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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 8. června 2011 obecní
zastupitelé provedli kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a podle schváleného programu projednali
záležitosti obce a k nim přijali příslušná opatření a
usnesení.
Zastupitelstvo schválilo:
· Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tisíc korun
na neinvestiční výdaje Sboru dobrovolných hasičů Obce Malá Morávka.
· Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 tisíc korun na
neinvestiční výdaje Sboru dobrovolných hasičů Obce Malá Morávka.
· Zadání změny číslo 1 územního plánu Malá Morávka – Karlov pod Pradědem.
· Převod pozemku parc. číslo 1336/3 – ostatní plocha o výměře 564 m2 v k.ú. Malá
Morávka (účel – realizace projektu In – line a cyklookruh po obvodu tábořiště v Karlově
pod Pr.) od Lesů ČR s.p. za úplatu 40 140 korun. Pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy.
· Dohodu o narovnání mezi Obcí Malá Morávka a Milanem Vitulou, Opava ve věci
vlastnictví veřejného osvětlení na příjezdové obecní komunikaci par. číslo 1298/10
a 1298/9 v k.ú. Malá Morávka a schvaluje zařazení tohoto osvětlení do majetku obce.
· Návrh prodeje pozemku manž. Evženii a Vladimíru Ježkovým, Malá Morávka 68 - parc.
číslo 363/8 o výměře 518 m2 v k.ú. Malá Morávka a zřízení věcného břemene práva
přístupu a příjezdu na příslušné parcely pozemků zastupitelstvo pozastavilo a požaduje
přepracovat geometrický plán, aby nebyl příliš omezen přístup k Schindlerově stodole.
· Prodej pozemku parc. číslo stavební 430 v k.ú. Malá Morávka o výměře 29 m2 – pozemek
pod garáží kupujícího: Kamil Vimmer, Andělská Hora 165 za původní cenu 25 Kč/m2.
Náklady za převod hradí kupující, jehož podmínkou bude bezúplatný převod pozemku
parc. číslo 428 na manž. Marii a Vladimíra Blahůškovi, Malá Morávka 195. Jedná se
o narovnání chyby – záměny parcel pod stavbami garáží při kolaudaci a zápisu do
katastru v roce 1997.
· Prodej pozemku parc. číslo 1452/9 – ostatní plocha o výměře 199 m2 v k.ú. Malá Morávka
za cenu 200 Kč/m2. Kupující: Martin Haničák, Malá Morávka 65.
· Přijetí dotace 399 tisíc korun od Ministerstva p ro místní rozvoj na rekonstrukci veřejného
dětské hřiště v Malé Morávce (park). Rozpočet na akci činí 570 tisíc korun, plánovaná
realizace – červenec, srpen t.r. Pověřuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření
pro financování akce včetně spoluúčasti obce a podpisu smlouvy o přijetí dotace z MMR.
· Převod hospodářského výsledku základní školy za rok 2010 ve výši 2 487 Kč
do rezervního fondu.
· Převod kladného hospodářského výsledku mateřské školy za rok 2010
ve výši 56 215 Kč, z toho do rezervního fondu 4 047 Kč a 52 168 Kč
– úhrada ztráty z minulých let.
· Zastupitelstvo obce na základě současné dostatečné ochrany
přírody Jeseníků a v návaznosti na rizika spojená s vyhlášením
Národního parku Jeseníky vyjadřuje svůj nesouhlas se vznikem
Národního parku Jeseníky.
· Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce
v roce 2010, provedenou auditorem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
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Malá Morávka a Karlov
v letech 1914 - 1918
(2. část)
Od ledna 1916 psaly noviny o rekvírování
zvonů po celém politickém okrese. Umíráček
z bruntálského farního kostela odvezli už
v polovině prosince a na nový rok dva velké.
Doktor Julius Böse z Karlova (vlevo) jako
operatér na východní frontě okolo roku 1916

