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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 25. dubna 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:
Uzavření smlouvy o zřízení bezplatného věcného břemene s a.s. VaK Bruntál - výměna
vodovodního řadu na pozemcích obce provedená v loňském roce.
Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku č. 1411 v k.ú. Malá Morávka – přípojka
nízkého napětí pro pana Maistryczina.
Oprávněný: ČEZ Distribuce,a.s. Úhrada 1 200 Kč.
Přijetí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 150 tisíc korun od Moravskoslezského
kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce v roce
2012.
Rozdělení a převod hospodářského výsledku škol za rok 2011:
a) Základní škola – rezervní fond 551 Kč, fond odměn 10 000 Kč
b) Mateřská škola – rezervní fond 913 Kč
Zrušení předkupního práva obce k bytu čp. 196/7 a k podílu na společných částech domu
čp. 196 a pozemku parc. číslo st. 391 a nádvoří, který je ve vlastnictví p. Martina
Kozméra.
Zřízení věcného břemene uložení vodovodního potrubí a práva vstupu a vjezdu na části
pozemku parc. číslo 1398/1 v k.ú. Malá Morávka.
Oprávněný: Josef Vavrla, Vávrovice. Úhrada oprávněného činí 2 672,50 korun bez DPH.
Prodej části pozemku parc. číslo 471/19 v k.ú. Malá Morávka – nově vzniklý pozemek
parc. číslo stavební 654 o výměře 155 m2 za cenu 300 Kč/m2 a zřízení věcného břemene
práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek za úplatu 2 000 Kč bez DPH.
Oprávněný: SMP Net, s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38.
Aktualizovaný strategický plán obce na období 2012 – 2014 (viz samostatný článek).
Provedení rozpočtového opatření ve splátkách úvěru u Komerční banky Bruntál, čerpané
obcí pro realizaci projektu In-line a cyklookruh v Karlově pod Pradědem. Úvěr bude
splácen podle možností obce z položky nespecifikované rezervy rozpočtu až do úplného
splacení úvěru včetně příslušenství.
Dlouhodobý pronájem pozemků parc. čísel 146/1 a 4 o celkové rozloze 9 906 m2 (Ski
areál Myšák) v k.ú. Karlov pod Pradědem. Cena pronájmu na dobu 25 let činí
4 Kč/m2/rok.
Nájemce: SPS – STAS, s.r.o. Malá Morávka
Podání žaloby na Státní fond životního prostředí (SFŽP) a vymáhání stažení zástav
na obecním majetku na základě skutečnosti, že obec má uhrazeny veškeré závazky vůči
státu prostřednictvím Finančního úřadu Bruntál.
Odměnu dvacet tisíc korun pro kronikářku obce za zpracování textu historie, událostí
a života obce v období let 1988 až 2008 a napsání do kroniky.
Podání žádosti (po rozhodnutí Krajského soudu) u Ministerstva
spravedlnosti ČR na odškodnění obce za délku trvání soudního sporu
mezi Obcí Malá Morávka a Stavitelstvím DELTA, s.r.o.
Zastupitelstvo obce a společnost Outdoor Aliance, s.r.o. se sídlem Stará
Ves se dohodli ve věci investiční výstavby týkající se investičního záměru
v nabízené lokalitě Karlov pod Pradědem. Uvedená společnost
vypracuje studii využití areálu a tu předloží zastupitelstvu obce
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nejpozději do 30.7.2012. Pokud dojde ke společné dohodě na podobě areálu, bude
následovat tento postup:
1. Jednání se zastupitelstvem o podmínkách pronájmu či prodeje pozemků (respektive
obojího) pro dobu výstavby areálu a rovněž i podmínek po jeho dokončení.
2. Příprava dokumentace pro územní řízení a stavební povolení a certifikace příslušných
staveb, které tento proces vyžadují.
Po dobu tohoto přípravného procesu se zastupitelstvo obce zavazuje dodržet exkluzivitu,
kterou poskytne jmenované společnosti pro jednání o využití předmětné lokality.
Tímto usnesením se ruší předešlá usnesení zastupitelstva o spolupráci se společností
XREAL DOBYTO, s.r.o. ve věci využití zmíněné lokality v Karlově pod Pradědem.

