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Informace
Obec bude hospodařit s téměř devatenácti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo
rozpočet na rok 2013. Plánované příjmy a výdaje obce jsou shodné v objemu 18 812 603 Kč.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 12,12 milionů korun. Např. daň z přidané
hodnoty 3,27 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob se závislé činnosti 1,65 mil. Kč, daň
z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1,36 mil. Kč, daň z příjmů
právnických osob 1,9 mil. Kč, daň z nemovitostí 1,26 mil. Kč, poplatek za rekreační pobyt 900
tis. Kč, daň z příjmu obce 400 tis. Kč, poplatek z ubytovací kapacity 350 tis. Kč, poplatek
za likvidaci komunálního odpadu 390 tis. Kč, daň z příjmu fyzických osob z kapitálových
výnosů 175 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 182 tis. Kč, poplatky
za povolené vypouštění odpadních vod 175 tis. Kč a další příjmy nižší než sto tisíc Kč.
Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou 5, 77 milionů korun, z nichž významnými
položkami jsou: bytové hospodářství 3,65 mil. Kč (služby 2,1 mil., nájmy 1,49 mil., vyúčtování
služeb 60 tis. Kč), komunální služby a územní rozvoj 1,1 mil. (pronájem pozemků 800 tis.,
prodej pozemků 300 tis. Kč), sběr a svoz komunálního odpadu 350 tis. Kč,
ČOV a kanalizace 300 tis. Kč. Další příjmy v nižších částkách jsou: pronájem
nebytových prostor, činnost místní správy, prodej dřeva, ostatní nedaňové
příjmy, příjmy za separovaný odpad a další. Významnou součástí příjmů
jsou dotace na rok 2013: na veřejně prospěšné práce 320 tis. Kč, na obnovu
autobusových zastávek 447 tis. Kč a na činnost místního sboru dobrovolných
hasičů 160 tis. Kč.
Největšími výdajovými položkami jsou bytové hospodářství 4,3 mil. Kč (plyn, vodné,
údržba bytů, elektrická energie, fekální poplatky SIPO, výměna oken u vytypovaných obecních
domů 1,5 mil. Kč), sběr a svoz komunálního odpadu 1,25 mil. Kč, péče o vzhled obce
a veřejné prostranství 1,56 mil. Kč (z toho platy pracovníků veřejných prospěšných prací vč.
sociálního a zdravotního pojištění 770 tis. Kč, sečení trávy obecních pozemků 730 tis. Kč),
místní komunikace 815 tis. Kč (úklid, údržba, služby, opravy, materiál, pohonné hmoty),
provoz veřejné silniční dopravy 894 tis. Kč - z toho dopravní obslužnost 103 tis., zajištění
lékařské péče dopravou 120 tis. a obnova autobusových čekáren 671 tis. Kč, příspěvek
na dojíždějící žáky vyšších ročníků ZŠ 120 tis. Kč, ČOV a kanalizace 890 tis. Kč (elektr.
energie, služby, provoz, opravy a údržba), příspěvek na provoz mateřské školy
478 tis. Kč, příspěvek na provoz základní školy 880 tis. Kč, ostatní záležitosti
kultury a sdělovací prostředky 245 tis. (knihovna, Den obce, blahopřání,
jubilea, zpravodaj, kulturní a společenské akce a další), veřejné osvětlení 320 tis.
Kč (materiál, elektr. energie, služby, opravy, údržba), sbor dobrovolných hasičů
392 tis. Kč (mzdové výdaje, ochranné pomůcky, materiál, elektr. energie, pohonné
hmoty, zdravotní prohlídky a školení, drobné opravy), zastupitelstvo obce 700 tis.
Kč (odměny, sociální a zdravotní pojištění), činnost místní správy 2 mil. Kč
(mzdy pracovníků úřadu, odvod sociálního a zdravotního pojištění, elektřina, vodné,
telefon, mobil, kancelářské potřeby, nájem kopírky, cestovné, vedení účtu, poplatky
za KB a další), platby daní a poplatků 3,06 mil. Kč (DPH 400 tis., nespecifikovaná rezerva
2,66 mil. Kč), ostatní činnosti 45 tis. Kč (Sdružení obcí Rýmařovska, Spolek pro obnovu
venkova a členství ve Svazu měst a obcí). Vedle těchto hlavních výdajových položek jsou
z rozpočtu financovány pohřebnictví, dezinfekce studní, kontrola vody, ochrana památek
(kaplička, stodola), geometrická zaměření, právní poradenství a konzultace, nájemné
nebytových prostor, územní plánování, nájem hřiště Ferrum Form – jeho údržba a sečení
a další nižší výdaje. Obec podporuje činnost různých zájmových skupin a organizací.
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Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvky pro rok 2013: FC Kovárna Malá Morávka –
100 tis. Kč, TC Praděd Malá Morávka – 100 tis. Kč, Sdružení přátel muzea Kapličkový vrch –
40 tis. Kč, Římskokatolická farnost Malá Morávka – 20 tis. Kč, Školička pro umělecké práce
dětí Malé Morávky - 20 tis. Kč.

