuji jednoznačně za prioritu skloubení základních „úkolů“ ochrany
přírody (zachování, případně zlepšení stavu biotopů i populací druhů včetně ochrany
přírodních procesů) s enormně narůstající návštěvností našich hor. To se v žádném případě
neobejde bez rozumné spolupráce s obcemi v CHKO i dalšími organizacemi zabývající se
cestovním ruchem v tomto regionu. Jeseníky byly historicky velmi člověkem využívány, přesto
se zde zachovala unikátní krajina a spousta zajímavých druhů rostlin i živočichů. Proto jsem
přesvědčen, že tento zvýšený zájem o Jeseníky, který právě zažíváme, lze ukočírovat a skloubit
s ochranou přírody.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2020 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Ladislava Mendroková a Josef Figura - 71 let, Dušan Klega a Zdeněk Novobilský - 72 let,
Josefa Linhartová a Miroslav Hendrych - 73 let, Otakar Surynek a Stanislav Záhora - 74 let,
František Kocour - 76 let, Anna Valová - 77 let, Júlia Kalábová a Miroslav Dvořáček - 79 let,
Vlasta Janečková - 84 let, Julie Glatterová - 87 let, Jarmila Tysková - 89 let, Vladimír
Janečka - 91 let.

„Půlkulatá výročí“
Anna Záhorová a Vladimír
Gabriela Kolesárová - 85 let.

Gahura

-

65

let,

„Kulatá výročí“
Iveta Kalábová a Jan Petrásek - 50 let, Věra Pištěláková - 60 let,
Bohuslava Pleská a Stanislav Hýbner - 70 let,
Milada Macháčková - 80 let.

Dodatečné blahopřání k narozeninám

Dne 5. června 2020 oslavil své životní jubileum 70 let pan Pavel Chmura z Malé Morávky.
Chceme tímto našemu Pavlovi srdečně poblahopřát hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let. Přejí kamarádi z fotbalu a přátelé od Kovárny.
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 Urszulou Widenkovou, která zemřela 15. července 2020
ve věku 74 let.
Čest její památce.

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.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalová sezona 2020/2021
Po delší přestávce nám v měsíci srpnu začala nová fotbalová sezóna.
Naši obec reprezentují dvě družstva. Družstvo mladších žáků je beze
změn a bude hrát v okresním přeboru. Družstvo mužů opustili
někteří hráči, ale s tímto problémem jsme si poradily, protože se
nám vrací muži, kteří naší obec reprezentovali v žákovských
týmech a dovršili plnoletosti. Začátek sezóny obě mužstva nezastihl
v dobré formě, dlouhý výpadek jde na sehranosti týmu vidět. S
přibývajícími zápasy se obě mužstva začínají sehrávat, delší pauza
jde na týmech znát.
Konkrétní výsledky mladších žáků jsou: Malá Morávka - Horní Město 1:3, Malá Morávka SO Bruntál 3:14.
Zápasy mužů skončily tímto skóre: Malá Morávka - Nové Heřminovy 3:3, Dětřichov nad
Bystřicí - Malá Morávka 9:0, Malá Morávka - Leskovec 4:5, Razová - Malá Morávka 6:2
Pozvánka na fotbal
Mladší žáci
19.9. 13:45 M. Morávka - Zátor
26.9. 13:00 Široká Niva - M. Morávka
3.10. 13:15 M. Morávka - Lichnov
7.10. 15:30 SO Bruntál - M.Morávka
24.10. 12:00 Horní Město - M. Morávka
28.10. 12:45 M. Morávka - Široká Niva
1.11. 12:00 Zátor - M. Morávka

Muži
19.9. 15:30 M. Morávka - Horní Město
26.9. 15:30 Dvorce - M. Morávka
3.10. 15:00 M. Morávka - Zátor „A“
10.10. 15:00 Ryžoviště - M. Morávka
17.10. 14:30 M. Morávka - Břidličná „B“
31.10. 14:30 Milotice n. Op. - M.Morávka

Do nové sezóny přeji všem hodně vstřelených gólů a co nejméně zranění.
Milan Pospíšil - předseda TJ
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MÍSTNÍ AKCE
Karlovský maraton a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
V pátek 17. července bylo oznámeno
občanům Moravskoslezského kraje, že od 14
hodin téhož dne je opět nařízeno nosit
v uzavřených prostorách roušky a veřejné
akce jsou povoleny jen do 100 účastníků. Už
připravená akce na příští den, sobotu 18.
července, Karlovský maraton tak byla

ohrožena. Přijde víc návštěvníků než 100?
Ale zdálo se, že nepříznivé počasí tento počet
zkoriguje. Přestože celou noc pršelo, v 9
hodin déšť ustal a v 9:30 už svítilo slunce.
Předpověď na tento den však nevěstila nic

dobrého. I když první bod celodenního
programu na karlovském tábořišti Melounová super mela - což byl turnaj
v petangu se trochu opozdil, za účasti 14
závodníků se do cíle s nejlepším počtem
bodů a tedy ziskem tří melounů (zelených)
dostali Bára Holubová, Jan Bátla a Lukáš

Holub. Minizávod odrážedel, určený těm
nejmenším, proběhl v opravdu komorní
sestavě dvou malých závodníků. Následovala
už tradičně exhibice na kolečkových bruslích
a longboardu .

