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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 2. března 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 příspěvku na výkon státní správy ve výši 130 800 Kč a příspěvek na školství ve výši
66 530 Kč a pověřuje starostu obce provést rozpočtové opatření do celkové částky
příspěvku 197 330 Kč.
· Prodej pozemku parc. číslo 1592/2 – ostatní plocha a ostatní komunikace o výměře 291
m2. Jedná se o příjezdovou komunikaci k restauraci Hvězda a k účelové parkovací ploše
BUS. Cena podle znaleckého posudku (včetně zpevněné plochy a obrubníků)
57 890 korun.
Kupující: Obec Karlova Studánka, která uhradí náklady na převod.
· Prodej pozemku parc. číslo 120 – stavební o výměře 2 558 m2 v k.ú. Horní Václavov
a prodej budovy č.p. 128 v témže k.ú. za cenu 298 230 korun.
Kupující:
MOLARIS
s.r.o.
se sídlem Praha,
Orelská 611, zastoupená
Ing. J. Lichtenbergem.
· Smlouvu o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene na pozemku parc. číslo 1411
(lokalita Krátký Potok). Břemeno pro přípojku nízkého napětí pro stavbu rodinného
domu.
Oprávněný z věcného břemene: ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Úhrada 5 000 Kč ve prospěch
obce.
· Věcné břemeno na pozemku par. číslo 197 v k.ú. Karlov pod Pradědem pro přístup
na stavební pozemek parc. číslo stavební 61.
Oprávněný z věcné břemene: Milan Přikryl, Bruntál. Úhrada 2 550 Kč ve prospěch obce.
· Kupní smlouvu na odkoupení pozemku parc. číslo stavební 380 v k.ú. Malá Morávka
o výměře 212 m2. Pozemek se nachází pod historickou Schindlerovou stodolou – objekt
je v majetku obce. Kupní cena 70 400 korun.
Prodávající: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 – Nové
Město.
· Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku číslo 1/2011 (omezení hluku) – viz dále.
· Poskytnutí příspěvku na celoroční činnost sportovního klubu
TC Praděd Malá Morávka pro rok 2011 ve výši 100 000 korun
a pověřuje starostu provést rozpočtové opatření.
· Změnu Územního plánu obce Malá Morávka číslo 4 týkající se
výměny technologie lyžařského vleku „C“ v lokalitě Praděd
za technologii lanové dráhy v místě trvalé stavby vleku „C“.
Náklady spojené se změnou územního plánu číslo 4 hradí žadatel:
Josef Figura, Malá Morávka 256.
· Vytvoření pěti pracovních míst prostřednictvím dotace na veřejně prospěšné práce
na období od 1.4. do 31.12.2011 a schvaluje dofinancování mezd těchto pracovníků
do výše minimální mzdy. Pověřuje starostu obce provést rozpočtové opatření
pro financování mezd a proúčtování dotace na mzdy včetně spoluúčasti obce.
· Dále zastupitelstvo schválilo:
a) Využít prostory budovy obecního úřadu v 1. nadzemním podlaží, užívané k bydlení
manž. Honigových, z důvodu veřejného zájmu pro rozšíření obecního úřadu.
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b) Stávajícím nájemníkům těchto prostor nabídnout náhradní byt 3+1 v 2. podlaží domu
č.p. 178 (vedle prodejny TOMI) a byt 3+1 v 1. podlaží s vlastním plynovým vytápěním
v domě č.p.6. Oba byty jsou I. kategorie. Zastupitelstvo rovněž souhlasí s úhradou
nákladů na vystěhování nájemníků a pověřuje starostu obce k jednání v této záležitosti
a zajištění prostor pro potřeby obecního úřadu.
· a) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt„In-line
a cyklookruh po obvodu tábořiště v Karlově pod Pradědem v rámci Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko – Integrovaného plánu rozvoje území Malá
Morávka a okolních obcí.
b) žádá starostu obce Malá Morávka o zajištění veškerých podkladů potřebných
pro splnění podmínek podání žádosti dle předloženého materiálu.
c) V případě úspěšnosti projektu – bod a/ schvaluje finanční závazek: V roce 2011
na zajištění předfinancování projektu ve výši 3 700 000 Kč, přičemž v této částce
je obsaženo spolufinancování obce Malá Morávka ve výši 15% celkových uznatelných
nákladů, t.j. 600 tisíc Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 50 tisíc Kč.. Zároveň se
zastupitelstvo obce zavazuje vyčlenit potřebné finanční prostředky na zajištění
udržitelnosti projektu v provozní fázi po dobu minimálně pěti let od ukončení realizační
fáze.
· Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o nařízení vlády číslo 375/2010 Sb., kterým
se mění dřívější nařízení vlády o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce (snížení o 10%) s účinností od 1.1.2011. Předsedům výborů (komisí)
náleží měsíční odměna 1 273 Kč, zastupitelům – členům těchto orgánů měsíčně 979 Kč.
· Zastupitelstvo bere na vědomí inventarizaci majetku obce k 31.12.2010.

