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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je mou velice milou povinností k Vám opět po roce na prahu nového roku
2013 promluvit v těchto pár řádcích.
Počátek každého nového roku pro mnohé z nás není jen
běžným datem v kalendáři, ale bývá i začátkem nových plánů,
předsevzetí a dnem, kdy si stanovujeme nové cíle, které
bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit
v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas bilancování toho, co jsme
v minulém roce prožili, vykonali, či nestihli udělat. Ve stejné pozici je i naše
obec, kdy hodnotíme splnění cílů, které jsme si pro předcházející rok 2012 stanovili a zároveň
plánujeme nové projekty, které hodláme realizovat v tomto novém roce. V souvislosti
s uplynulým rokem 2012 je velmi potěšující, že po mnoha letech se obec konečně zbavila
velkého dluhu a mohla započít postupným zlepšováním bytového fondu a dalších záležitostí,
které budou přínosem pro obec i její občany. Přál bych si, abychom všichni v sobě nalezli
dostatek sil pro každodenní mnohdy nelehkou práci a pro překonávání různých potíží
a překážek, které také jistě přijdou.
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Vážení spoluobčané,
ponechme si co nejdéle slavnostní náladu z vánočních
i novoročních svátků, važme si jeden druhého a zachovávejme si
vzájemnou úctu člověka k člověku. Jestli se nám podaří budovat naši
obec a společnost na těchto principech, tak věřím, že nový rok 2013
bude pro nás dobrý a úspěšný. Dovolte mi, abych Vám všem jménem
svým a jménem zastupitelstva obce popřál do nového roku hodně
zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ondřej Holub
starosta obce
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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na posledním veřejném zasedání konaném 19. prosince 2012
obecní zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a podle schváleného programu projednalo záležitosti obce
a k nim přijalo příslušná opatření a usnesení.
Zastupitelstvo schválilo:
Změny číslo 1 územního plánu obce Malá Morávka, Karlov pod Pradědem (změna
obecních pozemků na stavební) a změnu územního plánu číslo 4 (výměna technologie
vleku „C“ na sedačkovou lanovku na Pradědu).
Odkup části pozemku parc. číslo 327 - trvalý travní porost v k.ú. Malá Morávka o výměře
255 m2 za cenu 32 640 Kč. Jedná se o přístup na obecní pozemky naproti základní školy.
Prodávající: Patrik Konečný, Ostrava 1, a Naděžda Pekárková, Ostrava – Poruba.
Náklady na převod hradí kupující Obec Malá Morávka.
Prodej pozemku parc. č.614 – stavební o výměře 19 m2, cena 300 Kč/m2, celkem 5 700 Kč
a pozemku parc. č. 25/4 – ost. plocha o výměře 646 m2 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o pozemky pod chatou a zahrada, cena 200 Kč/m2, celkem 129 200 Kč.
Kupující: manželé Adolf a Anna Stoczkovi, Kravaře, kteří hradí náklady na převod.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 3

Prodej pozemku parc. č. 501 – stavební o výměře 19 m2 v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o pozemek pod garáží u domu. Cena 300 Kč/m2, celkem 5 700 Kč.
Kupující: Jan Feret, Bruntál, který hradí náklady na převod.
Odkup pozemků (meze pod sjezdovkou Myšák) parc. č. 648/3, 102/3, 649/3, 74/3 a 650/8
o celkové výměře 437 m2 v k.ú. Karlov pod Pradědem za cenu 13 504 Kč.
Prodávající: Ing. Zdeněk Mitáš, Opava. Náklady na převod hradí kupující Obec
Malá Morávka.
Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2013 v částce 18 812 603 Kč v příjmech a výdajích.
Obecně závaznou vyhlášku obce číslo 1/2012 o místních poplatcích s účinností
od 1.1.2013.
Na základě výpočtu skutečných nákladů zvyšuje cenu stočného na 22,20 Kč/m3 + DPH.
Zrušení předkupního práva, podílu na společných částech domu
a zastavěného nádvoří – vše v k.ú. Malá Morávka k bytům
panelového domu čp. 197 ve prospěch vlastníků bytů:
a/ byt číslo 197/6 – žadatel: manž. Rudolf a Eva Šedovi, Olomouc
b/ byt číslo 197/2 – žadatel: Michal Poláček, Malá Morávka
Náklady na vyhotovení smlouvy a návrhu na vklad hradí žadatelé
o výmaz.
Za mimořádné zásluhy odměnu 25 tisíc korun pro starostu obce.
Pověřuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření s ukončením účetního roku
2012.