Jeden zvon byl odvezen z věže řádové nemocnice, 29. ledna přišel o dva zvony poutní
kostelna Uhlířském vrchu a počátkem srpna zabavila vojenská komise všechny tři zvony
z bruntálského evangelického kostela. Pak 25. srpna 1916 si vojsko vzpomnělo i na Malou
Morávku. Menší ze dvou zvonů, vážící 102 kilogramů zmizel bez náhrady. Evangelický kostel
dostal přislíben alespoň litinový. Toho roku 9. srpna se naposledy menší morávecký zvon
rozhoupal na pohřbu paní Ludwigové, matky bývalého hostinského Ludwiga.
V pátek 13. října 1916 zemřel na srdeční slabost starosta Malé Morávky Wilhelm Michalke
(1865 – 1916). Vyučil se u obchodníka Smolky v Karlovicích, praxi získal v obchodním domě
Uwira – Dreiseitel v Bruntále a od roku 1890 provozoval vlastní obchod v Malé Morávce.
V čele obce stál od roku 1902, předsedal zdejšímu spořitelnímu a úvěrovému družstvu a stal
se členem c.k. okresní školní rady. Na jeho starostovské místo byl ihned zvolen lékař Alfred
Kutschera. Do čela spořitelního družstva pan Franz Thöndel a zástupcem se mu stal
již zmiňovaný (v 1. části) mlynář Alois Springer.
Koncem ledna 1917 přišlo oznámení o smrti pěšáka Otto Hirsche a o zranění
Josefa Muskowskyho a Josefa Theiera. Dne 4. března narukovali Robert Geisler
a Josef Springer (padl) a v květnu se zraněním se vrátil z bojiště Wilhelm
Herfert, bratr budoucího starosty Roberta Herferta Wilhelmův bratranec Oskar
Gabriel byl v tu samou dobu raněn někde v Hercegovině a léčil se v polním
lazaretu v Mostaru. Karl Schrot se dostal v polovině srpna 1917 do válečného
zajetí na blíže neznámé frontě. Smutná zpráva přišla v červnu do Karlova –
padl desátník 15. Zemského pěšího regimentu Alois Krebs. Rok 1917 nebyl
nijak výjimečný oproti létům předchozím, ale válka se změnila v zákopovou
a nebrala konce. Nedostatek zpráv přímo z Malé Morávky a Karlova svědčil
o únavě, kterou čtvrtý rok války přinášel.
Počátek roku 1918 připomněl staré časy, kdy se nerachotilo zbraněmi, sousedé se rádi
navštěvovali a častovali se řečmi, co se kde přihodilo. Rodák Ing. de Temple se sice
odstěhoval už před několika lety do saského Lipska, ale místní jeho kariéru stále hrdě
sledovali. V dalekém městě zastával funkci ředitele továrny a byl tu předsedou Lipského
okresního spolku německých inženýrů. V roce 1917 se mluvilo o tom, že byl Ing. Temple
vyznamenán nejvyšším saským řádem za válečné zásluhy válečných veteránů, Saským
záslužným křížem. Vzápětí mu rakouský císař Karel I. udělil čestné vyznamenání Rakouský
červený kříž 2. třídy. A konečně – počátkem roku 1918 obdržel pan ředitel další vyznamenání
– sám turecký sultán mu propůjčil řád Tureckého červeného půlměsíce v bronzu. Jeho žena
Valerie, původně učitelka na měšťanské škole v Těšíně, dostala od Karla I. za obecně
prospěšnou činnost propůjčen Čestný odznak červeného kříže 2. třídy.
Jinou událostí byla krátká návštěva velmistra Řádu německých rytířů
arcivévody Evžena předposlední den ledna. Den před koncem února byl
na Německé Karlově univerzitě promován doktorem filosofie další morávecký
rodák, Karl Winter (1892 – 1963), učitel na c.k. reformním gymnáziu
v Jeseníku.
Ve stejnou dobu se v Malé Morávce řešil případ falšování potravinářských lístků.
„Všeobecné rozhořčení panuje mezi zdejším dělnickým obyvatelstvem nad spolkem škůdců,
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kterému se podařilo falšováním potravinářských lístků od října minulého roku ukořistit větší
množství mouky, chleba a cukru, o tyto potraviny byla společnost významně ošizena.“
Josefina Schwarzová, která bydlela na Morgenlandu, se spojila s hospodyní
Marií Langerovou z Malé Morávky. Obě odcizily z papírny staré
potravinářské lístky na chleba a cukr, které tu měly být rozemlety.
Vygumovaly a vyškrabaly číslice týdnů a neupotřebené lístky přetiskly
falešným razítkem. Upravené lístky pak použily u různých obchodníků
v Malé Morávce, Nové Rudné, Světlé Hoře a jinde.
Počátkem dubna, před Velikonocemi, četnictvo případ krádeže potravinových lístků
uzavřelo. I okresní tisk se zmiňoval, kterak byla na Velký pátek a Bílou sobotu odhalena skrýš
materiálu a potravin. Bylo tu prý nalezeno střižní zboží, přikrývky, kůže, hodinky a kusy
prádla, které před časem zmizely na Podlesí. U spiklenců se údajně nalezly také stopy,
vedoucí ke krádeži lihovin u zdejší hostinské Aloisie Schilderové už v roce 1916 a ke krádeži
tabáku u pana Sarlicha ve Světlé na Silvestra 1917.
Ženy se hájily u soudu a každá udávala jiné důvody. Josefina Schwarzová to prý dělala
z nouze, paní Riedelová z pomsty, protože jí údajně před nedávnem neznámý zloděj ukradl
ložní povlečení. Jenom Marie Langerová měla krást pro zábavu a ostatní ke krádežím
navádět. Měla tou dobou za sebou vyšetřování krádeže smrků z velmistrovského lesa, které
se dopustila s nějakou Hauckovou, která u ní tou dobou bydlela.
Jiné zloděje, tentokrát metrového dřeva, chytili vzápětí u Müllerů. Příznačně pro tuto
dobu, pachatelkami byly opět ženy. Jak zní zápis: „Počátkem června 1918 se podařilo v lese
Rudolfa Müllera přistihnout zloděje, který opakovaně kradl dřevo. Vyšetřovalo se několik
předchozích měsíců a teprve v neděli 23. června v 11 hodin večer si čeledínové
továrníka Müllera počkali na neznámé zloděje. Při činu chytili místní obyvatelku
s dcerou, poté co je nějaký čas sledovali. Dřevo je nechali odnést na místo a poslali je
domů.“
Pravděpodobně
i
z těchto
důvodů
se objevil 15. července 1918 v hájovně v Malé Morávce znovu arcivévoda Evžen.
Dokončení příště.
Mgr. Igor Hornišer, Soukromé muzeum Kapličkový vrch

INFORMACE
Závěrečný účet o hospodaření obce v roce 2010
1. Přezkoumání hospodaření Obce Malá Morávka za rok 2010 bylo provedeno pracovníky
odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ve zprávě se uvádí, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, tudíž závěr přezkoumání hospodaření obce byl bez výhrad.
2. V roce 2010 se konalo 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva, s účastí 95%
zastupitelů na jednání, s průměrnou účastí 20 obyvatel.
3. Výbory – celkem pět: finanční, kontrolní, výstavby, školství, kultury a sociálních věcí,
životního prostředí a regionálního rozvoje.
4. Pracovníci obce: 3 pracovní smlouvy – tajemník, účetní, referent evidence obyvatel
a správy majetku; 12 dohod o pracovní činnosti (hasiči, uklizečka); 5 pracovních smluv na
veřejně prospěšné práce.
5. Rozpočet: plnění příjmů a výdajů za rok 2010
Třída:
schválený rozpočet
Daňové příjmy
10 640 000,Nedaňové příjmy
4 899 760,Kapitálové příjmy
1 750 000,Přijaté dotace
1 599 792,-

skutečnost
11 104 931,68
4 696 775,75
2 232 779,-1 766 815,--
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Celkem příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje

