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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA





















Na prvním letošním veřejném zasedání konaném 27. března
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:
Bezúplatný převod podílu pozemku parc. číslo 1298/9 – ostatní plocha a komunikace
v k.ú. Malá Morávka od převodce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ČR do vlastnictví obce. Jedná se o část cesty k hotelu Kamzík.
Prodej pozemku parc. číslo 59 – trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k.ú. Karlov
pod Pradědem – lokalita Hadí vrch. Cena 200 Kč/m2.
Kupující: Ing. Jiří Dumbrovský, Háj ve Slezsku, který uhradí náklady za převod.
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
parc. číslo 668/1 – ostatní plocha za účelem zřízení přípojky nízkého napětí pro
novostavbu na pozemku parc. číslo 537/1 v horní části Karlova pod Pradědem.
Oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce, a.s. Finanční náhrada 1 000,-Kč vč.
DPH.
Bezúplatný převod pozemku par. číslo 736/1 – ostatní plocha a komunikace o výměře
291 m2 v k.ú. Karlov pod Pradědem z vlastnictví státu Pozemkový fond ČR do majetku
obce. Lokalita Hadí vrch – točna.
Prodej části pozemku parc. číslo 209/1 – trvalý travní porost v k.ú. Malá Morávka.
Nově vzniklý pozemek parc. číslo 209/5 (pod stanicí lanové dráhy) o výměře 504 m2.
Cena 200 Kč/m2. Kupující: SKI areál Kopřivná, a.s., který uhradí náklady za převod.
Účetní závěrku obce a mateřské školy k 31.12.2012.
Účetní závěrku základní školy k 31.12.2012 a rozdělení kladného výsledku
hospodaření za rok 2012 ve výši 3 126 Kč, a to: 3 000 Kč do fondu odměn a 126 Kč
do rezervního fondu.
Přijetí dotace z rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na projekt
„Obnova autobusových zastávek Malá Morávka – Karlov pod Pradědem“. Maximální
náklady projektu činí 671 160 korun, z toho dotace z rozpočtu SZIF činí 447 440
korun. Jedná se o celkem 9 čekáren autobusových zastávek v obci (mimo čekárnu
u parku).
Přijetí dotace z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP) na projekt „Hornická
naučná stezka Malá Morávka – Javorový vrch“. Maximální náklady projektu činí
523 500 Kč, z toho dotace od MŽP činí 444 975 korun. Jedná se o naučnou stezku
v lokalitě bývalé hornické činnosti železných rud o délce 5,2 kilometrů s přibližně
šestnácti zastaveními.
Uzavření Dohody o narovnání mezi obcí a Státním fondem životního prostředí ČR
(SFŽP), která mimo jiné řeší výmaz zástavních práv z obecního majetku a veškerá
mezi obcí a SFŽP sporná práva a povinnosti vyplývající z realizace stavby čistírny
odpadních vod a kanalizace (v letech 1994- 1998). Částku 1 325 000 Kč na účet SFŽP
obec již uhradila.
Dohodu podle § 570 a násl. OZ, s kupní smlouvou a dohodou o vzájemném zápočtu
mezi obcí a společností SPS – STAS, s.r.o.
Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského
kraje určenou na výdaje zabezpečení akceschopnosti místní jednotky Sboru
dobrovolných hasičů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Zprávu starosty obce o přípravě elektronické aukce na nejlevnějšího dodavatele
elektrické energie a plynu pro domácnosti i podnikatele a pověřilo ho k zajištění této
akce.
Zprávu o průběhu přípravných prací na projektu „Wellnes centra“ v Karlově pod
Pradědem (areál sportovních a rekreačních aktivit). Pověřilo starostu obce
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k dojednání smluvních podmínek a jejich předložení zastupitelstvu
před územním rozhodnutím.
Zprávu o principu fungování zpětného odběru elektrozařízení
systému „Elektrowin“. Pověřilo starostu obce k podpisu Smlouvy
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Jedná se o umístění
velkoobjemového kontejneru v obci k odkládání starých ledniček,
vysavačů, praček, mixérů a dalších elektrospotřebičů.