Prezidentské volby v obci
Historické první přímé volby prezidenta
vyvrcholily v obci, jako v celé České republice, dne
26. ledna 2013 druhým kolem, do kterého postoupili
dva kandidáti Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Naši občané,
jak i celostátně, voliči rozhodli, že do prezidentského křesla
na Pražském hradě usedne Miloš Zeman, který získal 54,8% hlasů.
V naší obci nejtěsnějším rozdílem tří hlasů získal 50,31% hlasů.
Které kandidáty volili naši občané a kolik získali hlasů, nebylo
možné zjistit, neboť voleb ve druhém kole se účastnilo nevídaný
počet 182 návštěvníků obce (37,6%) na voličský průkaz. Z počtu
místních
zapsaných
574 voličů se voleb ve
druhém kole účastnilo
302 občanů Malé
Morávky (52,61%).

Hlas Víta Pavelky spadl
do urny jako první

Výsledky voleb
1. kolo

2. kolo

M.M.

Karlov

Obec

M.M.

Karlov

Obec

Počet zapsaných občanů

514

71

585

504

70

574

Voličské průkazy - počet

47

22

69

122

60

162

Zapsaných voličů celkem

561

93

654

626

130

756

Úřední obálky vydané

307

61

368

381

103

484

Úřadní obálky odevzdané

307

61

368

381

103

484

Počet platných hlasů

304

61

365

380

103

483

Kandidáti - počet hlasů

%

%

Roithová

15

2

17

4,65

-

-

-

-

Fischer

55

7

62

16,98

-

-

-

-

Bobošíková

4

1

5

1,36

-

-

-

-

Fischerová

13

1

14

3,83

-

-

-

-

Sobotka

8

2

10

2,73

-

-

-

-

Zeman

80

9

89

24,38

209

34

243

50,31

Franz

15

2

17

4,65

-

-

-

-

Diensbier

63

9

72

19,72

-

-

-

-

Schwarzenberg

51

28

79

21,64

171

69

270

49,69
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Naši nepostradatelní hasiči hodnotili
Ohlédnutí za loňským rokem hodnotili dobrovolní hasiči z Malé Morávky
svou činnost na valné hromadě konané 19. ledna v místní hasičské zbrojnici.
Se svou činností v uplynulém roce mohou být po právu spokojeni.
Uskutečnili šest výjezdů k lokalizaci požárů, z toho u tří nízkých budov
a průmyslového objektu v obci a dvou zemědělských objektů v Rudné pod
Pradědem a Břidličné. Jeden poplach byl planý jako námětové cvičení. Mimo tuto zásahovou
činnost poskytli občanům pomoc při likvidaci obtížného hmyzu, čerpání vody a odstranění
spadlého stromu. Zásahová jednotka, která měla 12 členů, zajišťovala nepřetržitě po celý rok
v týdenních cyklech čtyřmi členy pohotovost k případným výjezdům. Její velitelé Gustav Kaláb
a Miloš Pavelka se strojníky absolvovali školení u Hasičského záchranného sboru Bruntál,
kde získali další informace a zkušenosti pro svou činnost. I ostatní členové zásahové jednotky
získávali potřebné informace na nedělních schůzkách v požární zbrojnici, ve které v průběhu
roku odpracovali nemálo hodin na opravách zbrojnice a ošetřování techniky. Jednotka svou
způsobilost k zásahu prokázala na okrskové soutěži v požárním útoku.
Hasiči jako nepostradatelná složka obce, vedle své preventivní a zásahové činnosti,
se podíleli i na společenském a sportovním životě. Stavění a kácení májky, podíl na oslavách
Dne dětí, pořádání soutěžního odpoledne a soutěže hasičských družstev Memoriál
Jiřího Hudáka neodmyslitelně patří k jejich celkové záslužné činnosti. Proto
starosta obce Ondřej Holub ve svém vystoupení na výroční schůzi ocenil činnost
našich hasičů, poděkoval jim za jejich práci, za veřejnou činnost v obci i pomoc
při různých akcích. Poukázal na záměr obce rekonstruovat hasičskou zbrojnici,
aby vyhovovala potřebám k umístění případné další techniky a jejího celkového
vybavení. Včetně dotace z Moravskoslezského kraje (160 tis. Kč) budou mít hasiči
v tomto roce na své výdaje v rozpočtu obce částku 392 tisíc korun.
V současné době Sbor dobrovolných hasičů v Malé Morávce má 21 členů. Uvítal by
do svých řad další členy, zejména mladé lidi, kteří mají opravdový zájem o činnost ve sboru.
V dalším období bude výbor pracovat v tomto složení: Gustav Kaláb – starosta SDH, Miloš
Pavelka - zástupce starosty, Miroslav Skoupil – technik, o finanční záležitosti se bude starat
Iveta Kalábová a Martin Kozmér – kontrola a revize financí. Hasiči děkují za finanční dar
poskytnutý panem Martinem Pavliskou ze zdejší chaty Bílý dům.
Dobrovolní hasiči zaujímají nezastupitelné místo
mezi záchrannými složkami
a zasluhují velké uznání
za svou ušlechtilou a záslužnou činnost, kterou vykonávají při likvidaci živelních
katastrof, požárů a mimořádných
událostí.
V další
činnosti
přejeme
našim
hasičům
mnoho
elánu
a úspěchů.