Důvodová zpráva pro rozšíření prostor obecního úřadu
Obec Malá Morávka zajišťuje výkon samosprávy a státní správy prostřednictvím obecního
úřadu v objektu Malá Morávka, čp.55. Budova je v majetku obce a pro potřeby obecního
úřadu jsou v současné době využívány čtyři místnosti v přízemí, ve kterém se také nachází
pobočka České pošty, která využívá dvě místnosti. V 1. nadzemním podlaží je jedna místnost
využívaná jako elektronická telefonní ústředna, další místnosti jsou pronajaty k bydlení.
Prostory budovy využívané pro potřebu obecního úřadu jsou dlouhodobě nevyhovující
z důvodu své velikosti. Nenabízejí prostory pro zasedací místnost. Archiv
písemností a účetních dokladů, který je v současné době umístěn
v nevyhovujících prostorách podkroví hasičské zbrojnice. Řada písemností
je i umístěna v uzamčených skříních na chodbě budovy úřadu. Umístění
archivu v budově hasičské zbrojnice je naprosto nepraktické
a do budoucna komplikuje i plánovanou rekonstrukci zbrojnice.
Při současném stavu umístěného archivu v podkroví hasičské zbrojnice by
mohlo být spatřováno i porušení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a zákona
č.491/2004 SB. o archivnictví. Zřízením spisovny (archivu) v prostorách
budovy obecního úřadu tak budou splněny všechny podmínky podle uvedených zákonů.
Pozitivní dopady rozšíření prostor obecního úřadu:
- získání prostor pro zasedací místnost, archiv a kancelář
- možnost výměny oken a oprav budovy z dotačního titulu pro budovy občanské vybavenosti
- získání prostor pro šatnu, dílnu a potřebné zázemí pracovníků veřejně prospěšných prací
a zaměstnanců SPS-STAS s.r.o. ve sklepních prostorách a garáže, prostor zahrady pro parkování techniky
- úspory na vytápění budovy z důvodu provozní doby OÚ a pošty (noční topení, víkendy)
- zlepšení úrovně prostor pro práci úřadu
- zrušení archivu v hasičské zbrojnici (usnadnění rekonstrukce zbrojnice)
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Negativní dopady:
- dopad na stávající nájemníky a jejich vystěhování do náhradního bytu
- finanční prostředky spojené s úhradou nákladů na stěhování stávajících nájemníků
Na dalším veřejném zasedání konaném 20. dubna 2011 byly podle programu projednány
záležitosti obce a k nim zastupitelé přijali příslušná usnesení.
Na úvod zasedání zastupitel a jednatel společnosti SPS-STAS s.r.o. Jaroslav Lukeš
předložil zprávu o hospodaření této společnosti za období 2006 – 2010, ze které uvádíme:
Výsledky hospodaření v letech 2006 až 2010: +649 292 Kč, +289 617 Kč, -1 880 376 Kč,
+489 736 Kč, +663 841 Kč. V současné době společnost, která zaměstnává dva stálé
zaměstnance, je jejím hlavním předmětem podnikání údržba obecních prostranství a obecního
majetku a provoz lyžařského areálu. Společnost dlouhodobě provozuje lyžařský areál Myšák
v Karlově pod Pradědem, do kterého v posledních letech investovala nemalé finanční
prostředky. Zejména na vybudování zasněžovacího systému, výstavba trafostanice, nákup
dvou sněžných roleb, pořízení sněžních děl, sněžného skútru,
odbavovacího systému a dalších věcí potřebných k provozu areálu
Myšák. Na pořízení tohoto majetku bylo v letech 2005 a 2006 uzavřeno
několik leasingových smluv a čerpána dotace z krajského úřadu, která
byla použita na nákup odbavovacího systému a sněžné rolby
na běžecké trasy. Bohužel, vývoj zimních sezón od roku 2006 ukázal,
že společnost SPS-STAS nebyla schopna ze svého provozu splácet
leasingové splátky a byla nucena své závazky uhradit pomocí finanční půjčky od obce ve výši
3 mil. korun. Z výše uvedeného je zřejmé, že společnost není dále schopna splácet pohledávky
a zároveň pořizovat nutné investice do areálu bez výrazné pomoci obce Malá Morávka.
V současné době je k 1.5.2011 nutné uhradit druhou splátku půjčky v částce 1 725 000 Kč
a dále úhradu faktur spojených s údržbou lyžařských běžeckých tratí v částce 413 232 Kčs.
Z toho důvodu se zastupitelstvo musí zabývat s touto situací a ji neodkladně řešit.
Zastupitelstvu byly předloženy tyto varianty řešení:
1. Ukončit činnost společnosti SPS-STAS s.r.o., všechen její majetek prodat včetně
kompletního areálu Myšák, vyrovnat všechny závazky a již se provozem nezabývat.
(Tato varianta je ale nejméně vhodná).
2. Oddlužit společnost, vytvořit koncept dalšího dlouhodobého rozvoje areálu Myšák,
připravit veškeré podklady k přijetí dotačního titulu a sehnat partnera, vhodného
pro spolupráci a financování dalšího rozvoje tohoto areálu.
3. Obec půjde vlastní cestou. To znamená, že zrealizuje bod 2. a na rozvoji se bude dále
podílet sama.
o Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o hospodaření společnosti SPS-STAS v letech
2006-2010 a schválilo poskytnutí finanční výpomoci této společnosti z rozpočtu obce
na úhradu splátky půjčky v částce 1 725 000 Kč a faktur v částce 413 232 Kč. Pověřuje
starostu obce k provedení celkové platby ve výši 2 138 232 Kč, přičemž prostředky budou
uvolněny z rezervy rozpočtu obce pro rok 2011.
o Na základě zprávy o hospodaření SPS-STAS (obsahovala i číselný přehled o 16 stranách)
zastupitelstvo pověřilo jednatele společnosti k rozpracování dalšího
roz voje areálu Myšák podle variant č. 2 a 3. Dále jednatele
společnosti SPS-STAS s.r.o. pověřilo:
- navrhnout další postup řešení majetkové situace ve společnosti‘
a obce Malá Morávka
- navrhnout koncept rozvoje lyžařského areálu Myšák
- dokončit a připravit veškeré podklady potřebné k podání o dotaci
z Integrovaného plánu
Dále obecní zastupitelstvo schválilo:
· Zadání změny číslo 3 územního plánu obce Malá Morávka – Karlov pod Pradědem
týkající se rozšíření lanové dráhy SKI areálu Kopřivná.
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Přijetí dotace na realizaci projektu – rekonstrukce místní komunikace (cesta za penzionem
U Kapličky). Náklady projektu činí 830 000 Kč, z toho dotace od Moravskoslezského
kraje 65 % nákladů – 539 500 Kč, spoluúčast obce 35% nákladů – 290 500 Kč.
Přijetí účelové dotace ve výši 100 000 Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Malá Morávka.
Přijetí dotace v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
v celkové výši 407 420 Kč, z toho zálohu 244 452 Kč pro zlepšení podmínek vzdělávání
v zákl. škole.
Prodej nepoužívaného hasičského vozidla AVIA A 30 N (rok výroby 1974) za 10 tis. Kč.
Kupující: Pavel Melichárek, Bruntál.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy o závěrečném účtu, hospodaření a revizní komise
Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2010.