Informace
Občané si zvolí prezidenta
Hlavu státu si občané zvolí 11. a 12. ledna 2013, případně o dva týdny později 25.
a 26. ledna ve druhém kole, pokud žádný z kandidátů nedostane v prvním kole nadpoloviční
většinu hlasů. Bude to první historická přímá volba prezidenta republiky v naší vlasti. (Za
předpokladu, že volby nebudou případně odloženy).
V naší obci se volby konají ve volebním okrsku číslo 1 Malá Morávka (volební místnost
klub Ferrum Form) a ve volebním okrsku číslo 2 Karlov pod Pradědem (volební místnost
hotel Praděd). Volební místnosti budou otevřeny v pátek 11. ledna od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 12. ledna od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě druhého kola voleb jsou
časové údaje shodné jako v prvním kole. Občané, kteří hodlají volit na jiném místě v rámci
ČR, mohou do 9. ledna požádat obecní úřad o vystavení voličského průkazu. Naši voliči
obdrží v obálce pokyny k volbám a hlasovací lístky
nejméně tři dny před konáním voleb. Volič může
ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat
obecní úřad nebo okrskovou volební komisi, aby
ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost
– doma. V takovém případě dva členové okrskové
komise ho navštíví s přenosnou volební schránkou.
Volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků vloží
do úřední obálky pouze jeden hlasovací lístek kandidáta. Výsledky voleb v naší
obci budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu a v příštím čísle
Moráveckého zpravodaje.
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Za vodu i stočné si připlatíme
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Bruntál oznámila, že od 1. ledna
2013 dochází ke zvýšení ceny pitné vody z 36,46 Kč/m3 na novou cenu ve výši
38,01 Kč/m3 včetně DPH 15%. Tato změna představuje nárůst ceny o 4,25 %
včetně zvýšené sazby DPH o 1%, tedy navýšení o 1,55 Kč za jeden kubík vody.
Hlavním důvodem zvýšení ceny vody je nárůst ceny vstupních surovin, energie a materiálů.
Dalším faktorem ovlivňujícím konečnou cenu je pokles množství fakturované vody, na kterou
jsou fixní náklady společností rozpočítány. Společnost dále uvádí, že nárůst ceny o 4,25 %
je pod průměrným nárůstem ceny vodného v České republice a navíc ke zvýšení ceny (bez
DPH) došlo po dvou letech.
Cena stočného 18,50 Kč za jeden kubík čištění odpadních vod neodpovídala nákladům,
t.j. 54 Kč za m3, které obec hradila ze svého rozpočtu. Z toho důvodu dochází k částečnému
zvýšení sazby stočného o 3,70 Kč/m3, i když tato nová sazba nepokryje částku hrazenou obcí.
Od 1.1.2013 cena stočného za jeden kubík činí 22,20 Kč + 15% DPH.

Popelnice nezdraží, ale třiďme odpad
Obecní zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo, že za likvidaci
komunálního odpadu bude pro občany cena stejná jako doposud, přestože
nový zákon umožňuje její zvýšení. Pokud by občané měli hradit skutečné náklady, které
na likvidaci odpadu naše obec vynaloží, pak by jeden poplatník zaplatil ročně téměř sedm set
korun místo současných pět set.
V této souvislosti, aby náklady hrazené obcí na odvoz popelnic a množství odpadu
se nezvyšovaly, ale spíš snižovaly, obracíme se na občany i vlastníky soukromých
a rekreačních objektů, aby tříděním odpadu do příslušných kontejnerů snižovali objem
směsného odpadu v popelnicích. Tím by obec ušetřila finanční prostředky za ukládání tohoto
odpadu na skládku. Za každý kilogram vytříděného odpadu navíc obec obdrží finance a to vše
bude mít vliv i do budoucna na stanovení ročního paušálního poplatku pro občany. Děkujeme
všem, kteří v domácnostech shromažďují tříděný odpad a odnášejí
do příslušných sběrných nádob, i když nejsou umístěny v blízkosti jejich
bydliště. Třídit odpad ve větší míře než dosud podle našich zkušeností je
možné, neboť v popelnicích se často nacházejí věci a předměty, které patří
do kontejnerů na separovaný odpad. Z ekologického hlediska je nevhodné
v kamnech nebo kotlích spalovat zejména plasty, papír a textil.
Důsledné třídění odpadu přináší výhody nejen ekologické, ale také
ekonomické. Z těchto výhod profitují nejen samotné domácnosti, ale také obec. Proto z těchto
důvodů se obracíme na naši veřejnost, abychom si všichni uvědomili, že třídění odpadu má
smysl a podle toho se chovali a konali.

Sazby místních poplatků se nemění
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 19.12.2012 rozhodlo o vydání obecně
závazné vyhlášky číslo 1/2012 o místních poplatcích. Podle této vyhlášky Obec Malá
Morávka vybírá ve svém územním obvodu tyto místní poplatky: poplatek ze psů,
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství,
poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazby uvedených poplatků zůstávají
pro rok 2013 stejné jako doposud. Plné znění vyhlášky je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Obecní úřad v Malé Morávce žádá všechny poplatníky, aby příslušné
poplatky uhradili v termínech stanovených vyhláškou. Poplatek lze zaplatit
v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na příjmový účet Obce Malá
Morávka u Komerční banky, a.s., číslo účtu 3021771/0100, variabilní symbol
sdělí obecní úřad a do zprávy pro příjemce musí poplatník uvést jméno
a příjmení.
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Roční sazby poplatků ze psů:
a/ Za jednoho psa chovaného v rodinném domku 150 Kč, za každého dalšího 200 Kč
b/ Za každého psa v obytném činžovním domě 200 Kč, za každého dalšího 300 Kč
c/ Za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu – 50 Kč, za každého
dalšího psa 100 Kč
Splatnost poplatku ze psů, nečiní-li více než 400 Kč, je do 31. března 2013.
Paušální poplatek za shromažďování a odvoz komunálních odpadů činí za osobu 500 Kč
ročně a 500 Kč ročně fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen uhradit poplatek buď jednorázově
do 31. března nebo ve dvou stejných částkách, vždy nejpozději do 31. března
a do 30. září 2013.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a/ Třetí a každé další z nezletilých nebo nezaopatřených dětí žijících s rodiči v domácnosti
b/ Osoby při celoročním pobytu mimo svůj trvalý pobyt (vazba, vězení, ústavní výchova,
domovy důchodců, ústavy LDN, sanatoria atd.), po předložení potvrzení o tomto pobytu.