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Malé Morávce pro školní
rok 2013/2014 se koná v době od 15. do 17. dubna 2013
v kanceláři ředitelky mateřské školy, nejlépe v době
od 10.00 do 11.00 hodin. Po dohodě je možné zvolit
i jiný termín. U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte.
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Kalendář společenských a kulturních akcí v obci v roce 2013
Termín
18. leden
12. únor
14. únor
22. únor
27. březen
6. duben
27. duben
30. duben
30. duben
1. květen
14. květen
15. květen
24. květen
26. květen
30. květen
1. červen
21. - 23. červen
26. červen
10. - 20. červenec
3. srpen
neučeno – srpen
12. – 16. srpen
17. srpen
neurčeno
18. září
18. říjen
11. listopad
29. listopad
6. prosinec
8. prosinec
15. prosinec
19. prosinec
22. prosinec
29. prosinec

Akce
Ples obce
Masopustní dětský karneval
Divadelní představení Don Quijote de la Ancha
Vítání občánků do života
Vítání jara – vynášení Morany
Ples vlekařů na Kopřivné
Stavění májky
Čarodějnický rej v mateřské škole
Čarodějnická škola v základní škole
Májový průvod a manifestace v Karlově p/Prad.
Besídka ke Dni matek v základní škole
Besídka ke Dni matek v mateřské škole
Noc kostelů
Pouť v kostele Nejsvětější Trojice
Otvírání studánek
Dětský den a kácení májky
Keltské slavnosti v Karlově pod Pradědem
Promoce předškoláků – loučení a spaní v MŠ
1. farní tábor dětí – Mosty u Jablunkova
Den obce
Borůvkové hody
2. farní tábor dětí na farní zahradě M. Morávka
Hasičská soutěž družstev Memoriál J. Hudáka
Festival řízků v restauračních zařízeních
Drakiáda
Setkání seniorů obce
Svatomartinská slavnost
Slavnost slabikáře v základní škole
Mikulášská nadílka
1. adventní koncert v kostele
2. adventní koncert v kostele
Běh o vánočního kapra
3. adventní koncert v kostele
Živý betlém v Schindlerově stodole

Pořadatel
OÚ, MŠ
ZŠ, M
OÚ
MŠ, ZŠ, OÚ
MŠ, ZŠ
S
H, OÚ
MŠ
ZŠ
S
ZŠ
MŠ
F
F
ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ, H, OÚ
S
MŠ
F
OÚ, TC Praděd
OÚ, TC Pr., M, S
F
H, OÚ
OÚ, M, S
MŠ, ZŠ
OÚ, ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ
ZŠ, MŠ
F, OÚ
F, OÚ
ZŠ, TC Praděd
F, OÚ
F, OÚ, M

Zkratky: OÚ – Obec Malá Morávka, F – Římskokatolická farnost Malá Morávka, ZŠ –
základní škola, MŠ – mateřská škola, M – Muzeum Kapličkový vrch, TC – Tréninkové
centrum Praděd Malá Morávka, H – Sbor dobrovolných hasičů Malá Morávka, S - soukromní
pořadatelé. Bližší údaje o akcích (hodina a místo konání akce) budou zveřejněny na plakátech
a případně v relacích obecního rozhlasu.

Keramika pro dospělé
Zájemci o tuto tvůrčí a relaxační činnost mají v naší obci příležitost něco
si vyrobit z točířské hlíny, nebo si alespoň vyzkoušet svoji zručnost. Počínaje
14. března 2013 a každý další lichý čtvrtek (28.3., 11.4. atd) v době od 14.00
do 17.00 hodin můžete přijít kdykoliv na libovolnou dobu do naší základní školy
a uplatnit své schopnosti. Bude zde pro vás připraven potřebný materiál, který finančně
uhradil obecní úřad. Zájemci si mohou zkusit i práci na hrnčířském kruhu. Zkušenostmi,
radou a pomocí vám nabídne službu paní Jaroslava Holubová. Těšíme se na vás.
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Radost si nadělili navzájem
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme
vám...“ – touto koledou nedávno postávaly skupinky
Tříkrálové sbírky u dveří našich občanů, aby
si vzájemně nadělili radost. Jedni, kteří darovali
na prospěšné účely a druzí, kteří přijímali pomoc
potřebným.
Tříkrálová sbírka se v naší obci těší oblibě, o čemž
svědčí letošní vykoledovaná částka 15 025 korun
(Malá Morávka – 9 682 Kč a Karlov pod Pradědem –
5 343 Kč). Díky těmto prostředkům i z ostatních obcí
našeho regionu, která spadají pod Charitu Odry, se
může pomoci seniorům, handicapovaným občanům či
poskytnout humanitární pomoc lidem v nouzi,
Jedna ze skupinek koledníků
na pečovatelské a ošetřovatelské služby.
v naší obci
Děkujeme našim občanům, kteří někdy i z mála přispěli do kasiček Charity pro ušlechtilé
účely a potřebné občany.

