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Informace
V říjnu se konají volby
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se letos konají
ve dnech 25. a 26. října 2013. V naší obci se uskuteční ve volebním okrsku
číslo 1 Malá Morávka (volební místo obecní úřad) a ve volebním okrsku
číslo 2 Karlov pod Pradědem (volební místo hotel Praděd). Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 25. října od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 26. října od 8.00 do 14.00 hodin.
Připomínáme, že volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič může ze závažných důvodů,
zejména zdravotních, požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi, aby v den voleb
mohl hlasovat doma. Tento požadavek je nutné sdělit obecnímu úřadu telefonicky nebo
písemně. V takovém případě voliče navštíví dva členové okrskové komise s přenosnou volební
schránkou. Voliči, který se rozhodne volit mimo své bydliště, vydá obecní úřad voličský
průkaz na jeho žádost podanou nejpozději do 18. října.
Bližší informace k volbám, způsobu hlasování a hlasovací lístky
obdrží všichni voliči v obálce nejméně tři dny před konáním voleb.
Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu
a v příštím čísle Moráveckého zpravodaje.

Kácení stromů a dřevin má svá pravidla
Od 15. července tohoto roku platí nová vyhláška Ministerstva životního prostředí číslo
189/2013 Sb. o zmírnění pravidel pro kácení dřevin. Vyhláška nadále nemění základní
parametr obvodu kmene 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Povolení ke kácení dřevin, které nejsou součástí významného krajinného prvku
nebo stromořadí se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Nově se vyžaduje povolení ke kácení u všech zapojených porostů
dřevin (o obvodech kmenů menších než 80 cm), pokud celková plocha
kácených porostů přesahuje 40 m2. Ke kácení stromů v zapojeném porostu,
které mají obvod kmene větší než 80 cm je povolení ke kácení potřeba.
Očekávanou změnou je úprava kácení dřevin rostoucích v zahradách. Povolení ke kácení
nevyžadují stromy rostoucí v zahradách u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území
obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Úleva se však netýká jiných zahrad,
např. u rekreačních objektů, v zahrádkářských osadách atd.
Podstatná změna je u formy podávání dodatečného oznámení o kácení
z důvodů bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo hrozby škody
značného rozsahu. Ten kdo dřevinu pokácel, bude muset doložit, že tyto
hrozby odvracel.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Tím
se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí
dřeviny.
Bližší informace mohou lidé získat na obecním úřadě, mimo jiné o náležitostech žádosti
o povolení kácení dřevin a náležitostech oznámení o kácení dřevin.
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Nové autobusové čekárny
Z finanční dotace a rozpočtu obce již
stojí šest nových čekáren na příslušných
autobusových zastávkách v obci, které
svým vzhledem zapadají do koloritu obce.
Další čekárna s uzavřeným prostorem
před restaurací U Kovárny bude na podzim nahrazena novou, neboť stávající
z hygienických důvodů nevyhovovala.
Často byla místem vykonání osobní
potřeby nevychovaných jedinců a skladištěm odpadků.

Získávání informací o místních akcích
Často se z řad občanů i návštěvníků obce ozývají hlasy, že v případě
pořádání některých místních kulturních a sportovních akcí není veřejnost
dostatečně informována o jejich konání. Plakát si mnohdy přečtou až
po termínu jejich konání. Informace o všech obecních i ostatních akcích (v případě, že o to
organizátor akce požádá) jsou prezentovány na www.malamoravka.cz. Jednoduchým
nástrojem se každý v rámci prostředí obecních webových stránek může přihlásit k odběru
„novinek“ umístěných na tyto stránky. Po tomto nastavení mu budou všechny „novinky“, tedy
i plakáty a informace o jednotlivých akcích budou chodit přímo do soukromé e-mailové
schránky. Tak vám nejen neunikne žádná pořádaná akce, ale zvýší se i vaše povědomí o dění
v obci.
Postup přihlášení k odběru „novinek“ je následující:
1) Na stránkách www.malamoravka.cz na hlavním menu stránek kliknout na AKTUALITY
2) V horní části kliknout na „Přihlásit se k odběru novinek“
3) Vyplnit vaši e-mailovou adresu, označit „Odebírat všechny články“ a kliknout na
„Přihlásit se k odběru“