Malá Morávka v roce 1938
(2. část)
Napětí velké politiky toho roku se Malé Morávky zatím jakoby vyhýbalo.
Celá vesnice však sledovala stavbu nové české menšinové školy. Dvakrát do
měsíce se scházeli na schůzích zástupci české menšiny a plánovali jak dál s novou školou.
Po posledním zápisu žáků do první třídy bylo jasné jedno, do českých školních lavic
nezasednou jen děti s mateřským jazykem českým.
Od března jednali zástupci malomoráveckého českého Odboru národní jednoty se zástupci
německých spolků Metallarbeiterverdienstu a pěveckého sboru „Edelweiss“ o společné
slavnosti k otevření české školy. Ale už v březnu bylo jasné, že ani s těmito levicovými spolky
se spolupráce nenaváže.
V dubnu byla morávecká škola podrobena rozsáhlé novinové analýze, ve které
okresní tisk upozorňoval na národnostní složení žáků. Článek vyjmenoval všechny
žáky školy, jmenovitě uvedl jejich mateřskou řeč a v závěru vyzval německé rodiče,
aby své děti do české školy neposílali. Jednalo se o 31 dětí s německým mateřským
jazykem z celkového počtu 37 žáků.
Přiostřily se také vztahy na poli komunální politiky. Do té doby nebyla v Malé Morávce,
ve vesnici s převahou levicově orientovaných voličů, založena Sudetoněmecká strana (SdP).
V pondělí 10. dubna se konala její zakládací schůze, kdy byla za přítomnosti dělníků z Vrbna
a asistence okresního představitele SdP Josefa Czecha založena v obci základní organizace
SdP. Do nadcházejících oslav 1. máje se objevil nový a velmi neklidný činitel. Zima zdánlivě
ustupovala, ale koncem měsíce náhle připadlo půl metru nového sněhu.
Okresní úřad v Bruntále pečlivě sledoval narůstající napětí a s blížícími se májovými
oslavami nechal vylepit plakáty, které upozorňovaly, že následné manifestace by měly
i v letošním roce proběhnout v klidu a důstojně a oslavy by se měly konat odděleně.
Pro Sudetoněmeckou stranu bylo vyhrazeno odpoledne.
Plakáty vylepili navečer 29. dubna na sloupy veřejného osvětlení právě členové
SdP. Druhý den ráno, těsně před zahájením školy, došlo v Malé Morávce právě
kvůli těmto cedulím k incidentu, který následně popsal radní a učitel německé
školy Nikolaus Rollinger. Od sloupu ke sloupu před osmou hodinou ranní
chodila skupinka dětí v čele s mladým Gustlem Weiserem, toho času bez práce
a strhávali spolu plakáty. Věc se řešila ještě ten den. Radní Rollinger se sešel
s mladým Weiserem a domlouval mu, ale z původně vlídné domluvy se postupně
stala událost, do které se vložil snad každý z vesnice a o případ se začalo
zajímat i četnictvo. Vytahovaly se případy dva roky staré. Zástupce SdP, který
plakáty vylepoval, žádal omluvu a Weiser obviňoval z vandalství děti. Oslavy
1. máje však nakonec proběhly přeci jen poklidně a pro politická uskupení
se otevřel čas příprav k obecním volbám.
Volbám ovšem předcházela událost nad jiné významná a pro místní dění téměř výbušná.
Bez ohledu na situaci celostátní a bez ohledu na poměry místních národnostních i politických
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sil se 5. června 1938 konala v obci manifestační kolaudace české menšinové školy. Deník
České slovo komentoval událost pod titulkem „České duše neutonou v německém moři“
následovně: „V Karlově – Malé Morávce byla o svatodušní neděli slavnostně otevřena nová
škola, zbudovaná svépomocnou akcí našich statečných hraničářů pod Pradědem. Slavnost,
při níž byla zasazena Bezručova lípa svobody a odhalena pamětní deska pěvci slezských písní,
stala se okázalou manifestací. K slavnosti přijely tisíce českých hraničářů z dalekého okolí,
ale přijely také zvláštní vlaky s účastníky z Olomoucka a Přerovska. Přijely také autobusy
s krojovanými moravskými Slováky a i se slováckou kapelou. Na slavnosti zahájené hymnami,
promluvil předseda Národní jednoty starosta města Olomouce
dr. Fischer, ředitel A. Kubis, okresní hejtman z Bruntálu Brothánek,
okresní školní inspektor Polášek, zástupci Matice školské, Klubu
československých turistů a četných občanských jednot. Odpoledne
po prohlídce školy byla na cvičišti národní veselice za velké účasti
občanstva. Škola zbudovaná nákladem tři sta tisíc korun
je sedmnáctou menšinovou školou postavenou v posledních čtyřech
letech v oblasti Národní jednoty východomoravské.“
Česká manifestace nešla rozhodně přehlédnout a nepochybně vzbudila nevoli, ale většina
německy mluvících obyvatel se ten den zúčastnila jiného podniku – premiéry hry „Vesnická
válka“, jejímž autorem byl syn Rudolfa Schindlera, mladý Franz Schindler. Na plakátech byla
hra uváděna jako „slezská lidová hra se zpěvy, která dýchá starodávným lidovým duchem
svaté domoviny.“ A pozdější komentář tohoto kulturního podniku, nepochybně v narážce
na situaci jaká toho dne v Malé Morávce zavládla, zdůraznil: „ S mimořádnou dovedností se
podařilo autoru, panu Franzi Schindlerovi, zachytit okamžiky z dřívějšího života našeho lidu
– momenty z doby, kdy ani hádky ani rozepře nerozdělovaly lidi“.
Dokončení příště.
Mgr. Igor Hornišer
Ke slavnosti kolaudace české menšinové školy a zasazení památné lípy, dodáváme:
Tehdy na jaře roku 1938 někteří zaměstnanci místní řetězárny dopisem
požádali slezského básníka Petra Bezruče (vl. jménem Vladimír Vašek)
o svolení, aby lípa nesla jeho jméno. A básník odpověděl věnováním a verši:
„Milí a vzácní, děkuji Vám za vzpomínku a za jméno, které chcete lípě dáti.
Budou-li Vám vhod čtyři verše, užijte jich, myslím, že nenarazí u našich
občanů jazyka německého, nejsou vyzývavé.“ Pozdravuji Vás ze srdce
upřímného.
Váš Vladimír Vašek
Petr Bezruč
(1867-1958)

„Praděda přilba nad námi se tmí,
strmých hor čnějících v kole:

Génie národa moravský,
chraň nás svou perutí dole.“
Aby věc neupadla v zapomenutí,
před lípu byl umístěn kámen
s mramorovou deskou a na ní nápis
Bezručova lípa, který byl obnoven
v sedmdesátých letech minulého
století.
Uvítáme pomoc našich občanů
i ostatních sběratelů
historických dokumentů

Muzeum Kapličkový vrch v Malé
Morávce prosí všechny, kteří by byli
ochotni
zapůjčit
fotografie
a pohlednice, nebo poskytnout
vzpomínky na události výše popsa-
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ného nebo pozdějšího období, o jejich zaslání buď na e-mailovou adresu
muzejnik@seznam.cz nebo na adresu Mgr. Igor Hornišer, Na Loučkách 3, 750 02
Přerov, příp. materiály předat na Obecní úřad v Malé Morávce. Podklady poslouží
pro připravovanou publikaci o naší obci. Všem, kteří nám pomohou nebo se chtějí o své
vzpomínky podělit, děkujeme.

