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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 18. září 2013 obecní zastupitelstvo
provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a podle
schváleného programu projednalo záležitosti obce a k nim přijalo
příslušná opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
Odpis pohledávek, které nelze již vymáhat, neboť po zemřelých nezůstal žádný movitý
majetek ani hotovost:
a/ Petr Skoumal (úmrtí r. 2013) – celkem dluh 13 002 Kč (dlužná částka za nájemné
a služby v roce 2012 a vyúčtování služeb za rok 2012 – nedoplatek)
b/ Jana Fialová (úmrtí r. 2011) – celkem dluh 9 211 Kč (dlužná částka za nájemné
a služby byla vymáhána exekucí a srážkami z důchodu, ale do úplného zaplacení nedošlo
– zemřela)
Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč z rozpočtu MSK určenou
na dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Obcí Malá Morávka
a Moravskoslezským krajem. Předmětem smlouvy je pozemek par.č. 1536/4 – trvalý travní
porost v k.ú. Malá Morávka, který je dotčen stavbou chodníku.
Smlouvu o provedení stavby mezi Obcí Malá Morávka a stavebníkem Janem Pelánem,
Brno, Rovnoběžská 8. Stavebník bude realizovat stavbu mostu na pozemcích obce
parc.č.1407/1 a 87/1 v k.ú. Malá Morávka za účelem přístupu na pozemek stavebníka.
Směnu pozemků mezi Obcí Malá Morávka a SKI klubem Opava (chata Kazmarka), kdy
obec převádí do majetku SKI klubu Opava část pozemku parc.č. 184/1, a to nově vzniklou
parcelu číslo 184/5 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 124 m2. SKI klub Opava
převádí do majetku obce část pozemku parc.č. 190 o výměře 58 m2 a část pozemku parc.č.
175/1 o výměře 66 m2 – vše v k.ú. Karlov pod Pradědem. Výměry všech směnovaných
pozemků, jakož i jejich ceny budou započteny, náklady na převod pozemků hradí obec.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí ve věci spolupráce obce a TC Praděd Malá
Morávka na realizaci projektu stavby víceúčelové tělocvičny. Smlouva řeší v případě
úspěšného čerpání dotace na stavbu tělocvičny z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy předání do užívání tělocvičny pro TC Praděd na dobu minimálně 10 let
od ukončení realizace projektu. Obec se dále ve smlouvě zaváže hradit veškeré provozní
náklady nové tělocvičny po dobu trvání partnerské smlouvy mezi obcí a TC Praděd.
Uzavření nájemní smlouvy (na základě smlouvy ze dne 25.10.2006) mezi Obcí Malá
Morávka a společností SKI Karlov, s.r.o. se sídlem Stará Ves, Potočná 334/5 na část
pozemku parc.č. 160/9 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 25 512 m2 na dobu určitou
30 let od data podpisu nájemní smlouvy. Nájem 4 Kč/m2, roční nájem pozemku činí
102 048 Kč.
Kupní smlouvu na převod pozemku parc.č. 1375/24 – ostatní
plocha o výměře 1 020 m2 (kabiny na fotbalovém hřišti a přilehlý
pozemek) od Lesů ČR, s.p. do vlastnictví obce za kupní cenu 55 000
Kč. Náklady na převod uhradí obec.
Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu:
Dojednání směnné smlouvy mezi obcí a Ing.arch. Milanem Dvořákem a JUDr. Miluší
Dvořákovou, jako vlastníky pozemku parc.č. 139/2 v k.ú. Malá Morávka, za účelem využití
části tohoto pozemku na přestavbu hasičské zbrojnice. Obec převede do vlastnictví
manželů Dvořákových část pozemku parc.č. 421/4. Přesné výměry obou pozemků budou
řešeny geometrickým plánem. Směnná smlouva bude následně předložena zastupitelstvu
obce k projednání.

Zastupitelstvo obce Malá Morávka jako 50% vlastník společnosti SPS-STAS, s.r.o.
pověřuje starostu obce a jednatele společnosti pana Ondřeje Holuba, aby na valné
hromadě této společnosti hlasoval tak, aby členem statutárního orgánu společnosti byl
zvolen Mgr. Radek Procházka, bytem Ústí nad Orlicí, Jižní 1471, který je odborně
způsobilým pro provoz sedačkové lanovky.

Informace

Anděl před odjezdem do
nového místa

Pokud se rozhodnete navštívit novodobý kostel Panny
Marie Pomocné u Zlatých Hor – známý také jako Maria
Hilf, tak vás při jeho prohlídce jistě zaujme povedená
dřevořezba Anděla pro lepší svět. Zdařilé dílo je celoroční
absolventskou prací našich dětí Školičky základů umělecké
práce, kterou čtvrtým rokem vede Helena Vaculíková –
galeristka U Šťastných Bobtailů. Z celé řady vytvořených
andělů, kteří „pobývají“ již na různých místech i končinách
tohoto světa, je tento poslední monumentální (2x1,3 m).
Za odborného vedení bylo dílo vytvořeno podle návrhu dětí
Ondřeje Pánka, Hany Drábkové a Lucie Lesákové. Na konci
letních prázdnin tento anděl putoval do výše uvedeného
poutního místa, kde byl instalován pro potěšení jeho
návštěvníků i snad ocenění, co děti z Malé Morávky
dokázaly. Na závěr příznivá zpráva. Školička, kterou dosud
navštěvovalo 24 dětí ve věku 4 až 15 let, bude ve své
činnosti nadále pokračovat.