Navštíví nás koledníci
V Malé Morávce můžeme u dveří očekávat skupinku koledníků Tříkrálové
sbírky v sobotu 5. ledna 2013 – den před svátkem Tří králů. Budou procházet
vesnicí, obcházet stavení a navštěvovat domácnosti. Věříme, že naši občané je
přátelsky přivítají, případně i obdarují a podle svých možností vloží do kasičky příslušný
obnos pro pomoc nemocným a osamělým lidem, na ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
potřebným, na zdravotní projekty i na humanitární pomoc. Děkujeme všem, kteří přispějí
a podpoří tuto humanitární akci Charity pro prospěšné zdravotní a sociální účely. V loňském
roce byla u nás akce velmi úspěšná- vybralo se přes 17 tis. Kč.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme k zápisu Vašich dětí do 1. třídy pro školní rok
2013/2014, který proběhne v úterý 15. ledna 2013 od 14.30
do 17.00 hodin v budově Základní školy Malá Morávka.
Během zápisu zjišťujeme připravenost dítěte na školní docházku a zapíšeme nutné
údaje. K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka ZŠ

Slavnost slabikáře

Dne 30. listopadu 2012
otevřeli naši prvňáčci svůj
slabikář – první knihu,
kterou si sami přečtou. Budou sledovat
příběhy Toma, jeho rodiny a kamarádů.
Autorem
slabikáře
je
Jiří
Žáček,
ilustrátorkou Helena Zmatlíková.
Přejeme vám, milí prvňáčci, abyste nad
knihou strávili hezké chvíle a čtením udělali
svým rodičům hodně radosti. Slavnosti
slabikáře se zúčastnili všichni rodiče
prvňáčků i děti z mateřské školy, které
přijdou k zápisu do naší základní školy
v Malé Morávce.
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Prosincové aktivity na základní škole
V naší základní škole se především věnují vzdělávání žáků, kterým mimo jiné také
poskytují uplatnění v zájmové činnosti i v jiných aktivitách, jak následně informujeme.
Vánoční pěvecká soutěž
Zpívánkové odpoledne jsme si prožili v úterý 4. prosince. Zúčastnění zpěváci
si připravili písničky s vánoční nebo zimní tematikou a umístili se:
Dívky: 1. Anička Smíšková, 2. Nikolka Zedníková, 3. Barborka Holubová
Chlapci: 1. Jiřík Slavík, 2. Vojtík Strouhal, 3. Matěj Švéda
Moc gratulujeme a děkujeme za hezký pěvecký zážitek.
Mikulášská besídka
Ve středu 5. prosince do naší školy zavítali Mikuláš, anděl a několik čertů. Všichni si vyslechli
své pochvaly i hříchy a slíbili, že se polepší. Starší děti zdramatizovaly mikulášskou pohádku,
provedly nás čertím peklem a na příběhu nezbedného Petříka ukázaly dětem, jaké je
to v pekle. Všichni žáci pak dostali nadílku a čerti špíz plný sladkostí.
Zimní vycházka ke krmelci
Každoročně se poslední školní den v roce vypravíme do přírody. Po vánoční
besídce jsme navázali dobroty pro zvířátka a vydali se na cestu ke krmelci.
V lese jsme si zahráli několik her a potom krmelec naplnili sušeným chlebem,
jablíčky či mrkví a popřáli lesní zvěři hezké Vánoce. Nezapomněli jsme ani
na ptačí kamarády. U stromečku, který jsme jim ozdobili, jsme si zazpívali koledy.
Při zpáteční cestě nás provázela radost z obdarování zvířátek.
Mgr. Zuzana Zechová
učitelka ZŠ
Nový sponzor naší základní školy
Počátkem tohoto školního roku jsem oslovila několik společností a firem s žádostí
o podporu naší základní školy. Některé firmy se neozvaly, jiné odpověděly, že nemohou.
Přesto se našla jedna společnost, která dokázala ve svém rozpočtu najít finanční
prostředky, jež naší škole poskytla jako sponzorský dar. Tou společností je
AL INVEST Břidličná, a.s. Díky získaným prostředkům poskytneme několika
žákům vybavení na kurz sjezdového lyžování.
Touto cestou společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. jménem naší školy
mockrát děkuji a zároveň chci vyjádřit víru, že tato společnost nezůstane
ve výčtu našich sponzorů osamocena.
Mgr. Martina Smíšková
učitelka ZŠ

Poděkování

Jménem naší školy děkuji všem sponzorům, rodičům i prarodičům, kteří se podíleli
v uplynulém roce 2012 na sponzorování školy, ať již finanční částkou nebo darem, či vlastní
pomocí a přičiněním při organizování některých aktivit pro děti a při drobné údržbě
školy. Těm, kteří nám pomáhají zaštítit akce ve školním roce, děkujeme
průběžně. Máme však takové dobrodince, o kterých se často ani neví. Proto
děkuji panu Radku Sadilovi z Bludova za bezplatné truhlářské práce – venkovní
zábradlí, botníky, věšáky a skříňky, které ochotně naší mateřské škole věnoval. Dále také
panu Tomáši Horáčkovi z Hydrospol s.r.o. Staré Město za bezplatnou opravu
odpadního kanálu a pánům Miloši a Zdeňku Pavelkovým, Petru Jahodovi
a Tomáši Cejnkovi za drobné opravy elektrických i jiných zařízení a montáže
nového nábytku. Děkuji rovněž i paní Sylvě Lachmannové za knihy pro děti,
panu Martinu Šišmovi z restaurace U Kovárny a manželům Křivánkovým z chaty Myšák za
drobné odměny pro děti, manželům Procházkovým z Václavova za sponzorský dar do školní
jídelny a panu Patriku Pleskému ze Starého Města u Bruntálu za zakoupení DVD pro školu.
Vážíme si všech, kteří nám vstřícně pomáhají. Všem jmenovaným ještě jednou děkuji
i za všechny rodiče a děti naší mateřské školy.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ
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Pozvánka na dobrou zábavu
Obec Malá Morávka srdečně zve občany na tradiční „Ples obce“, který se
koná v pátek 18. ledna v sále Ferrum Form od 19.00 hodin. Přijďte prožít
příjemné chvíle posezení s přáteli a taneční zábavy. K poslechu a tanci hraje
hudební skupina KYRKYS z Ostravy.