Oceňujeme službu občanům, která se osvědčila
S dlouholetými problémy spojenými s dostupností lékařské péče
se potýkali zejména naši občané seniorského věku i občané s omezenými
možnostmi vlastní dopravy k praktické lékařce pro dospělé v Rýmařově.
V minulém roce obecní zastupitelstvo rozhodlo tuto situaci řešit bezplatnou dopravou
mikrobusem. Bližší informace včetně jízdního řádu jsme zveřejnili v Moráveckém zpravodaji
číslo 6/2012. Někteří naši občané tuto vstřícnou nabídku obce s potěšením uvítali a také
využívali. O zkušenostech této zavedené služby a její další využívání jsme požádali starostu
obce Ondřeje Holuba, který nám poskytl tuto informaci:
„Mikrobus přepravující osoby k lékaři zahájil provoz 10. října 2012. Každou středu podle
jízdního řádu umístěného na webových stránkách obce sváží bezplatně občany, kteří
se nahlásí na obecním úřadě k lékaři do Rýmařova. Od doby zahájení provozu do 21. srpna
2013 se uskutečnilo 34 jízd, během kterých bylo mikrobusem přepraveno celkem 118 osob.
Výtěžnost jednoho spoje je tedy v průměru 3,5 osoby na jednu jízdu.
Vzhledem k tomu, že kapacita mikrobusu je 8 míst, nabízíme občanům možnost bezplatného
využití mikrobusu i pro soukromé (nelékařské) návštěvy Rýmařova. Platí však, že přednostně
budou mikrobus využívat občané objednaní k lékaři. Při nenaplnění kapacity mikrobusu může
být tato využita ostatními občany. O obsazenosti mikrobusu je nutné v případě zájmu
o „nelékařskou“ cestu se informovat telefonicky na obecním úřadě – telefon číslo
554 273 095, vždy v úterý po dvanácté hodině nebo ve středu mezi ranní osmou až devátou
hodinou“.
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Naše děti pobývaly v Polsku
Stejně jako v loňském roce se i letos o prázdninách skupina šestnácti dětí
z Malé Morávky účastnila projektu „Multi-Culty divadelní festival 2013“, který
se uskutečnil v naší partnerské obci Kobylnica v Polsku ve dnech 15. až 19.
července. Projektu se účastnili zástupci Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.
V rámci pobytu dětí se
uskutečnila
představení
divadelních her připravených
skupinami ze všech zemí
Visegrádské čtyřky. Děti
pilně nacvičovaly divadelní
představení, která poslední
večer zájezdu za bouřlivých
ovací publika prezentovaly
na veřejném vystoupení.
V rámci pobytu si děti užily
bohatý doprovodný program
s výlety k moři, ale i po
jiných zajímavých místech
regionu, jako byla návštěva
historického pobřežního městečka, kde ve stejné době
trávil svou dovolenou polský prezident Komorowski. Navštívili jsme Národní park, kde
pouštní písečná krajina budila spíše dojem afrického kontinentu. Ve volných chvílích si děti
užívaly sportovních her a navazování přátelských vztahů s dětmi ostatních účastnických zemí.
A to byl v utváření mezilidských vztahů největší přínos tohoto projektu, jehož realizací se nám
daří partnerství s polskými obcemi v rámci přeshraniční spolupráce. Ta je především
postavena na výměnných pobytech občanů jednotlivých obcí, kdy zejména dětem a mladé
generaci se otvírá obzor poznání kultury i života navštívené země a mnohdy stírá i různé
předsudky v lidech zakořeněné.
Projekt byl realizován za finanční podpory Visegrádského fondu. Děkujeme
našim polským hostitelům za příjemné prožití dnů tohoto projektu i za zajímavý
program, který připravili dětem. Zbývá si jen přát, aby se nám i v budoucnu
dařily realizovat podobné projekty, které mají přímý pozitivní dopad na děti a mládež.
Ondřej Holub
starosta obce

Školní jídelna nabízí k odběru obědy
Školní jídelna při Základní škole v Malé
Morávce nabízí našim občanům možnost
odběru obědů. Cena za oběd je 55,-korun. Obědvat
je možné ve školní jídelně každý den od 11.00 do 11.45 hodin nebo
si v tuto dobu oběd vyzvednout do jídlonosiče u výdejního okénka.
V případě zájmu nebo dotazů ohledně obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Petru
Pospíšilovou na tel. 737 786 165.

Setkání seniorů
Každoroční setkání seniorů naší obce se koná v pátek 18. října 2013
od 16.00 hodin v restauraci na chatě Kopřivná. Doprava bude zajištěna.
Přijďte prožít při hudbě příjemné posezení se svými přáteli a zapomenout
na životní starosti.
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Svatohubertská mše
K poctě patrona myslivců a lesáků sv. Huberta pořádají 12. října
ve 14.00 hodin Obec Malá Morávka, GATRO s.r.o. Ing. Vladimír
Gahura a Římskokatolická farnost Malá Morávka již tradiční
Svatohubertskou mši s mysliveckými trubači a výstavu fotografií
s ukázkami vábení zvěře, na kterou zvou širokou veřejnost.
Pořadatelé děkují za vstřícnou finanční podporu těmto partnerům akce: Ing. Petr Kuba,
SKI areál Myšák, Lesy České republiky, ATRO Rýmařov – Ing. Zbyněk Balhar, Radek Tvrdec
Rýmařov, Jan Hoško Václavov.