Upletou šálu dlouhou jak výška hory Praděd
Organizace Čepice 2M a Tréninkové středisko Praděd Malá Morávka
ve spolupráci s obcí Malá Morávka a hotelem Praděd – vysílač vyzývají
všechny zručné šikovné ruce, nejen z tohoto regionu okolí Pradědu, ale i ostatní
zájemce, aby se zúčastnili společného projektu „Šála děda Praděda.“
O co jde? Bude zapotřebí uplést šálu širokou 10 až 15 cm, dlouhou 1 492 metrů, kterou 30.
srpna 2014 společně vyneseme a rozvineme kolem vrcholu nejvyšší hory Jeseníků – Pradědu.
Zároveň se pokusíme o zápis do Knihy rekordů agentury Dobrý den v Pelhřimově. Aby se dílo
podařilo, je nutná pomoc a samozřejmě šikovné a zručné ruce pletařek. Nemusí jít jen
o podporu finanční, i ta je potřebná pro nákup vlny, ale i o darovanou, dříve použitou vlnu.
Všichni, kteří se chcete této aktivity zúčastnit a pomoci, ozvěte se na mail:
saladedapradeda@seznam.cz nebo na telefon 775 283 451 Martina Brachtlová. Další
informace o projektu a o průběhu pletení naleznete na www.sala-deda-pradeda.webnode.cz.
Budeme se těšit na Váš zájem, na pomoc při realizaci tohoto projektu i podporu partnerů
a sponzorů za finanční příspěvky a dodání materiálu. Děkujeme všem, kteří nás v této aktivitě
a propagaci našich Jeseníků podpoří. Každý metr upletené šály rádi převezmeme. Místní
pletařky už šálu plést začaly.

Zbavte se nepotřebného oblečení, obuvi a hraček
U Obecního úřadu v Malé Morávce byl trvale umístěn objemový
kontejner bílé barvy, do kterého je možno odkládat nepotřebné oblečení,
bytový textil, obuv a hračky. Požadavkem je, aby vše bylo čisté a zabalené.
Žádáme občany, chataře, chalupáře i ostatní, aby využívali této
příležitosti k odkládání uvedené komodity. Děkujeme všem, kteří svým
darem poslouží dalším lidem.

V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se o přízeň voličů v Moravskoslezském kraji
ucházelo osmnáct politických subjektů – 15 politických stran a 3
politická hnutí. V sobotu 26. října 2013 po čtrnácté hodině přikročily
okrskové volební
komise v Karlově
pod
Pradědem
a v Malé Morávce
ke sčítání hlasů,
které
obdržely
První volila paní
politické
strany
Jarmila Havlíková
a hnutí.
Účast místních voličů ve volbách byla
53,06 %. Na voličské průkazy volilo v obou
okrscích celkem 76 cizích voličů, kteří
zvýšili celkovou účast v obci na 58,57 %.
Členové volební komise

Zapsaných místních voličů
Cizí voliči na volební průkazy
Zapsaných voličů celkem
Volilo místních voličů
Celkový počet voličů
Celkem platných hlasů

Karlov
69
27
96
44
71
65

Malá Morávka
502
49
551
259
308
306

Obec
571
76
647
303
379
371

Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
TOP 09
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Suverenita - Strana zdravého rozumu
KDU - Československá strana lidová
Strana zelených
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
ANO 2011
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Hlavu vzhůru - volební blok
LEV 21 – Národní socialisté
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Strana soukromníků České republiky
Koruna česká
Politické hnutí Změna