18 889 552,15 222 408,1 604 644,16 827 052,-

19 801 301,43
13 417 551,99
2 577 876,12
15 995 428,11

6. Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů – dotace 155 000 Kč, čerpáno 155 000 Kč.
7. Hospodaření příspěvkových organizací
Základní škola: výnosy 2 565 000 Kč, přísp obce 700 000 Kč, náklady celkem 2 565 000 Kč.
Mateřská škola: výnosy 1 884 000 Kč, přísp.obce 450 000 Kč, náklady celkem 1 789 000 Kč.
8. Poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím
Římskokatolická farnost 20 000 Kč, těl.jednota FC Kovárna Malá Morávka 200 000 Kč.
9. Cizí prostředky – splátky úvěrů a půjček
Účel půjčky
výše půjčky
splaceno
Čistírna odpad.vod
23 850 000,20 167 553,Zvýš.kapacity ČOV
1 875 000,312 500,-

splátka v r.2010
1 910 584,312 500,-

zůstatek
1 771 863,1 250 000,-

10. Přijaté dotace a jejich využití
a/ Zřízení bezdrátového rozhlasu v k.ú. Malá Morávka a Karlov pod Pradědem
Dotace od Státního zemědělského int fondu 578 731 Kč, spoluúčast obce 192 911 Kč.
b/ Vyzvednutí a restaurování historické vodní turbíny, vytvoření expozice a vybavení
obecního tábořiště v Karlově pod Pradědem sanitárním kontejnerem
Celková dotace od Moravskoslezského kraje 420 000 Kč.
11. Výsledek hospodaření SPS-STAS, s.r.o. k 31. 12. 2010
Náklady: 3 695 813 Kč
Výnosy: 4 979 582 Kč
Zisk: 1 283 769 Kč
Uplatněné odpisy inv. majetku 619 928 Kč, zisk ke zdanění 663 841 Kč.
Závazky: půjčka od Obce Malá Morávka 1 mil.Kč, od p. Michalíkové 1,5 mil.Kč.

Informace o jednáních zamýšleného vzniku
Národního parku Jeseníky
V červnu roku 2009 pět veřejně známých občanů žijících
v Jeseníkách zahájilo peticí a s ní spojenou veřejnou informační
kampaň na podporu vzniku Národního parku Jeseníky (dále jen NPJ). S touto skutečností byl
poprvé veřejně seznámen bývalý ministr životního prostředí Ladislav Mika v roce 2009 na
jednání v Karlově Studánce, který sdělil, že téma vyhlašování NPJ není tématem jeho rezortu
a pro zapojení Ministerstva životního prostředí (MŽP) do tohoto procesu je zapotřebí shoda
obcí, veřejnosti a odborné veřejnosti při zamýšleném vzniku NPJ tak, aby tato „poptávka“
přišla z našeho regionu, kterého se plánovaný Národní park Jeseníky týká nejvíc.
Toto stanovisko po převzetí petice pro vznik NPJ (přes 15 tisíc podpisů) prakticky potvrdil
2. května 2011 na jednání v Jeseníku nový ministr ŽP Tomáš Chalupa. Při široké diskusi
všech zúčastněných na tomto jednání zástupci Lesů ČR prezentovali rizika spojená
s vyhlášením NPJ, která by byla pro přírodu Jeseníků naprosto zásadní. Za obce Sdružení
obcí Rýmařovska jsme společně se starosty Rýmařova, Horního Města a Staré Vsi vyslovili
negativní postoj členských obcí k záměru vyhlášení NPJ. Rovněž stanoviska starostů z dalších
obcí, s výjimkou zástupce města Jeseníku, byla velice zdrženlivá.
Nesouhlas se vznikem NPJ deklarovalo svým usnesením Sdružení obcí Rýmařovska
a rovněž 7. června 2011 záporné stanovisko ke vzniku NPJ zaujala svým usnesením Místní
akční skupina Rýmařovsko o.p.s., kde jsou kromě obcí zastoupeny i největší firmy
a zaměstnavatelé z našeho regionu. Nesouhlas se vznikem NPJ také vyjádřilo zastupitelstvo
naší obce Malá Morávka svým usnesením na veřejném zasedání dne 8. června 2011.
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Nelze tedy v žádném případě tvrdit, že existuje jakási veřejná objednávka
pro vznik NPJ, která je prozatím zastoupená pouze podpisy pod peticí.
Přes tato fakta MŽP založilo pracovní skupinu k záměru NP Jeseníky, které
jsem se nedávno 22. června 2011 na jednání v Praze zúčastnil. Není tedy již
pravda, že MŽP do procesu přípravy NPJ vstoupí až na základě jakési
společné „poptávky regionu“, která podle mého názoru není natolik silná,
aby se jí MŽP muselo takto zabývat. Výstupem z tohoto prvního jednání byl
závěr, že MŽP zpracuje objektivní materiál, který bude v obecné rovině řešit
návrh území a předpokládanou zonaci NPJ a bude zároveň zpracován (opět v obecné rovině)
návrh plánu péče o NPJ, který by měl zodpovědět, jak by se v navrhovaném NPJ mělo
postupovat při řešení konkrétních problémů ochrany přírody ve vztahu ke sjezdovému
a běžeckému lyžování, pohybu turistů, existenci a provozu stávajících staveb, existenci
kamzíka a dalších naprosto zásadních problémů zamýšleného NPJ. S tímto materiálem budou
seznámeny obce a na základě jejich stanovisek budou zahájeny práce pro přípravu vzniku
NPJ. V případě, že obce nebudou souhlasit s tímto materiálem a neshody budou výrazné,
bude od přípravných prací pro vznik NPJ upuštěno a MŽP se dále nebude touto otázkou
zabývat.
Dovolím si ještě poznamenat, že vytvoření materiálu pod hlavičkou MŽP celé debatě
o možném vzniku NPJ pomůže, neboť prozatím je k dispozici podle mého názoru populistický
návrh NPJ, prezentovaný petičním výborem. V tomto návrhu je NPJ bez bezzásahových zón,
se zachováním sjezdového lyžování na Ovčárně, se zachováním populace kamzíka atd.
Sami zástupci MŽP ale na jednáních potvrdili, že toto není v žádném případě možné,
že za těchto podmínek by se nedalo hovořit o národním parku. Z těchto závěrů mi
jednoznačně vyplývá, že návrh petičního výboru o vzniku NPJ je jakýmsi naivním
vyobrazením představ o ochraně přírody, které ale v praxi nelze
aplikovat jako národní park. Jsem rád, že zastupitelstvo naší obce
přistupuje k celé záležitosti jednoznačně a zodpovědně, neboť celá věc
je velice medializována a je si vědomo rizik spojených s problematikou
NPJ, které jsme se pokusili shrnout do těchto následujících bodů.
Hlavní rizika a obavy spojené s vyhlášením Národního parku Jeseníky:
- Riziko existence bezzásahových zón v národním parku pro vysokohorské smrčiny a jejich
možné devastace, dále možné ohrožení navazujících nechráněných lesních komplexů
hospodářských lesů (kůrovec)
- Stávající dostačující ochrana přírody prostřednictvím Správy Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky a současných přírodních rezervací
- Ohrožení pracovních míst v dřevozpracujícím průmyslu, na něj navazujících dalších
pracovních míst i míst v turismu
- Experimentování s ochranou přírody (viz Šumava), které má nedozírné následky pro přírodu
a rozvrácení stávajících citlivých ekosystémů
- Přírodní bohatství Jeseníků je zachováno z podstatné míry především díky aktivním zásahům
člověka (obava z bezzásahových zón)
- Obavy o případné existenci a rozvoj hotelů a sjezdovek na Pradědu a v celé obci
- Obava o další rozvoj obce, kdy bude jakákoli investice a aktivita na území NPJ a v jeho
okolí blokována složitým schvalovacím procesem a byrokracií ze strany správy NPJ
Ondřej Holub
starosta obce