F A R N Í

O KÉ N K O

Po roce opět procházeli naší obcí králové. Bylo jich
ale více než tři. A mají náš veliký obdiv. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří se podíleli svou pomocí
na přípravách či přímo účinkováním na Tříkrálové sbírce
2013 – zvláště malým koledníkům a jejich rodičům.
Zaslouží si zveřejnit jejich jména, kteří letos koledovali:
Tereza Bernátková, Miroslav a Hana Drábkovi, Nela
Bruntsvyková. Pro nedostatek koledníků z Malé Morávky
vypomohly ještě Karolína a Sára Stojaspalovy z Dolní
Moravice.
Velmi poděkovat bych chtěl také všem, kteří k nim byli laskaví, otevření, podpořili je
a přispěli, často nejen penězi, ale i dobrůtkami, které koledníčkům vždy udělaly velikou
radost. A při této příležitosti bych také rád poprosil: odmítnout lze i s poděkováním. Často
okolo sebe slyšíme narážky na chování mladé generace, na jejich nezájem o dění okolo.
Ale právě my jim sami svým chováním dáváme příklad. Myslím, že právě ti malí nám všem
během koledování ukázali, jaké to je otevřít se pro druhé. A za tuto lekci si i ve svém věku
zaslouží láskyplnou poklonu.
Celková částka vybraná v obcích Farnosti Malá Morávka je následující:
Andělská Hora - 6 227 Kč
Dolní Moravice – 14 554 Kč
Světlá Hora – 20 234 Kč
Malá Morávka – 15 025 Kč
Karlova Studánka – 8 562 Kč Václavov u Br. – 11 000 Kč
Rudná pod Prad. – 7 823 Kč
Celkem : 83 425 Kč (v loňském roce: 78 645 Kč)
Vybraná částka bude rozdělena podle tohoto klíče:
- 65 % připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám
pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry a na podporu rozvoje půjčovny
kompenzačních a zdravotních pomůcek především pro oblast výše uvedených obcí
- 15 % na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
- 10 % na humanitární pomoc v zahraničí
- 5 % na podporu projektů Charity Česká republika
- 5 % je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Jarní tábor pro děti
O jarních prázdninách bude naše farnost pořádat již tradiční jarní tábor pro děti. Pokud máte
zájem o přihlášku a bližší informace, napište na e-mail: rkf.malamoravka@doo.cz nebo je
můžete získat v základní škole.
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Další aktivity pro děti a mládež
Od února jsme začali opět s pravidelnými aktivitami pro děti a mládež na faře
(soutěž na tanečních podložkách, promítání – kino, turnaj v „Člověče nezlob se“
a další. Bližší informace budou včas na plakátech nebo na Facebooku ve skupině
„farnost Malá Morávka“. Chcete- li být informováni, přidejte se do skupiny.
P. Mgr. Marek Žukowski
místní duchovní

Kdo se těší 1. září do školy?

Každý z nás si jistě vybaví okamžik, kdy
poprvé přišel s taškou na zádech do školy.
Někteří si možná vybaví i docela první
školní krůček – zápis do školy.
Všichni jsme se tehdy těšili na něco
nového, neznámého. Ty chvilky
možná vyvstanou, kdykoli slyšíme
o novém zápisu do školy. Kdo
se těší na ten příští školní rok?
V naší základní škole jsme letos zapsali
samé chlapce: Adriánek Cejnek, Lukášek
Holub, Jirka Křenek, Fanoušek Pavelka,
Adámek Veselý a Mareček Švarc.
Budoucí školáčci u zápisu ukázali, že znají desatero prvňáčka. Představili se, znali bydliště
i svůj věk, samostatně zazpívali písničku, napočítali nejen do pěti, poznali i některá písmenka.
Věděli, že pozdravit při příchodu i odchodu je slušnost a poděkovali za dárečky, které jim
připravili jejich budoucí spolužáci. Samostatně zavázat tkaničku je poslední dobou pro děti
rébus, ale teď už vědí, že by ji měly samostatně
zavázat. Vědí také, že skákat do řeči druhým se nesmí.
Mnoho toho nastávající školáci už zvládli díky svým
maminkám, tatínkům a učitelkám v mateřské škole.
Ostatní určitě postupně zvládnou s pomocí rodičů
a učitelek základní školy.
Vážení rodiče, víme, že Vaše děti potřebují spoustu
Vašeho času. Proto Vám přejeme mnoho lásky
a především trpělivosti. Těšíme se na úzkou spolupráci
v novém školním roce.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka ZŠ

