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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Před komunálními volbami na posledním veřejném
zasedání konaném 29. září 2010 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:
· Rozpočtové opatření: neinvestiční příjmy na výdaje spojené s volbami v částce 61 360 Kč,
přijatá dotace 442 507 Kč z úřadu práce na veřejně prospěšné práce v obci a daň
z příjmu fyzických osob 150 000 Kč. Výdaje jsou shodné s uvedenými příjmovými částkami
včetně odvodu DPH 150 000 korun.
· Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na činnost místního
sboru dobrovolných hasičů v částce 5 900 Kč. Starosta obce zajistí rozpočtové opatření.
· Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací se Správou silnic
Moravskoslezského kraje. Jedná se o pozemky pod plánovaným chodníkem z Malé
Morávky do Karlova pod Pradědem – pozemky v majetku kraje parc.č. 651 v k.ú. Karlov
a pozemky v k.ú. Malá Morávka parcely č.: 398/2, 1534/1 a 4, 1535/1, 1536/1, 1641.
· Smlouvu o smlouvě budoucí – věcné břemeno pro uložení kanalizační přípojky
na obecním pozemku parc.č. 1452/5 v k.ú. Malá Morávka – oprávněný z věcného břemene
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno.
· Kupní smlouvu od prodávajících Lesy ČR – správa toků: parc.č. 702 o výměře 851 m2
v k.ú. Karlov za cenu 37 117 korun. Jedná se o náhon podél silnice od chaty Zátiší až po
hranice chaty Mendelova univerzita Brno v Karlově pod Pradědem (důvod:
plán.chodník).
· Prodej pozemku parc.č. 492/4 o výměře 445 m2 za celkovou cenu 90 600 korun –
zahrádkářská osada v dolní části obce. Kupující: Vendulka Šteflová, Praha. Náklady
za převod hradí kupující.
· Prodej části pozemku parc.č. 209/1 v k.ú. M. Morávka o výměře 1 251 m2,
cena 200 Kč/m2.
Kupující SKI areál Kopřivná, se sídlem Malá Morávka. Kupující hradí náklady za převod.
· Prodej pozemku – stavební parc.č. 180/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Karlov, cena 300 Kč/m2.
Kupující: Hana Tománková, Karlov pod Pr.,č.155. Náklady za převod hradí kupující.
· Darovací smlouvu mezi Obcí M.Morávka a krajským úřadem MSK. Obec přijímá pro
místní sbor dobrovolných hasičů 4 ks kompletní přetlakové vzduchové izolační přístroje.
· Prodej pozemku parc.č. 423/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 52 m2 za cenu 200 Kč/m2.
Kupující Jaroslav Hála, Malá Morávka 244, který hradí náklady za převod.
· Převod kotelny v panelovém domě čp. 195. Zastupitelstvo souhlasí s převodem zařízení
plynové kotelny na sdružení vlastníků „Společenství pro dům čp.195“ za těchto podmínek:
cena kotelny dle znaleckého posudku bude snížena ze 70 000 Kč na 50 000 Kč, přičemž
obci zůstanou v majetku tři kotle označené K1-K3, které budou v prostorách kotelny
bezplatně uskladněny a nebudou používány pro vytápění. Cena 50 tisíc korun bude obcí
rozplátkována na dobu dvanácti měsíců.
· Směnu pozemků mezi Obcí Malá Morávka a SKI Karlov s.r.o. Jedná se o obecní pozemky
parc.č. 209 a část parc.č. 197 a pozemky společnosti SKI Karlov část parc.č. 77/1 a část
parc.č. 100/3 v k.ú. Karlov pod Pradědem. Konečná podoba směny pozemků
po zpracování geometrických plánů bude opět projednána na zasedání obecního