Karlov
9
5
9
11
2
0
5
1
2
16
0
1
0
3
1
0
0
0

Malá Morávka
77
59
19
22
5
1
11
10
23
57
4
3
0
5
6
1
0
3

Obec
86
64
28
33
7
1
16
11
25
73
4
4
0
8
7
1
0
3

Chataři a chalupáři nezahálejí
Uplynul jeden rok od poslední informace o činnosti Klubu chatařů a chalupářů v naší obci
a tak opět využíváme stránky Moráveckého zpravodaje, který vychází více než patnáct let
k naší a určitě i vaší spokojenosti. Tento zpravodaj je i pro nás každé dva měsíce zdrojem
aktuálních informací ze všech oblastí činnosti obce. Proto prostřednictvím této obecní
tiskoviny informujeme veřejnost o naší činnosti v tomto roce, ale také o připomínkách našich
členů k různým místním problémům a záležitostem s návrhy na jejich řešení.
A to z jediného důvodu, aby jejich náprava a realizace prospěly nám všem.
Náš Klub chatařů a chalupářů v Malé Morávce – Karlově
pod Pradědem věnoval v posledním období největší pozornost Petici proti
vzniku Národního parku Jeseníky (NPJ). Petiční listy opatřené textem s uvedenými důvody
pro odmítnutí zřízení NPJ podepsalo 1 687 občanů na 52 listech. Petici jsme záměrně nedali
na internet, jak zvolili taktiku iniciátoři projektu pro zřízení NPJ, neboť jsme považovali
za neseriozní získávat podpisy těch, kterých se to netýká a zde nežijí. Petiční listy byly
dostupné v místních prodejnách, v turistických chatách, penzionech a hlavně jsme
je poskytli všem našim členům v klubovém zpravodaji. Podpisy jsou tedy získány od místních
občanů, našich členů a přátel, od pravidelných návštěvníků naší obce a těch, kteří si naši
jesenickou přírodu oblíbili a rádi se do této krajiny vracejí. Všem, kteří nás podpisem
podpořili, děkujeme. Zejména děkujeme
zaměstnankyním
místní
samoobsluhy
Potraviny TOMI a prodejně drobného zboží
paní Kalábové za získání stovek podpisů
našich občanů. Děkujeme i Moráveckému
zpravodaji za zveřejnění našeho stanoviska
s informacemi o důvodech, které nás
k petičnímu
řízení
přiměli.
Petici
i s kopiemi petičních listů máme připravenou k zaslání na Ministerstvo životního prostředí
a dopisem budeme rovněž informovat hejtmany Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Stanovisko k petici očekáváme od ministra MŽP po ustanovení nové vlády po volbách
do Poslanecké sněmovny.
V červenci, jako každý rok, jsme uskutečnili návštěvy našich členů na jejich chatách
a chalupách. Tyto návštěvy využíváme k získávání připomínek k naší činnosti, ale také k práci
obecního zastupitelstva a celkové situace v obci. Můžeme konstatovat, že letos jich bylo
poměrně málo. Členové na Tribu v Karlově nejsou spokojeni se stavem příjezdové
komunikace kolem Roháče, která je poškozena zejména těžkými vozidly při stavbě lanovek.
Protože se blíží zima, očekávají brzkou nápravu. Také mají obavy, po zkušenostech
z minulých let, s plužením a odklízením sněhu. Nebyli spokojeni a stěžovali si na nekvalitně
odváděnou práci. Požadují, aby traktorista opravdu sníh uklízel a nezahrnoval výjezdové
cesty k chatám. To je ostatně problém i na dalších místech v obci, snad jen výjimkou v horní
části Malé Morávky. Tam úklid sněhu provádí pan Kučera tak, jak se to patří.
S příjezdovou cestou k chatám mají mnoho let problémy i lidé jezdící
po cestách i necestách pod Kloboukem. Příjezdová cesta by měla být uvedena
v územním plánu obce. Když bylo vydáno stavební povolení na stavby, měl by být
celoročně zajištěn i příjezd pro hasiče nebo sanitku. Někteří členové si stěžují, že vysílání
Panorama České televize nesnímá v celostátním vysílání provoz lyžařských středisek
v Karlově pod Pradědem. Víme, že je to záležitost dohody mezi provozovateli vleků o společné
úhradě nákladů s tím spojených, ale nemůžeme pochopit, že při tak drahých permanentkách
a nákladných až desetimilionových rekonstrukcích lanovek a sjezdovek, nejsou provozovatelé
nebo investoři schopni poskytnout lidem a lyžařské veřejnosti informace i pohled na krásně
zasněžené terény Malé Morávky a Karlova. Sousední Andělská Hora s malým vlekem
to dokázala. Při dobré spolupráci a sdružením finančních prostředků by jistě tato záležitost
se vyřešila. Co jiného ještě může více přilákat návštěvníky a lyžaře do naší obce? Přece
internet ještě všichni lidé nemají, aby mohli sledovat webové kamery z některých vleků.

V obci a okolí se ročně koná spousta
zajímavých kulturních a sportovních akcí,
ale často se o nich doslechneme pozdě.
Víme, že obec na svých stránkách mnohé
místní akce uvádí, ale to nestačí. Když už
jsme součástí Sdružení obcí Rýmařovska a
v sousedství Sdružení obcí Bruntálska, tak
by bylo vhodné najít společnou cestu
k propagaci
významných
kulturních,
společenských a sportovních akcí a jejich
konání vydat v kalendáři na příslušný rok. Mimo jiné snad i proto tato sdružení vznikla!
Závažnou připomínku máme k současnému stavu kaštanové aleje. Správa Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky provedla před několika lety odborné prořezy a sanaci vadných
stromů a výsadbu nových kaštanů. Zásahy byly neodborně provedené a nedostatečné. O tom
jsme se přesvědčili již několikrát. V loňském roce i letos v květnu při vichřici spadly těžké
větve na průchozí cestu a zlomil se celý kaštan ve výšce sedmi metrů. Spadl na cestu a
částečně poškodil i přístřešek studánky. Naštěstí se to stalo asi půl hodiny před procházející
výpravou dětí školy v přírodě. Alejí prochází mnoho lidí, ale také na vycházce i děti místní
mateřské školy. Pokud nedojde k odbornému zásahu, bude nutné z bezpečnostních důvodů alej
uzavřít. Stromy jsou ve špatném stavu a přerostlé bez ošetření. Pro zachování této přírodní
památky je nutná neodkladná náprava.
Všechny uvedené připomínky a některé další výbor Klubu předkládá a projednává s panem
starostou obce. Výsledky z jednání pak uvádíme v našem klubovém zpravodaji. Můžeme
konstatovat, že mnohé naše připomínky jsou přijaty a realizovány. I v tom je náplň i smysl
naší činnosti. V poslední době to byla oprava nájezdu na mostě Volského potoka. Také došlo
k nápravě v označení autobusových zastávek a jsou instalovány i nové čekárny. Dochází
k prosvětlování některých částí obce kácením i prořezem. Obecní pozemky jsou posekány a
prořezány. Péče je věnována i hřbitovu a okolí. Opraveny byly i některé obecní cesty.
Chataři a chalupáři pořádali v červenci třetí letní setkání na horní Morávce u penzionu
Klára. Setkání se vydařilo, přálo počasí a také se sešlo u krbu mnoho našich spokojených
členů. A právě ke spokojenosti lidí je zaměřeno naše úsilí, kterému věnujeme i část našeho
volného času. Věříme, že i celá naše společnost bude mít větší spokojenost občanů, jako svůj
hlavní povolební cíl. Budeme se těšit na spolupráci se všemi, kterým záleží na životním
prostředí a rozvoji naší obce.
Jiří Jiskra
předseda Klubu chatařů a chalupářů