Půjčovna pomůcek pro zdravotně postižené
Z výtěžků Tříkrálové sbírky vznikla půjčovna kompenzačních a zdravotních
pomůcek, která je určena i pro občany Malé Morávky, zejména seniorům,
dlouhodobě nemocným, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení, nemocným
po úrazech na doléčení, osamoceným lidem a rodinám, které se starají o své zestárlé
nebo nemocné rodiče. Ke krátkodobému i dlouhodobému zapůjčení pomůcky za příznivé
měsíční ceny není zapotřebí potvrzení lékaře či jiného doporučení.
Seznam zapůjčovaných kompenzačních pomůcek: polohovací postel s elektr.
ovládáním (včetně matrace, paropropustného potahu a hrazdičky s držákem),
chodítko, invalidní vozík, nástavec na WC (14 cm), pokojové WC, sedačka přes
vanu, oxygenerátor, jídelní stolek.
Kontakt na půjčovnu a informace: Alena Fialová, Světlá Hora 329, telefon: 731 077 270,
e-mail: afialová@centrum.cz
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Navštívili jsme obecní knihovnu
Pravidelně každý čtvrtek od 16.30 do 18.00
hodin naše obecní knihovna nabízí čtenářům
knihy z vlastního fondu a z kolekce šedesáti
nových titulů knih, které distribuuje pětkrát
v roce Regionální knihovnické centrum
v Bruntále. Jak jsme na naší návštěvě zjistili
od knihovnice paní Ivety Vlčkové, knihovna
v současné době registruje zvýšený počet
64 čtenářů, z toho 13 dětí do 15 let. Čtenáři
mají možnost si vybrat z knižního fondu, který
čítá 3 117 knih, z toho je 492 titulů naučné
a odborné literatury. V loňském roce knihovna
Místnost knihovny přeplněná knihami
zaznamenala větší zájem o četbu, o čemž svědčí
635 výpůjček (v průměru 10 knih na jednoho čtenáře). Z dotace obce bylo zakoupeno
26 nových knih. I pro tento rok má knihovna v rozpočtu obce částku šest tisíc korun na tento
účel. Obec knihovně zakoupila nový počítač a internet, který mají k dispozici
registrovaní čtenáři zdarma, využilo 26 návštěv. Beseda žáků naší základní školy
v knihovně byla prospěšná, někteří z jejich účastníků se stali jejími čtenáři.
Roční čtenářský poplatek je minimální – dospělí 40 Kč, děti do 15 let a důchodci
20 Kč.

Lyžařské běžecké tratě v plném provozu
Začátek sezóny běžkařům příliš nepřál.
I když ve vyšších polohách, hlavně v okolí
Alfrédky bylo dost sněhu, špatné to bylo
na přístupových trasách. A tak rolba mohla
vyjet až začátkem ledna, ale níže položené
úseky byly místy sjízdné omezeně. Situace se
již v únoru podstatně zlepšila a v současné době
se pravidelně upravují všechny trasy. Podmínky jsou
vynikající a stovky běžkařů si náležitě užívají svůj
oblíbený sport.
Jako každý rok bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří reklamou,
na orientačních tabulích nebo darem nám výrazně pomáhají s naším rozpočtem na provoz
lyžařských běžeckých tras v Malé Morávce – Karlově pod Pradědem. Jednání nejsou ještě
uzavřena, proto zveřejňujeme pouze ty, kteří nám k 17.2.2013 přispěli. Číslovka = tisíc Kč.
Radomír Pomp, Otice – hotel Praděd Karlov – 50, Hana Hálová, Malá Morávka – M – servis
a ubytovací služby – 7,5, EmB, s.r.o. – Elektromontáže Bruntál – 3, VÚSH Brno –
10, Vojenské rekreační zařízení zotavovna Ovčárna – 12, Ing. Stanislav Smejkal - FIDES
Bruntál – 2,5, HYDROSPOL s.r.o. Staré Město – 3, Ing. Ondřej Herdegen – cestovní kancelář
Ostrava – 5, Leo Švančar – Stará jizba Krnov – 5, hotel BRANS Malá Morávka – 2,5, Klub
chatařů a chalupářů Malá Morávka – Karlov pod
Pradědem – 1, Roman Rozkošný J+R Autodoprava
Kravaře – 3, JHF Heřmanovice – 5, Jiří Slavík –
Penzion Slavík (Sauna) – 3, Oldřich Plašil – SILEX
Opava – 5, Dan Pawlín – Karlov – 5, SKI areál
Kopřivná Malá Morávka – 3, Michal Poláček –
Chladicí Boxy, s.r.o. Malá Morávka – 5, Marek
Sedlinský – WILBACH EKO Brno – 4, Antonie
Kudelová – Penzion Antonie – 3. celkem 137 500,Kč.
Ing. Petr Hartmann
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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 umožňují i 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.

1905 - Hostinec „Dědičná rychta“ – v této

1910 - Pohled na střed obce – v popředí areál rychty

době patřila právníku Rudolfu Müllerovi,

obehnaný plotem, se všemi hospodářskými budovami.

mimo jiné majiteli zdejší papírny. Před

Za ní je vidět rozestavěnou vilu Franze Olbricha,

budovou
budoucího

stojí

právě

vztyčený

sloup

která bude v příštím roce připravena k nastěhování.

elektrického

osvětlení,

které

Na severní a východní fasádě hasičské zbrojnice je

nechal majitel mezi papírnou a rychtou právě

po dvou čtvercových oknech.

budovat.