zastupitelstva. Náklady na převod bude hradit každá strana jednou polovinou.
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Prodej a koupě pozemků – lokalita u autobusové zastávky Praděd v Karlově pod
Pradědem:
Prodej pozemku parc.č. 237/9 o výměře 97 m2, cena 200 Kč/m2, celkem 19 400 korun.
Prodávající: Radomír Pomp, Opava. Kupující: Obec Malá Morávka.
Prodej pozemku parc.č. 233/4 o výměře 313 m2, cena 200 Kč/m2, celkem 62 600 korun.
Prodávající: Obec Malá Morávka. Kupující: Radomír Pomp, Opava.
Postup k řešení změn územního plánu obce (ÚP). Na základě stanoviska MěÚ Rýmařov
zastupitelstvo schválilo následující postup při řešení změn č.1 a 2 územního plánu obce:
- ze změny č.1 vyřadit všechny návrhy na změnu ÚP vyžadující posouzení vlivu
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Bez těchto žádostí změnu č.1 projednat.
- ostatní požadavky na změnu ÚP vyžadující výše uvedená posouzení včetně změny č.2
zařadit do nového územního plánu obce a začít na něm bezodkladně pracovat.
- záměr výstavby sedačkové lanové dráhy na Vápennou SKI areálu Kopřivná řešit nadále
samostatně jako změnu ÚP č.3. Všechny náklady spojené se změnou hradí žadatel
o změnu.
Smlouvu o finančním vyrovnání s bývalým nájemcem hostince
U Křížku panem Radimem Veselým. Za zhodnocení budovy
stavebními
úpravami
podle
znaleckých
posudků
a doložených finančních dokladů obec uhradí částku
220 tisíc korun.
Podmínky prodeje hostince U Křížku - minimální cena
k podání nabídky do 22.10.2010 činí 3 734 200 Kč, která se sestává:
a/ cena objektu hostince dle znaleckého posudku ve výši 3 355 000 Kč.
b/ Cena pozemku parc.č. 280 o výměře 1546 m2 ve výši 309 200 Kč.
c/ Cena vedlejších staveb náležejících k objektu ve výši 70 000 Kč.
Prodej vybranému uchazeči podléhá schválení obecním zastupitelstvem na veřejném
zasedání. Kupní cena musí být zaplacena do 14 dnů od schválení prodeje v celé výši na
účet Obce Malá Morávka. Kupní smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena až po
úplném zaplacení kupní ceny.
Obec kupuje pozemek parc.č. 435/1 (louka před obytným domem čp. 178 a 179)
o výměře 161 m2 za cenu 200 Kč/m2. Prodávající: Eduard Jánský, Rýmařov.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání se zástupci firmy XREAL DOBYPO
Praha,s.r.o. ve věci stavby „Sportovně relaxačního areálu Karlov“. Principem jednání je
stanovení časového harmonogramu realizace jednotlivých staveb a dohodnutí následného
odprodeje pozemků pouze pod stavbami a za podmínky kolaudace objektů dle dohodnuté
funkce objektů a časového harmonogramu stavby. Všechny další výstupy jednání
podléhají projednání a schválení zastupitelstvem obce.
Jedná se o lokalitu nad tábořištěm v Karlově pod Pradědem směrem vpravo o celkové
výměře 39 426 m2. Dle připravované studie má firma zájem o realizaci stavby s rozpočtem
cca 450 mil. korun, která obnáší tyto objekty: hotel (60 míst), aquapark, přírodní centrum
pohybových aktivit, minigolf, tenisové kurty, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, autokemp
se zázemím a parkové úpravy kolem celého komplexu. Tímto usnesením zastupitelé obce
ukončili svou činnost ve čtyřletém volebním období.