Po roce opět
vydařené setkání
Poslední srpnovou sobotu jsme
se sešli již počtvrté na našem setkání
bývalých
žáků
školy
v Karlově.
Na každoroční setkání v příjemném
prostředí u Fanců se vždy těšíme,
protože čas od našeho dětství a mládí
ubíhá svým nebývalým tempem dál
a nenechá se ničím a nikým ovlivnit.
A také nás pomalu ubývá. Letos z našich
řad odešli Jiří Skoumal (1946) a Vít Borovička (1946). V minulých letech jsme
se rozloučili: v roce 2010 s Vaškem Kyselkou (1948) a Aničkou Hladišovou (1951)
a v roce 2011 zemřela Anička Poláčková (1948). Ano, ubývá nás, a tak pokud
to jde, proč se nesetkat, podat si ruku a říct si: „Stále ještě žijeme.“
Zaznamenala jsem výrok jednoho z nás postávajícího u pultu v hospůdce Pepy

Fance: „...ty seš můj kámoš. Máš stejné politické smýšlení a stejné zdravotní problémy, jako
já a Zdeněk.“ No – i to je život.
Bylo nám vesměs fajn, vzpomínali jsme
a povídali si o všem možném. Každý z nás něco
přivezl na mls, a že toho nebylo málo
je patrné z fotografie. A na přivítanou ten
výborný guláš paní Majky Fancové (Krupové)
snězený v nádherném osluněném přírodním
prostředí. Komupak by se to nelíbilo?
Přišla také nejstarší žákyně karlovské školy,
paní
Jarmila
Havlíková
(Stachovská).
Nechyběli ani poslední vyučující zdejší školy,
pan ředitel Jaroslav Ringl a paní Vlasta
Zobalová. Mnozí účastníci přijeli až
od Českých Budějovic, Litomyšle, ze Znojma,
Telče, Ostravy i z jiných vzdálenějších míst.
Celkem, i s rodinnými příslušníky, bylo na naší
oslavě přes padesát lidí.
Příští rok plánujeme naše setkání opět na
poslední srpnovou sobotu. A bude to páté
výročí. Věřím, že se nás sejde co nejvíce.
Informace
a
fotografie
ze
setkání:
www.spoluzaci.cz (Bruntál – Malá Morávka –
ZŠ Karlov).
Mgr. Alena Konvalinková

Celoživotní láska bratrů Novákových ke koním
Bylo by nošením dříví do lesa, zejména pro místní obyvatele a milovníky
dostihového sportu, blíže popisovat lokalitu a stáj Srubovka v Malé Morávce. Od jara do zimy
poskytuje na svých stráních úchvatný pohled na pasoucí se koně a hříbata. Lokalita také bývá
cílem výletů mnoha turistů a dětských táborů k návštěvě a pro potěšení s těmito ušlechtilými
zvířaty. Stáj svými výsledky a prospěšnou činností reprezentuje i naši obec.
Bratrům Antonínu a Františku Novákovým - zdejším domorodcům, láska ke koním
a dostihovému sportu zrála již od dětství, stala se jim srdeční záležitostí a celoživotním
posláním do současných dnů. Začínali jako ošetřovatelé, trenéři a jezdci ve společnosti Jantar
ve Světlé Hoře, pak v její pobočce v Malé Morávce a od roku 2001 jsou vlastníky samostatné
společnosti Dostihová stáj Srubovka, s.r.o. V současnosti stáj vlastní 49 koní a hříbat, z nich
je 19 koní začleněno do překážkových dostihů a zaměstnává čtyři pracovníky.
Se jmény bratrů Novákovými je spojen
i legendární šampion kůň Železník. Od roku 1982
ho Ing. František Novák, jako trenér, začal
připravovat na překážkové závody steeplechese.
V roce 1985 v sedle s Antonínem Novákem
absolvoval první start ve Velké pardubické.
V dalších letech pak už s žokejem Váňou v tomto
nejtěžším překážkovém dostihu slavil čtyři vítězství.
Stáj Srubovka
Tento rekord nebyl dosud žádným koněm překonán.
Po zranění v roce 1992 a ukončení závodní kariéry žil Železník přes deset let v péči
Novákových na Srubovce do svých téměř sedmadvaceti let. Užíval si odpočinku na zdejších
pastvinách a stal se turistickou atrakcí. Má zde v areálu stáje pomníček s pamětní deskou:
Železník – kůň století.