Na prahu nového školního roku
Bezstarostné prázdniny žákům a studentům skončily a je tu opět nový školní rok a s ním
spojené povinnosti i starosti. Naše Základní škola v Malé Morávce nežije jen učením jí
svěřených žáků, ale i volnočasovými aktivitami, nabídkou různé zájmové i prospěšné činnosti.
Přejeme Vám, milí žáci a vážené paní učitelky, šťastné vykročení do nového školního roku,
ať je pro Vás úspěšný, ať v něm převládají jen radosti z výsledků Vaší nezastupitelné práce
i spokojenost z úspěšné veřejné činnosti.

Nový školní rok v základní škole
Školní rok 2013/2014 jsme slavnostně
zahájili s 18 žáky. Z tohoto počtu je pět
nových žáků – prvňáčků: Adrian Cejnek,
Lukáš Holub, Julie Hulejová, František
Pavelka a Marek Švarc. Základní škola
v Malé Morávce je nadále organizována jako
dvoutřídní. V učitelském sboru máme novinku.
Paní učitelka Zuzana Zechová se o prázdninách provdala a odchází na mateřskou dovolenou.
Přejeme paní učitelce s novým příjmením Běhalová, aby jí role maminky šla stejně výborně
jako role učitelky v naší škole. Ve třídě 1. a 4. ročníku ji bude po nezbytně nutnou dobu
zastupovat pan učitel Jan Mecner. Třídní učitelkou ve třídě 2., 3. a 5. ročníku je Ivana
Glatterová. Vychovatelka školní družiny Martina Smíšková bude pracovat
také jako učitelka. V rámci činnosti školní družiny našim žákům nabízíme
tyto zájmové kroužky: keramika, hra na flétnu, na klávesy, na kytaru,
florbal, malý kuchař a kroužek dopravní výchovy. Provoz školy i nadále
pomáhá zajišťovat školnice Vlasta Králová, kuchařka Zdenka Vargová
a vedoucí školní jídelny Petra Pospíšilová.
Novinkou letošního školního roku je změna ve Školním vzdělávacím programu,
do něhož je nově začleněna dopravní výchova a problematika bezpečí a ochrany člověka
za mimořádných událostí. V 1. a 2. ročníku žáci získají vědomosti,
dovednosti a návyky potřebné pro život především tím, že hrají určené role,
řeší modelové situace. Aktivity budou včleněny do předmětů český jazyk,
prvouka, výtvarná a tělesná výchova. Podstatná je četnost zabývat se tímto
tématem. Ve 3. až 5. ročníku nebude vytvořen samostatný předmět, ale žáci
budou opět zapojeni ve vyučovacích předmětech a v činnostech školní
družiny. Navštíví dopravní hřiště, setkají se s odborníky, zúčastní se soutěží a samostatně si
vytvoří malý projekt. Pro nastávající školní rok je pro rodiče připraven nový portál „Škola na
dlani“. Rodičům přináší zprávy ze školy okamžitě do jejich e-mailu, tabletu či telefonu,
umožňuje jim také na ně ihned reagovat. Jde o užitečnou službu, kterou ocení každý den.
Přeji všem dětem naší školy úspěšný školní rok, prvňáčkům i jejich rodičům dobrý start
a zaměstnancům mnoho energie, zdraví a dobrých nápadů.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy
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Informace pro rodiče dětí navštěvující Základní školu v Malé Morávce
Podle zákona číslo 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky číslo 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání jsou učebnice a učební texty žákům poskytovány bezplatně. Ostatní žákovské
potřeby, jako jsou pracovní sešity, výtvarné materiály, náčrtkové a barevné bloky,
flétny a další ze zákona „nepovinné učební pomůcky“ hradí rodiče dětí.
Pro děti 1. až 5. ročníku se jedná o částku cca 600 – 700 korun
na jednoho žáka, která jde na vrub rodinného rozpočtu. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem se Zastupitelstvo obce Malá Morávka rozhodlo (jako
zřizovatel základní školy) finančně podpořit nákup „nepovinných učebních pomůcek“
a snížit tak rodičům dětí navštěvující místní základní školu náklady spojené
s vybavením dítěte při nástupu do nového školního roku. Obec poskytne na každého žáka
navštěvujícího Základní školu v Malé Morávce jednorázový příspěvek ve výši 1 000 korun,
který bude účelově vázán na úhradu nákladů spojených s vybavením žáka v novém školním
roce. Rodiče těchto žáků si mohou tento příspěvek vyzvednout během měsíce září 2013
na pokladně obecního úřadu.