Ordinační doba o prázdninách

Po dobu prázdninových měsíců jsou v červenci a srpnu 2011 ordinační hodiny
MUDr. Věry Špicerové – praktické lékařky v Rýmařově, upraveny následovně:
Pondělí : 7.30 – 11.30 hodin Rýmařov
Čtvrtek : 8.00 – 11.00 hodin Horní Město
Úterý : 8.00 – 11.00 hodin Rýmařov
Pátek : 7.30 – 11.30 hodin Rýmařov
Středa : 7.30 – 11.30 hodin Rýmařov
Po - 4.7. 6.30 – 9.00 h. zástup MUDr.Volková
- poliklinika Rýmařov
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Předškoláci se loučili s mateřskou školou
Poslední červnovou středu uspořádaly učitelky Mateřské školy v Malé Morávce
slavnostní odpoledne věnované zejména dětem, které po prázdninách školku
opustí a nastoupí do první třídy základní školy. Naši předškoláci byli představeni
všem přítomným hostům, čekala je malá zkouška, kdy samostatně zazpívali
připravenou písničku a potom z klobouku si vytáhli záludnou otázku, na kterou
dokázali (někdy i vtipně) všichni odpovědět. Poté absolventy paní učitelky
pokropily školní vodou a předaly dětem pohádkové vysvědčení s opravdovou jedničkou
za pěkné chování, snahu a píli po dobu docházky do naší mateřské školy.
A to ještě na děti čekaly absolventské čepice, stužkování, pamětní listy
a drobné dárky pro vzpomínku na mateřskou školu. Po prázdninách se
tak rozloučíme s Nikolkou Zedníkovou, Tomáškem Vašíčkem, Mirečkem
Drábkem, Ondráškem Pánkem a Radečkem Ligačem.“Tak milí kamarádi,
hodně životních úspěchů jak ve škole, tak v celém dalším životě, vám přejí
paní učitelky s paní kuchařkou a s paní školnicí“!
Všichni předškoláci hrdě odcházeli po slavnostním vyřazení na chvíli domů, ale už se těšili
na večerní spánek s kamarády ve školce, které jsme připravily nejen pro nejstarší děti.
U penzionu Sauna v Karlově nám manželé Slavíkovi poskytli zázemí pro táborový oheň, děti
si zasoutěžily ve sportovních disciplínách,
v podvečer jsme se procházkou vrátili
do školky. Po odpočinku a lehké večeři
na děti čekala dobrodružná cesta večerní
alejí. Děti poznávaly hlasy zvířátek,
některé se i trošku bály, ale bez problémů
vše zvládly. V postýlkách si měly o čem
ještě dlouho povídat. Snad si někdy
v životě vzpomenou na loučení se svou
mateřskou školou.
Děkuji manželům Slavíkovým i paní
učitelce Ivaně Cejnkové za jejich volný
čas, který věnovali našim dětem a přispěli
tak k pěknému rozloučení dětí s mateřskou
školou i se školním rokem.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Stavba sběrného dvora
v obci dokončena
Koncem měsíce června letošního roku byla dokončena stavba sběrného dvora
v areálu čistírny odpadních vod v Malé Morávce. Celkové náklady
na stavbu činily 564 093 Kč, z toho Státní fond životního prostředí uhradil 90% nákladů,
dotace Moravskoslezského kraje byla 33 845 Kč, podíl obce na akci 22 564 Kč. Se zahájením
provozu dvora se počítá letos od 1. srpna. V rámci sběrného dvora budou moci občané Malé
Morávky ukládat tříděné odpady (sklo, plasty, papír), ale také nebezpečný odpad, jako jsou
autobaterie, oleje, barvy apod. Pro občany se počítá i s možností uložení velkoobjemového
odpadu nebo stavební suti. Uložení tohoto odpadu bude podrobněji řešeno provozním řádem
dvora, který bude předmětem schválení obecním zastupitelstvem. Výňatek z provozního řádu
a provozní doba dvora budou zveřejněny v obecním zpravodaji.
Činnost sběrného dvora však nebude nahrazovat funkci stávajících sběrných míst pro
tříděný odpad, které budou i nadále beze změn zachovány, ale bude tvořit doplnění
a zefektivnění stávajícího nakládání s odpady v naší obci. Sběrný dvůr je primárně určen pro
obyvatele naší obce, stejně jako nádoby pro tříděný odpad, umístěné v různých částech obce.
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Stavba před a po dokončení