1

Informace
Lidé mohou ušetřit za elektřinu a plyn
Informace pro zájemce o účast v elektronické aukci na dodavatele
elektrické energie a plynu.
Jak jsme na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva i v obci informovali, připravujeme ve spolupráci s městem
Rýmařov a firmou eCENTRE,a.s. elektronickou aukci na dodavatele
elektrické energie a zemního plynu. Cílem akce je výběr nejlacinějšího
dodavatele a tím občanům ušetřit výdaje za tyto energie. Princip výběru spočívá v tom, že
majitelé, nájemníci bytů a podnikatelské subjekty v obci se jako odběratelé energie spojí
a vyberou si v elektronické aukci vítěznou firmu – nového dodavatele elektrické energie
a zemního plynu, který dosáhl nejvýhodnější, t.j. nejnižší ceny, a s tím pak naváží nový
smluvní vztah. A co je důležité: vše je zdarma, lidé nic neplatí.
Co musí zájemce udělat, aby se mohl aukce zúčastnit?
Dne 6. května 2013 v době od 14.00 do 16.00 hodin navštívit Obecní úřad
v Malé Morávce, kde bude společnost eCENTRE v kanceláři starosty
vybírat kopie stávajících smluv a posledních vyúčtování na dodávky
elektrické energie a zemního plynu. Zájemce zde podepíše „Souhlas klienta
se zpracováním osobních údajů“, „Smlouvu o poskytování služeb
optimalizace výdajů klienta“ a „Dohodu o plné moci“.
V případě, že se ve výše uvedený termín nemůžete dostavit na obecní úřad, můžete tak učinit
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v Rýmařově do 13. května 2013 v kanceláři příspěvkové organizace Bytern v prvním patře,
Palackého ul.11, vždy v pondělí v době od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin.
Účast v aukci a veškeré administrativní úkony (vypovězení, uzavření nových smluv atd.) jsou
pro zájemce bezplatné. Pokud občané mají v současné době uzavřené různé smlouvy s různou
výpovědní lhůtou na dodavatele energií, pak firma smlouvy stávajícím dodavatelům vypoví
a po uplynutí výpovědní lhůty naváže nové smluvní vztahy. Pokud by se stalo, že nově
vysoutěžené ceny budou náhodou vyšší nebo stejné jako u stávajícího dodavatele, pak bude
trvat původní dodavatelská smlouva. Každý účastník bude informován, kolik je jeho úspora po
aukci ve srovnání se starou cenou. Aukce je prováděna jen na část ceny energie, tzv. silovou
energii. Platba za transport zůstává stále ČETu, protože je vlastníkem energetických sítí.
Nový dodavatel ale vystupuje k domácnosti jako jediný samostatný dodavatelský subjekt se
svojí cenou.
Po aukci bude každý zájemce vyzván, aby na tomtéž místě podepsal novou
smlouvu s novým dodavatelem. Ale pozor! Pokud se zájemce nedostaví nebo
bezdůvodně odmítne podepsat novou smlouvu, pak bude muset uhradit
smluvní pokutu ve výši 9% z jeho dražené spotřeby energie. To proto, aby
nezodpovědní účastníci aukce bezdůvodně neodstupovali od podpisu
smlouvy a vítězného dodavatele, který soutěžil o předem deklarovaný objem
dodávek, tak nepoškozovali.
Na závěr – jaké podklady je třeba eCENTRE ze strany domácností či podnikatelů předat?
Kopii smlouvy včetně případných dodatků a obchodních podmínek (elektřina, zemní plyn),
kopii ročního vyúčtování (elektřina, plyn) a podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem.
Text smlouvy a další informační materiály k aukci naleznete na:
www.malamoravka.cz a www.rymarov.cz

Hasiči varují před plošným vypalováním porostů
„Přišlo jaro do vsi, zimo kde jsi ....“ a začínají se uklízet zahrádky,
objekty, prostranství – což je dobře, aby naše obec pěkně vzhlížela.
S příchodem těchto jarních prací a úklidu však hasiči z okresu Bruntál
pro nás připravili několik dobrých rad a upozornění v souvislosti
s vypalováním, pálením porostů a klestí. Podle zákona číslo 133/1985 Sb.
o požární ochraně nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování
porostů. Ten, kdo se rozhodne vyčistit svou zahradu ohněm, může zaplatit
i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se fyzická osoba dopouští
přestupku podle zákona o požární ochraně, za který mu hrozí pokuta až do výše 25 tisíc
korun.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. pálit
shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničena proti případnému rozšíření, samozřejmě
nebude umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a u tohoto spalování
budou osoby přítomny. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na
územně příslušný hasičský záchranný sbor. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není
jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve
speciálních kontejnerech nebo ve sběrném dvoře. Hasiči upozorňují, že vítr při pálení
hořlavých látek je velkým nepřítelem, který během okamžiku může z nevinných plamínků
vytvořit rozsáhlý požár i zdravotní problémy.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona
o požární ochraně provádět plošné vypalování porostů. Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku a šíření požáru a tuto činnost oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru, který může stanovit podmínky pro tuto činnost, případně ji zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob na území okresu Bruntál
doporučujeme využít internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz, kde na
pravé straně naleznete odkaz „pálení klestí“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je
potřeba jednoduché registrace. Další možností ohlášení pálení je formou emailu:
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od@hzsmsk.cz, kde je potřeba uvést: datum a čas od kdy do kdy bude pálení probíhat – uvést
přesnou lokalitu pálení – jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení
přítomna a tím i zodpovědná.
Pokud právnické a podnikající osoby vypalují porosty nebo neoznámí spalování
hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření
proti vzniku a šíření požáru, dopouští se podle zákona správního deliktu,
za který hrozí sankce až do výše 500 tisíc korun. Neměli bychom
zapomenout na skutečnost, že při pálení odpadu nebo dalších hořlavých
látek, musíme vždy postupovat v souladu s dalšími zákony o ovzduší,
o lesích, o odpadech nebo s vyhláškou obce. Při jarním úklidu a pálení
mějme na paměti možné nebezpečí požáru a včas mu předcházejme.

Zápis dětí do mateřské školy
K zápisu do Mateřské školy Malá Morávka na školní rok 2013/2014 se
dostavilo se svými rodiči devět dětí. V září se budeme těšit na : Martinka
Konečného, Radimka Vašíčka, Natálku Holubovou, Terezku Kelemanovou,
Jonáška Pospíšila, Eduarda Rottera, Rudolfa Marka, Martinka Charouse
a Tadeáše Balcara. Všem nováčkům naší školy přejeme, aby si na nové
prostředí rychle zvykli, aby si oblíbili nejen nové kamarády, ale i paní učitelky a ostatní
zaměstnankyně mateřské školy. Zkrátka, aby se v ní cítili velmi spokojeně.
V příštím novém školním roce bude do dvou tříd mateřské školy docházet 36 dětí, o které
se postarají tři pedagogické pracovnice. Provozní zázemí zaštítí jedna paní kuchařka a paní
školnice. Takže po prázdninách děti, nashledanou!
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

FARNÍ OKÉNKO
Jarní tábor
Ve dnech 6.až 9. března se na faře v Malé Morávce uskutečnil již tradiční
jarní tábor. Tématem celého tábora byl praotec Izák. Děti se sešly ve
středu večer a hned se pustily do první etapové hry, při které si určily
jména skupinek a namalovaly svůj rodový znak. Ve čtvrtek se seznámily
s Izákovým narozením a poté spolu s ním a Abrahámem putovaly na
„horu Choreb“. Páteční dopoledne bylo ve znamení tvoření – nejprve si
nabatikovaly trička a poté výtvarně ztvárnily beránka, kterého nakonec
Abrahám obětoval místo Izáka. Odpoledne se hrálo plno her, a pak se všichni přesunuli do
kostela na křížovou cestu. Večer obě skupinky předvedly příběh o Izákovi, Jákobovi
a Ezauovi. V sobotu dopoledne byl pak celý tábor zakončen a vyhodnocen.