Čtenáři nám píší své názory k národnímu parku
Vážení spoluobčané
V posledním čísle Moráveckého zpravodaje jsou otištěné dva názory
na případné zřízení Národního parku Jeseníky (dále jen NPJ). I já se
přikláním k názoru Ing. Vladimíra Janečky a říkám NE. Proto reaguji na článek
vysokoškolských profesorů v následujících řádcích. Upoutalo mě tvrzení, že jesenická příroda
potřebuje stále více a více strážců a hlídačů a tak se ptám, co budou tito lidé dělat mimo
turistickou sezonu, která zpravidla trvá čtyři až pět měsíců. A co dělají pracovníci Správy
CHKOJ, když při vzniku se sídlem v Malé Morávce bylo na správě zaměstnáno 5 odborných
pracovníků a 1 řidič. Postupně však správní budova byla pro všechny těsná a muselase
v městě Jeseníku koupit nová budova, aby pojala 17 ouřadů. Není třeba omezit administrativu
a vyrazit do terénu hlídat neukázněné turisty? A já se znovu ptám, kdo to bude platit, když je
celková hospodářská krize, průmysl je v útlumu, HDP klesá a nejsou peníze na zdravotnictví,
školství a jinde. Třeba pro nedostatek financí se zavírá porodnice v městě Jeseníku, snižují se
dávky v hmotné nouzi. Je potřeba skoncovat s vymýšlením nových problémů spojených
s nedokonalými projekty a systémy. Čekat na peníze z Evropské unie je pošetilé, Evropa má
jiné problémy než je NPJ, je to především Řecko, Španělsko a jinde.
Dále k názoru, že NPJ by nebyl výdělečný, s tím zásadně
nesouhlasím. Pokud se bude řádně lesnicky hospodařit podle
lesnického zákona 289/95, bude vše v pořádku. Před vznikem
CHKOJ se jinak nehospodařilo, les tu byl a byl zelený. Vždyť je to
přímo zločin nechávat dřevní hmotu bez užitku shnít v lese. Co nám
matička země dává, je potřeba rozumně využít. Vždyť dřevo je obnovitelný zdroj energie
a přitom bez síry. To vedou zelení řeči o tom jak zdravě žít a zdravě dýchat a přitom
podporují dovoz nekvalitního uhlí z ciziny, kdy obsah síry převyšuje 10%. Vlastní zdroje
nevyužijeme a domácnosti topí tím, co se doveze odjinud. Navíc to zatěžuje životní prostředí,
když dopravní vzdálenosti jsou zpravidla delší než 100 kilometrů. Dříve v našem regionu bylo
prosperující hornictví železných rud, na ně pak navazovaly hutě a veškerý zdroj energie
ke zpracování byl z lesa, a přesto nejsou z minulosti žádné holiny. Za vše vděčíme
odpovědným lesním hospodářům. Vše vysvětlím: již od dob Karla IV., Marie Terezie byli
si vladaři vědomi, že z lesa nemohou jen brát, ale musí se lesu věnovat. Proto byly vydávány
různé patenty na ochranu lesa a lesní půdy. Za dob rakouského mocnářství a to v roce 1852
byl vydán I. lesní zákon, který platil až do minulého století. V současné době platí zákon
289/95 a je pro vlastníky lesa závazný, za porušení hrozí trestní stíhání. Lesní hospodář je
před zákonem odpovědná osoba. V lesním zákoně je přihlédnuto k hospodářským funkcím
lesa, půdoochranným a vodoochranným. Jen pro zajímavost v našem k.ú. Malá Morávka je
pásmo, které má režim ochrany minerálních vod pro Karlovu Studánku. V roce 1992 však
vyšel zákon 114, který se zabývá ochranou přírody a krajiny, avšak není pro fyzické
a právnické osoby závazný. Takže v mnoha případech, jako jsou národní parky, je nad lesním
zákonem. Proto ta Šumava, nikdo není za škody, které tam vznikly odpovědný. A kdyby naši
politici pochopili, že hospodářským využitím dřevní hmoty ze Šumavy
by získali do státního rozpočtu ročně šest až osm miliard korun,
nemusely by chybět peníze v penzijním fondu. Jak to vypadá u nás?
Pokud se jedná o kalamitní dříví v přírodní rezervaci Praděd,
správa CHKOJ rozhodne, dříví se zpravidla zpracuje a zůstane na
místě (viz.foto). Lesy ČR zajistí zpracování, k tomu připočítají cenu
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dřeva a vyúčtují ministerstvu životního prostředí, a to pak ministerstvu financí p. Kalouskovi
a ten opětně ve zvýšené sazbě DPH nám daňovým poplatníkům. Proto se není čemu divit,
že rohlík a chleba jsou neustále dražší a dražší.