Neděle a svátky v obci bez hluku
Zastupitelstvo obce Malá Morávka na svém zasedání 2. března 2011 schválilo obecně
závaznou vyhlášku číslo 1/2011 „O zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku“.
Tato vyhláška stanoví, které činnosti by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku a lze je vykonávat na území Malé
Morávky a Karlova pod Pradědem pouze na místech a v čase touto obecně závaznou
vyhláškou určených. Jedná se o práce nebo činnosti spojené s užíváním sekaček na
trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek a rozbrušovaček.
Vyhláška vymezuje tyto pojmy:
1. Sekačky na trávu a křovinořezy – sekačky na trávu a křovinořezy
poháněné elektrickou energií nebo spalovacím příp. vznětovým motorem, a
také sekačky, které se zavěšují za zahradní malotraktory a traktory.
2. Kotoučové pily (cirkulárky, okružní pily) jsou stroje určené k řezání dřevy, kovů či dalších
materiálů. Skládají se z ozubeného kovového kotouče a poháněcího mechanismu, který kotouč
roztáčí. Typy mohou být ruční, stolní a ve stojanovém provedení.
3. Motorové pily (řetězové pily) jsou stroje určené především k řezání dřeva, u kterých
benzinový nebo elektrický motor pohání řetězku, která pak pohání řetěz.
4. Brusky a rozbrušovačky jsou ruční nebo stolní nářadí určené především
k broušení či řezání různých materiálů, u kterých elektrický nebo benzinový
motor nebo stlačený vzduch pohání rychle rotující nástroj (např.
řezný či brusný kotouč).
5. Dobou nočního klidu se rozumí doba mezi 22.00 a 06.00 hodinou.
Vymezení míst a času provozování a omezení činností:
Práci či činnost spojenou s pou žíváním sekaček na trávu, křovinořezů,
kotoučových
a
motorových pil, brusek či rozbrušovaček je možné vykonávat v obci pouze v tomto časovém
období:
- od pondělí do pátku v době od 06.00 do 22.00 hodin
- v sobotu od 08.00 do 22.00 hodin
Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích, v době nočního klidu a každou
sobotu od 06.00 do 08.00 hodin veškerých prací či činností spojených s používáním výše
uvedených nástrojů či strojů.
Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle § 46 zákona č.200/1990 o přestupcích.
Obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem 1. dubna 2011 a její plné zněmí je
zveřejněno na úřední desce.
Stanislav Hýbner
Ondřej Holub
místostarosta obce
starosta obce
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Malá Morávka a Karlov
v letech 1914 - 1918
(1. část)
Velká válka (vypukla 28. července 1914) vtrhla do
horské vsi nečekaně a okamžitě zasáhla mnohé
z rodin. Už od října 1914 ležel v Bruntále posádkou
20. pěší pluk o 4 800 vojácích a 25 důstojnících
a běžely odvody. Koncem října se poprvé slavnostně
naplnilo bruntálské Hlavní náměstí odjíždějícími
vojáky, lidé je zdobili květinami a z nádraží odjel
Mgr.I.Hornišer při přednášce v ZŠ
první polní vlak na východní frontu.
Začaly úřadovat odvodové komise. Mezi prvními, kteří narukovali dobrovolně, byl
morávecký učitel Julius Beege, který se sem přistěhoval z Razové. Už koncem roku 1914 byl
zajat při bojích v Karpatech. Po mnoha peripetiích se ocitl v jednom z největších zajateckých
táborů v Omsku na jižní Sibiři, na pravém břehu řeky Irtyše. Ze zajetí odeslal zprávu 17.
ledna 1915 i do Malé Morávky: „Vážený pane vrchní učiteli školy! Jsem uvězněn v Rusku od
konce prosince a byl jsem vezen několik týdnů železnicí. Prosím, dále se domlouvejte přes
mou matku. Julius Beege – jednoroční dobrovolník, zajatec v táboře Poma 17, Omsk, Sibiř.“
Pak o něm nebylo přes půl roku slyšet, až se znovu ozval 21. srpna 1915. Tentokrát přišel
pozdrav ze Spaského na východní Sibiři.
Jiný z moráveckých vojáků, Josef Partsch, byl určen k 10. praporu vojenské policie horských
myslivců a už 10. ledna 1915 byl vyznamenán za statečnost před nepřítelem. „Jak bylo
v tomto čase oznámeno, je náš krajan, štábní šikovatel Josef Partsch vyznamenán Stříbrnou
medailí za statečnost 1. třídy. Když byli lehce zranění umísťovaní do nákladního vlaku, přišla
zpráva, ze které se Partsch dozvěděl, že oddíl utrpěl v průběhu bitvy těžké ztráty a je v tísni.
Dobrovolně a bez pobízení sestavil oddíl a byl svým velitelem čety podporován. Když byl
velitel čety raněn, převzal velení vlaku. Asi s dvaceti myslivci držel Partsch pevně obrannou
linii, zajal několik nepřátel a vybízel své družstvo slovem i skutkem, až se podařilo těžkou
pozici uhájit.“ Julius Beege se z války vrátil, i když s trvalým postižením nohou. Josef Partsch
padl.
Mladý učitel Alois Dittrich z Karlova narukoval 15. srpna 1914 k Prvnímu záložnímu
pěšímu pluku číslo 93, čtrnáct dní po jeho zformování. Ihned byl odvelen na bojiště
Malopolska a Horních Uher a byl nasazen v přímých střetech. Od počátku listopadu byl
jmenován důstojnickým sluhou, ale ještě v dubnu 1915 byl na frontě, kam mu docházely
z Karlova zprávy o jeho žácích. Pak se dostal do zázemí – k vojenské posádce v Olomouci.
Odvádělo se každý měsíc. Například jen od 27. do 30. dubna 1915 přišla řada na ročníky
1878- 1890 a 1892-1894. Z Malé Morávky narukovali Rudolf a Franz Markusovi (Rudolf
padl), Franz Niessner (padl), Alois a Alfred Riedelovi (Alfred padl), Johann Partsch, Ernst
Lindner, Otto Hirsch, Franz Englisch, Johann Schober, Emil Abhör, Robert Hörfert, Karl
Lindner (padl), Josef Fink, Alois a Johann Maierovi.
V samém počátku války narukoval v hodnosti poručíka i syn papírníka Müllera, Rudolf,
a mnohý si tenkrát vzpomněl na událost z jara 1914, která se udála právě v Müllerově kapli
na Kapličkovém vrchu. „Plných 149 roků zazníval čistý tón zvonku z kaple, beze změny
reagoval na radosti a strasti. Na jaře roku 1914 zvon náhle změnil svůj hlas. Místo toho, aby
zněl jeho stříbřitý tón, bylo slyšet sténání – ohlásila se doba, kdy světová válka přinesla
strach a neštěstí.“ Někdy v tuto dobu byly do farního kostela objednány nové varhany. Firma
Rieger je předala až v roce 1915 a poprvé zazněly v neděli 21. listopadu.
V květnu 1915 pošta přinesla smutnou zprávu Ernestině Karigové do Karlova. Její muž
Adolf padl na frontě. Císař poděkoval vdově za službu vlasti a jako projev nejvyššího uznání
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za odvahu jejího muže před nepřítelem ji nechal dekorovat v zastoupení za padlého manžela,
spojaře, nadporučíka Adolfa Karigera. Vyznamenáním Sigmum Laudis. Obě zprávy doručil
nedávno nově ustavený morávecký poštmistr Franz Lindner z Opavy. Sám se nedávno vrátil
po osmi měsících z pole a nové místo nastoupil v květnu, po 44 letech služby svého
předchúdce, vrchního poštmistra Karla Rambouska.
Jednou z mála veselých událostí toho roku byla svatba, která se konala ve zdejším kostele
19. června 1915. Starosta Wilhelm Michalke vdával dceru a někteří říkali, že obec se vdává
za obec, neboť oním vyvoleným byl mladý učitel a obecní tajemník Georg Gerlich ze Starého
Města u Bruntálu
V srpnu 1915 mluvili jedni o pokračující cestě zajatce Beegeho po Sibiři, jiní o nouzi, která
přišla příliš rychle a nutí lidi k podvodům s potravinami. Statkářku Marii Gebauerovou
odsoudil okresní soud v Bruntále za zatajování vlastního obilí a mouky k pokutě 30 korun.
Čtyři dny nato majitele mlýna Springera za úpravu ceny mouky. Bylo mu vyměřeno 20 korun
pokuty nebo mohl nastoupit na 48 hodin do vězení. Paní statkářka i pan mlynář si své pokuty
zaplatili. Röhrichova rodina však zaplatila cenu jinou a daleko vyšší. Jejich děti onemocněly
v létě záškrtem, a když nemoc odezněla, z pěti dětí jim zůstaly jen dvě.
Také z Karlova odcházeli i vojáci. Když se na svém
pravidelném podzimním setkání sešel v hostinci Johanna
Olbricha zdejší spolek Nordmark, předsedající vrchní
učitel Ernst Jonas uvítal pouhých 78 přítomných člen
a vzpomenul ty, kteří narukovali 26 října 1915 – Josefa
Weisse, Josefa Dittricha, Johanna Riedela, Karla
Klamerta, Franze Niessnera (padl), Emila Gabriela,
Romana Hirsche, Aloise a Rudolfa Lindnerovy,
Edmunda Rischera a Wilhelma Klose.
Na poslední den roku, v pátek 31. prosince 1915,
uspořádala osamocená Julie Müllerová v papírně malou
slavnost. V deset hodin dopoledne se osobně dostavil
starosta Wilhelm Michalke a v kanceláři podniku spolu
s paní Müllerovou a za přítomnosti jejich dětí
vyznamenal dva z nejdéle sloužících zaměstnanců
provozu – Franze Schiebela (obsluhu pracovního stroje)
a Franze Springera (topiče v kotli) medailí za 40 let
věrných služeb. Starosta Michalke pak pronesl
slavnostní řeč, předal čestné diplomy, paní Müllerová
přečetla telegram svého muže a správce Fitz připomněl
syny na bitevním poli: „Bůh ochraňuj císaře a naši
Pomník obětem 1. světové války v
zem.“ Pokračování příště.
Malé Morávce
Mgr. Igor Hornišer, Soukromé muzeum Kapličkový vrch