Noc kostelů
Již počtvrté se otevřou dveře našeho kostela, aby mohly přivítat návštěvníky Noci kostelů.
Letos to bude v pátek 24. května. Bližší informace a program bude na plakátech a především
na internetových stránkách www.nockostelu.cz. Tam si můžete najít i náš kostel.Na co se
můžete těšit? Bude možno nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná, zblízka si
prohlédnout předměty užívané při mši a jiných kostelních obřadech. Všichni jste srdečně
zváni – přijďte si prohlédnout náš kostel tak, jak ho neznáte.
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Poutní slavnost v moráveckém kostele
Hned v neděli po Noci kostelů, tedy 26. května, oslavíme v našem kostele poutní slavnost
Nejsvětější Trojice. Poutní mše svatá bude v 10.00 hodin. Po ní bude již tradiční pohoštění na
farní zahradě. Na pouť budeme zvát stejně jako v loňském roce, také naši partnerskou farnost
Walce z Polska.

Farnost připravuje letní stanové tábory
Podobně jako v minulých letech, i na letošní prázdniny připravujeme letní stanové tábory.
První bude již tradičně na tábořišti Stecovka u Mostů u Jablunkova. Odjezd na tábor bude ve
středu 10. července. Návrat bude v sobotu 20. července. Pro děti bude připravena
celotáborová hra a spousta dalších soutěží a táborových aktivit. Bližší
informace můžete najít na internetových stránkách farních táborů:
tabory.farnost-malamoravka.cz. Průběžně tam budou doplňovány
bližší informace. Také tam budou ke stažení jak přihláška na tábor, tak
i další potřebné formuláře. Počet dětí na tábor je omezen na 28 dětí.
O přijetí na tento tábor rozhoduje pořadí přijetí přihlášky nebo přijetí
„předpřihlášky“ na email: rkf.malamoravka@doo.cz. V emailu uveďte
jméno, příjmení dítěte a rodné číslo. Počet přihlášených dětí sledujte
na: tabory.farnost-malamoravka.cz. Druhý tábor bude na farní zahradě.
Římskokatolická farnost Malá Morávka
P.Mgr. Marek Žukowski

Významné životní jubileum našeho občana
Motto: „Člověk nikdy nemusí být ještě starý na život“
Tento výrok platí stejně i pro našeho občana, pana
Bohumila Myšku, který se 19. května 2013 dožívá devadesáti
let. Narodil se v obci Velká Čermná nad Orlicí, v okrese
Rychnov nad Kněžnou, se třemi sourozenci v rodině
zabývající se zemědělstvím. Náš jubilant po absolvování
gymnázia a dalšího studia na Střední lesnické technické škole
v Hranicích celoživotně působil v lesnictví. Jako mladý lesní
praktikant pracoval poslední dva roky před skončením
II. světové války ve svém rodném kraji na polesí hraběte
Kinského. Následně svou profesi a veřejnou činnost uplatnil
v našem jesenickém regionu. Od roku 1951 pracoval jako lesní technik na Lesním závodu
Karlov, po jeho zrušení pak na závodu v Karlovicích a od roku 1958 na polesí v Malé
Morávce až do penze.
Ve svém životě nezůstával pasivně přihlížejícím občanem k veřejnému dění v obci
i v prospěšných organizacích, zejména v Horské službě. Ještě v samostatné obci Karlov do
roku 1960 byl předsedou stavební komise a po sloučení s Malou Morávkou tuto funkci
zastával několik volebních období. Pokud jde o Karlov, který mu přirostl k srdci a kde bydlí
i dnes, jeho největší zásluhou byl počin výstavby prvního lyžařského vleku u bývalé základní
školy. Za využití lesnické techniky a dobrovolných pracovních brigád členů Horské služby se
jeho dílo podařilo. To také byl v této jesenické oblasti první krůček k postupnému rozvoji
lyžařského sportu a turistického ruchu. Neméně významnou akcí v Karlově, na které se
výrazně podílel, byla výstavba sauny z bývalého továrního objektu a později s restaurací
dokončenou v roce 1969.
Své úsilí ve funkci předsedy stavební komise a člena rady místního národního výboru
v Malé Morávce směřoval do zvelebovacích akcí, ať již to bylo instalování laviček na
odpočinkových místech, vysazování dřevin a okrasných keřů, úpravy prostranství, výstavba
domu služeb a autobusových čekáren a další. Svůj významný podíl má na úspěšné činnosti
Horské služby v Jeseníkách, ve které aktivně působil přes třicet roků, z toho čtyřiadvacet let
jako vedoucí okrsku HS Karlov. V této souvislosti při našem rozhovoru zavzpomínal na různé
záchranné a zásahové akce a příhody, ale také na přátele a blízké spolupracovníky, jako na
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zakladatele Horské služby Václava Myšáka, na Jana Macháčka, Josefa Vývodu, Františka
Mikulenku, Jiřího Sedláčka, Gerharda Mendroka, na Jana a Pavla Jarošovi i další členy
Horské služby. Horská služba a jesenická příroda se mu staly celoživotní srdeční záležitostí.
Nelze opomenout jeho velkou zálibu v pravidelné návštěvě sauny až do pozdního věku, kdy
ještě loni podstoupil tuto ozdravnou kůru. Svůj spokojený život prožívá s manželkou Janou, se
kterou vychovali dvě děti a velkou radost má ze svých tří vnoučat.
Popřejme našemu jubilantovi, ať si ještě dlouhá léta ve zdraví užívá života i výsledků své
práce a veřejné činnosti v nedávné době.
Zaznamenal Jaroslav Ringl
Při návštěvě u manželů Myškových jsem z jejich archivu získal ke zveřejnění velmi vzácnou
a unikátní fotografii pořízenou při zahájení provozu restaurace sauny v Karlově v červenci
roku 1969, na které jsou již nežijící slavní čeští herci. Sedící zprava: Ota Roubal, František
Mikulenka, herci Ladislav Pešek, Jaroslav Marvan a Bohumil Bezouška. Stojící: Bohumil
Myška, Vendelín Stachovský – býv. předseda MNV Karlov a neidentifikovaná osoba.