INFORMACE

Strategický plán Obce Malá Morávka na období let 2012 až 2014
Tento aktualizovaný strategický plán obce byl schválen na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva dne 25. dubna 2012 a obsahuje:
* Stavba vodovodu do horní části Malé Morávky (finance:VaK
Bruntál, dotace, vl. zdroje)
* Modernizace a rekonstrukce veřejného osvětlení (získání dotačních
fin. prostředků)
* Opravy obecních komunikací a chodníků (dotace, vlastní zdroje)
* Dobudování sítě kanalizace a jejich přípojek (dotace, vlastní zdroje)
* Plynofikace Karlova pod Pr. a horní části M. Morávky (finance:RWE Transgas,dotace,vl.)
* Stavba chodníku Malá Morávka – Karlov pod Pradědem (dotace, vlastní zdroje)
* Vytvoření „slevového systému“ pro návštěvníky obce platící rekr poplatek (dotace,vlastní)
* Rekonstrukce a sjednocení stavebního stylu autobusových zastávek v obci (dotace,vlastní)
* Rekonstrukce vhodného objektu pro ambulance praktických lékařů a jejich dostupnosti
(žádost o převod budovy železniční stanice do vlastnictví obce,finance:dotace,vl.zdroje)
* Lyžařské běžecké trasy a cyklostezky (rozvoj stávajícího počtu tras, cyklostezek a informačního značení, rozsah rozšíření podle financí,finance: dotace MSK a vlastní prostředky)
* Rekonstrukce nebo stavba nové hasičské zbrojnice a zkvalitnění technického vybavení SDH
(financování: dotace, vlastní zdroje, rozpočet cca 5 – 10 mil.Kč)
* Obnova technického vybavení pro zimní údržbu, místních komunikací a veř. prostranství
(nakládací stroj, fréza, mulčovač, finance: dotace a vlastní zdroje)
* Budování veřejných dětských hřišť (finance: dotace a vlastní
zdroje)
* Informační systém v obci (přehled obsazenosti ubytovacích
zařízení a poskytování služeb pro návštěvníky obce, finance:
dotace a vlastní zdroje)
* Rekonstrukce lyžařského areálu v majetku obce „LV Myšák“ (sedačková lanovka, rozšíření
zasněžovacího systému i na turistickou sjezdovku, terénní profilace, turistické sjezdovky.
Finance: dotace, vlastní zdroje, úvěr – rozpočet cca 30 mil. Kč)
* Systém dopravní obslužnosti Malé Morávky a Karlova pod Pradědem v závislosti na
odstavné parkoviště a síť menších parkovišť v obci
(finance: dotace, vlastní zdroje, podíl investorů závislých na dopravní obslužnosti)
* Stavba multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ i pro kulturní akce (finance: dotace, vl.zdroje)
* Realizace sportovně – relaxačního areálu Karlov pod Prad. (finance: soukromý investor)
* Zateplení obvodových plášťů ZŠ a MŠ, výměna oken, rekonstr.kotelen
(dotace, vl.zdroje)
* Rekonstrukce obecního úřadu (finance: dotace, vlastní zdroje)
* Stavba a provoz Infocentra (finance: dotace, vlastní zdroje)
Pozn.: realizace většiny akcí je podmíněna získáním dotačních prostředků a vlastních zdrojů.

MORÁVECKÝ ZPRAVODAJ
STRANA 6
Hasiči varují před plošným vypalováním porostů
Jaro je tady, sluníčko ohřívá přírodu po dlouhém zimním období a 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, za který mu hrozí
pokuta až do výše dvacet pět tisíc korun.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit
shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničena proti případnému rozšíření, samozřejmě
nebude umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a u toho spalování budou
osoby přítomny. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost pro pálení na územně
příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Hasiči upozorňují, že vítr při pálení hořlavých látek
je velkým nepřítelem, který může z nevinných plamínků vytvořit rozsáhlý požár.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) rovněž podle
zákona o požární ochraně nesmí provádět plošné vypalování porostů.
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a tuto činnost předem oznámit na
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – Integrovaného
bezpečnostního centra Ostrava: tel. +420 950 739 814, e-mail: od@hzmsk.cz
Pro pálení je nutné uvést tyto údaje: datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat) –
přesná lokalita pálení – mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomná a tím
i zodpovědná. Platnost pálení je nutné uvádět maximálně do jednoho týdne.