INFORMACE
Děti absolvovaly lyžařskou školku
Již několik let Mateřská škola v Malé Morávce pořádá pro své děti
lyžařskou školku. S první sněhovou nadílkou se děti ptají, zda opět
budeme chodit lyžovat. Díky našim sponzorům jim můžeme sdělit, že se
mohou těšit na lyžování.
Naše velké poděkování patří panu Petru Houserovi, který s námi učí naše nejmladší děti
prvním lyžařským začátkům. Poskytl nám i zkušené instruktory – paní Michaelu Zapletalovou,
slečny Petru Houserovou a Terezu Brachtlovou a pana Zdenka Vargu. Děkujeme jim, že nám
pomáhají z našich svěřenců vychovávat malé lyžaře, učí je nebát se a mít potěšení z krásného
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zimního sportu, kterým je bezesporu lyžování. Dále děkujeme panu
Jaroslavu Lukešovi, který nám opět letos umožnil lyžování ve SKI areálu
Kopřivná, kde můžeme zdarma využívat malý i velký vlek.
Svah na Kopřivné navštěvujeme celou zimu každou středu odpoledne,
na kterou se naši malí lyžaři vždy velice těší. Letošní lyžařskou školičku
navštěvo valy tyto děti: Adrian Cejnek, Petr Bulava, Miroslav Drábek, Radek
Ligač, Milan Pospíšil, Ondřej Pánek, Karolína Peňázová, Vojtěch Strouhal, Anna Smíšková,
Karolína Wolffová, Simona Lachmanová a Jiří Slavík. Děti ukončily výuku lyžařskými závody,
ve kterých většina prokázala zvládnutí prvních lyžařských krůčků. Za své výkony byly náležitě
odměněny dárečky, sladkostmi a diplomy. Loučily se s malou nostalgií, že jim lyžování už
skončilo.
Výsledky kombinačního závodu: 1. Miroslav Drábek, 2. Simona Lachmanová, 3. Jiří Slavík
Ještě jednou děkujeme všem za prospěšnou spolupráci a těšíme se na příští zimu.
Ivana Cejnková
učitelka MŠ