Zpracována kalamita v odd. 105 A:
- zpracování cca 150 plm – celková škoda 150
tisíc Kč - ponecháno na lokalitě pařez

Odd. 103 A: dříví připraveno koňmi pro
přibližování traktorem - z příkazu vedení
CHKOJ muselo zůstat nepřiblíženo z důvodu
ochrany střevlíka hrbolatého a živné půdy pro
tesaříky - později nárůst mechů

Mnozí kritici mého článku budou říkat, že mluvím za dřevařské lobby. To však není
pravda, mluvím za sebe jako lesníka se šedesátiletou lesnickou praxí a vím, že krásný, zdravý,
zelený les se dá pěstovat a přitom může být v nákladech soběstačný. Ale to by správa CHKOJ
nesměla upřednostňovat kůrovce nad zájmy společnosti. Totiž na naučné stezce Bílá Opava je
umístěna tabule číslo 11 s nápisem „ tady vládnu já ing. Kůrovec.“ Nevím, kdybychom řekli
pěstiteli brambor, aby u svého pole umístil ceduli s nápisem „tady hospodařím já
mandelinka bramborová.“ Asi by si poklepal na čelo, protože v každé době byl
kůrovec i mandelinka škůdci v přírodě. Nazývat kůrovce pěstitelem lesa je
hloupé. Závěrem bych chtěl upozornit na zákon 118/2004, který doplňuje zákon
114/1992 a v závěru říká: „... přitom je nutné zohlednit hospodářské, sociální
a kulturní potřeby obyvatel a regionální a místní poměry.“ To však asi nikdo nečte
a každý má na mysli jen své zájmy – jeden motýlky, druhý brouky a kůrovce, třetí kytičky,
jinému zas nepadají laviny, proto se musí těžit kleč, ale nikdo si nevšímá nutnosti zadržet
horskou vodu v prameništích. Nikoho nezajímá, že bez vody není života.
Že by snad nálepka NP regionu něco přinesla, o tom pochybuji. Chceme-li v naší oblasti
zvýšit turistický ruch, je nutné zajistit solidní služby za slušné ceny, aby i méně movití na ně
dosáhli. To zvýšením kontrolní činnosti v NP nedosáhneme. Je to jen nárůst administrativy
v nevýrobní sféře. Proto i já říkám NP NE.
Vladimír Král
Text a foto: Vladimír Král
lesník v.v.

Zpracována kalamita pod Ostrým Vrchem:
začátek znepřístupnění porostu – návrat
k pralesnímu způsobu nehospodaření dřevní hmota ponechána na místě

Malý Kotel: tak vypadá lesnické
hospodaření, když nad přirozeným
zmlazením se odstraní matečný porost po
deseti letech
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Podpisová akce nadále pokračuje
V Moráveckém zpravodaji číslo 5/2012 jsme veřejnosti předložili „Petici proti
zřízení Národního parku Jeseníky“ s výzvou, pokud s ní souhlasíte, abyste ji
podpořili svým podpisem. Nyní můžeme konstatovat, že petice našla širokou
odezvu nejen mezi členy našeho Klubu chatařů a chalupářů (180 členů), ale
i mezi občany Malé Morávky a Karlova a také mezi příznivci Jeseníků. I když
podpisová akce ještě neskončila, petici již podepsalo přes 700 lidí. Děkujeme všem, kteří
svými podpisy petici podpořili. Děkujeme vedoucí prodejny potravin TOMI paní Tomancové
a v prodejně drobného zboží paní Kalábové v Malé Morávce za ochotu shromažďování
podpisů na petičních arších.
Petiční výbor složený z členů výboru Klubu, některých občanů a odborníků ve své činnosti
vychází z odborné profese svých členů. Naším cílem je v předstihu vystoupit proti záměru
státních orgánů zřídit Národní park Jeseníky. Proto informujeme širokou veřejnost
o škodlivé realizaci tohoto záměru, své názory publikujeme ve sdělovacích
prostředcích i na různých jednáních. Chceme dosáhnout, aby zejména
Ministerstvo životního prostředí ČR i další orgány s námi jednaly.
Závěrem je nutno sdělit, že předmětnou petici je možné nadále podepisovat.
Po ukončení této akce bude zaslána výše uvedenému ministerstvu a na vědomí
Moravskoslezském kraji, Sdružení obcí Rýmařovska a zastupitelstvu Obce
Malá Morávka.
Ing. Věroslav Žák
zást. předsedy petičního výboru