Poradenství zdarma
Potřebujete poradit, změnit nebo nově sjednat jakékoliv pojištění? Mám pro
vás nabídku jedné z nejkvalitnějších pojišťoven v ČR a Evropě – výhodnější
oproti konkurenci:
- životní pojištění: navýšení pojistného plnění až na 500%, pojištění ženských nemocí
a těhotenství, pojištění největšího počtu nemocí
- penzijní připojištění: úspora na daních, od roku 2013 bude s menší státní podporou
- autopojištění: nejširší nabídka krytí v povinném ručení, zdarma pojištění vozíku a malé
motorky k autu, úrazové pojištění dětí v autě, poškození zaparkovaného vozidla
zvířetem, střet se zvířetem, pojištění všech skel
- motocykly a sezónní technika (rolba, kombajn apod.): zlevněné povinné
ručení na vybrané měsíce, kdy s motocyklem nejezdíte až o 63%
- majetkové pojištění: nejlepší pojistné krytí, bonus až 30%
Při sjednání více pojistek sleva za propojištěnost. Dále nabízím sjednání
cestovního pojištění, pojištění odpovědnosti a zprostředkování pojištění podnikatelů.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat: Petra Pospíšilová, Malá Morávka 43, tel. 737 786 165,
e-mail: pospisilova2602@seznam.cz

Projekt Zelený ostrov
Základní škola v Malé Morávce se počátkem března zapojila do projektu environmentální
výchovy (výchovy k ochraně životního prostředí) s názvem Zelený ostrov financovaného z ESP
a státního rozpočtu České republiky. Žáci během čtyř měsíců absolvují aktivity k projektu,
který se týká ostrova Krakatau v Indonesii, jenž byl zničen výbuchem sopky v roce 1883.
Od té doby se ostrov opět zazelenal, žije zde velké množství živočichů, vrátili se sem
lidé. Žáci mají možnost sledovat v průběhu projektu, jak se příroda s takovou
situací vyrovnává, jak je život silný a schopný osídlit jakkoliv nehostinnou krajinu.
Žáci přemýšlejí i o tom, zda by takovým „zeleným ostrovem“ nemohla být
i planeta Země – pro lidstvo dosud jediná známá planeta ve vesmíru plná života.
Mgr. Martina Smíšková
učitelka ZŠ
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Zápis dětí do mateřské školy
Ve dnech 16. až 18. dubna 2012 proběhl na Mateřské škole v Malé
Morávce zápis dětí na školní rok 2012/2013. Se žádostí o přijetí se dostavilo
sedm maminek se svými dětmi, z toho byli čtyři chlapci a tři děvčátka.
V září v naší mateřské škole uvítáme: Rozárku Trojákovou, Lucinku
Kelemanovou, Dorotku Zappovou, Jakoubka Krejčího, Matýska Neorala, Tomáška Holuba
a Štěpánka Peňáze. Do dvou smíšených tříd „Koťata“ a „Myšáci“ bude v následujícím
školním roce docházet celkem třicet šest dětí, kterým se budou věnovat tři pedagogické
pracovnice, paní školnice a stravování bude zajišťovat paní kuchařka. Paní učitelky se jistě
vynasnaží, aby byl pro děti přechod z rodinného prostředí co nejméně náročný,
i když bez počátečních slziček se to často neobejde. Věříme, že si děti ve školce
brzy zvyknou a budou spokojené, a to nejen ony, ale i maminky a tátové, kteří
nám své děti svěřili.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Dobrá zpráva

Obecní kronika je významným písemným dokumentem událostí a života
obce. Podle příslušného zákona každá obec má za povinnost vést svou
kroniku. Práce s vedením obecní kroniky není snadná. Vyžaduje, aby její
pisatel průběžně sledoval a získával informace o veřejném, společenském, kulturním
a sportovním dění v obci i zaznamenával důležité místní události. Naše obec měla s tímto
úkolem vždy problémy, zejména s pravidelným vedením ročních zápisů, až s jejich ukončením
v roce 1987. Po tomto roce obecní kronika donedávna nebyla vedena. Až mnohem později se
této úlohy ujala paní Jaroslava Holubová, bývalá ředitelka zdejší základní školy, kterou
ji obecní zastupitelstvo pověřilo vedením obecní kroniky na svém zasedání dne 19.9.2007.
A jistě to nebyla práce lehká, neboť zpracovat dvacetileté období 1988 až 2008 si vyžádalo
nejen mnoho píle a času, ale především prostudovat různé dokumenty a získat mnoho
informací, které následně napsat na stránky kroniky. A to se jí podařilo. Za tuto odvedenou
velmi záslužnou práci i budoucí text období let 2009 až 2012 si paní Holubová zaslouží plné
uznání, ocenění a poděkování. Chceme věřit, že obecní kronika bude napříště ročně
chronologicky vedena.
Zápisy za léta 1988 až 2008 obsahují tyto kapitoly: politické změny – volby – privatizace –
lesní hospodářství – místní výrobní podniky – hospodaření obce – obyvatelstvo (domy, byty) –
objekty lidové architektury – ochrana přírody – doprava – veřejný život –
muzeum – klub chatařů a chalupářů – Země děda Praděda – výstavy –
obecní knihovna – nové tradice obce – školství – zdravotnictví – sport –
počasí – nešťastné události – různé zajímavosti. Kronika má obrazovou –
fotografickou přílohu různých místních událostí a akcí. Přivítáme
od našich občanů i rekreantů fotografické materiály z let minulých do této
přílohy obecní kroniky, za které předem děkujeme.