Posledními závody o druhé říjnové neděli
v Pardubicích skončila letošní dostihová sezona.
Podle informací z naší návštěvy na Srubovce jsou
majitelé společnosti vcelku spokojeni s výsledky
chovu koní i jejich startů v závodech. Absolvovali
dostihy v Pardubicích, Brně, Netolicích, Lysé
nad Labem a na dalších závodištích. Z celkem
62 startů koní získali šest prvních, čtyři druhá
a deset třetích míst. Do pátého pořadí doběhlo
do cíle ještě 19 koní. Nejvýraznějších výsledků
dosáhl kůň Ter Mill, který zvítězil v červnu
na překážkách v Pardubicích na dráze 4 000 m
Ant. Novák a úspěšný Ter Mill
a v dalších dostizích získal jedno druhé, třetí
(Cena Labe na VP) a čtvrté místo. Za jeho umístění v tomto roce stáj obdržela 154 000 Kč.
Mezi úspěšné koně patří Templář a dvanáctiletý Tomis, který ukončil svou závodní kariéru
pádem na letošní Velké pardubické, kterou z dvaceti nedokončilo 14 koní. Roční příjem stáje
za umístění koní v závodech činí 591 550 Kč. V hodnocení trenérů překážkových dostihů
za období let 2001 až 2012 v rámci České republiky obsadil Antonín Novák pěkné 5. místo
za 73 vítězství jeho svěřenců v závodech. Srdečně mu k tomuto úspěchu gratulujeme.
Z naší návštěvy a podle informací pana Antonína Nováka jsme nabyli
přesvědčení, že chov koní a dostihový sport nejsou pro společnost výdělečný
podnik. Nemalé prostředky je nutné investovat do vybavení a výstroje, techniky,
obdělávání pozemků, získání krmiva, platby za veterinární služby, mzdy
pracovníků, doprava, pohonné hmoty, údržba objektů, startovné a další výdaje.
Jen každodenní poctivá práce je zárukou dobrých výsledků v tomto oboru
podnikání. I za všech současných nepříliš příznivých podmínek hodlá DS Srubovka nadále
pokračovat ve své činnosti, neboť zřejmě láska majitelů stáje ke koním je věčná. Proto jim
přejeme v této činnosti mnoho zdaru.

I letos se drakům dařilo
Letošní převážně uplakané září
nám
dělalo
docela
starosti.
Každoroční drakiádu jsme museli
vzhledem k nepříznivému počasí o týden
odložit. Naštěstí se následující středu 25. září
vyjasnilo a děti se mohly se svými draky pustit
do dračího zápolení. Nejprve však přivítaly děti
ze základní a mateřské školy všechny přítomné
účastníky i pozorovatele několika podzimními
básničkami a písničkami. Následně si děti drakiádu
náležitě užily. Rozběhly se všechny po stráni
ke svým drakům netopýrům, ptákům, prasátkům,
motýlkům, vosám a jiným dračím bubákům, aby předvedly, jak si krásně poletují v oblacích.
Děti soutěžily jako vždy ve dvou kategoriích o nejlepšího a nejhezčího draka, vyrobeného
vlastními silami či za pomoci rodičů. Paní učitelky z mateřské a základní školy měly nelehký
úkol, protože vítr byl tentokrát velmi příznivý a spousta draků vzlétla opravdu vysoko.
Nakonec rozhodly následovně. V disciplíně o nejlepšího draka „Mraka“ se na prvním místě
umístil Radek Šíbl (MŠ), na druhém Tereza a Julie Hulejovi (MŠ a ZŠ), třetí skončil Matěj
Neoral (MŠ). Ve druhé kategorii o nejhezčího draka „Fraka“ zvítězili Tomáš a Lukáš
Holubovi (MŠ a ZŠ), druzí byli Sofie a Vojtěch Strouhalovi (MŠ a ZŠ) a na třetím místě
se umístila děvčata z MŠ Lucie Kelemenová a Rozálie Trojáková se svou babičkou.

Nejen vítězové, ale všechny děti byly
na závěr vydařené akce odměněny
loutkou dráčka a sladkostí. Pak se už
malí i velcí těšili do svých teplých
domovů, protože větřík byl docela
mrazivý a pořádně nás profoukal.
Děkuji pedagogickým pracovnicím
mateřské a základní školy za organizaci
akce, ale i rodičům a prarodičům, že
se svými dětmi a vnoučaty na ohradu
za kostelem přišli a prožili s nimi
hezké podzimní odpoledne.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Trochu z historie
pouštění draků
Tradice pouštění draků
se zrodila v Číně před
dvěma až třemi tisíci let.
Symbolický létající drak
nad polem se nevypouštěl pro zábavu, ale měl
zaručit dobrou úrodu,
zajistit dostatek vláhy
a odehnat škůdce. Draci
se v té době vyráběli
z bambusu a hedvábí.
Později se z Číny pouštění draků rozšířilo do Japonska. Drak měl zajišťovat zdraví dětí
v rodině. Dodnes se tam malovaní hedvábní draci v podobě kaprů vypouštějí nad domy
na Svátek chlapců 5. května. Do českých zemí se pouštění draků rozšířilo
koncem 19. století. Pouštěli je z počátku jen majetnější z řad šlechty, neboť
na jejich výrobu papír byl drahý a nedal se sehnat. Mnohem později se tato
zábava rozšířila zejména na venkov, kde děti pomáhaly svým rodičům na poli.
Až úroda byla sklizena, mohly si děti odpočinout a hrát. Dnes děti v zemědělství
nepracují, i když tato práce přiměřená jejich věku by jim neuškodila.

Oslava patrona myslivců a lovců se vydařila
Jsou v roce dny, které se vymykají z běžného šedého průměru. Takovým
jedním podzimním výjimečným byla sobota 12. října v Malé Morávce. Tak velkou
záplavu lesáckých uniforem a paletu mysliveckých klobouků pohromadě obec
ještě nezažila. Setkali se tu členové mysliveckých sdružení ze širokého
okolí, hajní, revírníci, dávní fořtové i další pracovníci lesáckých
profesí, aby spolu s místními občany a návštěvníky si připomněli
dávnou legendu sv. Huberta a uctili svého patrona, který má svátek
3. listopadu. A byla to slavnost se vším všudy, jaká má být.
Svatohubertská mše probíhala v téměř zaplněném kostele
Nejsvětější Trojice. Od obvyklé bohoslužby se však lišil zahajovací
ceremoniál. Ve slavnostním průvodu za zvuků fanfár trubačů nesli
myslivci doprovázení knězem na ozdobených márách jelení trofej,
která v popředí oltáře zaujala čestné místo. Následně mše svatá
celebrovaná místním farářem Mgr. Markem Žukowským za asistence
skupiny mysliveckých trubačů Rabštejn byla nejen pro myslivce nebo