V souvislosti s tímto poznamenáváme, že jednou z kompetencí obce je provádět kontrolu, zda
podnikatelské subjekty a živnostníci nezneužívají stávající systém obce pro nakládání
s komunálním odpadem. Častou skutečností je, že podnikající subjekty „využívají“ nádob
na tříděný sběr odpadů. Podotýkáme, že ty jsou určeny pro sběr využitelných složek odpadů
od občanů, tedy fyzických osob nepodnikajících. Podnikatelé mohou využívat systém obce
pouze za předpokladu, že mají uzavřenou smlouvu a za tuto službu potom logicky musí
odvádět obci poplatek. Tato skutečnost vyplývá ze zákona o nakládání s odpady. V řadě
podnikajících subjektů tato skutečnost není známa a užívá systém
tříděného odpadu obce v dobré víře, že je vše v pořádku. Pro nápravu je
nutné, aby dotčené subjekty uzavřely smlouvu s obcí. Dále obecní úřad
zdůrazňuje nutnost vhozu plastových lahví do příslušného kontejneru, neboť
jejich ponechání v plastových pytlích u kontejneru je nežádoucí kupení
dalšího odpadu v okolí sběrných míst v obci. Tyto skutečnosti dále navyšují
náklady obce spojené s odpadovým hospodářstvím, neboť každá taková
i lokální skládka vyžaduje další finanční prostředky obce na její likvidaci.
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně podílí na třídění odpadů a mnohdy i na úklidu
prostranství okolo nádob pro tříděný odpad. Od zahájení činnosti sběrného dvora si
slibujeme zkvalitnění procesu nakládání s odpady v naší obci a rozšíření nabídky služeb pro
občany.

Rekonstrukce
komunikace Trýb II
V měsíci
květnu
2011
proběhla rekonstrukce obecní
komunikace „Trýb – Pod
Kloboukem“ za využití dotace
rozpočtu
Moravskoslezského
kraje. Celkové náklady akce
byly 595 060 Kč, přičemž
poskytnutá
dotace
činila
326 300 Kč.

Pozvánka na prázdninové akce v obci
2.7. : Vernisáž výstavy „Fotografie Dalibora Bednáře“ – 14.00 hodin Schindlerova stodola
31.7. : Prohlídka důlních štol Prokop a Kalkzeche – sraz v 15.00 hod. u Schindlerovy stodoly
6.8. : Den obce a okružní jízda veteránů se zastávkou u Schindlerovy stodoly
6.8. : Výstava origami a workshop Českého origamistického sva zu – Schindlerova stodola
20.8. : Memoriál J.Hudáka – hasičská soutěž – fotbalové hřiště v 10.00 hodin
27. a 28.8 : Borůvkové hody – penziony a restaurace (jedná se o změnu původního termínu)
Bližší informace k akcím budou zveřejněny na plakátech, příp. na pozvánkách
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Rekreační středisko BRANS se mění na hotel s atraktivními lázněmi
Bývalé chátrající rekreační středisko BRANS v Malé Morávce se po rekonstrukci promění
ve tříhvězdičkový moderní hotel s kapacitou 67 lůžek a 19 přistýlek. Bude mít dvě konferenční
místnosti a wellnes v podobě pivních lázní. Celkové výdaje se blíží k 50 miliónům, z toho
dotace 24 miliónů korun je z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Jde o první cílenou dotaci na rozvoj
turismu v obcích na Jesenicku.
Zákazníky nového zařízení by měli
být zahraniční i domácí turisté, firmy
a instituce, rodiny s dětmi nebo lidé
a společnosti hledající ozdravné
a sportovní aktivity. V současné době
stavební práce pokračují, nový hotel
má své první klienty přivítat
na počátku letošní zimní sezony.
Současný stav rekonstrukce objektu

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2011 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Jana Gajdošová – 72 let, Kateřina Motešická – 79 let, Ludmila Totková
a Anna Feretová – 82 let, Růžena Čelanská – 86 let.

„Půlkulatá výročí“
Anneliese Řezáčová, Pavel Kafura a Jaromír Majtner- 55 let, Anna Kulhavá
a František Marek – 75 let.

„Kulatá výročí“
Petr Horský, Dagmar Panovská a Marta Klegová – 50 let, Oldřich Pilc, Mgr. Eva
Brichtová a Ing. Vítězslav Stavař – 60 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.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice zveřejněno, nechť své
stanovisko sdělí paní Rončákové na obecní úřad. Požadavek budeme respektovat.