Mohlo by vás zajímat
Před sto lety byli v Jeseníkách vysazeni první
kamzíci. Přicestovali z rakouských Alp s chrániči
růžků ve vypolštářovaných bednách ráno 22. února
1913 do železniční stanice v Malé Morávce. Pět kusů
bylo přemístěno do dvanáctihektarové obory s výškou
oplocení tří metrů nad Karlovou Studánkou
v nadmořské výšce 1 200 metrů. Jeden z kamzíků však
pošel hned druhého dne po
transportu.
V následujících letech přibyli další jedinci, někteří
uhynuli, ale v roce 1924 se ukázalo, že udržet kamzíky
v oboře, kde byla už jen hlína, byl stav neudržitelný. Proto všech 21 kusů po jistém váhání
bylo vypuštěno do volné přírody a o rok později byla zvěř prohlášena za celoročně hájenou.
Stavy kamzičí zvěře postupně narůstaly, v roce 1975 bylo v Jeseníkách okolo pět set kusů,
do roku 1979 se odlov prováděl ve velmi omezeném počtu. O pět let později byl
kamzík zařazen do kategorie lovné zvěře. Během sta let, které uplynuly od
příchodu kamzíka horského z Alp do Jeseníků, byla tato populace
nejpočetnější v 80. a 90. letech minulého století osm set až tisíc kusů.
V současné době jich zde žije necelých dvě stě. Vášnivé diskuse nad bytím či
nebytím kamzíků v Jeseníkách jako nepůvodní zvěře jsou snad za námi. Petice
za zachování kamzíka v našich horách, kterou podepsalo přes dvacet pět tisíc
občanů, vedlo mimo jiné Ministerstvo životního prostředí ČR k rozhodnutí, že
populace kamzíků zůstane v Jeseníkách zachována. A tak kamzík horský
zůstane i nadále ozdobou naší krásné přírody Jeseníků, vyspělosti současné
lesnické a myslivecké generace, jako doklad naší úcty a lásky k přírodě.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2013 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Rudolf Glatter – 79 let a Jan Podlas – 82 let.

„Půlkulatá výročí“
Jarmila Bršťáková, Zdeněk Panovský a Ivo Mlýnek – 55 let, Marie Fancová – 65 let, Vlastimil
Kožíšek a Jaroslav Kříž – 75 let.

„Kulatá výročí“
Jitka Frčková – 50 let, Jiří Čuda, Zdeněk Kuba a Lumír Martiník – 60 let,
Marie Ptáčková – 70 let, Emma Marková – 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
V místním chrámu Nejsvětější Trojice jsme se rozloučili s naší občankou,
paní Naděždou Šedovou, která zemřela 8. listopadu 2012 ve věku nedožitých 78 let.
V tomto chrámu jsme se rovněž rozloučili s naší občankou,
paní Rozalií Chavíkovou, která zemřela 14. listopadu 2012 ve věku 88 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 12. ledna 2013 vzpomeneme 3. výročí úmrtí pana Františka Sokola.
S láskou vzpomínají družka Eliška a sourozenci s rodinami.
Dne 21. ledna 2013 uplyne pět let, kdy nás opustil pan Rudolf Heider.
Za vzpomínku s námi děkují manželka, děti, vnoučata a pravnoučata.
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.

Uplynulý rok 2012 byl z populačního hlediska pro obec velmi nepříznivý, neboť se
nenarodilo žádné dítě, ale třináct občanů zemřelo.

SPORTOVNÍ INFORMACE
Fotbalistům se sezona nevydařila
Ve stručnosti se vracíme k fotbalovému podzimu, neboť soutěže skončily až
o druhém listopadovém víkendu po vydání předcházejícího čísla zpravodaje.
V uplynulé sezoně se naše družstva neprosadila, zejména v okresním přeboru tým
FC Kovárna „A“, o čemž svědčí nelichotivá předposlední pozice v pásmu ohrožení
sestupu.
Zápasová bilance: mužstvo „A“ – tři výhry, jedna remíza a devět prohraných zápasů.
Nováček a nezkušený celek starší přípravky 5+1, který získává první fotbalové ostruhy, z osmi
odehraných zápasů se z vítězství radoval jen v jednom utkání. Nejhůře skončilo družstvo „B“
hrající III. třídu, když ve druhé části pro nedostatek hráčů ze soutěže odstoupilo.
Chceme věřit, že hráči týmu „A“ si náležitě uvědomí a poučí ze svého postavení v tabulce
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a v jarní části zlepšenými výkony odvrátí případný sestup do nižší soutěže. Poslouží jim
k tomu současná dlouhá zimní přestávka, ve které někteří fotbalisté vyměnili kopačky
za brusle a reprezentují obec v ledním hokeji.
Okresní přebor
Starší přípravka

V zimě má u nás prioritu lyžování a lední hokej
Sportovní dění v Malé Morávce s příchodem zimy se nezastavilo. Závodníci z TC Praděd
Malá Morávka se svými trenéry jsou připraveni absolvovat své závody v alpském lyžování
a hokejisté HC Malá Morávka již naplno svou soutěž rozjeli.
Počátkem prosince 2012 odstartovala v našem regionu populární soutěž v ledním
hokeji zvaná „Rýmařovská obrliga.“ Třináct soutěžních týmů bylo rozděleno podle
výkonnosti do dvou skupin. Ve skupině „A“ se hrají dvě kola systémem každý
s každým, ve které hraje HC Malá Morávka, jsou tyto další celky (převážně
z Rýmařova): HAZARDÉŘI Bruntál, KOVOŠROT – MORAVIA, STARS, HC
Grizzlies, SK SLOVAN Rýmařov A, HC Železná a Břidličná PREDATORS. Náš hokejový tým
reprezentují tito hráči: Baštrnák Karol, Berka Vladimír, Cejnek Tomáš, Dittrich Pavel,
Gerhat Vojtěch, Heider Tomáš, Holub Ondřej, Horák Vlastimil, Juračka Marek, Kraus Jiří,
Ligač Radek, Lón Lukáš, Melovský Ctibor, Míček Květoslav a Milan, Pecha Petr, Přecechtěl
Pavel, Rosolanka Petr, Slavík Jiří, Špilka Michal, Vaca Roman a Zapletal Rostislav.
Ke dni uzávěrky tohoto čísla MZ naše mužstvo sehrálo zatím čtyři neúspěšná utkání.
Na zápasy druhého kola nabízíme pozvánku. Utkání se hrají na zimním stadionu v Rýmařově.
Ne - 6.1.- 17.00 HC Grizzlies, Čt- 10.1. - 18.00 HAZARDÉŘI Bruntál, St-16.1 - 19.45 HC
Železná, Ne-20.1. - 17.00 KOVOŠROT MORAVIA, Čt-24.1. - 19.45 SLOVAN Rýmařov A,
Po-28.1. - 19.45 Břidličná PREDATORS, So-2.2. - 17.00 STARS.