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské a dětské v Malé Morávce (ve stejném objektu jako dříve)
nabízí své služby. Provozní doba: úterý od 8.00 do 15.00 hodin a čtvrtek
od 8.00 do 18.00 hodin Mimo provozní dobu je možné se domluvit
na telefonním čísle 604 972 321.
Jana Batoušková se bude těšit na Vaši návštěvu.
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FARNÍ INFORMACE
Farnost připravuje stanový tábor
Podobně jako v minulých letech, i na letošní prázdniny připravujeme letní
stanový tábor. Bude již tradičně na tábořišti Stecovka u Mostů u Jablunkova.
Odjezd na tábor bude ve středu 11. července. Návrat bude v sobotu
21. 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 zde 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 sleduje na tabory.farnost-malamoravka.cz.
Noc kostelů
Již potřetí se otevřou dveře našich kostelů, aby mohly přivítat návštěvníky Noci kostelů.
Letos to bude v pátek 1. června. Bližší informace a program v jednotlivých kostelích našich
farností bude na plakátech a především na internetových stránkách http://www.nockostelu.cz.
Tam si můžete najít i naše kostely.
Na co můžete těšit? Bude možno nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná, zblízka
si prohlédnout předměty užívané při mši a jiných obřadech. Všichni jste srdečně zváni –
přijďte si prohlédnout naše kostely tak, jak je neznáte.
Děti a mládež z Malé Morávky na faře
Za uplynulé dva měsíce, tedy únor a březen, se mládež v Malé Morávce několikrát setkala
na faře. Nutno podotknout, že tato setkání mnohdy nejsou oficiální, ale spíše spontánní,
a to především ze strany samotných teenagerů.
V únoru jsme kolem farního stolu hráli hry, občas dost kuriózní. Nechyběla ani
lekce zábavné chemie, vyčerpávající utkání ve stolním fotbálku, atd.
V březnu jsme prožili zajímavou večeři u svíček. Připomínali jsme si tím Ježíšovu
poslední večeři před ukřižováním. Šlo především o to spolu netradičně strávit trochu
času a mít možnost si spolu povídat. Místní mládež také pomohla při přípravě
pohoštění po sobotní vigílii na Bílou sobotu. Poslední větší zajímavou akcí byla Trampolína –
společně jsme ji na farní zahradě postavili a prvně v letošním roce
vyskočili. Několik teenagerů se s obyvateli fary setkává individuálně,
např. nad kytarou či k povídání.
P. Mgr. Marek Žukowski
místní farář

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.
V naší obci stojí budova se zdvojeným štítem, kterou je bývalá rychta, dnes penzion
Na Rychtě. Má svou bohatou historii, neboť vedle hamrů to byla v minulosti nejdůležitější
budova v obci. V čele obce Malá Morávka stál rychtář, který zde působil i jako správce
hamrů. Koncem 17. století se tyto funkce oddělily a rychtář Tomáš Gross si postavil vlastní
budovu. V roce 1678 koupil dědičnou rychtu Balzer Richter a postavil novou budovu
samostatné rychty spolu s ovčínem, stodolou, kůlnou a chlévy. Hlavní budova rychty měla
zděné přízemí, kde byla hospoda a stáje a roubené patro využívané k bydlení.
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Po velkém požáru v roce 1740, který zlikvidoval
ovčín, stodolu, řeznictví, chlévy a patro hlavní budovy,
byla v roce 1744 rychta zásadně přestavěna Karlem
Josefem Richterem, který ji již jako spáleniště koupil
od svého otce. Ten ponechal zděné přízemí, některé
místnosti zaklenul a znova vystavěl roubené patro.
Richtrové vlastnili dědičnou rychtu až do roku 1817,
kdy si rychtářství zakoupil Jan Müller. Kromě hlavní
budovy rychty se stájemi byly součástí jejího areálu
ovčín se stodolou a stájemi, stodola s kůlnou a světnicí
a dům nájemce se stodolou. Patřil k ní také mlýn,
řeznictví a bělidlo, tedy stará rychta.

rok 1904

rok 1906

V roce 1894 rychtu koupil majitel
papírny
v roce
V roceRudolf
1894 Müller,
rychtu který
koupilji majitel
1904
papírnynechal
Rudolf upravit
Müller, na
kterýturistickou
ji v roce
ubytovnu
s
hostincem
(současná
podoba).
1904 nechal upravit na turistickou
Ve
zděnéms hostincem
přízemí byl
zřízen velký
sál
ubytovnu
(současná
podoba).
hospody
a
kuchyň
se
zázemím
V
patře
Ve zděném přízemí byl zřízen velký sál
přístupném
vyřezávaném
hospody a po
kuchyň
se zázemímdřevěném
V patře
schodišti
byl
vybudován
tanečnídřevěném
sál, byt
přístupném po vyřezávaném
správce
a pokoje
pro turisty.
Další sál,
úpravy
schodišti
byl vybudován
taneční
byt
byly
provedeny
v
letech
1926
až
1928.
Po
správce a pokoje pro turisty. Další úpravy
roce
1945,
kromě
úpravy
vnitřních
byly provedeny v letech 1926 až 1928.
interiérů
a zrušení
nevyhovujícího
Po roce 1945,
kromě úpravy
vnitřních
tanečního
sálu
na
pokoje,
k podstatným
interiérů a zrušení nevyhovujícího
stavebním
dodnes je
tanečního úpravám
sálu na nedošlo
pokoje, kapodstatným
budova
nadále
využívána
k
ubytovacím
a
stavebním úpravám nedošlo a dodnes je
restauračním
účelům.
budova nadále
využívána k ubytovacím
a restauračním účelům.

rok 1947

rok 1962

rok 2012
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Společenská rubrika
V neděli 13. května budeme
blahopřát našim maminkám
k jejich svátku Dne matek.

Slavnostní vítání občánků
Jednu růži mamince,
za slovíčko lásky,
že mě hladí celý den,
jako větřík klásky.

Jednu růži tátovi, za to,
že se stará,
aby celý život můj,
byl jak louka zjara.