věřící, ale i pro ostatní nevšedním zážitkem
a podívanou. Po mši program slavnosti
pokračoval v místním parčíku. Velmi
početná účast diváků tu se zájmem
sledovala úspěšné vystoupení mysliveckých
trubačů a ukázky vábení jelení zvěře
v jejich životě a v různých situacích, které
mistrovsky předváděl pan Stanislav
Hýbner. Potom se účastníci slavnosti
odebrali do jehličím provoněného sálu
a místností klubu Ferrum Form, aby
se občerstvili a prohlédli si zajímavou
výstavu. Unikátní snímky ze života lesní
zvěře a ptactva tu vystavovali jejich autoři Ing. Vladimír Gahura a Jiří Marek.
Ve vyzdobeném sálu se značným počtem loveckých trofejí k dobré pohodě a náladě
do večerních hodin přispěla svým programem skupina trubačů. V příjemné
atmosféře si přátelé lesa, přírody a myslivosti v různých skupinách u stolů
povídali, vzpomínali a popíjeli. Labužníci dobrého jídla si pochutnali na
zvěřinovém guláši, který jako svou specialitu ukuchtil pan Josef Horský. Pitný
režim všechny uspokojil svou nabídkou piva, vína, slivovice a dalších nápojů.
Byla to ojedinělá a výjimečná akce
chválená jejími účastníky. Zaznamenali
jsme výrok „zdařilé“, vyslovený bývalým
moráveckým
polesným
Vladimírem
Králem. Pořadatelé Obec Malá Morávka,
Římskokatolická farnost Malá Morávka,
GATRO s.r.o. Ing. Vladimír Gahura a Ing.
Petr Kuba z Brna, i další pomocníci si dali
velkou práci, aby vše dobře připravili
ke spokojenosti návštěvníků. Slova
srdečných díků
náleží zejména
panu faráři Mgr.
Źukowskému, pánům Jaroslavu Lukešovi, šéfkuchaři Josefu Horskému, Stanislavu
Hýbnerovi, autorům výstavy, skupině trubačů, obsluhujícím
děvčatům i ostatním anonymním obětavcům, kteří se o úspěch akce
zasloužili, a to včetně finanční podpory těchto sponzorů: Lesy ČR,
SKI areál Myšák, ATRO Rýmařov Ing. Zbyněk Balhar, Ing. Petr
Kuba Brno a Radek Tvrdec Rýmařov. Lze si jen přát, aby započatá
svatohubertská tradice přátelského setkávání měla u nás
pokračování i v dalších letech.

11. listopad
29. listopad
6. prosinec
8., 15. a 22. prosinec
19. prosinec
29. prosinec

-

Svatomartinská slavnost
Slavnost slabikáře v základní škole
Mikulášská besídka s nadílkou
Adventní koncerty v kostele
Běh o vánočního kapra
Živý betlém v Schindlerově stodole

Bližší informace o akcích budou zveřejněny na plakátech, na webových stránkách obce,
případně v relacích obecního rozhlasu.

Setkání seniorů obce má tradici
Dobrých přátel není nikdy dost. Zvláště
ve věku těch, kteří prožívají svůj podzim
života a rádi se setkávají s těmi, se kterými
je váže přátelství i dlouholeté soužití v obci.
Myšlenka setkávání generace seniorů
se u nás zrodila v roce 2001. Od té doby
každoročně Obec Malá Morávka organizuje
setkání této skupiny obyvatel. Většina z nich
tuto příležitost vítá s povděkem i uznáním,
že na tuto generaci se u nás nezapomíná.
O tom svědčí poslední přátelské setkání
seniorů
naší
obce.
Hostitelským místem byla
18. října restaurace chaty
Kopřivná, kterou zaplnilo
šedesát účastníků.
V úvodní části této společenské akce
přítomné přivítali a pozdravili starosta obce
Ondřej Holub a místní farář Mgr. Marek
Žukowski. Pak svými písničkami, říkankami
a scénkou potěšily děti mateřské a základní
školy, které všem seniorům předaly
vlastnoručně zhotovený dárek. Byla to velmi
milá pozornost od naší nejmladší generace.
Zvláštní blahopřání a ocenění se dostalo
občankám, které v tomto ročním období
si připomněly nebo ještě budou slavit svá
významná životní jubilea. Od starosty obce
a předsedkyně výboru pro školství a kulturu
Ivety Vlčkové dárkový balíček a pěkný
keramický hrníček obdržely
paní
Julie
Glatterová,
Drahomíra Křížová a Anna
Valová.
Někteří
pozvaní
jubilanti ze zdravotních i jiných důvodů se nedostavili.
Po této slavnostní části
a následně chutné večeři a občerstvení již
nic nebránilo, aby u jednotlivých stolů
probíhala přátelská atmosféra při svižných
melodiích hudebního dua. Bylo nám všem
dříve narozeným docela fajn.
Poděkování za připravenou akci si plně
zaslouží vedení obce, členky výboru pro
školství a kulturu, děti a učitelky našich škol
i vzorná obsluha personálu restaurace.