Sportovní klub TC Praděd bilancuje

V průběhu uplynulé zimní sezóny uspořádal sportovní klub Tréninkové centrum (TC)
Praděd Malá Morávka 19 závodů s celkovou účastí 1 259 závodníků. Jednalo se o veřejně
přístupné a náborové závody, pohárové a klasifikační závody žactva ve slalomu ČR a dva
mezinárodní FIS pro dospělé.
V tréninkové skupině (kategorie přípravka – předžactvo ročník 2000 a mladší) bylo
zařazeno 12 závodníků. Kondiční příprava probíhala jedenkrát týdně, proběhly tři
soustředění na ledovci Stubai (rovněž i žactvo). Závodníci startovali na veřejných
i náborových závodech. Největšího úspěchu dosáhli v bodovaném závodu slalom
ČR – Jesenický pohár (4 závody), když v soutěži družstev získali závodníci TC
Praděd velmi pěkné 2. místo z počtu 36 hodnocených sportovních klubů.
V jednotlivcích se na přední místa prosadili Gabriela a Veronika Horáčkovy,
Zdeněk Podrazil, Adrian Cejnek a Veronika Stuchlová.
V kategorii žactvo (ročník 1996-1999) trénovalo 5 závodníků, kteří startovali
na 15 klasifikačních závodech Morava a Slezsko, republikových vč. Mistrovství ČR žactva.
Z této skupiny závodníků nejlepších výsledků dosáhli Martin Lukeš a Radek Houser.
Kategorie junioři (ročník 1991-1995) absolvovali společnou přípravu s žactvem. Startovali
na 16 mezinárodních závodech FIS, z toho dva v Rakousku. Úspěšnou sezónu zaznamenala
především Petra Houserová (roč,1993), která v obřím slalomu na Mistrovství Moravy
a Slezska obsadila 1. místo, 15. místo na Mistrovství ČR dospělých a 10x se umístila vždy
do 30. místa. V závěru sezóny zaznamenal výrazné bodové zlepšení ve slalomu Dominik Tyl
a zapsal FIS body v obřím slalomu.
Technická příprava nejmladších závodníků probíhala pravidelně ve SKI areálu Kopřivná
ve večerních hodinách za umělého osvětlení, příprava žactva a juniorů ve SKI areálu Myšák.
Bez aktivní spolupráce a pochopení vedení obou lyžařských areálů by nebylo možné přípravu
závodníků zajistit. Proto za tuto pomoc a toleranci si plně zaslouží poděkování.
Klub TC Praděd po celou zimní sezónu zajišťoval jedenkrát týdně svými instruktory
lyžařský výcvik dětí zdejší mateřské a základní školy.
Z výčtu činnosti je zřejmé, že členové TC Praděd nezaháleli. I jim patří poděkování
za jejich záslužnou práci ve výchově mladé zdejší generace a lásce k lyžařskému sportu, i za
perfektní organizaci a technické zajištění pořádaných závodů.