Farní tábory
Na prvním farním táboře, který se konal od 10. do 20. července,
jsme se přenesli do říše pohádek, jejíž král nás prosil o pomoc. Účastníci
tábora se tedy v průběhu tábora snažili pohádkovou říši zachránit před zlomyslným drakem
plněním rozličných úkolů. Děti se kromě her v okolí tábořiště vydaly i do skal hledat dračí
doupě, ve kterém byly ukradené královské klenoty. Na místě děti zjistily, že se do
něj nedostanou jinak než slaňováním. Čekaly na ně také dva výlety - jeden na
Hrčavu, Gírovou a nakonec na Studeničné, kde se mohly vyřádit v bazénu. Druhý
výlet pak byl na koupaliště v Mostech u Jablunkova. V lese u tábořiště pro děti
vyrostlo lanové centrum, které se stalo největším hitem tábora. Tábora
se zúčastnilo 16 dětí z našich farností a o to, aby nikdo netrpěl hlady, se starala s láskou paní
Fialová ze Světlé Hory, které patří za její kuchařské umění obrovský dík.
V druhém srpnovém týdnu vyrostlo na farní zahradě několik stanů – konal
se totiž druhý farní tábor. Během něj se děti ocitly v třicátých letech dvacátého století
na prestižní Archeologické akademii, odkud je prof. Indiana Jones poslal na dobrodružnou
výpravu za hledáním tajemného Sextantu, jehož jednotlivé díly děti obdržely
či vysoutěžily během jednotlivých etapových her. Kromě her v krásném okolí
fary jsme se ve středu vypravili na Slezskou Hartu, kde si děti užily množství
vodních radovánek i projížďku na nafukovacím člunu. Tento den, nebo spíše
ve čtvrtek v noci byla pro děti připravená noční hra, která se dle ohlasu rovněž velmi líbila.
Kromě toho si v pátek mohly zařádit na lanových překážkách, které pro ně připravil Venca
Motúz. O naše plné žaludky se starala s grácií paní Sedláčková, jejíž dobroty jsme si nemohli
vynachválit. Dětem se na táboře líbilo a už se těší na ten příští.
Mgr. Marek Žukowski

Nový školní rok v mateřské škole
Ve školním roce 2013/2014 zůstává organizace naší mateřské školy beze změny. K zápisu
se pro tento školní rok dostavilo se svými dětmi 11 rodičů. Celkem bude do dvou tříd (Myšáci
a Koťata) docházet 36 dětí. Přivítáme nováčky, kterými jsou tyto děti: Tereza Hulejová,
Natálie Holubová, Natálie Valíčková, Tereza Kelemenová, Jonáš Pospíšil, Martin Konečný,
Radim Vašíček, Eduard Rotter, Rudolf Marek, Martin Charous a Tadeáš Balcar.
Přejeme novým, ale i ostatním dětem, aby byla naše školka pro ně příjemným, radostným
a podnětným prostředím, aby dobře zvládly odloučení od svých nejbližších a sblížily se
s dětským kolektivem a s novými kamarády. Výchovně vzdělávací práci budou u dětí nadále
zajišťovat tři pedagogické pracovnice – ředitelka školy Iveta Vlčková a učitelky Ivana
Cejnková a Bc. Petra Pleská. Provoz zaštítí kuchařka Renáta Pechová a školnice Alena
Buchtová. Přeji dětem a zaměstnankyním školy hezký nový školní rok!
Iveta Vlčková
ředitelka školy
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Společenská rubrika
Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2013 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Miroslav Dvořáček a Júlie Kalábová – 72 let, Milada Macháčková – 73 let, Jan Pánek –
74 let, Oldřiška Roubalová – 76 let, Jarmila Havlíková a Vlasta Janečková – 77 let, Gabriela
Kolesárová a Zdeněk Navrátil – 78 let, Jarmila Tysková a František Prášil - 82 let,
Ing. Vladimír Janečka – 84 let.

„Půlkulatá výročí“
Pavel Smíšek – 55 let, Dušan Klega a Zdeněk Novobilský – 65 let, Jan Hubáček –
75 let.

„Kulatá výročí“
Mgr. Helena Rewajová a Petr Haničák – 60 let, Anna Valová – 70 let, Julie
Glatterová – 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
Dne 9. července 2013 zemřel ve věku 63 let náš občan, pan Jaroslav Kolář.
Bez rozloučení pohřeb vypravila obec.
Dne 9. srpna 2013 zemřela ve věku 92 let naše bývalá občanka,
paní Aloisie Maršálková, která poslední léta žila v Havířově.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina Oravská.

Vzpomínka

Dne 18. září vzpomeneme 2. smutné výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka a dědečka, pana Karla Bulavy.
Za vzpomínku s námi děkují manželka a děti 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 pro občany je bezplatná.