Napsali nám
V minulém čísle Moráveckého zpravodaje jsme zveřejnili článek ke stému výročí vysazení
kamzíka horského v Jeseníkách. V závěru tohoto příspěvku jsme se zmínili o petici
za záchranu kamzičí zvěře v našich jesenických horách, která byla předána kompetentním
státním orgánům. Na tuto informaci reagoval hlavní organizátor petice pan Ing. Pecháček,
který nám zaslal článek, jehož text s poděkováním zveřejňujeme. Autor je erudovaný
odborník a organizátor řady výstav populace jesenických kamzíků, spolutvůrce
filmu Kamzíci v Hrubém Jeseníku, spoluzakladatel
občanského sdružení Jesenický kamzík a fotograf
unikátních snímků kamzíků, kteří mu učarovali na celý život.
První kamzíci do naší republiky byli přivezeni v roce 1907
do Lužických hor. O dovoz alpských kamzíků do Jeseníků
v roce 1913 se zasloužil Řád německých rytířů, který v té době
vlastnil zhruba třetinu zdejších lesů. Souhlas k dovozu dal
osobně císař František Josef I., který také souhlasil,
aby k odchytu došlo v jeho c.a k. revíru v honitbě Mürzsteg –
Neuberg ve Štýrsku, jihozápadně od Vídně, a který kromě toho
také celou záležitost financoval. První kamzíci byli dovezeni
22. února 1913 a umístěni byli v připravené obůrce na Suti,
která se nachází přibližně uprostřed mezi parkovištěm Hvězda
a chatou Ovčárnou. Až do roku 1919 měli lesníci hodně práce,
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protože aklimatizace zvěře na podmínky v Jeseníkách nebyla jednoduchá. Teprve v tomto roce
se ukázalo, že se kamzíci již přizpůsobili novým podmínkám a v roce 1924 mohli být vypuštěni
do volné přírody. Celou problematiku chovu kamzíků sledoval
arcibiskup z Vratislavi a v roce 1927 dal postavit obůrku ve Vidlích
a nechal dovézt rovněž z Alp další kusy. Lesníci ve Vidlích měli obdobné
problémy s aklimatizací jako jejich kolegové na území Řádu německých
rytířů. Do volné přírody kamzíky vypustili v roce 1939.
Kamzíci v Jeseníkách zdomácněli, byli chráněni všemi, lesníky,
návštěvníky hor i nově vznikajícími ochránci přírody. Kamzíků přibývalo. V roce 1960 začali
zaměstnanci Státních lesů Krnov kamzičí zvěř sledovat a dospěli k názoru, že bude nutné
regulovat jejich stavy. V roce 1979 byla vyhlášena kamzičí oblast a s kamzičí zvěří se začalo
myslivecky hospodařit. V letech 1979 až 1992 se o zvěř staral Poradní sbor pro chov kamzičí
zvěře v Hrubém Jeseníku, který uplatňoval všechny správné zásady chovu.
Období let 1992 až 2004 lze nazvat obdobím temna pro kamzičí zvěř. Změnou zákona
o myslivosti získali honitby movití nájemci, kteří v průběhu necelých deseti let snížili stavy
zvěře na neúnosnou míru. Ze 650 kusů kamzíků klesl stav přibližně na 100. V tomto období
byly omezena činnost Poradního sboru a v tomto období rovněž dala najevo Správa chráněné
krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ), že výhledově počítá s úplným vyloučením kamzíka
horského ze svého území. Jako důvod uváděla jeho nepůvodnost a škodlivost.
Po roce 2004 došlo k obnově činnosti Poradního sboru pro chov kamzičí zvěře v Hrubém
Jeseníku, který je dnes řízen zástupcem Krajského úřadu v Olomouci. Tendence CHKOJ
vyloučit kamzíka horského z území vyvolala v roce 2009 „Petici za zachování kamzíka
horského v oblasti Hrubého Jeseníku“. K petici se přihlásili občané z celé republiky a tak
mohl petiční výbor v listopadu 2010 předat v Poslanecké sněmovně i Senátu Parlamentu ČR
listiny s 25 132 podpisy na podporu zachování kamzičí zvěře v Jeseníkách. Peticí
se zabýval Senát Parlamentu ČR, který pověřil státní správu k dořešení celé
problematiky. Na Ministerstvu životního prostředí ČR se následně konalo dne
5. října 2011 jednání za přítomnosti všech zainteresovaných složek a bylo
stanoveno, že kamzičí zvěř na území CHKOJ bude zachována a tato zásada
bude promítnuta v Plánu péče CHKO Jeseníky na léta 2014 až 2023.
V roce 2010 vzniklo občanské sdružení Jesenický kamzík, jehož cílem bylo připravit
důstojné oslavy 100 let vysazení kamzíků v Jeseníkách. Sdružení přispělo v roce 2012
k otevření první výstavy svého druhu o kamzičí zvěři v České republice. Výstava byla
uspořádána v šumperském muzeu a v témže roce měla osm repríz na dalších místech
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Sdružení připravilo sedm videofilmů o historii
a životě kamzičí zvěře. V říjnu 2012 se konala v prostorách zámku v Bruntále mezinárodní
konference „Kamzíci v Jeseníkách 1913 – 2013“, která ujednotila myšlenky na chov kamzíků
v Jeseníkách. Ve spolupráci se šumperským muzeem vyšla koncem roku 2012 ke stému výročí
kamzíků obrazová publikace.
Rok 2013 je rokem, ve kterém uplynulo sto let od vysazení kamzíka horského v Jeseníkách.
Za tu dobu vyvedla kamzičí zvěř do své jesenické domoviny přes třicet generací zdravé
populace, schopné samostatného života a rozmnožování bez lidské pomoci.
V době stého výročí vysazení kamzíka v Jeseníkách prokázala naše společnost
obdobnou moudrost s jakou generace našich otců a dědů vytvářela hodnoty,
které dnes řadíme ke vzácným pokladům naší současnosti. I naše generace tak
může symbolicky předat toto velké kulturní bohatství v podobě kamzičí zvěře
v Jeseníkách svým potomkům, jako ho naši předkové předali nám.
Ing. Jiří Pecháček