KRONIKA ZAŠLÝCH ČASŮ
Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic, dokumentů a informací chceme našim
čtenářům přiblížit různé společenské, kulturní a sportovní události, přírodní a krajinné útvary
i další různé zajímavosti z minulých let, které by neměly zapadnout v zapomenutí. Vítáme i
pomoc od našich čtenářů, různé dokumenty rádi zveřejníme.
Přenést se do let minulých, vidět místa, která již neexistují, nahlédnout do života našich
předků – to vše nám umožnily následující historické pohlednice a fotografie, které jsou
nezřídka jediným svědkem předcházející doby Malé Morávky, jež jsou nenávratně pryč.
Děkujeme panu Mgr. Igoru Hornišerovi za snímky, které zveřejňujeme.
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1899
Střed Malé Morávky – na budově naproti
fary je ještě označení „Škola“, ve svahu
pod farou dělníci upravují česlo náhonu ke
Köhlerově pile (stávala na místě dnešní
prodejny, domek vlevo stával

vedle -

v místě dnešního bytového domu

1940
Pohled na náves v Malé Morávce od
hasičské zbrojnice. Oba objekty (obytný
dům vlevo a Ludwigův hostinec a trafika
se zahradní zdí vpravo) zanikly během
prvních deseti let po skončení 2. světové
války. V pozadí dnešní hostinec „Na
kovárně“ a Olbrichova vila.

Společenská rubrika
Blahopřání
Dovolte mi, vážený pane Bohumile Myško, abych Vám jménem svým, obecního zastupitelstva
a naší občanské veřejnosti srdečně poblahopřál k Vašemu nadcházejícímu významnému
životnímu výročí devadesáti let věku.
Děkuji Vám za dřívější práci v lidosprávě obce a ve veřejné činnosti, s přáním dobrého
zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Ondřej Holub
starosta obce

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2013 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Jan Macháček – 72 let, Jarmila Pánková – 73 let, Michal Ravinger – 76 let, Emilie
Skoupilová a Inge Partschová – 77 let, Elisabeta Bršťáková – 78 let, Cyril Fiala – 83 let.
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„Půlkulatá výročí“
Dana Hýbnerová a František Fojtík – 55 let, Jiří Onderka – 65 let,
Anna Králová a Erika Kratěnová – 75 let.

„Kulatá výročí“
Václav Buchta a Antonín Novák – 60 let, Jaromír Klus, Marie Houdková a Marie Heiderová
– 70 let, Bohumil Myška – 90 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 3. března ve věku nedožitých 48 let zemřel náš občan, pan Petr Skoumal.
Rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém rodinném kruhu.
V místním kostele Nejsvětější Trojice jsme se rozloučili s naší občankou,
paní Marií Navrátilovou, která zemřela 5. března ve věku 80 let.
Čest jejich památce

Vzpomínka
Dne 6. května vzpomeneme 25 let od úmrtí pana Františka Mikulenky.
Za vzpomínku děkují manželka Františka a dcery Jiřina, Ludmila a Jana
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 INFORMACE
Závěr lyžařské sezony ve znamení tradičních závodů
Lyžařskou sezonu v Malé Morávce zakončili posledními závody
vyznavači lyžování od těch nejmenších až po dospělé. Jedním z nich byla
akce „Mistrovství Malé Morávky“ v obřím slalomu, která se konala
8. března ve SKI areálu Myšák za účasti 36 závodníků. Pořadatelskou
a technickou úlohu závodu zabezpečilo Tréninkové centrum (TC) Praděd
Malá Morávka.
Kategorie dívky:
1.Veronika Stuchlová – TC Praděd,
2.Veronika Horáčková - TC Praděd,
3. Simona Lachmanová – SKI Olomouc
Kategorie chlapci:
1. Marian Danos – SK Vrbno, 2. Zdeněk
Podrazil – TC Praděd, 3. Pavel Lužík –
SK Vrbno
Kategorie ženy:
1. Natty Rosa – SK Vrbno, 2. Soňa
Glatterová, 3. Andrea Kožíšková – obě
Malá Morávka
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Kategorie muži:
1. Tomáš Cejnek – M.Morávka, 2. Marian Danos – SK Vrbno, 3. Kamil Cejnek – TC Praděd
Nejlepší na stupních vítězů obdrželi medaile, diplomy a poháry.
Z místních účastníků se podle věkových kategorií stali „mistry“ Malé Morávky:
Jana Havlíková, Zdeněk Podrazil, Soňa Glatterová, Tomáš Cejnek.