Poděkování
Obecní úřad v Malé Morávce děkuje firmě BRUNEY
TRADE s.r.o. paní Marcele Lukešové, která se zabývá
zahradními pracemi, za sadební materiál při obnovení skalky
před budovou úřadu, který věnovala jako sponzorský dar.
Informace – kontakt na firmu: telefon 777 745 373
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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 naší čtenářské veřejnosti.
Oslavy svátku Dne dětí mají v naší obci více
než padesátiletou tradici. V minulosti dětský
den probíhal převážně na školním nebo
fotbalovém hřišti. Jejich program byl vždy
pestrý, od různých závodů a soutěží dětí,
sportovních
utkání
až
po
ukázky
spartakiádních skladeb. Nechybělo při nich
i občerstvení. Na obsahové přípravě
a organizaci se podílely nejen místní školy,
ale také společenské organizace. Byl to vždy
svátek nejen dětí a jejich rodičů, ale i ostatní
veřejnosti.
Snímky
z fotoarchivu pana
Jaromíra Pospíšila byly pořízeny před třiceti
lety. Jistě dnes již dospělí se někteří na nich
poznají.
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Společenská rubrika
V neděli 8. května budeme
blahopřát našim maminkám
k jejich Svátku matek.

Slavnostní přivítání
občánků
Dvakrát v roce naše obec v rámci svých občanských
záležitostí pořádá milou slavnost vítání občánků. Letos
poprvé jsme slavnostně přivítali děti, které se narodily
v posledním období. V sobotu odpoledne 2. dubna 2011
se v mateřské škole konala malá slavnost, na které
starosta obce Ondřej Holub s předsedkyní výboru pro
školství a kulturu Ivetou Vlčkovou přivítali naše nejmladší občánky
–
Martina
Konečného,
Jonáše
Pospíšila
a Mariana Pletku (jedna rodina s dítětem se nedostavila).
Po kulturním vystoupení dětí, které připravila paní učitelka Ivana Cejnková, se
ujal slova starosta obce. Ve svém projevu přivítal nejmladší občánky do svazku obce
a
mimo
jiné
poukázal
na
významné
poslání
rodičů
ve výchově jejich dětí, kterým popřál hodně zdraví a štěstí v životě. Rodiče pak svým
podpisem potvrdili zápis svých ratolestí do pamětní knihy obce a převzali pro ně
drobný dárek – pamětní list, fotoalbum a hračku. V závěru celé akce byly děti
fotografovány v malebné kolébce.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Mariana Pletku, Malá Morávka 194, který
spatřil svět 25. února a Natálii Holubovou, Malá Morávka 42, která se narodila
20. dubna.
Oběma naším nejmladším občánkům přejeme hodně zdraví a šťastný život.
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Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2011 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Jarmila Pánková – 71 let, Anna Králová a Erika Kratěnová – 73 let,
Michal Ravinger – 74 let, Elisabeta Bršťáková – 76 let, Marie
Navrátilová – 79 let, Cyril Fiala – 81 let, Božena Paterová – 82 let,
Berta Indráková – 87 let, Bohumil Myška – 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Milada Maňasová – 55 let, Jaroslav Kaňa a Ferdinand Karlík – 65 let, Emilie
Skoupilová a Inge Partschová – 75 let, Milan Liška – 85 let.

„Kulatá výročí“
Jana Ševčíková, Pavel Havlík, Mgr. Ivana Glatterová a Petr Wolf – 50 let, Jana Zahnášová
a Milada Stavařová – 60 let, Jan Macháček – 70 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. Pokud tak již učinili,
budeme jejich požadavek respektovat.

Blahopřání
Pan Pavel Havlík z Karlova pod Pradědem oslaví v květnu významné životní jubileum:
Co Ti můžu dneska přát
Lékařům se vyhýbej,
Vždyť Ty už máš padesát!
v přírodě radši pobývej!
Přeji Ti hodně zdraví,
Když mé rady budeš dbát,
život ať Tě stále baví.
dožiješ se dalších padesát.
To Ti ze srdce přejí manželka Dana, děti Jana a David a babička.

Rozloučili jsme se
Místní kostel Nejsvětější Trojice byl místem posledního rozloučení s naší občankou,
paní Alžbětou Skoupilovou,
která zemřela 26. února ve věku 86 let.
V kapli u hřbitova v Bruntále jsme se rozloučili s naší občankou, paní Marií
Kovaříkovou, která zemřela 31. března ve věku 82 let.
Čest jejich památce

Vzpomínka
Dne 28 června 2011 vzpomeneme dvacet let od úmrtí, kdy nás opustila
paní Anna Klusová.
S láskou vzpomíná rodina.