SPORTOVNÍ AKTUALITY
Nová fotbalová sezona začala
Po sestupu z okresního přeboru budou v nové fotbalové sezoně ročníku 20132014 muži FC Kovárna Malá Morávka mít ve III. třídě, skupině B tyto soupeře:
Ryžoviště, Velká Štáhle, Zátor „B“, Dvorce, Svobodné Heřmanice, Milotice nad
Opavou, Dětřichov nad Bystřicí, Moravskoslezský Kočov, Jiskra Rýmařov „B“,
Lomnice, Razová, Leskovec a Široká Niva.
Soupiska hráčů nedoznala podstatných změn, odešli hostující hráči z Olympia Bruntál, post
brankáře posílil Ondřej Urbaník ze Světlé Hory. Nadále u mužstva zůstává trenérská dvojice
Pavel Chmura a Jiří Kotlár.
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Soutěž byla zahájena 17. srpna. Jak naznačila úvodní kola, družstvo je odhodláno v této
soutěžní skupině bojovat o přední příčky s případným návratem do vyšší soutěže. Náš tým
v prvním utkání na půdě Razové vyhrál 3:1, druhý zápas doma s Leskovcem byl opět vítězný
v poměru 6:1. Jsme však teprve na začátku, do skončení celého ročníku soutěže zbývá sehrát
ještě 24 mistrovských zápasů.
Družstvo žáků starší přípravky 5+1 bude nadále působit v okresním přeboru
a hrát s těmito celky: Slavoj Bruntál „A“, Slavoj Bruntál „B“, Jiskra Rýmařov,
Horní Benešov, Město Albrechtice, Chomýž, Olympia Bruntál, Břidličná,
Stará Ves, FK Krnov, Jindřichov, Vrbno pod Pradědem a Juventus Bruntál. Mladé
fotbalisty trénují Radek Ligač, Rostislav Zapletal a Milan Pospíšil. Sezonu zahájili
31. srpna (po uzávěrce tohoto čísla) na půdě favorita soutěže Slavoje Bruntál „A“.
Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži – III. třída, skupina B

Starší přípravka – okresní přebor

Velká Štáhle
Široká Niva
Dvorce
Svobodné Heřmanice
Milotice
Moravskoslezský Kočov
Lomnice
Razová
VENKU
So 14.9. - 13.45 - Zátor „B“
So 19.10. - 15.00 - Dětřichov
Ne 3.11. - 14.30 - Rýmařov „B“

So
So
So
So
So
Po
So

7.9.
21.9.
28.9.
12.10.
26.10.
28.10.
9.11.

-

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
15.00
10.00

- Slavoj Bruntál B
- Juventus Bruntál
- Horní Benešov
- Chomýž
.
- Břidličná
- Vrbno pod Prad.
- FK Krnov

St
Čt
So
So
So

4.9.
12.9.
5.10.
19.10.
2.11.

-

17.00
17.30
13.30
10.00
12.45

- Jindřichov
- Rýmařov
- M. Albrechtice
- Olympia Bruntál
- Stará Ves

So
So
So
So
So
So
So
So

7. 9.
21.9.
28.9.
5.10
12.10.
26.10.
9.11.
16.11.

- 16.30
- 16.00
- 16.00
- 15.30
- 15.30
- 15.00
- 14.00
- 13.30

-

Hasiči soutěžili
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Malé Morávce pořádá každoročně
soutěž sedmičlenných hasičských družstev v požárním sportu. V sobotu 17. srpna
v areálu fotbalového hřiště družstva zápolila o vítězství v jubilejním 10. ročníku
Memoriálu Jiřího Hudáka. Starosta obce Ondřej Holub při zahájení soutěže
pozdravil a přivítal nastoupená družstva, zástupce hasičského sboru partnerské polské obce
Stradunia a další hosty.
Do soutěže se přihlásilo celkem
dvanáct družstev, z toho čtyři
družstva žen. Soutěžní disciplínou
byl požární útok z pevného vodního
zdroje až po sestřik dvou terčů
proudem vody. Každé družstvo mělo
dva pokusy, nejlepší čas dosažený
ze dvou startů se započítal
do konečného pořadí. O umístění
družstev často rozhodovaly setiny
vteřin. Prvenství a zisk putovního
poháru získalo družstvo SDH Suchá
Rudná v rekordním čase 15,66 sec.
Další pořadí: 2. Milotice – 16,53 sec., 3. Vrbno pod Pradědem – 16,83 sec., 4. Leskovec,
5. Široká Niva, 6. Ryžoviště, 7. Karlovice, 8. Malá Morávka (tradičně poslední).
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V kategorii družstev žen bylo
pořadí: 1. Světlá Hora – 22,75
sec., 2. Milotice – 23,12 sec.,
3. Horní Benešov – 24,44 sec.,
4. Široká Niva. Na závěr soutěže
obdržela družstva poháry a diplomy. Naši hasiči soutěž dobře
připravili, měla hladký průběh, i
diváci byli jistě spokojeni.