Lyžování se dětem líbilo
I v letošním roce se uskutečnila
v zimním období lyžařská škola pro děti
naší mateřské školy. Své první lyžařské
dovednosti si vyzkoušeli Lukáš Holub,
Jiří Křenek, Martin Macek, Alena
Urdová, Karolína Rokosová, Karolína
Peňázová, Jan Smíšek, František
Pavelka, Šimon Peňáz, Mikuláš Kupček
a Radek Šíbl. Každý začátek je těžký, ale
naše děti si lyžování po několika
hodinách výcviku natolik oblíbily, že jim
dlouhá zima, sníh a mráz rozhodně
nevadily. Vždy se těšily na lyžování do
areálu na Kopřivné. Na závěr lyžařské
sezony jsme ve středu 13. března
připravili ve spolupráci s TC Praděd pro
děti závod v obřím slalomu, kterého se
zúčastnilo všech jedenáct dětí lyžařské
školy. Trať nejrychleji zvládla Karolína
Peňázová časem 38,12 sec., druhou
příčku obsadil Mikuláš Kupček – 38,98
sec. a bronz získal František Pavelka
v čase 43,48 sec. Nejrychlejšího času
dosáhl náš předjezdec Adrian Cejnek,
který je už ostřílený závodník a všem nám
ukázal, jak hezky a rychle mohou děti
lyžovat, pokud budou v tomto krásném
zimním sportu pokračovat a zdokonalovat se. Lyžařské vysvědčení, medaile a pěkné odměny
obdrželi všichni naši mladí lyžaři, vždyť si to za vytrvalost a odvahu určitě zasloužili.
V této krátké zprávě chci jménem naší školy, dětí i rodičů poděkovat panu Petru Houserovi
a jeho instruktorům z Tréninkového centra Praděd, zejména pak paní Michaele Zapletalové
za velmi kvalitní výuku a pomoc s organizací závodů, Petru a Radkovi Houserovým za
ošetření lyží před zimní sezonou, dále pak majitelům SKI areálu Kopřivná Karlu Ležatkovi
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a Petru Haasovi za bezplatné využívání vleků po celou dobu výuky, Tomáši a Jaromíru
Cejnkovým za cenově dostupnou dopravu dětí do areálu a paní učitelce mateřské školy Ivaně
Cejnkové za pomoc při výuce malých lyžařů. Teď už na nějakou dobu lyže vyměníme za
koloběžky a kola, ale nebude to dlouho trvat a zase budeme počítat nově přihlášené děti na
další lyžařskou sezonu spojenou s výcvikem.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Školáci se rozloučili se zimou tradičními závody
Letošní zimu měli žáci naší základní školy možnost účastnit se
lyžařského výcviku. Sportovní klub TC Praděd Malá Morávka
poskytl našim dětem výuku základů lyžování. Ideální podmínky pro
výcvik zajistilo ve svém SKI areálu vedení chaty Kopřivná. Do
areálu, který je pro nás příjemný svou blízkostí, jsme dojížděli linkovým autobusem, ale
nazpět jsme se navraceli mikrobusem hrazeným obecním úřadem.
V pátek 22. března jsme se s lyžováním rozloučili. Na perfektně připravené trati se na start
v obřím slalomu postavilo celkem 37 žáků ze čtyř škol, aby změřili své schopnosti v rámci
tzv.“ Mistrovství malotřídních škol“. Třinácti malým závodníkům Malé Morávky se sice
nepodařilo obhájit loňské prvenství, ale dvě medaile získané Ondřejem Pánkem a Jiřím
Slavíkem postačily na pěkné celkové druhé místo.Pořadí škol – počet medailí:: 1. ZŠ Karlova
Studánka - 3, 2. ZŠ Malá Morávka – 2, 3. ZŠ Razová - 1, 4. ZŠ Dolní Moravice – 0 .
Diplomy, medaile a poháry těm
nejlepším předali manželé Mendrokovi
z TC Praděd. Tzv. „mini dortíčky“
věnovaly
ředitelky
škol
všem
účastníkům. Za uskutečnění lyžařského
výcviku žáků naší školy i závodu škol
vděčíme panu Petru Houserovi a panu
Gerhardu Mendrokovi z klubu TC
Praděd Malá Morávka, vedení chaty
Kopřivná – paní Radce Švarcové a panu
starostovi obce Ondřeji Holubovi.
Děkujeme rovněž paní Michaele
Zapletalové i dalším instruktorům, kteří
se dětem v průběhu výcviku věnovali.
„Mistrovství malotřídních škol“ – tři
nejlepší a umístění žáků ZŠ Malá
Morávka
Kategorie 1. a 2. třída – 18 startujících:
1.Ondřej Zvědělík – KS, 2.Ondřej Pánek
3. Jiří Slavík –oba MM, ZŠ M.M.:
4.Radek Ligač, 7. Vojtěch Strouhal,
8.Milan Pospíšil, 9.Anna Smíšková,
10.Petr Bula, 15.Karolína Kulinová
Kategorie 3.,4. a 5. třída – 19
startujících
1.Radek Peňáz, 2.Vojtěch Peňáz – oba
KS, 3.Lucie Šujanová – Razová, ZŠ
M.Morávka: 4.Patrik Zapletal, 5. Jana
Havlíková, 12.Nela Bruntsvyková, 15.Monika Pavelková, 17. Barbora Holubová.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy
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Jesenická sedmdesátka se vrátila po čtvrtstoletí
Po pětadvaceti letech se
podařilo obnovit závod v běhu
na lyžích klasickou technikou
Jesenickou 70 („J 70“).
V minulosti patřil k nejtěžším
maratonům, jaké se kdy
v České republice jezdily.
Naposledy v Jeseníkách se na
trati
mezi
Skřítkem
–
Alfrédkou – Červenohorským
sedlem a zpět závodilo v roce
1988. „Historie „J 70“ sahá
až do roku 1966 a zejména
v 80. a 90. letech minulého
století měl závod velkou tradici. Jeseníky byly poslední hory v ČR, které takovýto závod
neměly. Proto jsme se rozhodli jej obnovit. To se podařilo zejména díky velké vstřícnosti
vedení CHKOJ a také ostatních subjektů, bez jejichž povolení by takto velkou akci nešlo
uspořádat“, sdělil k závodu Michal Hájek z XC Sport Karlov.
Letošní 25. ročník se konal
10. března. Závodu na 70 km se zúčastnilo 125 závodníků, na trati 40 km závodilo téměř 100
běžců. Pořadatelům ze sportovního klubu XC Sport Karlov se podařilo položit základní
kámen novodobé tradice, kterou si Jeseníky jistě zaslouží. Závod se neběžel po úplné stejné
trase, jak ji mnozí ještě pamatují, protože za posledních dvacet let se výrazně změnily zákony
na ochranu přírody, které nedovolovaly vést trať v původní podobě, a to zejména v Národní
přírodní rezervaci Praděd. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč měl závod tak dlouhou
pauzu. Přesto se pořadatelé dohodli s vedením CHKO Jeseníky na trati, která se původní
Jesenické 70 velmi blížila.
Letošní závod tak byl ojedinělý nejen svou délkou a převýšením, které je dáno členitostí
terénu, ale také tím, že vedl po hlavním hřebenu Jeseníků. Nejen podle organizátorů, ale
především podle názoru závodníků, byla letošní „J 70“ nejtěžším závodem nejen u nás.
„Podařilo se nám znovu uspořádat nejtěžší český lyžařský maraton. A protože máme také
srovnání s obdobnými závody v zahraničí, můžeme říct, že Jeseníky mají znovu nejtěžší závod
v běhu na lyžích na světě, říká k „J 70“ Michal Hájek“. Na celé akci se podílela také obec
Malá Morávka. Trať „J 70“ vedla z velké části po lyžařských běžeckých trasách, které v zimě
upravuje společnost SPS – STAS, s.r.o. a byla velmi dobře připravena. Výrazně jsme tak
přispěli ke spokojenosti všech závodníků se strojově upravenou tratí. Spojení se závodem
„J 70“ tak pomohlo
k celkové
propagaci
lyžařských
běžeckých
tras, které v zimě udržuje
naše obec. „Podpory ze
strany obce si velmi
vážíme. Vždyť trať 40 km
vedla celá po trase,
kterou obec upravuje
celou
zimu.
Velké
poděkování patří také
panu
Ing.
Petru
Hartmannovi,
který
organizuje
úpravu
běžeckých
stop
a zejména panu Zdeňku
Skokanovi, který se
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mnou trať „J 70“ pro závod připravoval. A musím uznat, že řídit rolbu mezi Karlovem
a Skřítkem není tak jednoduché, jak si mnoho lidí myslí, když už mají stopy hotové“, řekl ke
spolupráci s naší obcí Michal Hájek.
Celá trať závodu byla velmi dobře připravena. I když na startu a v cíli byla mlha, tak na
hřebeni svítilo sluníčko. To byla odměna všem, kteří se postavili na start a v náročném
porovnání sil uspěli a absolvovali celý závod. Až po chatu Švýcárnu jela pospolu v čele
pětičlenná skupina, která se pak roztrhala. Do cíle jako první dorazil po zdolání sedmdesáti
kilometrů Jaroslav Ehl ze Ski klubu Skuhrov nad Bělou v čase pět hodin a jedna minuta.
Čtyřicetikilometrovou trať ze Skřítku na Alfrédku – Mravencovku a zpět zdolal nejrychleji
Patrik Thomas ze Sportovního gymnázia Vrbno pod Prad. v čase dvě hodiny padesát minut.
„Velké poděkování patří všem pořadatelům, kteří se na organizaci „J 70“ podíleli. Bez jejich
pomoci by takto velkou akci nešlo uspořádat. Věřím, že závodníci byli spokojeni s celou
organizací a příští rok jich přijede ještě více“, uvedl na závěr Michal Hájek. Pořadatelům
z XC Sport Karlov se tak podařilo uspořádat závod, který může směle konkurovat lyžařským
maratonům nejen u nás, ale v celé Evropě. „Jesenická 70“ tak velmi přispěla k celkové
propagaci nejen našeho kraje, ale Jeseníků vůbec.Vše podstatné o celé akci najdete na
www.jesenicka70.cz