Společenská rubrika
Významné životní jubileum Ing.arch. Typovského
Ing. arch. Karel Typovský – architekt, malíř a grafik si v nedávných
dnech připomněl a oslavil své devadesátiny. Narodil se 4. října 1923
v Olomouci, a přestože nikdy nepřestal být jejím obyvatelem a patriotem,
přece se zapsal i do historie Malé Morávky. Nejen, že tu po mnoho let
tráví léta či víkendy na své chatě, ale i jeho projekty pronikly do současné
tváře obce.
Vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební v Brně, absolvoval
Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství v Praze. Své
vědomosti a znalosti si např. doplnil působením na ministerstvu urbanismu v Paříži. Svou
kariéru pak zahájil v ateliéru J. Krohy, krátce působil ve Stavoprojektu Praha a v letech 1951
až 1983 ve Stavoprojektu Olomouc. Z tohoto pracoviště vzešly dva jeho návrhy, které byly
realizovány v Malé Morávce. V prvním v letech 1972 až 1975 se jednalo o součást adaptace
obecní návsi, dříve vodní plochy před Olbrichovou vilou Počátkem sedmdesátých let
v minulém století se toto zanedbané prostranství proměnilo v parčík a byl realizován jeho
návrh centrální kašny, což byl bazén obložený pestrou skleněnou mozaikou. O dvacet let
později při jiné úpravě této návsi byla kašna odstraněna. Dalším a nepochybně významným
projektem architekta Typovského v obci
byla z roku 1972 stavba rekreačního
zařízení Pozemních staveb Olomouc.
Objekt
s mohutnými
břidlicovými
střechami stojí dodnes a známe ho pod
názvem hotel Neptun. Nejen svou
dochovanou
vnější
podobou,
ale
hotel Neptun
i
autenticky
vnitřním
vybavením
je dokladem způsobu architektonických řešení tehdejších let. Stavba byla a je natolik
pozoruhodná, že ji nepřehlédl ani realizační tým České televize při natáčení populárního
cyklu Šumná města. Další jeho projekty a díla můžeme spatřit v Přerově (Základní škola na
Šířavě), plastiku v přednádražní budově ČSD v Olomouci, mnohé rodinné domy či budova
Přírodovědecké fakulty UP Olomouc z roku 1996.
Jak sám Karel Typovský uvádí, „že nejen architekturou člověk živ jest“- jeho pracovní
nasazení nutně postupem času vedlo k příklonu „odpočinkové“ umělecké tvorbě. O svém
členství v olomoucké výtvarné skupině A7 minulý rok uvedl: „Když jsme
působili ve Stavoprojektu, mrzelo nás, že musíme dělat pořád to samé.
Začali jsme proto malovat a naše obrazy vystavovat na chodbách firmy.“
A to byl prakticky počátek jeho malířské a grafické dráhy. Zatím poslední
jeho samostatnou výstavu jsme si mohli prohlédnout od 1. října
do 2. listopadu 2013 v olomoucké Galerii Patro.
Přejeme Karlu Typovskému hodně zdraví do dalších let. Za Klub chatařů a chalupářů
a Muzeum Kapličkový vrch – Ing. Věroslav Žák a Mgr. Igor Hornišer.
Dovolte mi, vážený pane Ing.arch. Typovský, abych Vám k Vašemu
nedávnému významnému životnímu jubileu srdečně poblahopřál. V dalších
letech hodně zdraví a mnoho tvůrčích sil ať jsou pro Vás dominantní.
Ještě dlouhá léta si užívejte života i příjemné dny odpočinku na své chatě
a v naší jesenické přírodě.
Ondřej Holub
starosta obce

Přivítali jsme
Prvním naším občánkem narozeným v tomto roce je Dominik Děrda,
Malá Morávka 181. Spatřil tento svět 1. října a my mu v něm
přejeme hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2013 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Jarmila Horská – 73 let, Jaroslav Kaláb – 76 let, Alžběta Lehká – 81 let,
Martin Havlík – 87 let.

ů

č

Jana Fojtíková – 55 let, Mgr. Jaroslava Holubová a Miroslav
Skoupil – 65 let, Ludmila Michálková – 85 let.

č
Jiří Marek a Miroslav Motešický – 50 let, Milena Nováková, Dagmar Balážová a Jaroslav
Řezáč – 60 let, Drahomíra Křížová – 70 let, Helena Fialová a Adolf Oravský – 80 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Rozloučili jsme se
Kaple sv. Michaela v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Jiřím Onderkou, který zemřel 5. září 2013 ve věku 65 let.
Čest jeho památce.

Vzpomínka
Dne 31. října 2013 jsme vzpomněli smutné 15. výročí
úmrtí milovaného tatínka a manžela pana Stanislava Tyska. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka s dětmi.
Dne 20. listopadu uctíme tichou vzpomínkou 3. smutné výročí úmrtí paní
Ludmily Dolečkové. S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Odešla, ale zůstala v srdci těch, kteří ji měli rádi. Dne 8. listopadu vzpomeneme 1. smutné
výročí úmrtí paní Naděždy Šedové. Za vzpomínku s námi děkují syn s rodinou.
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 pro občany je bezplatná.

SPORTOVNÍ INFORMACE
Blíží se konec fotbalové sezony
Do konce podzimní části fotbalové soutěže III. třídy, skupiny B zbývají dvě
kola, která definitivně ukončí sezonu a určí pořadí našeho mužstva. Omlazený
tým FC Kovárna Malá Morávka s několika staršími a zkušenými hráči svými
vcelku dobrými výkony končí sezonu na přední příčce tabulky této soutěžní
skupiny. Z dosud odehraných jedenácti zápasů zvítězili v osmi utkáních, jeden remizovali
a dva zápasy prohráli. Ambice na postup do okresního přeboru je nadějná. Proto se zájmem
budeme sledovat zápasy v jarním kole, zda se to našim fotbalistům podaří.