Rozloučili jsme se
Místní chrám Nejsvětější Trojice byl místem posledního rozloučení s naším občanem,
panem Leopoldem Navrátilem, který zemřel 3. května 2011 ve věku 82 let.
Čest jeho památce.

Vzpomínka
Dne 16. července 2011 vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho drahého
tatínka, dědečka a pradědečka, pana Bohumila Rozehnala.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Marie a Olga 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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SPORTOVNÍ INFORMACE
Volejbalový turnaj se vydařil
V sobotu 4. června na
víceúčelovém
hřišti
v Malé
Morávce si dali dostaveníčko
milovníci hry nad vysokou sítí, aby změřili své
síly
v oblíbeném
volejbalovém
turnaji
KABANOS CUP 2011. Pořadatelem turnaje
bylo Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka
za vydatné pomoci místních nadšenců tohoto
sportovního odvětví. Na startu tohoto
sportovního klání se sešlo celkem deset
šestičlenných družstev, za podmínky nejméně
dvou žen v každém týmu. Družstva byla podle
výkonnosti rozdělena do dvou skupin, ve kterých
se hrálo systémem každý s každým na dva sety a
podle umístění následovalo semifinále a finále.
Po celodenním zápolení se z vítězství
v turnaji radovalo družstvo z Opavy. Další
pořadí: 2. Sebranka Bruntál, 3. Smečka
Břidličná, 4. Oldies Rýmařov, 5. OVK Jeseník,
6. Vrbno pod Pr.
Ve druhé skupině bylo pořadí: 1. RD Rýmařov,
2. TC Praděd Malá Morávka, 3. Luboši Malá
Morávka, 4. Malá Morávka

Fotbalisté
zakončili
sezónu výhrou
Vítězstvím se rozloučili fotbalisté FC Kovárna Malá Morávka „A“ s letošním
ročníkem okresního přeboru před vlastními fanoušky. Po dobrém výkonu, zejména v prvním
poločasu,
porazili
v utkání
bohatém
na
góly
tým
Zátoru
6:2
a tím potvrdili svou další účast v této soutěži. Spokojenost hráčů, trenéra a domácích
příznivců zavládla především ve druhé polovině jarní sezóny, kdy zlepšenými
výkony se mužstvu podařilo odvrátit nebezpečí sestupu do nižší soutěžní skupiny.
Cenná byla vítězství a zisk devíti bodů na hřištích soupeřů ve Slezských
Rudolticích, v Branticích a v Karlovicích. Zápasová bilance v jarní části: pět
výher, dvě remízy a šest porážek – konečné 11. místo v tabulce.
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Rezerva FC Kovárna „B“ ve IV. třídě, skupině B svými výkony zatím nepřesvědčila, když
na jaře všechny své zápasy prohrála a v tabulce zaujala poslední místo. Kádr týmu tvoří
mladí hráči, kteří teprve získávají fotbalové zkušenosti a střelecky se málo prosazují. Snahu
a bojovnost jim nelze upřít, ale ty zatím nestačily na lepší výsledky. Série zápasů v novém
soutěžním ročníku 2011-2012 začíná v srpnu. Přejeme našim fotbalistům
i divákům příjemné zážitky z úspěchů našich týmů.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť!

První ročník turnaje v kopané má svého vítěze
Ve dnech 25. a 26. června 2011 se konal na místním fotbalovém hřišti 1. ročník
turnaje v kopané „O pohár Malé Morávky“, kterého se zúčastnilo šest týmů. Hrálo
se systémem každý s každým se zkrácenou hrací dobou 2x25 minut. Po dvoudenním
fotbalovém klání se z vítězství a zisku poháru radovali hráči z Rudné pod Pradědem, když
získali 8 bodů - tři zápasy vyhráli a dva skončily nerozhodně. Další pořadí: 2. Tygři Malá
Morávka (7 b.), 3. FC Kovárna Malá
Morávka (6 b.), 4. Hvozd (5 b.), 5. Šaratice
(2 b.), 6. Sosnová (2 b.). Družstva byla
oceněna cenami ze sponzorských darů, které
věnovali: hotel Neptun Malá Morávka, Jiří
Slavík – Karlov, Turistické známky s.r.o. Janovice, restaurace U Kovárny Malá
Morávka, Libor Fašánek – Karlovka,
penzion Na Rychtě Malá Morávka, Jose
Fanc – Karlov, Petr Černý – Kozojedy, Petr
Ostřížek – Karlov, chata Kopřivná Malá
Morávka a ze zdejší obce FC Kovárna,
Vítězné družstvo z Rudné pod Pradědem
obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů.

Školáci obhájili loňské prvenství v lehké atletice
V rámci
dlouhodobé
spolupráce
se
sousedními malotřídními
školami
uspořádala
Základní škola v Malé
Morávce
trojboj
a čtyřboj žáků v lehké
atletice.
Za pěkného počasí ve
středu 22. června 2011 na
startu závodů se sešlo
celkem 46 závodníků,
z toho Malé Morávky 14,
Karlovy Studánky 21 a
Dolní
Moravice
11.
:

kolektiv ZŠ Malá Morávka
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Závodilo se v disciplínách: trojboj (1.-4.ročník) – běh na 50
m,
skok
daleký
a hod kriketovým míčkem,
čtyřboj (5.ročník) byl
doplněn o běh na 800
metrů. Jednotlivé výkony
závodníků se hodnotily
podle
bodových
lehkoatletických tabulek.
Vítězný pohár získala
a loňské vítězství obhájila
Nejlepší na stupních vítězů