Družstvo Malé Morávky

Úspěch našich hasičů
na okrskové soutěži
Podmínkou
uznání
legální
činnosti každého hasičského dobrovolného sboru je prokázání akceschopnosti na každoroční povinné
okrskové soutěži. Ta letošní se konala v Janovicích. Zpravidla v požárním útoku družstvo disponuje šesti
až sedmi členy. Pozoruhodného úspěchu dosáhlo družstvo hasičů Malé
Morávky, když z počtu devíti zástupců sborů obsadilo 3. místo. Výsledek je o to
cennější, že naše družstvo soutěžilo pouze ve čtyřech členech. Kdo tvořili družstvo
a zasloužili se o nejlepší umístění v posledních letech? V sestavě Miloš Pavelka,
Miroslav Skoupil, Jan Skoumal a Marcel Kelemen dosáhli toho úspěchu.
Blahopřejeme.

LÉTO PLNÉ ZÁBAVY A SPORTOVNÍCH
AKTIVIT V OBCI
Po dobu letních prázdnin žila naše obec mnoha akcemi, které jejím
občanům, mládeži a návštěvníkům poskytly pestrou zábavu, kulturní vyžití
i zajímavé sportovní a rekreační aktivity. Ať již to byly Karlovský
maraton, Den obce, Borůvkové hody, filmová představení, výstavy, soutěž hasičů, letní tábor
dětí na faře, zahájení fotbalové sezony i aktivní využívání volného času v areálu Kopřivná
a v dalších rekreačních objektech. O některých akcích informujeme podrobněji.

Rodí se nová tradice
K létu patří sportovně rekreační aktivity a zábavné akce, které v naší obci
v poslední době se pořádají ve větším rozsahu než v minulosti. Jednou z nich byl
1. ročník Karlovského maratonu, který se uskutečnil v sobotu
20. července v přírodním areálu tábořiště a na okruhu in-line v Karlově pod
Pradědem. Pořádající naše obec a Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka
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připravily pro širokou veřejnost
bohatý
celodenní
program
různých
pohybových
aktivit,
soutěží a závodů. Probíhal turnaj
v pétanque, závod ve sprintu
na horských kolech, čtyřboj
na koloběžkách, veřejná štafeta
na
trati
maratonu,
soutěž
tříčlenných družstev v přetahování
lanem, dětská soutěž v malování
na asfalt a další.
Velkému zájmu se
těšila soutěž o nejlepší kotlíkový guláš. Na různých
místech areálu v podve-

Malování na asfalt

Závod na koloběžkách

čer voněl gulášek, který
na otevřeném ohni připravovalo podle svého gusta pět
skupin přihlášených do soutěže. Návštěvníci po degustaci pěti malých porcí této
speciality od všech skupin
pak na lístcích hlasovali
o nejchutnější výtvor z různých druhů masa i hub.
Shromáždilo se celkem šedesát hlasovacích lístků, které
určily nejlepší guláš. Nejvíce
chutnal a první místo získal
guláš manželů Jany a Ondřeje Holubových. Celá zdařilá
akce za krásného počasí byla

večer zakončena taneční zábavou.
Pořadatelé plně zasluhují uznání
a poděkování za uspořádání
pestrého sportovního a zábavného
programu, který po celý den
profesionálně uváděl a komentoval PaedDr. Petr
Houser a jeho pomocníci z TC Praděd a obce.
Chceme věřit, že se zrodila nová tradice, která si
u veřejnosti získá popularitu a pořádání
i v dalších letech.