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

Zastupitel obce Jaroslav Lukeš na stupních vítězů
Lyžařská sezóna v Malé Morávce již tradičně končí závodem, ve kterém se prezentují
především místní milovníci lyžování. Vzhledem k uplynulé zimě skoupé na sníh,
mohl se uskutečnit pouze na sjezdovce, kterou pokrýval technický sníh. To poskytl
SKI areál Myšák v Karlově pod Pradědem, kde se v neděli 13. března za účasti
18 závodníků konal závod „Mistrovství Malé Morávky“ v obřím slalomu.
Ve vyrovnaném zápolení s tratí závodníci absolvovali jedno kolo a o umístění
rozhodovaly setiny vteřiny.

SKI areál Myšák

Výsledky – kategorie junioři a dospělí (čas):
1. Jaroslav Lukeš - 15,01, 2. Martin Batěk - 15,21,
3. Tomáš Cejnek – 15,49, 4. Kamil Cejnek – 15,64,
5. Martin Lukeš (junior) – 16,95 vt.
Kategorie děti:
1. Kamil Cejnek, 2. Veronika Stuchlová,
3.
Jan
Pánek,
4.
Zdeněk
Podrazil,
5. Daniela Tylová

Na závěrečném ceremoniálu nejlepší obdrželi poháry, diplomy a věcné ceny, které předali
členové pořádajícího místního sportovního klubu TC Praděd.

Lyžařský výcvik zakončili závodem škol
I v letošní zimní sezóně se žáci Základní školy v Malé Morávce účastnili lyžařského
výcviku, který probíhal ve SKI areálu Kopřivná. Celkem 16 lyžařů vedli zkušení instruktoři,
kteří se snažili nejen o nácvik, ale i o zdokonalení jejich techniky lyžování.
Ve středu 16. března jsme se s lyžováním rozloučili závodem „Mistrovství malotřídních
škol“ v obřím slalomu. Na perfektně upraveném svahu a připravené trati se podařilo
dosáhnout nejlepších výsledků těmto závodníkům: ZŠ M. Morávka - MM, ZŠ K.Studánka-KS
Kategorie - 1. třída: 1. Radek Peňáz – KS, 2. Zdeněk Podrazil – MM,
3. Vojtěch Peňáz - KS
Kat.-2 a 3. třída: 1. Veronika Stuchlová – MM, 2. Tomáš Petlach – KS,
3. Václav Švéda - MM
Kat- 4.a 5. třída: 1. Lukáš Sivulka – KS, 2. Nikol Zapletalová – MM,
3. Pavel Šinal - KS.
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Účastníci ze ZŠ Karlova získali pět medailí, které
jim zajistily celkové prvenství závodu. „Naše“ čtyři
medaile nám bohužel nestačily k obhájení loňského
vítězství, a tak jsme se umístili na 2. místě. Podle
starého olympijského hesla:“Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.“ Základní škola Razová obsadila
3. místo.
Za velmi dobrou organizaci celého lyžařského
výcviku, závěrečného závodu a za sponzorské dary
vděčme členům TC Praděd Malá Morávka –
Gerhardu Mendrokovi, Petru Houserovi a ze SKI
areálu Kopřivná Jaroslavu Lukešovi. Sponzorským
darem přispěla také paní Šíblová. Všichni
závodníci měli možnost pochutnat si na jejím

Mistrovství malotřídních škol - I. kategorie

krásném dortu s lyžujícími sněhuláky. Všem nám
moc chutnal! Děkujeme panu Cejnkovi za příznivou
cenu dopravy dětí z areálu ke škole. Rovněž velké
díky patří instruktorům, kteří malé lyžaře odborně
připravovali a trpělivě vedli po celou dobu výcviku.
Jsme rádi, že i někteří rodiče přišli podpořit své
děti, a to nejen během závodu, ale i při jednotlivých
lekcích.

Mistrovství malotřídních škol - II. kategorie

Nadále budeme v těchto sportovních
aktivitách a akcích pokračovat
a těšíme se na další spolupráci s TC
Praděd Malá Morávka a SKI areálem
Kopřivná.

Mistrovství malotřídních škol - III. kategorie

Mgr. Zuzana Zechová
učitelka ZŠ

Začala jarní část fotbalových soutěží

Fotbalová jarní sezona se už rozjela naplno. Fotbalisté FC Kovárna Malá Morávka „A“
v okresním přeboru (k 24.4.) odehráli již pět mistrovských utkání. Začátek sezony se jim příliš
nevydařil, neboť čtyři zápasy po sobě prohráli s debaklovými výsledky – Stará Ves 0:4,
Slavoj Bruntál „B“ 1:4, Lichnov 1:4, Město Albrechtice 1:3. První jarní body překvapivě
získali na horké půdě ve Slezských Rudolticích vítězstvím 2:0. Doufejme, že po počátečním
rozčarování z výkonů našeho celku, to byl odrazový můstek k rehabilitaci úvodních
nezdařilých utkání. Po sérii pěti odehraných zápasů mužstvo zaujímá v tabulce 11. místo, což
s malým odstupem bodů od mužstev v dolním patře tabulky, se zatím nachází v sestupovém
pásmu. Chceme věřit, že ve zbývajících osmi utkáních naši fotbalisté odvrátí nebezpečí
sestupu do nižší třídy. K tomu jim přejeme hodně štěstí a dobrou střeleckou mušku.
Mladé mužstvo FC Kovárna „B“, které je nováčkem soutěže IV. třídy, skupiny B, získává
teprve fotbalové ostruhy a úvodní zápasy prohrálo – Dvorce 0.5 a Horní Benešov B 3:5. Lze
předpokládat, že někteří perspektivní hráči tohoto celku postupně nahradí generačně
odcházející fotbalisty z týmu „A“.
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Fotbalové tabulky k 24.4.2011
Okresní přebor