Mladí fotbalisté přípravka starší v soutěži okresního přeboru zaujímá po deseti kolech
střed tabulky. Ve srovnání s loňským ročníkem se podstatně zlepšila, hráči v každém utkání
podávají snaživý výkon. Z dosud odehraných zápasů šest vyhráli a čtyři prohráli.
Je chvályhodné, že oddíl kopané vychovává budoucí nástupce zdejšího celku dospělých.

Muži

Přípravka

Tabulky
III. třída, skupina B

Okresní přebor starší přípravka

Areály nabídnou lepší podmínky pro lyžování
Pro nadcházející zimní sezonu připravily lyžařské areály SKI Myšák a SKI
Karlov pro milovníky lyžování nové sjezdovky, sedačkové lanovky a zlepšení služeb.
V loňském roce rozšířila a modernizovala svůj areál Kopřivná k velké spokojenosti
lyžařů, a to vybudováním čtyřsedačkové lanovky, nové sjezdovky 1 250 metrů dlouhé,
občerstvovacího zařízení a parkoviště. V tomto roce dochází k podstatným změnám

v lyžařském středisku SKI Karlov naproti
hotelu
Praděd.
Novinkou
je
čtyřsedačková
lanovka
s nejvyšší
hodinovou kapacitou v regionu. Pro větší
bezpečnost byly rozšířeny sjezdovky.
Nemalé prostředky byly investovány do
zázemí celého areálu. Návštěvníkům
bude sloužit nová samoobslužná
restaurace pro sto lidí, vyhřívané
prostory občerstvení a nové sociální
zařízení. Dětský koutek s hlídáním dětí
umožní rodičům pohodové lyžování.
V současné
době
pokračují
dokončovací
práce (i přes nedávno
požárem zničené dva
stroje stavební firmy)
na modernizaci areálu Myšák v Karlově
pod Pradědem, který po kolaudaci
v listopadu dozná další zkvalitnění
podmínek pro lyžování i služeb pro svou
klientelu. Na nové a rozšířené sjezdovce
dlouhé 1 100 metrů bude sloužit moderní
a bezpečná dvousedačková lanovka, kde
bude fungovat rozjezdový nástupní pás,
který zabrání případnému zranění
lyžařů. Přepravní kapacita sedačky je
patnáct set osob za hodinu. Parkoviště
pro návštěvníky areálu bude opět
bezplatné.
Všechny areály, až bude příhodné
počasí a nižší venkovní teploty, a nebude
přírodní sníh, spustí děla k umělému
zasněžování sjezdovek. Provozovatelé
lyžařských areálů od modernizace
a kvalitnějšího vybavení svých středisek
si slibují větší návštěvnost ke spokojenosti jejich uživatelů. S tím úzce také souvisí popularita
obce, zvýšení cestovního ruchu i pracovní příležitosti občanů ve službách.

Loučíme se s letošním rokem
Čas je neúprosný, vždyť již za měsíc přivítáme advent, což je doba očekávání
příchodu vánočních svátků – svátků radosti, vzájemného porozumění a slavnostní
nálady.
Protože toto číslo Moráveckého zpravodaje je posledním v tomto roce,
tak s předstihem všem našim čtenářům přejeme příjemné prožití Vánoc
a v příštím roce 2014 mnoho spokojenosti a všeho víc, zdraví však nejvíc.
Děkujeme všem autorům článků a příspěvků, kteří v tomto roce svými
aktuálními i poučnými informacemi přispěli k tvorbě této místní tiskoviny.
Budeme se těšit na další spolupráci v novém roce a Vaši dopisovatelskou
činnost, které si vážíme.

Ovčárna, Barborka, Švýcárna... jména
chat, bez kterých si snad už okolí Pradědu
nedovedeme představit. V létě i zimě
poskytují úkryt před rozmary počasí
i místo k příjemně strávenému víkendu
či dovolené.

Na konci 19. století Ovčárna již pěkných pár let sloužila jako
turistická chata s hostinskou místností. Paní Rosálie Grohalová
(1830 – 1909) byla moc milá a pohostinná správcová, a tak byl
bývalý ovčín oblíbenou zastávkou turistů. Tou dobou zde měli také
místnost na zpracování mléka, odkud dodávali mléčné výrobky
do Karlovy Studánky, kde sloužily dokonce i k lázeňským účelům!
Velký hotel zde vybudoval počátkem 20. století Řád německých
rytířů. Hotel byl rozšířen v 50. letech 20. století a sloužil výhradně
potřebám armády. Chata prošla rozsáhlou rekonstrukcí v 80. letech
minulého století a na počátku tohoto století.

Barborka není zrovna na výsluní...
Barborka byla postavena až v roce 1937,
byla tehdy přidruženou stájí Pradědského
pasteveckého družstva v Desné s ubytovnou pro pastevce. V roce 1956 ji dostal
Český svaz tělesné výchovy.

Švýcárna je známá i za sedmero horami
a sedmero řekami. Poměrně čilý turistický
ruch tu vládnul už před sto lety. Pryč jsou
časy, kdy toto původně hospodářské stavení
sloužilo k ustájení dobytka.

Kurzovní
chata
byla
vybudována
skupinkou nadšenců z řad sportovců
a turistů v 50. letech 20. století. Předtím
zde byly velké stáje s ubytováním pro
pastevce,
které
zřídilo
Pradědské
pastevecké družstvo z Desné.

Zpravodaj vychází 1.11.2013, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.12.2013