Hlavní akce dne - příprava kotlíkového
guláše - už byla odstartována v určeném
termínu, tedy v 15 hodin. V tuto dobu už
začali přicházet další lidé, rodiny s dětmi
místní i rekreanti, kteří si tuto letní akci
oblíbili. Byl zahálen i letošní maraton na
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asfaltovém okruhu kolem tábořiště. Na trati
se střídala kola, koloběžky, dokonce i
trojkolky. Občasné dešťové přeháňky
ztěžovaly závodníkům jízdu. I když se všichni
opravdu snažili, někteří trať projeli i
několikrát, traťový rekord z roku 2015 se
překonat nepodařilo. Zároveň se na 7
stanovištích vařilo, přikládalo pod kotlíky a
vylaďovala chuť gulášů. Přítomní netrpělivě
očekávali, až bode dovařeno, aby si mohli
zakoupit lístek a začít ochutnávat. Hotovo
bylo v 18:30 a začalo hodování a bodování.
Stanoviště a kotlík číslo 1 si vylosoval Holba

team (Holub + Banáš), dvojku měl TC
Praděd Lex, u třetího kotlíku vařil Libor
Onderka, číslo 4 měli Batlíci, na 5.
stanovišti byli Bramci v akci, 6. kotlík patřil
Vítu Pavelkovi s názvem Věčnědruzí a u
posledního kotlíku vařili VIP kuchaři ve
tříčlenném složení - dva starostové obcí
s šéfkuchařem Janem Krkoškou, náměstkem
hejtmana Moravskoslezského kraje.

Můžeme potvrdit, že všechny guláše se
opravdu povedly. Ale po sečtení hlasů bylo
určeno toto pořadí: na prvním místě obhájili
loňské prvenství Batlíci s číslem 4, druhé
místo Holba team se stanovištěm č. l a třetí
byli ti Věčnědruzí tedy guláš Víti Pavelky se
stanovištěm číslo 6. Kromě dobrého pocitu
s nasycení všech přítomných dostali kuchaři
finanční příspěvek, který jim nahradil nemalé náklady spojené s přípravou jídla. Všichni
dostali stejnou částku, bez ohledu na umístění. Přispěla na ni chata Kopřivná i přítomný
zástupce kraje. Na přípravě této akce se podílela obec Malá Morávka a TC Praděd. Všem
patří dík.
Dřevěná pergola na tábořišti nabízela
přístřeší těm, kteří zůstali na taneční večer
se skupinou MODUL, která hrála od 19
hodin. Během celého dne bylo možno
zakoupit občerstvení, včetně míchaných
nápojů a jídla. Připravené stany a deštníky
chránily před občasnými dešťovými
přeháňkami, které ale dobrou pohodu a
náladu přítomných nemohly narušit.
Už se těšíme, až nám zase příští rok šikovní
kuchaři uvaří gulášek.
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Borůvkové hody?
Z důvodu ochrany zdraví našich občanů a po
konzultaci s Hygienickou stanicí v Bruntále
se letos nekonaly dvě akce, hojně
navštěvované cizími návštěvníky ze širokého
okolí, a to Den obce a borůvkové hody. Ale
protože borůvky zrají bez ohledu na situaci
nás lidí, sbíraly se hlavně během srpna, i
když jich letos bylo méně, než jiná léta. Místy
bylo možno si je zakoupit od sběračů.

Restaurace se tak jako každý rok zásobovaly
touto tradiční specialitou, aby mohly na svůj
jídelníček zařadit velmi oblíbené pokrmy,
hlavně borůvkové knedlíky. Proto se
v termínu konání borůvkových hodů zaplnily
restaurace cizími návštěvníky, i když stánky
a různé kulturní a zábavné doprovodné
programy letos museli oželet.

Řízkové hody
Druhý zářijový víkend, 12. a 13. září, byly
letos dny řízkových hodů. Na rozdíl od hodů
borůvkových, které navštěvuje každoročně
velké množství cizích návštěvníků a jsou s
nimi spojeny různé doprovodné akce, řízkové
hody jsou výhradně akcí místních
restauračních zařízení. Krásné počasí
babího léta umožnilo po oba dny
návštěvníkům naší obce plně využít rozšířené
nabídky řízkových specialit na venkovních

zahrádkách, kde si jako bonus nemuseli
nasazovat roušky, na rozdíl od vnitřních
prostor restaurací.
S náporem rekreantů jsme se tohoto léta
setkávali nejen o víkendech, takže množství
návštěvníků letošních řízkových hodů v Malé
Morávce nebylo o moc větší, než obvykle.
Restaurace měly jistě v tyto dny slušnou
tržbu a doufejme, že se i podařilo udržet
zdravé prostředí pro naše občany.
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Historická fotodokumentace – Výstavba vysílače na Pradědu
Stavba vysílače na Pradědu probíhala v letech 1969 - 1979 a zde je unikátní fotodokumentace
jeho výstavby.
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Popis fotografií
1. r. 1969 - zemní práce, 2. r. 1970 - základy středu věže
3. r. 1972 - středová část věže, 4. r.1972 - výstavba dříku věže
5. léto 1973 - dokončení železobetonového
dříku věže,
budování základů křídel věže
6. podzim 1973 - sejmutí kontrukce pro betonářské práce,
křídla věže jsou rozestavěna
7. r. 1974 - příprava stavby kabin vyhlídek a ocelového
tubusu, jedno křídlo věže je pod střechou
8. období 1974-1975, 9. r. 1974-1975 - přístavba křídla věže
10. r. 1975 - instalace ocelového tubusu a spodní kabiny
vyhlídky
11. r. 1976 - instalace horní kabiny vyhlídky, rozrážečů
námrazy a antenního systému
12. r. 1977 - instalace laminátového antenního nádstavce
13. r. 1978 - výstavba středové části věže a propojení s křídly
14. r. 1979 - dokončovací práce vnější části vysílače
Zpravodaj vychází 17.9.2020, příspěvky pro příští číslo dodejte do 6.11.2020.