Základní škola v Malé Morávce, neboť v průměru na
jednoho žáka získala 27,3 bodů, Karlova Studánka 18 bodů
a Dolní Moravice 14,5 bodů. Pořadatelé po technické
a organizační stránce zvládli závody na výbornou. Výsledky
závodů (zkratky : M.Morávka-MM, K.Studánka-KS,
D.Moravice-DM):
Chlapci 1.a 2.r.: 1.Filip Korhel, 2.Vojta Peňáz, 3.Radek
Peňáz – všichni KS
Dívky
1.a
2.r.:1.Lucie
Tomečková-DM,2.Veronika
Stuchlová-MM, 3.Barb. Rychlíková-DM
Chlapci 3.a 4.r: 1.David Motúz-MM, 2.Ondřej Kopeček-DM,
3.Marek Purzitidis-KS
Dívky 3.a 4.r.: 1.Majda Kunstová-KS, 2.Marie
Šulcová –MM, Adéla Chudová - KS
Chlapci 5.r.: 1.Michal Motúz –MM, 2.Miroslav
Dvořák –KS, 3.Lukáš Sivulka –KS
Dívky 5.r. 1.Simona Nárovcová –KS, 2.Nikol Zapletalová -MM
Nejlepších výsledků dosáhl Michal Motúz: běh 50 m – 8,06 vt., hod míčkem - 42
m, skok daleký - 326 cm, běh 800m – 3,05 min. Za své výkony získal pro svou
školu celkem 86 bodů.

PRO VOLNOU CHVÍLI
Den dětí a kácení máje
v naší obci
„Na indiánské stezce“, takové bylo téma letošní oslavy dětského
dne, který byl již tradičně spojen s kácením máje v naší obci. Děti
své schopnosti a dovednosti mohly prokázat na těchto deseti
stanovištích: střelba z luku, zhup na laně, indiánské sudoku, pletení
copánků,
vytváření
obrázků
z přírodnin,
chůze naslepo, hmatové
poznávání předmětů, hod
sekyrkou
na
cíl,
indiánské
hádanky
a
střelba
na bizona. Snažily se tak naplnit
cestu k šamanovi, jenž doprovázel
každého malého indiána na jeho
kartičce.
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V úvodu
přivítal
všechny děti i jejich rodiče
a další hosty pan starosta
Ondřej
Holub,
uvedl
některé
organizační
záležitosti, vysvětlil dětem systém hry
a vše mohlo začít. Kartičky dětí se
postupně začaly plnit barevnými
kolečky, všichni indiáni a indiánky se
snažili dokončit stanovené úkoly, aby si
na závěr mohli vyzvednout balíček plný
dobrot i jiných překvapení. Po necelých
dvou
hodinách
soutěžení
došlo
na kácení máje za použití tradiční sekyry a pilky, které bylo pro všechny přítomné zábavnou
podívanou. Celou akci doprovázel i doplňkový program – hudba, občerstvení, pro děti
skákací hrad, opékání špekáčků, cukrová vata a pouťové upomínky.
Děkujeme všem sponzorům
za jejich zájem a především za
finanční a materiální pomoc,
kdy vzhledem k jejich štědrosti
byly všechny děti odměněny
a zábavná atraktivita pro ně
zcela zdarma. O to se zasloužili: Miroslava
Tomancová – potraviny TOMI, Petr
Haničák – klempířství Haničák, Ing.
Miroslav Horáček – Hydrospol s.r.o. Staré
Město, Martin Šišma – restaurace U
Kovárny, Paeddr. Petr Houser – TC Praděd,
Martin Starý – mrazírny Everest, stáj Jantar
s.r.o. Malá Morávka, Jiří Blabla – Brno a občané Malé Morávky: Tomáš Bernátek, Ing. Willi
Glatter a Jiří Pánek. Nemalým finančním příspěvkem se na zdařilé akci podílela Obec Malá
Morávka. Dále bych chtěla poděkovat všem organizátorům – zaměstnankyním mateřské
a základní školy, místnímu Sboru dobrovolných
hasičů, Obci Malá Morávka, členkám kulturní
komise, starostovi obce i všem dobrovolným
pomocníkům, kteří se do příprav a organizace
zapojili. Pochvalu zaslouží také rodiče, že pomohli
dětem s přípravou indiánských kostýmů a
indiánských obličejů. Sluníčko se po celou dobu na
nás usmívalo, snad nikoho nepříjemně nezaskočilo,
že jsme dětský den a kácení máje přesunuli ze
sobotní dešťové nepohody na teplé a příjemné
nedělní odpoledne 29. května, které bylo důstojnou
oslavou svátku našich nejmenších.
Iveta Vlčková
za kulturní komisi

Pozvánka na zajímavou akci
Penzion Lukáš v Malé Morávce (dolní část obce) srdečně zve
milovníky dobrého papání a zábavy na opékání selete s živou hudbou
a výstavu formulového vozu.
Akce se koná v sobotu 16. července 2011 od 16.00 hodin s večerním ohňostrojem.
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Děti otvíraly
svou studánku
„Vždyť každá studánka
v lese na hladině nebe nese“
– zaznívá poeticky v kantátě
Otvírání
studánek
od
Bohuslava Martinů. I ta naše
morávecká lesní studánka
má své kouzlo a je od roku
2003 inspirujícím místem
pro pořádání každoroční
akce „Otvírání studánek“. Tento dávný lidový obyčej zapustil kořeny i v naší obci.
Tak i letos, odpoledne 2. června, zamířil od základní školy pestrý
průvod dětí a jejich rodičů do horní části obce. Tam u lesní studánky
děti mateřské a žáci základní školy předvedli velmi poutavé kulturní
pásmo k oslavě studánky a vody vůbec – vzácného daru přírody a
zdroje veškerého života na této planetě. Byla to milá podívaná na víly a
skřítky, kteří si užívali této slavnosti. Na závěr někteří z nich nabrali do
džbánků čirou a osvěžující pramenitou vodu ze studánky, aby ji
ochutnali přítomní návštěvníci.
Dětem a jejich učitelkám náleží poděkování za uspořádání této pěkné akce.