Vítání nově narozených občánků je symbolickým přivítáním nových obyvatel do naší
vesnice, ve které budou vyrůstat. V naší obci dvakrát v roce vítáme občánky, kteří se narodili
vždy v posledním období. Tentokrát jsme přivítali do svazku obce pouze jedno dítko, které
spatřilo svět v listopadu minulého roku.
Slavnostní akci konanou 16. března v mateřské škole
zahájila předsedkyně výboru pro školství a kulturu paní Iveta
Vlčková, která přivítala rodiče a hosty a přítomným
představila naši nejmladší občanku Barborku Lukešovou.
Radostnou atmosféru zpestřily pěknými písničkami
a básničkami děti mateřské školy, jejichž vystoupení
připravila paní učitelka Ivana Cejnková. Starosta obce pan
Ondřej Holub ve svém
projevu popřál rodině
pevné zdraví, štěstí,
hodně trpělivosti ve výchově a jejich dítěti šťastné
vykročení do života, které je čeká. Malá Barborka byla
zapsána do pamětní knihy obce, ve které rodiče svým
podpisem stvrdili sounáležitost svého dítěte k obci
a převzali pro něj dárek – pamětní list, fotoalbum
a plyšovou hračku. Milou pozornost rodině
narozeného dítěte připravili její přátelé
z TC Praděd. U kolébky nestály
sudičky, ale kompletní dětská
lyžařská výstroj – snad pro
budoucí
reprezentantku
obce
v lyžování.

Naši jubilanti

,

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2012 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Jan Macháček – 71 let, Jarmila Pánková – 72 let, Anna Králová a Erika Kratěnová – 74
let, Emilie Skoupilová a Inge Partschová – 76 let, Elisabeta Bršťáková – 77 let, Cyril
Fiala – 82 let, Božena Paterová – 83 let, Bohumil Myška – 89 let.
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„Půlkulatá výročí“
Jan Horák a Dan Pawlín – 65 let, Michal Ravinger – 75 let.

„Kulatá výročí“
Zdeněk Liška a Dagmar Sachsenmaierová – 60 let, Marie Navrátilová – 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
Chrám Páně ve Vrbně pod Pradědem byl místem posledního rozloučení s naší
občankou,
paní Věrou Zaoralovou, která náhle zemřela 29. února 2012 ve věku 55 let.
V kapli sv. Michala v Bruntále jsme se rozloučili s naší občankou, paní Annou Čudovou,
která zemřela 7. března 2012 ve věku 59 let.
Dne 17. dubna 2012 zemřela ve věku 83 let naše občanka, paní Marie Nováková.
Rozloučení se zesnulou se konalo v kostele Opavě – Kylešovicích.
Ve smuteční síni v Rýmařově jsme se rozloučili s naším občanem,
panem Vojtěchem Kozmérem, který náhle zemřel 19. dubna 2012 ve věku 64 let.
Ve věku 91 let zemřela 25. dubna 2012 naše nejstarší občanka, paní Hilda
Sahulová a téhož dne ve věku 85 let zemřel náš občan, pan Milan Liška.
Rozloučení se konala v úzkém rodinném kruhu.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 3. května 2012 vzpomeneme smutné 1. výročí úmrtí mého manžela,
pana Leoše Navrátila.
Za společnou vzpomínku děkují manželka, dcera a vnoučata.
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
Lyžařský výcvik ukončili závodem škol
O letošní zimě jednou týdně po dobu tří měsíců absolvovalo čtrnáct žáků naší základní
školy lyžařský výcvik. Některé děti, ty nejmladší, začínaly tak zvaně od nuly, jiné pokročilejší
se zdokonalovaly v technice lyžování pod vedením instruktorů Michaely Zapletalové a Jiřího
Kellera z Malé Morávky. Jejich zásluhou a s díky za jejich činnost se lyžování u
naší nejmladší generace těší velkému zájmu. Vzrůstající výkonnost se také
projevila ve výsledcích závěrečného závodu, který se konal na sjezdovce Ski
areálu Kopřivná. Významný podíl na úspěšné organizaci lyžařského výcviku žáků
má vedení Základní školy v Malé Morávce a na rozvoji lyžařského sportu
sportovní klub TC Praděd Malá Morávka, který je pořadatelem i mnoha
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dalších akcí. Nelze opomenout, že provozovatel areálu Kopřivná poskytl své
zařízení pro výcvik našich žáků zdarma. Vám všem náleží upřímný dík. Děkujeme
i panu Jaromíru Cejnkovi, který po dobu výcviku za výhodnou cenu zajišťoval
dopravu dětí z areálu ke škole. Tato vzájemná spolupráce všech
zainteresovaných na rozvoji lyžování v našem regionu je velmi příznivým
příslibem do budoucna.
V pondělí 19. března se účastníci lyžařského kurzu rozloučili s lyžováním závodem
„Mistrovství malotřídních škol“, který technicky zabezpečili členové TC Praděd. Na startu
závodu stanulo 36 žáků ze základních škol Malá Morávka, Karlova Studánka a Razová.
Závodníci absolvovali jedno kolo v obřím slalomu. ZŠ M.Morávka – MM, K.Studánka – KS.
Výsledky závodu:
Kat. 1.třída: 1.Ondřej Zvědělík - KS, 2.Ondřej Pánek - MM, 3.Radek Ligač - MM
Kat. 2.a 3.třída:: 1.Veronika Stuchlová - MM, 2. Patrik Zapletal - MM, 3.Radek Peňáz - KS
Kat. 4.a 5.třída:: 1.Pavel Šinál - KS, 2.Jan Pánek - MM, 3.Adéla Chudová - KS
Nejlepší na stupních vítězů získali hodnotné ceny, putovní pohár za 1. místo ZŠ M. Morávka.
Po závěrečném ceremoniálu všichni účastníci této sportovní akce si pochutnali na velkém
dortu, který darovaly ředitelky ZŠ Malá Morávka a Karlova Studánka. Závod se těšil i zájmu
mnoha rodičů a příznivců lyžování, kteří přišli své naděje povzbudit.
Nejlepší na stupních vítězů