Vzpomínka na Julia Enderse
V Malé Morávce žil dlouhá léta klasický filolog PhDr. Julius Enders. Nemohl se věnovat
oboru, který vystudoval, tedy staré řečtině a latině. Jednak proto, že tyto staré jazyky u nás
v době komunismu nebyly tolik studovány, jako za první republiky, a také z politických
důvodů.
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Julius Enders se narodil roku 1920 v Čáslavi. Na počátku padesátých let pracoval jako
učitel a nemohl se smířit s nástupem komunismu. Své žáky odmítal učit podle nových osnov
a učil je stejně, jako byl zvyklý ze svého dětství. Tím se stal tehdejšímu režimu nepohodlným.
Pro výstrahu ostatním byl odsouzen ve veřejném přelíčení v Jeseníku roku 1953. Procesu bylo
přítomno 300 učitelů, pracovníků školské správy a odborářů. Strávil pak tři roky jako vězeň
v pracovních táborech. Po propuštění nesměl pracovat ve školství. Byl zaměstnán jako
pomocný dělník a později pracoval v administrativě bruntálského Oděvního družstva ARS
až do nastoupení důchodu.
Ve volném čase se Julius Enders věnoval vědeckým studiím. Přeložil z řečtiny sedm
Aischylových tragédií. S velkým zaujetím se zabýval problematikou Rukopisů
královédvorského a zelenohorského. Spor o stáří těchto rukopisů se táhne dějinami české
literatury od 19. století. Mnozí je pokládají za padělky z doby národního obrození, jiní soudí,
že jde o staré památky. Julius Enders podrobně prozkoumal jazyk Rukopisů a dospěl
k názoru, že to jsou staročeské památky, které se tradovaly ústním podáním a pak byly ještě
v období středověku zapsány na pergamen. Shrnutí Endersových poznatků vyšlo ve dvou
obsáhlých knihách Jazykovědný a Estetický rozbor Rukopisů. Množství kratších studií
je k dispozici na internetu.
Doktora Enderse jsme si vážili nejen jako
odborníka, ale i jako vzácného člověka, který
setrvával na svém přesvědčení i proti
nepříznivým okolnostem. Svým přátelům
dovedl přiblížit hodnoty antického Řecka
a Říma, úctu ke starověkým hrdinům i hodnoty
křesťanské. Se vzdálenějšími známými vedl
rozsáhlou korespondenci, jeho dopisy těšily
a povzbuzovaly. Kromě Rukopisů se věnoval
také šachu a psal básně. Sbírka básní Skřivan
vyšla v nakladatelství Neklan. Julius Enders
zemřel v lednu roku 2005 ve věku 84 let.
Česká společnost rukopisů, jejímž byl
členem, vydala na jeho počest sborník
vzpomínek a statí. Jeden výtisk sborníku
je k dispozici čtenářům knihovny obce Malá
Morávka. Tuto knihu a také sbírku básní Dr. Enders (vpravo) s Prof. Z. F. Danešem
Skřivan je možné si objednat na e-mailu: na olomoucké akci České společnosti
rkz@rukopisy-rkz.cz.
rukopisné v roce 2000
Dana Mentzlová
Česká společnost rukopisů

Společenská rubrika
28. březen – Den učitelů
Při příležitosti nadcházejícího Dne učitelů jménem svým
a obecního zastupitelstva, Vám, vážené paní učitelky naší
mateřské a základní školy, upřímně děkuji za výchovně vzdělávací
práci a zájmovou činnost s dětmi i za mimoškolní akce pro naši
veřejnost. Vážíme si Vaší záslužné a nezastupitelné práce, ve které
Vám přeji mnoho dalších úspěchů a radostí.
Ondřej Holub
starosta obce

MORÁVECKÝ

STRANA 12

ZPRAVODAJ

Přivítali jsme
Prvním naším občánkem narozeným
v roce 2013 je Virginie Kulašová,
Malá Morávka 6, která 7. ledna
spatřila tento svět. Do svazku naší obce
byla přivítána koncem února na slavnostním aktu
vítání občánků do života. Akci zahájila předsedkyně
výboru pro školství a kulturu Iveta Vlčková, která
přivítala rodiče a představila nejmladší naši
občanku. Atmosféru této malé slavnosti pak zpestřily
kulturním vystoupením děti mateřské školy.
Starosta obce Ondřej Holub,
mimo jiné, popřál rodině a jejich
narozenému dítěti hodně zdraví
a štěstí v dalším životě. Malá Virginie
byla zapsána do pamětní knihy obce,
ve které rodiče svým podpisem
stvrdili její sounáležitost k naší
obci a převzali pro ni
upomínkový dárek na tento
den.