Soutěžící v pétanque
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Den obce se vydařil
Areál fotbalového hřiště v Malé Morávce byl v sobotu 3. srpna
za slunečného počasí a velkého vedra místem konání již tradičního
Dne obce – místní slavnosti dobré zábavy a setkání občanů
i těch, kteří se rádi do naší obce vracejí. Letošní 5. ročník této
oblíbené zábavné akce přilákal do ochozů hřiště značný počet návštěvníků. Po celé
odpoledne tu probíhal pestrý zábavný program, pohoda i nabídka rozmanitého
občerstvení na mnoha stáncích. To vše přispělo ke spokojenosti zúčastněných rodin
s dětmi, občanů, mládeže, místních chatařů a chalupářů i turistů, kteří
si všichni v příjemném prostředí a atmosféře užívali této slavnosti obce. Srdečně
jsme na ní přivítali delegaci z polské partnerské obce Walce s jejím starostou
Bernardem Kubatou, která je každoročně vítanými hosty na této akci.
Hlavnímu programu předcházel dopoledne turnaj v minikopané „O pohár starosty obce“,
kterého se zúčastnilo osm družstev. Po velkém zápasovém zápolení ve dvou skupinách
se z vítězství v turnaji radovali hráči týmu Rudná pod Pradědem. Morávečtí fotbalisté pod
názvem „Výbor“ skončili čtvrtí. V úvodu zábavného odpoledne starostové obcí Ondřej Holub
a Bernard Kubata předali
cenné trofeje zástupcům
družstev, která se v turnaji
umístila
na
předních
příčkách. A pak si na diskotéce s moderátorkou Míšou děti užívaly radovánek,
soutěží a veselého skotačení. Vystoupení Železného
Zekona zaujalo diváky
nejen jeho vtipným humorem, ale především odvážnými siláckými kousky.
Ohýbal ocelové tyče, ležící
na hřebíkách nechal na sobě stát dvě ženy, na hlavě
se mu štípal dřevěný
špalek, za ušní boltec utáhl
na vozíku několik osob.
Do svých výstupů zařazoval přihlížející děti u pódia
i dospělé. Jeho silácké
vystoupení bylo skutečně
profesionálně
perfektní.
Po něm následoval
koncert slovenské
kapely Team Revival, která potěšila a sklidila
velký aplaus u
posluchačů a odměnila se jim několika
přídavky ze svého repertoáru.
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Do programu oslav se zapojili aktivní členové
TC Praděd Malá Morávka, kteří připravili atraktivní závod rodinných dvojic
v oblékání lyžařské výstroje a v běhu na lyžích po dřevěné trati na čas. Z počtu
jedenácti soutěžících dvojic tuto disciplínu nejrychleji zvládli bratři Václav
a Michal Motúzovi z Malé Morávky, kteří za svůj výkon získali putovní pohár,
který budou obhajovat v příštím roce. Odpolední program ukončila s velkým
úspěchem hudební skupina BUTY, která byla zlatým hřebem oslav Dne obce. Po celý den
pořadatelé připravili doprovodný program pro děti. Velkým lákadlem byl neustále v obležení
skákací hrad, děti se těšily z projížděk na koních, střílely ze vzduchovky na terč či trefovaly
míčem na zavěšené předměty v brance. Večerní taneční zábava s kapelou A.T.C. Band byla
definitivní tečkou celodenního
programu,
který snad uspokojil
převážnou většinu jejich aktérů, ať již
diváků, účinkujících
i těch, kteří pro návštěvníky zajistili nezbytné služby. A všem,
kteří se zasloužili o úspěch
této
akce,
děkujeme.

Postřehy a otazníky z výstav
Nedílnou součástí kulturního a společenského dění v naší obcí je pořádání
různých výstav. Oceňujeme tuto iniciativu jejich pořadatelů a tvůrců, protože
jsou v jistém slova smyslu obrazem naší současnosti. Opakovaně však připomínáme,
že konání vernisáží výstav je nutné ve spolupráci
s obcí koordinovat s ohledem na akce, které v daný
termín probíhají v obci. Tak tomu bylo letos
3. srpna v den oslav Dne obce, kdy se konaly dvě
výstavy.
O šikovnosti některých našich dětí jsme se mohli
přesvědčit na vernisáži jejich vystavených
dřevěných
výtvorů
–
artefaktů
v galerii
U Šťastných Bobtailů. Byla to letos již čtvrtá
výstava, kterou galeristka Helena Vaculíková
prezentovala práce svých svěřenců, z nichž někteří
Z výstavy
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za předpokladu píle, vytrvalosti
a potřebného nadání mohou
v uměleckém řezbářství mnohé
dokázat.
Na vernisáž výstavy v Schindlerově stodole, která jako v loňském
roce korigovala s hlavním programem Dne obce na hřišti, přišel
pouze jeden místní občan a přes
třicet návštěvníků z okolních míst.
Autor Dalibor Bednář tu vystavoval
dokument několika desítek fotografií
velkého formátu „Lidé na poutích“.
Úvodní slovo na zahájení pronesl
místní farář P. Mgr. Marek
Žukowski, zpestřením bylo vystoupení Ženského pěveckého tria z Ostravy. Výstavu bylo možné navštívit
do 25. srpna.

Mladí „umělci“ sourozenci Drábkovi a Tereza Bernátková

Letní kino
Letošní sezona byla v naší obci obohacena o dvě produkce letního kina, které
proběhly v areálu víceúčelového hřiště – v „kolonce“. Na prvním filmovém
představení bylo přítomno 55 osob a na druhém nad očekávání
se sešlo 100 diváků. Obec nadále zvažuje možnost promítání letního kina
i v příští letní sezoně. Názor k tomuto záměru mohou občané i ostatní vyjádřit prostřednictvím
hlasování v anketě na hlavní straně webových stránek obce: www.malamoravka.cz