Ohlédnutí za zimou 2013
Tréninkové centrum (TC) Praděd Malá Morávka bilancuje
vydařenou lyžařskou sezonu, ve které uspořádal značný počet závodů
v lyžování s mnoha úspěchy svých závodníků, o čemž svědčí
následující informace.
V průběhu zimní sezony uspořádali 12 veřejně přístupných závodů
za účasti 232 startujících, 2 závody Jesenického poháru ve slalomu
pro děti ročník 2001 a mladší za účasti 97 startujících, 3 územní
klasifikační závody žactva pro oblast Moravy a Slezska – 244
startujících a 2 mezinárodní závody FIS dospělých za účasti 328 závodníků. Celkem 19
závodů za účasti 901 startujících.
V průběhu zimy zajistili lyžařský výcvik dětí mateřské a základní školy Malá Morávka,
pravidelné tréninky pro všechny věkové kategorie a účast svých závodníků TC Praděd na 15
veřejných závodech, na 6 závodech přípravky a předžactva (6 závodníků), na 11 závodech
žactva (2 závodníci), na 11 mezinárodních závodech FIS – CZE, SVK (2 závodníci) a na 4
závodech v kategorii masters (5 závodníků).
Výsledky soutěže družstev v Jesenickém poháru – seriál 5 závodů ve slalomu (hodnoceno
celkem 29 klubů – děti nar. 2001 a mladší):
1. SKI KLUB Šumperk, 2. TC Praděd Malá Morávka, 3. SKG Vrbno pod Pradědem.
Nejlepší závodníci TC Praděd – jméno (ročník narození), umístění - název závodu:
Přípravka a předžactvo: Gabriela Horáčková (06) – 2. v seriálu Jesenický pohár a 2.
Velikonoční vajíčko, Adrian Cejnek (06) – 8. v seriálu Jesenický pohár, Veronika Stuchlová
(02) – 3. v seriálu Jesenický pohár a 3. Velikonoční vajíčko, Veronika Horáčková (02) – 5.
v seriálu Jesenický pohár a 5. Velikonoční vajíčko, Zdeněk Podrazil (04) – 1. v seriálu
Jesenický pohár a 5. Velikonoční vajíčko, Šimon Kožíšek (03) – 11. v seriálu Jesenický pohár
a 3. paralel Jesenický pohár.
Žactvo: Eliška Virágová (98) – 8. závod UKZ Grůň
Junioři – startují společně s dospělými: Petra Houserová (93) - 11. FIS Albrechtice (9.CZE)
a 12. FIS Špindlerův Mlýn (9.CZE)
MASTERS: Martina Brachtlová (71) – 1. Masters CUP Vrbno a 2. Masters CUP Annaberg,
Petr Bačík (70) – 3. Masters paralel Suchá a 3. Masters CUP Vrbno, Zdeněk Stuchla (56) – 3.
Masters paralel Suchá. Team Bačík, Horáček a Cejnek Kamil: 2. TEAM CUP Annaberg.
K úspěšné činnosti členů TC Praděd Malá Morávka a jeho závodníkům blahopřejeme.
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Úvod fotbalového jara za záchranu v okresním přeboru se nevydařil
Fotbalistům FC Kovárna Malá Morávka se podzimní kolo nepovedlo.
Předposlední třinácté místo není lichotivá bilance zápasů – pouze tři výhry
a jedna remíza. Po dlouhé zimní pauze a dvě kola odložených zápasů pro
nezpůsobilý terén hřišť, začaly boje o mistrovské body ve fotbalových soutěžích.
Tým Malé Morávky zahájil fotbalové jaro v sobotu 13. dubna na hřišti Vysoké,
která jako morávečtí fotbalisté aspiruje na sestup z okresního přeboru. Důležité
utkání s tímto soupeřem náš celek nezvládl a prohrál vysoko 2:5. Další utkání na domácí půdě
20. dubna s Branticemi pro nezpůsobilé hřiště bylo odloženo. V dalším kole na domácím hřišti
náš tým sehrál utkání s Břidličnou B a utkání skončilo prohrou našeho mužstva 2:3. Třetí
zápas přinesl vyrovnanou hru, šťastnější byli hosté z Karlovic, kteří zvítězili v poměru 2:0.
Mladý morávecký fotbalový potěr – starší přípravka 5+1 zahájila svůj okresní přebor
překvapivým výsledkem, když v Jindřichově zvítězila 9:6. Další utkání v domácím prostředí
s celkem Hošťálkovy naši mladí fotbalisté vyhráli 14:0.
Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži – okresní přebor
Starší přípravka – okresní přebor
S t 8.5. - 16.30 - Dolní Moravice
So 11.5. - 10.00 - Břidličná
So 11.5. - 16.30 - Vrbno pod Pradědem
So 18.5 - 10.00 - Krásné Loučky
So 25,5. - 17.00 - Osoblaha
So 1.6 - 10.00 - Krnov A
So 29.6. - 17.00 - Brantice
VENKU
So 4.5. - 16.30 - Světlá Hora
Čt 2.5. - 16.00 - Vrbno p/ Prad.
So 18.5. - 17.00 - Stará Ves
So 25.5 - 17.00 - M. Albrechtice
So 1.6. - 17.00 - Slavoj Bruntál B
So 8.6. - 17.00 - Krnov B
Ne 9.6. - 17.00 - Horní Benešov