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2013 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Josef Pleský – 73 let, Ludmila Oravská, Jaroslav Husták a Ludmila Holečková – 77
let, Vladimír Král - 78 let, Josef Kolesár a Josef Horský – 79 let, Oldřich Lehký – 81 let,
Bohuslava Helánová a Josefa Marčíková – 82 let, Drahomíra Ruprechtová – 84 let.

„Půlkulatá výročí“
Miroslav Kučera a Zuzana Fraňová – 65 let, Jana Myšková – 75 let.

„Kulatá výročí“
Jana Sonntágová – 50 let, Jaromír Šíbl, Jaromír Cejnek a Olga Tošková – 60 let,
Jaroslav Ringl – 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
Ve smuteční síni v Rýmařově jsme se 7. ledna rozloučili s naší občankou, paní
Růženou Kozmérovou, která zemřela v poslední den minulého roku ve věku nedožitých
šedesáti let.
Tato síň byla rovněž místem posledního rozloučení s naším občanem,
panem Zdeňkem Podrazilem, který náhle zemřel 3. ledna 2013 ve věku čtyřiceti let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Odešla, ale zůstala v srdci těch, kteří ji měli rádi.
Dne 24. dubna 2013 uctíme tichou vzpomínkou 5. smutné výročí úmrtí
paní Anny Ringlové. S láskou vzpomínají manžel, dcera a syn 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.
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Zábavné akce

Tradice plesu obce se ujala
Po několik posledních let se v Malé Morávce koná každoročně ples obce,
který si získává oblíbení u svých návštěvníků. Tak tomu bylo i letos v pátek
18. ledna, o čemž svědčil zcela zaplněný sál klubu Ferrum Form. V přátelské atmosféře a ve
víru tance a veselí si všichni užili této společenské zábavy. K ní přispěla kvalitní hudební
skupina TYRKYS z Ostravy.
Organizační záležitosti s náležitými službami zajistily pořadatelská naše obec
a Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka. Zaslouží si pochvalu
za uspořádání ojedinělé akce zábavy tohoto druhu v obci.

Čas masopustu ukončil maškarní karneval
Masopust, fašank, ostatky či karnevalové veselí – tak se v našich různých krajích nazývá
období od Tří králů do Popeleční středy, která letos připadla na 13. února. S tímto
obdobím souvisí masopustní průvody, karnevaly, hudba, tanec, zábava.
K tradici hodování a rozličné zábavy o masopustu se letos 12. února, den před
jeho ukončením, připojila naše základní škola. Na chatě Kopřivná připravila pro děti
masopustní maškarní karneval, který se vydařil. Většina těch nejmenších z naší obce
si užila spoustu zábavy, tance, her a soutěží. Masky, které svým dětem připravili
jejich rodiče, byly velmi nápadité, rozmanité a ojedinělé. Byla to pro
všechny návštěvníky příjemná podívaná.
Za přípravu a vlastní průběh tohoto masopustního reje si zaslouží poděkování
pracovnice základní školy, vedení chaty Kopřivná, které poskytlo zařízení
zdarma, recepční paní Radka Švarcová, zaměstnanci za obsluhu přítomných a za
hudební produkci pracovník chaty pan Mira Moler. Balíčky a drobné odměny pro
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děti byly připraveny od dárců Jiřího Pánka, Ing. Willi Glattera, Martina Starého – potraviny
EVEREST a Miroslavy Tomancové – potraviny TOMI Malá Morávka.
Chceme věřit, že prastará tradice masopustu, která měla letos u nás premiéru, bude
v dalších letech obohacením kalendáře kulturních akcí v obci.

Divadelní pobavení
Neobvyklé divadelní představení
pořádala naše obec 14. února v sále
chaty Kopřivná. Umělecký soubor Divadlo
Klaun Iky Brno tu sehrál didaktickou
klaunkyádu Quijote Don de lam Ancha,
inspirovanou
románem
Miguelade
Cervantese Saavedny. Celé představení mělo
vysokou profesionální úroveň, v hlavní roli
se představil světový chůdoherec Lenoire
Montaine.
Do hlediště si našlo cestu asi šedesát
diváků, převážně z místních obyvatel.
Představení bylo velice vtipné a v divácích
zanechalo dobrou náladu, což bylo znát
v usměvavých tvářích po jeho skončení.
Závěrečná děkovačka herců byla za jejich
výkony odměněna spontánním potleskem.
Věříme, že do budoucna se nám bude dařit
zajišťovat podobné a neméně úspěšné kulturní
akce. Děkujeme vedení chaty Kopřivná
za spolupráci a za bezplatné zapůjčení
prostor pro pořádání divadla.

Pozvánka na přednášku
Soukromé muzeum Kapličkův vrch a Základní škola
pořádají v pátek 19. dubna 2013 od 17 hodin přednášku
o památkové péči v Malé Morávce. Přednáší Mgr. Nitra
z památkového ústavu v Ostravě.
Srdečně zvou pořadatelé
Zpravodaj vychází 4.3.2013, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.4.2013.
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