Nejlepší běžci si odnesli na Vánoce kapra
Každoroční sportovní akcí před
Vánocemi, která se koná v naší obci, je
oblíbený „Běh o vánočního kapra“.
I tentokrát 20. prosince pořadatelé
zdejší základní škola ve spolupráci se sportovním
klubem TC Praděd Malá Morávka připravili pro
22 startujících trať v místním parku. Nejrychlejší běžci
si na Vánoce odnesli živého kapra, nejlepší
na stupních vítězů obdrželi diplom, plastovou kluzku
na sníh, perníkového i keramického kapříka. Drobné
odměny získali všichni startující. Celou akci, která se
již konala pošesté, sponzorsky podpořili: Pstruhařství
a Rybářská bašta Mnichov-Vrbno pod Pr. v zastoupení
pana Jana Žaláka, dále pan Ing. Willi Glatter, TC
Praděd a základní škola.
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Výsledky závodu:

Kat. do 6 let:
1. Adrian Cejnek, 2. Adam Veselý
Kat. 7 - 11 let:
1. Miroslav Drábek, 2. Patrik Zapletal,
3. Zdeněk Podrazil
Kat. 12 - 15 let:
1. Michal Motúz, 2. Kuba Stallmach, 3.
Kateřina Neoralová
FAMILY (rodič a dítě):
1.
Zapletalovi,
2.
Drábkovi,
3. Stallmachovi

Začala lyžařská sezona
Modernizované a rozšířené areály Kopřivná, Myšák a SKI Karlov
v polovině prosince m.r. přivítaly své první návštěvníky – nadšence
a milovníky lyžování. Provoz nové čtyřsedačkové lanovky na Kopřivné byl
slavnostně zahájen 21. prosince, o den později se začalo lyžovat v dalších areálech. Stále jsou
ve výstavbě dvě sedačkové lanovky. Areál SKI Karlov naproti hotelu Praděd má ambici v této
lokalitě vytvořit moderní lyžařské středisko s kvalitním lyžováním a unikátními službami.
Areál Myšák nabízí jedenáct set metrů novou sjezdovku. Provozovatelé areálů, i když svahy
byly technikou uměle zasněžené, očekávali koncem prosince stále pořádnou sněhovou
nadílku.

Lyžařské běžecké tratě čekají na sníh
Zimní sezona 2012 – 2013 je již devátá v řadě, kdy budeme strojně
upravovat lyžařské běžecké tratě. Loňská zima nám velmi přála, bylo hodně
sněhu, takže spokojeni byli běžkaři i sjezdaři. Na tu stávající se připravujeme
již od října a všechny plánované práce a úpravy jsou dokončené. Tak jako
v minulých letech budeme upravovat 80 kilometrů již zavedených běžeckých tratí.
Navíc budeme zkušebně projíždět okruh kolem Ostružné (odbočka z Mravenčího sedla)
v délce 4,5 km. Jedná se o krásnou trať po vrstevnici v nadmořské výšce 1 100 metrů, kde je
brzo a dlouho sníh. Chceme tím nejen rozšířit trasy kolem Alfrédky, ale zároveň odlehčit
přetížený úsek Alfrédka – Ztracené Kameny. Krajský úřad Moravskoslezského kraje nám
znovu poskytl dotaci ve výši 62% uznatelných nákladů, což je o 8% méně než v
předcházejících letech. Vzhledem k trvalé přízni sponzorů, které jsme již oslovili, věříme, že
náš rozpočet bude vyrovnaný jako doposud. Nezbývá proto věřit, že se zlepší současné
sněhové podmínky a popřát všem běžkařům mnoho krásných zážitků.
21.12.2012
Ing. Petr Hartmann
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ZIMA VE SKI CENTRU
Malá Morávka – Karlov
pořadatel Sportovní klub TC Praděd Malá Morávka
30.12.2012

FAMILY CUP I

Kopřivná

01.01.2013
06.01.2013
20.01.2013

Novoroční běh na 30 m po čtyřech
Jesenický pohár - OSL
FIS WORLD SNOW DAY 2013
FAMILY CUP II - OSL

Kopřivná, Myšák
Myšák
vše
Myšák

01.02.2013
02.02.2013
03.02.2013
10.02.2013
12.02.2013
14.02.2013
24.02.2013
26.02.2013

Pohár Jaroslava Drápely - ÚKZ žactvo
Pohár Jaroslava Drápely – ÚKZ žactvo
Pohár Jaroslava Drápely – ÚKZ žactvo
Jesenický pohár - OSL
Kopřivná CUP - OSL
Valentýnský slalom
FAMILY CUP III
Myšák CUP - OSL

Myšák
Myšák
Myšák
Kopřivná
Kopřivná
Kopřivná, Myšák
SKI Karlov
Myšák

03.03.2013
Mistrovství Malé Morávky - OSL
12.03.2013
Karlov CUP – OSL
14.03.2013
Přebor malotřídních škol - OSL
16.03.2013
FIS – Malá Morávka-Karlov CUP
17.03.2013
FIS – Malá Morávka-Karlov CUP

Myšák
SKI Karlov
Kopřivná
Myšák
Myšák

MÍSTNÍ AKCE v posledním období
V předcházejících dvou měsících roku 2012 se v naší obci uskutečnilo několik zdařilých
akcí, které stojí za povšimnutí, abychom o nich naše čtenáře informovali.