Naše děti pobývaly v Polsku
Obec Malá Morávka již několik let
udržuje vzájemné partnerské vztahy
s polskou obcí Walce. Ty se neomezují
jen na různé akce a společná setkání
dospělých, ale v poslední době se
spolupráce rozšířila o výměnné pobyty dětí obou
spřátelených obcí. Letošního zájezdu do Polska se
zúčastnilo třináct moráveckých dětí pod vedením
paní učitelky Zuzany Zechové a pana Stanislava
Běhala. Stejně jako předešlé podobné projekty i
tento měl za úkol navázání přátelství mezi dětmi
našich partnerských obcí, strávení společných
zážitků i seznámení se s odlišnostmi života
přeshraničních sousedů. Nácvik a prezentace
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společného tanečního vystoupení už bylo jakýmsi bonusem pěkného víkendu. Podle tvrzení
dětí se celá akce podařila a doufají, že nebyla poslední. O svých dojmech nám napsala Zuzka
Baťková.
„V sobotu 11. června 2011 jsme za prosluněného rána nasedli do autobusu a společně
odjeli do sousedního Polska – konkrétně do vesnice Walce, kde jsme strávili příjemné dva
dny. Když jsme přijeli, přivítali jsme se s dětmi z Walců. Na úvod setkání jsme hráli
seznamovací hry a pak se pustili do nácviku taneční sestavy. Po dobrém obědě se
začaly hrát skupinové hry, a dále následovalo nacvičování další části sestavy. Po
tanci jsme odešli na zahradu tamních hostitelů, kde jsme se při opékání špekáčků
výborně bavili. K večeru jsme se ubytovali v polských rodinách našich kamarádů,
kde jsme přespali. Byli jsme ubytováni buď sami nebo ve dvojici. V rodinách jsme
zažili spoustu příjemných rozptýlení – pohoštění, hry na PC, koupání v bazénu a
další.
Druhý den, v neděli ráno, se odjíždělo do zoologické zahrady v Opoli. Tam jsme viděli
zvířata ze všech koutů světa. ZOO byla moc pěkná, bylo to takové zpestření pro tento den. Po
obědě v restauraci a ochutnávce místní přílohy „klusky“ (něco jako bramborové noky či
krokety) jsme se vrátili zpět do kulturního domu, kde se pokračovalo v tancování. Museli jsme
se ještě naučit dvě části do konečné celé sestavy. Potom následovalo naše vystoupení před
místními obyvateli, které bylo součástí jejich obecní akce. Velice jsme se báli,
tréma nás nechtěla opustit, ale nakonec jsme vše zvládli s velkým úspěchem.
Blížilo se rozloučení a ukončení celého tohoto projektu. Obdrželi jsme diplom
a malé dárky jako vzpomínku na tento víkend. Výlet hodnotím jako velmi
vydařený, jídlo bylo výtečné, instruktorky a pan direktor byli velmi milí a my
spokojení, že máme zase plno pěkných vzpomínek. Příště pojedu znovu,
poněvadž se mi tam moc líbilo.“
Zuzka Baťková, žákyně 7. třídy ZŠ

Keltské slavnosti přilákaly do
Karlova spoustu návštěvníků
Keltské slavnosti letního slunovratu si rok od roku získávají
velkou oblibu. Ty letošní, které se konaly o posledním
červnovém víkendu potřetí, přilákaly do Karlova pod Pradědem
opět
značný
počet
návštěvníků.
Přijeli z blízkých i ze vzdálených míst, např. z Bučovic na jihu
Moravy, pro které organizátoři připravili pestrý program. Byla
pro ně připravena dobová tržnice s mnoha stánky se suvenýry a
rukodělnými dárky, ukázkami lidových řemesel – kovář. sedlář,
řezbář, paličkování, runová věštírna, zelená lékárna a další.
K tomu řada atrakcí, jako např. střelba z luku a kuší, tábořiště
keltské techniky, sokolníci a vystoupení několika hudebních
kapel nebo taneční
skupina The Kilts,
která
předvedla
Mir.Onderka výborně
tradiční
skotské
bavil návštěvníky
tance. Veselo bylo u
Ostřížka, kde vyhrávala cimbálová muzika
z Opavy a se zpěváky si s chutí zazpívali i přítomní
návštěvníci. Probíhala i zde soutěž v rychlosti
pořezání dřevěné kulatiny, kterou i ostatní
celodenní program precizně moderoval Mirek
Onderka. O rozmanité občerstvení bylo na
stáncích i v přilehlých penzionech a chatách
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Paní Mir. Dvořáčková z Karlova
předváděla Paliřkování
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náležitě postaráno. Jedlíci si mohli pochutnat na
masíčku z opékaného selete, v rybářské baště na
grilovaných pstruzích, jelením guláši i na dalších
specialitách. Pro gurmány mimo obvyklé nápoje
byl k dispozici i borůvkový likér.
Pro příjemně prožitém víkendu většina
návštěvníků odjížděla spokojena i se vzkazem, že
za rok opět zavítají na tuto slavnost. Jistě byli
spokojeni i pořadatelé, kteří tuto ojedinělou
regionální akci připravili. Proto poděkování
náleží Agentuře Petr Schäfer a přátelům Karlova
ve spolupráci s obcemi Malá Morávka, Dolní
Moravice a Rudná pod Pradědem.

Zpravodaj vychází 1.7.2011, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.8.2011.