1. třída

2. a 3. třída

4. a 5. třída

Mateřská škola se věnuje lyžování dětí
Letošní zimu absolvovalo lyžařskou školu třináct dětí naší mateřské školy:
Petr Bulava, Adrian Cejnek, Lukáš Holub, Mikuláš Kupček, Jiří Křenek,
František Pavelka, Karolína Peňázová, Milan Pospíšil, Jiří Slavík, Anna
Smíšková, Vojtěch Strouhal, Terezie Šulcová a Karolína Wolffová.
Děti se na každou hodinu lyžování těšily, i když začátky nebyly jednoduché
– pár pádů, někdy lyže klouzaly víc než by měly. Ale děti byly šikovné, malé
nezdary je neodradily. Každou středu na kopci Kopřivná na ně čekali instruktoři
a s trpělivostí vedli lyžařský výcvik. S jejich pomocí se děti naučily jezdit na vlecích a sjíždět
svah. Mrzí nás, že jsme letos nemohli uspořádat závody
na ukončení lyžařské školky, neboť velká nemocnost dětí nám to
nedovolila. A tak přišel děti potěšit a předat jim odměny a lyžařské
vysvědčení osobně pan Petr Houser z TC Praděd Malá Morávka.
Naše velké poděkování patří provozovateli Ski areálu Kopřivná, který dětem umožnil
bezplatné užívání vleků a panu Petru Houserovi i všem instruktorům, kteří obětavě učili děti
prvním základům lyžování. Také děkujeme za dopravu dětí za příznivou cenu pánům Jaromíru
a Tomáši Cejnkovým. Spolu s dětmi se těšíme na příští sezonu.
Ivana Cejnková
učitelka MŠ

MORÁVECKÝ

STRANA 13

ZPRAVODAJ

Ohlédnutí za zimou 2012
Tréninkové centrum (TC) Praděd Malá Morávka bilancuje uplynulou zimní sezonu,
ve které byl pořadatelem četných závodů v lyžování s mnoha úspěchy svých
závodníků, o čemž svědčí následující informace:
V průběhu zimní sezony uspořádali 8 veřejně přístupných závodů za účasti
232 startujících, 2 závody Jesenického poháru ve slalomu pro děti nar. 2001
a mladší – 85 startujících, 5 územních klasifikačních závodů žactva pro
oblast Moravy a Slezska – 454 startujících a 2 mezinárodní závody FIS
dospělých – 238 startujících. Cekem 17 závodů za účasti 1 009 závodníků.
V průběhu zimy zajišťovali: lyžařský výcvik dětí základní a mateřské školy Malá Morávka,
pravidelné tréninky pro všechny věkové kategorie a účast svých závodníků na 10 veřejných
závodech, na 5 závodech přípravky a předžactva (12 závodníků), na 13 závodech žactva
(4 závodníci) a na 27 závodech juniorů – ČR, SR a Rakousko (3 závodníci).
Jesenický pohár ve slalomu – soutěž družstev: 1. TC Praděd Malá Morávka – 549 bodů,
2. SKI Řetězárna – 509 bodů, 3. SKG Vrbno pod Pradědem – 471 bodů.
Naši nejlepší závodníci – umístění v Jesenickém poháru ve slalomu:
Přípravka a předžactvo (2001-2006): 2. Gabriela Horáčková (06)
a (1. Velikonoční vajíčko), 4. Adrian Cejnek (06), 3. Veronika Stuchlová (02),
5. Veronika Horáčková (03), 2. Zdeněk Podrazil (04), 6. Jan Pánek (01).
Žactvo: 3. Eliška Virágová (98) na Přeboru MSK ve slalomu.
Junioři (1992-1996), kteří startují společně s dospělými závodníky:
Petra Houserová (93): 2. Mistrovství Moravy a Slezska v obřím slalomu (1. juniorka),
3. místo na Mistrovství Moravy a Slezska ve slalomu (1. juniorka) a 15. místa na Mistrovství
ČR ve slalomu dospělých a v seriálu Českého poháru juniorů ve slalomu. Blahopřejeme!
S poděkováním za úspěšnou činnost a reprezentaci našeho regionu přejeme TC Praděd
Malá Morávka a jeho obětavým členům do dalších sezón mnoho zdaru.

Fotbalové jaro začalo
Fotbalistům skončila zimní přestávka a koncem března se roztočil kolotoč
mistrovských soutěží. Příznivci morávecké kopané netrpělivě očekávali, jak si
v jarní části soutěží povedou týmy FC Kovárna Malá Morávka A i B,
neboť ve svých skupinách aspirují na posledních příčkách. Zejména
muži „A“ bojují o záchranu v okresním přeboru. Start se jim příliš nepovedl,
neboť v úvodní části soutěže svá čtyři utkání prohráli. K lepším výsledkům by
jistě pomohly pravidelné tréninky, které se zatím nekonaly. Mužstvo „B“ hrající
IV. třídu zaujímá rovněž poslední patra v tabulce a úvodní dvě utkání prohrálo.
Nehrozí jim však sestup, neboť nižší třída neexistuje.

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži „A“ – okresní přebor
So 12.5. - 16.30 - Osoblaha
So 26.5. - 17.00 - Jindřichov „A“
So 9.6. - 17.00 - Nové Heřmínovy

Muži „B“ – IV. třída, skupina B
Ne 13.5. - 14.00 - Milotice
Ne 27.5. - 14.00 - Ryžoviště
VENKU

So
Ne
So
So

5.5.
20.5.
2.6.
16.6.