PRO VOLNOU CHVÍLI
Unikátní i bájné Petrovy kameny
Skalnatý útes Petrovy kameny je
pozůstatkem doby ledové, která
před několika tisíci let krajinu
Jeseníků
pokrývala
sněhem
a ledem. Tato doba již dávno
skončila a na Petrovy kameny,
dnešní lokalitu Národní přírodní
rezervace Praděd, se uchýlili
živočichové a rostliny, které tu našli
úkryt před pro ně příliš teplým
podnebím jiných částí Jeseníků. Již
po desetiletí zde přírodovědci stále
V minulosti výstup turistů na Petrovy kameny je dnes zakázaný
objevují a obdivují vzácné rostliny
a živočichy. Některé můžeme najít až na dalekém skandinávském severu, jiné dokonce jinde
na světě nenajdeme – těm říkáme endemity. K nim patří drobný zvonek jesenický, nízká skalní
tráva lipnice jesenická, sasanka narcisokvětá, vrba bylinná, řeřišnice rýtolistá, jestřábník
alpský, plavuň alpská a další. Pravidelně se zde vyskytují dva druhy brouků – drobný hnojník
a vyklenulec.
Statut Petrových kamenů měnil postupně název podle významu a důležitosti ochrany této
významné lokality. V roce 1946 byl dán základ současnému systému ochrany přírody,
založenému na přírodních rezervacích, zahrnujících nejcennější části jesenické přírody.
Tehdy bylo vyhlášeno pět tzv. „přísných rezervací“, mezi nimi Petrovy kameny. V souladu
s novým zákonem o ochraně přírody byly v roce 1955 vyhlášeny jako státní přírodní
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rezervace. Sloučením šesti rezervací včetně Petrových kamenů došlo v roce 1991 ke vzniku
Národní přírodní rezervace Praděd s celkovou rozlohou 20,3 km2.
Tato osamocená skála na hřebeni od nepaměti jitřila lidskou fantazii různých pověr
a pověstí, zejména v letech čarodějnických procesů. Petrovy kameny pro svou figuraci
a polohu byly pokládány za údajné místo schůzek těchto nebožaček s ďáblem. Toto
přesvědčení bylo mezi lidem velmi silné. Již v 17. století byl na Petrových kamenech
postaven železný kříž, který měl zabránit nočním rejům čarodějů a čarodějnic. Církev
i světská moc v době, když už se stávaly „hony na čarodějnice“ neudržitelnými, rozhodly, aby
Petrovy kameny byly očištěny. Sám císař se souhlasem olomoucké konsistoře nařídil, aby
skála byla vykropena svěcenou vodou a zbavena hříšnosti. Na vrcholku měla být postavena
boží muka. Na konci roku 1681 musel císař Leopold s velkou nevolí konstatovat, že příkaz
nebyl proveden. Obě panství bruntálské a velkolosinské, která na vrcholku sousedila se
nedohodla, který z obou vrcholků Petrových kamenů je ten pravý. Nakonec to bylo bruntálské
panství, kterému připadl úkol boží muka vystavět. Slavnostní akce se konala 20. června 1682.
Po církevním obřadu byl na skále odhalen sloup a na něm upevněn reliéf s mariánským
motivem. Slavnost se odehrála za početné účasti panstva a lidu.. Bruntálský místodržitel dal
prý vyvézt nahoru několik soudků piva a vína, nechyběla ani hudba. Tento turistický
a zásobovací výkon zaslouží obdiv na tehdejší stav stezek v Jeseníkách. Při jarním úklidu
odpadků kolem Petrových kamenů v roce 1974 byl nalezen úlomek reliéfu, který vyčníval ze
země a o kus dál torzo metrového čtyřbokého sloupu. Při hledání místa, kde asi sloup
s reliéfem stál, byl přímo na vrcholu Petrových kamenů objeven čtvercový otvor hluboký
čtyřicet centimetrů. Po odstranění naházeného kamení byla v rozích díry nalezena žlutá hlína
s pískem, kterou byl asi vsazený základ utěsněn. Nález zbytků sloupu a reliéfu, na kterých byly
patrné stopy více než dvousetletého zvětrávání, časově souvisí se slavností. Více než 200 let
obcházeli Petrovy kameny hledači pokladů. Ke skále se vztahují i jiné pověsti, například
o zjevení svatého apoštola Petra, podle něhož prý dostala jméno, nebo název Petrova skalka
podle sošky sv. Petra, kterou na skalisku dal postavit nějaký zbožný katolík.
Do stěny skály byla dříve umístěna malá mramorová tabulka na památku významného
přírodovědce Prof.Dr. B.A.Kolenatiho, velkého znalce a publicisty fauny, flóry a mineralogie
Jeseníků. V letech 1852 až 1864 zajížděl každoročně do Jeseníků za botanickým
a zoologickým výzkumem na Praděd a do jeho okolí. O Jeseníkách publikoval několik prací
z oboru mineralogie, fauny a flóry. Na Petrových kamenech byl v létě roku 1864 stižen
všeobecným vyčerpáním. Sužován malárií a nevyléčitelnou žaludeční nemocí zemřel na chatě
Ovčárně dne 17. července 1864. Na hřbitově v Malé Morávce byl pohřben o tři dny později.
Náhrobek věnovali přátele přírodovědeckého spolku roku 1867. Místem jeho posledního
odpočinku na moráveckém hřbitově byl původně první hrob vlevo za
severní vstupní hřbitovní branou. V roce 1930 byly ostatky přemístěny do
horní levé části hřbitova, aby uvolnily místo pro novou rodinnou hrobku
továrníka Olbricha, kde se nachází dodnes.
V příštím roce 2014 uplyne 150 let od úmrtí tohoto významného
a uznávaného vědce a badatele 19. století. V současné době
zanedbávaný a neudržovaný hrob by si vyžádal náležitou úpravu
a ošetření pomníku i blízkého okolí. Nabízí se otázka, kdo se ujme
nápravy tohoto pietního místa. O pozitivní odezvě nápravy budeme rádi
informovat.