Na Kopřivné se v létě sportovalo
Kdo se rozhodl aktivně prožít volný čas, ten se
letos vypravil do SKI areálu Kopřivná v Malé
Morávce. Vyrostl tu nový zábavní park pro děti
a dospělé, který od července do konce srpna
dopřál návštěvníkům hodně zábavy a sportu. Jak
jsme se mohli přesvědčit, byla tu příležitost sportovního vyžití
každý den. Pro děti byla k dispozici trampolína, skákací hrad
nebo elektrické motorky a čtyřkolky. Dospělí mohli využít
lezeckou stěnu, paintballu, beach volejbalu a pobavit se na
dalších atrakcích. Milovníci horských kol a koloběžek si mohli
vybrat ze čtyř druhů obtížných tratí i rozsáhlého bike parku.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 14
Lanovka byla v provozu každý den jako
v zimě a zájemce dopravovala do horní
části areálu. O návštěvníky bylo náležitě
postaráno
v přilehlém
stravovacím
zařízení. Spokojenost byla jak na straně
uživatelů
areálu,
tak
i
jistě
provozovatele, který se zasloužil o jeho
vybudování.
Současný zmodernizovaný areál
Kopřivná (i přístupové komunikace) pro
letní období zábavy a adrenalinových
sportů je dokladem a příkladem, že
nemusí sloužit svému účelu jen pro zimní
sporty. Tento počin, který chválíme, je
i přínosem pro obec a přispívá k rozvoji
cestovního ruchu v naší oblasti.

Borůvkové hody přilákaly do obce davy svých návštěvníků
Sluncem zalitá a modrým zlatem jesenických lesů provoněná naše obec přivítala ve
dnech 17. a 18. srpna nebývalý počet návštěvníků na oblíbených borůvkových
hodech. Podle střízlivého odhadu přijelo k nám přes dva tisíce hodovníků, na které
čekalo již tradiční borůvkové mlsání. O velké návštěvnosti svědčila zcela auty
zaplněná místní komunikace a všechna parkovací a volná místa. Návštěvníci, kteří
přijížděli na již tradiční borůvkovou slavnost, byli na pokraji obce u stánku TC
Praděd vítáni a obdarováni propagačními a informačními letáky s určením míst konání hodů.
Každou celou hodinu po celý den přistavený autobus přepravoval zdarma turisty mezi Malou
Morávkou a Karlovem pod Pradědem. Po dobu obou dnů borůvkových hodů byla obec
obložena spoustou jarmarečních stánků, ve kterých se nabízela keramika, bižuterie, koláče,
zákusky, zmrzlina, medovina,
frgále, upomínkové předměty
a sortiment různého zboží
a potřeb.
Do letošního 12. ročníku
borůvkových hodů se zapojilo
osm restaurací, penzionů a chat
v Malé Morávce a pět v Karlově
pod Pradědem.
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V těchto zařízeních milovníci
borůvkových jídel a specialit si
mohli uspokojit své
chuťové buňky na
tradičních a nejvíce
žádaných kynutých
knedlících, ale i na palačinkách,
lívanečkách, koláčích, bublaninách, koktejlech a dalších delikatesách, vše s borůvkami. Někde
připravili svým hostům borůvkové pivo, v hotelu BRANS srnčí
guláš s borůvkami, na Kopřivné
se podávala borůvková polévka,
v restauraci Na Rychtě vyhrávala
živá kapela. Zájem byl o čerstvé
borůvky, kterých bylo méně,
neboť letošní úroda byla slabší.

Velkému zájmu diváků se těšila odpolední borůvková
olympiáda v místním parčíku, kterou připravili členové
TC Praděd Malá Morávka. Probíhaly tu soutěže pro děti
a dospělé v rychlosti spolykání borůvky zavěšené na niti,
hod polenem a papírovými koulemi, závod
na koloběžkách a atraktivní soutěž ve spořádání pořádné
porce borůvkových knedlíků. Vítězové všech těchto
zápolení, kterých bylo velmi mnoho, byli za své výkony
odměněni hrníčkem plný borůvek, i ostatní drobnými
cenami.
Popularita této místní borůvkové slavnosti rok
od roku vzrůstá, o čemž svědčí letošní nevídaná
návštěvnost, ke které jistě přispělo i nádherné počasí.
Je třeba poděkovat všem, kteří se o její úspěch zasloužili.
Především vedoucím a personálu zařízení, která pro hosty připravila rozmanité menu jídel
a nezbytné služby, členům Tréninkového centra Praděd Malá Morávka, vedení obce
i ostatním. Je nutné připomenout, že tato akce a některé další přispívají k návštěvnosti tohoto
regionu a jsou přínosem pro naši obec.
Všechny gurmány zveme na blížící se gastronomickou akci „Festival řízků“ ve dnech
21. a 22. září 2013. Restaurace a pohostinská zařízení v naší obci nabídnou nepřeberné
množství řízků v různých obměnách a chuti. Buďte nám všichni vítáni, těšíme se na vás!
Zpravodaj vychází 3.9.2013, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.10.2013.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

Jarní prázdniny ve školním roce 2013/2014 jsou stanoveny:
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