-

16.30
17.00
17.00
17.00

- Třemešná
- Vrbno pod Prad.
- Karlovice
- Slavoj - Staré Město „B“

So 5.5. - 16.30 - Dětřichov
So 19.5. - 17.00 - Sv. Heřmanice
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Výsledky do uzávěrky k 22.4.:
Tým „A“ – okr. přebor: Břidličná B 0:2, Brantice 2:5, Světlá Hora 1:2, Stará Ves 1:2
Tým „B“ – IV. tř.,sk.B: Leskovec 3:4, Velká Štáhle 1:4
Tabulky k 22.4.:
Okresní přebor
1. Jindřichov
18 13 4 1
2. Světlá Hora
18 12 2 4
3. Osoblaha
18 11 4 3
4. N.Heřmínovy 18 9 5 4
5. Břidličná B
17 9 2 6
6. Brantice
18 8 4 6
7. Vrbno pod Pr. 17 7 3 7
8. Sl.Rudoltice
18 6 3 9
9. Karlovice
17 6 2 9
10. Slavoj SM Br. 18 6 1 11
11. Stará Ves
17 4 5 8
12. Třemešná
18 5 2 11
13. M.Morávka A 17 4 1 12
14. Lichnov
17 3 2 12

53:23
41:21
38:22
39:29
34:24
37:35
36:39
31:33
27:36
38:43
22:29
22:39
31:49
21:48

43
38
37
32
29
28
24
21
20
19
17
17
13
11

IV. třída, skupina B
1. Ryžoviště
9 7 2 0 24:8
2. Leskovec
9 6 2 1 31:11
3. Velká Štáhle
9 6 0 3 27:12
4. Dětřichov
9 4 0 5 18:18
5. Milotice
8 2 3 3 10:17
6. Horní Benešov B 9 3 0 6 18:26
7. M. Morávka B 9 2 0 7 12:30
8. Svob. Heřmanice 8 1 1 6 10:28

23
20
18
12
9
9
6
4

PRO VOLNOU CHVÍLI
Děti vítaly jaro lidovým zvykem
Tradice vítání příchodu jara jako nového
života, jsou staré snad jako lidstvo samo. Zvyky a
obřady s tím spojené byly v pohanských dobách plné
opojných oslav se zaměřením zajistit plodnost polí,
hospodářských zvířat i těch, kteří se těchto ceremonií
účastnili. Tyto obyčeje však ve svém obsahu znamenaly zánik
zimy a návrat tepla, jara co by symbolu života. Zvyk vynášení
a utopení Smrtky či Morany přežil do dnešních dnů, ovšem
v jiné podobě, jako obřad loučení se zimou v očekávání
příchodu jara a probouzející se přírody po dlouhém zimním
období.
Tato lidová oslava vítání jara má v naší obci již tradici.
Letos, na Škaredou (sazometnou) předvelikonoční středu
4. dubna, se slavnost konala již posedmnácté. Účastníci,
zejména děti
a jejich rodiče,
se shromáždili na zahradě mateřské
školy, aby nejdříve zhlédli kulturní
vystoupení dětí mateřské a základní
školy, ve kterém zazněly písně, básně
a říkadla tématicky zaměřené k této
události, jako např.: „Přišlo jaro do vsi,
kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima mezi
náma a teď už je za horama“.
Přihlížející účastníci obdrželi od dětí
mateřské školy vkusné vajíčko z dýhy
ozdobené přírodními materiály, které
zhotovily se svými učitelkami. Následně
početný průvod v čele nesenou Moranou
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se odebral k řece. Úlohu loučení se zimou převzal na mostě sám starosta obce Ondřej Holub,
který hořící torzo Morany vhodil do řeky, ve víře, že letošní dlouhá a sněhem překypující zima
je již za námi. Děkujeme učitelkám a dětem našich škol za uspořádání této akce.

Simpsonovi v Malé Morávce na
vydařeném karnevalovém veselí
Ohromeni byli účastníci karnevalu, který
ve čtvrtek 29. března pořádala zdejší základní
škola, obecní úřad a horský hotel Neptum. Vedle
proslulých karnevalů v Rio de Janieru a v New
Orleansu
„navštívila“
známá
rodina
Simpsonových rej masek v Malé Morávce.
To se ví, že se rodinka ihned stala středem
pozornosti, a tak se maminka Marge se svými
dětmi
Lízou
a Bartem hned zapojili
do karnevalového víření. Zatímco se Maggie
věnovala svému dudlíku, Homer Simpson v obci
ochutnával svůj oblíbený mok. Pak přispěchal
za svou rodinkou a pobavil všechny přítomné.
Všechny masky si s filmovými hvězdami
zatančily a mezi tanečními bloky si užily spoustu
zábavy. Do výtvarné soutěže se zapojili svou
energií tatínkové. Maminky si užily „úlet“ při
nakupování. Děti dokázaly, že jsou obratné
a bystré i v kostýmech a svědomitá Líza shledala,
že děti a rodiče si v Malé Morávce hrát umějí.
Myslím, že karnevalu si užili malí i velcí
a všichni prožili příjemné zábavné odpoledne.
Věřím, že i ten v příštím roce bude tak úspěšný
a vydařený, jako ten letošní. Děkuji všem, kteří se
na přípravě a realizaci karnevalu finančně
a organizačně podíleli:
Kolektiv zaměstnanců základní školy, Obec Malá
Morávka, hotel Neptum, Jiří a Michaela Pánkovi,
Martin Starý – potraviny EVEREST a MOREKO –
zelenina.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka ZŠ
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V Malé Morávce hasiči stavěli máj a v Karlově pod Pradědem
se za velké účasti slavil 1. máj

Zpravodaj vychází 3.5.2012, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.6.2012.