Moranu utopili v řece
I když již nastalo astronomické jaro, letošní zima se nevzdávala nadvlády a byla
neobyčejně dlouhá. Na Škaredou středu předvelikonoční 27. března připravila naše
mateřská škola tradiční akci vynášení Morany – symbolu zimy. Ten den zima nebyla ještě na
ústupu – zamračená obloha, sem tam poletoval sníh a teplota kolem nula stupňů. I přes
nepřízeň chladného počasí a zasněženou obec byli účastníci této slavnosti odhodláni rozloučit
se s přetrvávající zimou a symbolicky přivítat příchod jara. Shromáždili se jako obvykle
v zahradě mateřské školy, letos již poosmnácté. V programu dětí mateřské a základní školy
k tomuto ročnímu období zazněly říkanky, písničky i melodie v podání žáků ZŠ na zobcových
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flétnách. Všemu tomuto klání „přihlížela“ vystrojená figurína Morany, kterou čekal neblahý
osud. Po kulturní části děti mateřinky rozdávaly všem přítomným perníková velikonoční
vajíčka. Následně početný průvod dětí
a převážně jejich rodičů v čele nesenou
Moranou se odebral na most u garáží, kde
zapálená smrtka skončila v řece Moravici.
Jejím utopením sice ještě nebyla letošní
zima definitivně zažehnána, ale ve víře
jejího brzkého konce byla myšlenka lidové
legendy – loučení se zimou a vítání jara –
ke spokojenosti všech naplněna.
Pořadatelské
mateřské
škole,
účinkujícím dětem a jejich učitelkám
děkujeme

Pozvánka na akce v nejbližším období
14. května: Besídka ke Dni matek v ZŠ
30. května: Otvírání studánek
15. května: Besídka ke Dni matek v MŠ
1. června:
Dětský den a kácení májky
24. května: Noc kostelů
21.-23.června:Keltské slavnosti v Karlově
26. května: Poutní mše v kostele
26. června: Promoce předškoláků v MŠ
21.6. a 26.7 ve 21.00 hodin letní kino v areálu víceúčelového hřiště
Promítání názvu filmu bude určeno podle volby občanů, který si v soutěži zvolí na
internetových stránkách obce www.malamoravka.cz
Bližší informace o akcích budou zveřejněny na plakátech.

Studie sportovního a rekreačního areálu v Karlově před schválením územního rozhodnutí ( lokalita nad tábořištěm)

Zpravodaj vychází 3.5.2013, příspěvky pro příští číslo dodejte do 21.6.2013