IV.třída, skupina B

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži „A“ – okresní přebor
So 14.5. - 16.30 - Světlá Hora
So 28.5. - 17.00 - Vrbno pod Pradědem
So 18.6. - 17.00 - Zátor
VENKU
So 7.5. - 16.30 - Nové Heřmínovy
So 21.5. - 17.00 - Brantice
So 4.6. - 17.00 - Karlovice
So 11.6. - 17.00 - Třemešná

Muži „B“ – IV. třída, skupina B
Ne 15.5. - 14.00 - Leskovec
Ne 29.5. - 14.00 - Svob.Heřmanice

So
So

7.5. - 16.30 - Milotice
21.5. - 17.00 - Dětřichov

PRO VOLNOU CHVÍLI
Ve víru tance a soutěží
se děti bavily na karnevalu
V pátek 4. března 2011 se konal v klubu
Ferrum Form oblíbený dětský maškarní karneval,
pořádaný zdejší základní školou a obecním úřadem.
Organizátoři
pro
letošní
ples
zvolili
téma
„Ptačí království“. Velkým překvapením byla originální
maska Nely Bruntsvykové – ptačí budka. Také ostatní
kostýmy, vytvořené maminkami a babičkami,
padly skvěle: ptačí hnízdo na klobouku přinesla
„loupežnice“ Barborka Holubová, přiletěli
nejrůznější ptáčci. Domácí zvířátka poslala
pozdravení po kohoutcích. Z říše zvířat si přišli
zatančit motýlci, berušky, ale také princezny,
čarodějnice a odvážní mušketýři letošní bál
nezameškali. Všichni se početnému obecenstvu
představili v úvodním tanci masek. Jak se asi
tančí v ptačí říši předvedli při známé skladbě
Ptačí tanec, kterou měl pohotový DJ pan Stratil
hned po ruce. A pak se už soutěžilo a tančilo
a zase soutěžilo a tančilo. Masky byly zkrátka
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k neutahání. Za své výkony a splněné
úkoly v soutěžích byly náležitě odměněny.
Na realizaci karnevalu se finančně
podíleli: Obec Malá Morávka, Jiří
a
Michaela
Pánkovi,
Miroslava
Tomancová
–
potraviny
TOMI,
Ing. Zbyněk Balhar – ATRO Rýmařov,
Martin Starý – potraviny EVEREST,
MOREKO – zelenina a Martin Šišma –
restaurace U Kovárny.
Kolektiv pracovnic Základní školy
v Malé Morávce děkuje sponzorům
za účinnou podporu a rodičům za slova
chvály a uznání.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka ZŠ
Naše
pozn.:
Poděkování
náleží
pracovnicím základní školy, které se
podílely
na
přípravě
a
uspořádání
této
atraktivní a zábavné
akce pro děti.

Děti vynesly
Moranu
Vhozením
Morany
do řeky se ve středu
20. dubna loučila se zimou Malá
Morávka. V tento den jsme mohli říct,
že jaro je tady. Teplé a slunečné počasí
s modrou oblohou se přímo podbízelo.
Však už bylo na čase s dlouhotrvající
zimou se důstojně rozloučit.
Vynášení Morany je starobylým
lidovým zvykem, který se
praktikoval už v nejstarších
dobách. Ta podle tradice
symbolizovala zimu, nemoci,
smrt a všechno, co by mohlo
člověku škodit. Proto také
musela být s končící zimou
zničena a vhozena do řeky.
V naší obci má tento starý
slovanský
zvyk
již
vybudovanou tradici. Jako
každoročně, tak i letos,
účastníci této akce se sešli
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na zahradě mateřské školy, kde
děti mateřské a základní školy
v kulturním programu písničkami
a říkadly se loučily se zimou
a vítaly nastupující jaro. Pak
početný průvod dětí, jejich rodičů
i mládeže zamířil k řece, kde
vystrojenou figurínu Morany čekal
smutný osud. Tuto úlohu převzal
sám starosta obce, aby ji
zapálil
a
hořící
vhodil
do
řeky
Moravice. Tím malá
slavnost skončila a my přihlížející jsme mohli jen dodat: „To by v tom byl čert,
aby se už konečně nepodařilo letošní zimu zahnat na útěk“.

Byli jste na výstavě zajímavých fotografií?
Opravdu stojí za zhlédnutí. Početný soubor unikátních barevných snímků ze
života v přírodě vystavuje Ing. Vladimír Gahura v prostorách budovy základní
školy, a to ještě do konce května. Návštěva: pondělí až pátek do 17 hodin.

Karlov slavil 1. Máj

Zpravodaj vychází 3.5.2011, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.6.2011.