Martinskou tradici oživil
lampiónový průvod
Snad všechny děti z obce se sešly se
svými rodiči i příbuznými na stráni
za kostelem, aby si symbolicky připomněly
památku sv. Martina. Tři dny před
svátkem tohoto světce se za velké účasti
konala v naší obci tato akce již podeváté.
Tradičně na ní nechyběli dva jezdci na
koních ze stáje Srubovka, kteří se těšili
zájmu zejména těch nejmenších účastníků.
V kulturním programu dětí mateřské a
základní školy zazněly písně, básně a říkadla připomínající nejen svátek legendárního
Martina, ale i období podzimu a blížící se zimy. Během programu se také podávaly martinské
rohlíčky, které připravily kuchařky školních jídelen. Při příjemném počasí radostnou
atmosféru a náladu na závěr slavnosti zpestřily tanečky dětí se svými učitelkami. Následně se
postupně rozsvítily lampióny, aby si děti užily světélkujícího průvodu, který prošel kaštanovou
alejí a centrem obce do parku. Tam již po setmění na děti čekala stezka odvahy, na jejímž
konci za „statečnost“ obdržely odměnu v podobě pěkného keramického koníčka.
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I když se známá pranostika bílá peřina na Martina
nevyplnila, té si jistě u nás v dalších měsících ještě
užijeme, akce byla zdařilá. Za přípravu a program
děkujeme našim školám.

Na besídce Mikuláš
štědře naděloval
Mikulášská nadílka pro děti naší obce,
kterou připravily učitelky mateřské školy,
se uskutečnila 7. prosince m.r.
v restauraci chaty Kopřivná.
V odpoledních hodinách sál restaurace zaplnilo asi
padesát dětí, které se zejména těšily na Mikuláše a jeho
doprovod. Hlavní program setkání s Mikulášem,
andělem a dvěma čerty prolínaly různé soutěže, tanec
dětí i jejich rodičů a volná zábava. Některé odvážnější
děti se i vyfotily se čtveřicí hlavních protagonistů akce.
Následně Mikuláš zhodnotil chování dětí během roku,
čerti trochu pozlobili a potom přišla ta nejpříjemnější
chvíle, kdy díky sponzorům mohli Mikuláš s andělem
dětem štědře nadělovat. Za finanční podporu děkuji
těmto dárcům: Petru Haničákovi, Miroslavě Tomancové
– potraviny TOMI Malá Morávka, majitelům firmy
Alpex obaly s.r.o. Horní Václavov, Zuzaně Peňázové,
Stanislavu Kostkovi Horní Václavov a Tomáši
Bernátkovi Malá Morávka. Děkuji též majitelům chaty
Kopřivná Karlu Ležatkovi a Petru Haasovi za
poskytnutí příjemného prostředí pro pořádání besídky

i za bezplatnou hudební produkci.
Poděkování náleží rovněž učitelkám
mateřské školy Ivaně Cejnkové
a Petře Pleské a členkám kulturní
komise
Martině
Brachtlové
a
Leoně
Podrazilové
za organizaci této tradiční
mikulášské besídky.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Adventní koncerty
se konaly tradičně v kostele
Naše obec ve spolupráci s Římskokatolickou farností Malá
Morávka pořádají od roku 2005 každoročně ve zdejším kostele
Nejsvětější Trojice adventní koncerty. Za dobu své existence
si získaly příznivý ohlas u svých věrných posluchačů. Tak tomu bylo i
nedávno na sérii tří koncertů, které jistě potěšily nejednoho z jejich
účastníků.
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První proběhl 9. prosince o druhé
adventní neděli za velmi početné
účasti občanů. Vystoupil na něm
smíšený chrámový pěvecký sbor
Bernardini z Břidličné. Pěvecké
provedení
skladeb
autorů
duchovních písní dvacetičlenným
sborem mělo velmi dobrou úroveň.

O týden později 16. prosince jsme se mohli těšit na
varhanní koncert. Královský nástroj varhany
zazněly v podání absolventa brněnské konzervatoře
a Janáčkovy akademie múzických umění Davida
Postráneckého. Stará česká hudba,
prokládaná vlastními improvizacemi,
převážně v barokním a romantickém
stylu, v mistrovském podání interpreta
byla
posluchači
odměňována
spontánním potleskem.

Známá Schubertova píseň Ave Maria
a mnohé další chrámové zpěvy na posledním
koncertu 23. prosince zazněly z hrdel sólistů
ostravské opery Vítězslava
Víta (tenor) a Jitřenky
Gasparikové (soprán) za
doprovodu
MgA
Marie
Riegelové, byly skutečným
kulturním zážitkem.

V předvánočním čase, který je za námi, adventní koncerty nejen pohladily, ale
i mnohé návštěvníky jistě potěšily na duši. Podávání svařeného vína před kostelem
na závěr všech koncertů bylo od pořadatelů milou pozorností pro jejich účastníky.
Děkujeme nejen za zahřátí, ale především za uspořádání všech koncertů, které byly
předzvěstí blížících se Vánoc.

Zpravodaj vychází 3.1.2013, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.2.2013.
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