Informace pro nájemníky obecních bytů
Obec Malá Morávka nebude zvyšovat nájmy v obecních bytech. Od ledna
2011 zůstává nájemné na stejné výši jako letos. Po ukončené deregulaci
nájemného k 31. prosinci 2010 o případném dalším vývoji nájemného bude
rozhodovat nové zastupitelstvo po letošních komunálních volbách. Nové
nájemné bude možné změnit pouze dohodou obou smluvních stran.
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První příchozí voliči

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA A SENÁTU
Občané zvolili obecní zastupitelstvo
V komunálních volbách pro čtyřleté volební období
v letech 2010 až 2014 kandidovalo do devítičlenného
obecního zastupitelstva v Malé Morávce celkem 55 kandidátů
(37 mužů a 18 žen) ze šesti sdružení nezávislých kandidátů a
jedné politické strany. Voleb ve dnech 15. a 16. října 2010 se
zúčastnilo 383 občanů – voličů, tj.64,59 %.

Výsledky voleb – účast voličů a hlasování
Volby do obecního zastupitelstva
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů

M. Morávka
517
333
333
329

Karlov
76
50
50
50

Obec
593
383
383
379

Jednotliví kandidáti nezávislých sdružení a politické strany obdrželi hlasů:
1.Nezávislí : 567 hlasů
2. Obec pro občany: 555 hlasů
Kandidát
Morávka Karlov Obec Kandidát
Morávka Karlov Obec
Andrea Honigová
65
3
68
Stanislav Hýbner
81
17
98
Petr Vavrla
82
13
95
Jaroslav Lukeš
73
9
82
Miluše Kulhavá
89
16
105 Miroslav Kučera
69
3
72
M.Oravcová Partschová 54
1
55
Helena Ficová
58
14
72
Karel Šulc
44
2
46
Leona Podrazilová
27
1
28
Petra Pospíšilová
63
3
66
Bohuslava Pleská
37
20
57
Irena Neoralová
46
2
48
Ivana Glatterová
51
6
57
Jaromír Cejnek
41
3
44
Martina Brachtlová 47
7
54
Rudolf Siegel
39
1
40
Vladimíra Babčáková 35
0
35
3. Sbor dobrovolných hasičů : 102 hlasů
4. Za budoucnost občanů : 1 097 hlasů
Kandidát
Morávka Karlov Obec Kandidát
Morávka Karlov Obec
Gustav Kaláb
18
1
19
Ondřej Holub
195 23
218
Miloš Pavelka
23
2
25
Iveta Vlčková
177 15
192
Jakub Krejčí
8
1
9
Willi Glatter
108 10
118
Martin Kozmér
7
0
7
Martin Batěk
95
9
104
Jan Skoumal
3
4
7
Andrea Kožíšková
98
4
102
Zdeněk Kurfürst
5
0
5
Tomáš Cejnek
87
7
94
Karel Bulava
7
0
7
Dagmar Balážová
100 16
116
Petr Bulava
11
0
11
Jaroslav Řezáč
76
13
89
Gustav Kaláb ml.
11
1
12
Milan Pospíšil
63
2
65
,

5. Česká strana soc.demokrat. : 271 hlasů
7. Za obnovu obce : 383 hlasů
Kandidát
Morávka Karlov Obec Kandidát
Morávka Karlov Obec
Jaromír Majtner
47
6
53
František Novák
70
23
93
Otakar Surynek
13
3
16
Zbyněk Balhar
45
8
53
Zdeněk Vodička
52
3
55
Vojtěch Kozmér
20
5
25
Jiří Král
33
3
36
Jana Sonntágová
12
5
17
Alfred Partsch
19
2
21
Jiří Kotlár
24
5
29
Peter Baláž
27
6
33
Marcela Onderková 15
19
34
Martin Vajdík
14
3
17
Zdeněk Kuba
21
24
45
Miroslav Kučera
22
2
24
Marie Fancová
16
18
34
Miroslav Skoupil
15
2
17
Marie Žídková
41
12
53
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6. Nezávislá Zdeňka Rončáková : 120 hlasů
Kandidát
Morávka Karlov Obec
Zdeňka Rončáková
102
18
120
Někteří kandidáti, ač získali poměrně více hlasů než jiní
kandidáti, ve volbách neuspěli. Z laického hlediska by měly
mít rozhodující vliv nejvyšší počty hlasů, tedy za předpokladu
přímých voleb. Volební zákon však upřednostňuje zásadu
poměrného zastoupení stran a sdružení. Na základě těchto
kritérií byli do obecního zastupitelstva zvoleni:
Sdružení č. 1 „Nezávislí“ : Petr Vavrla, JUDr. Miluše
Kulhavá, která odstoupila a na její místo postoupila první
náhradnice z tohoto sdružení Mgr, Andrea Honigová.
Sdružení č. 2 „Obec pro občany“ : Stanislav Hýbner, Jaroslav
Lukeš
Sdružení č. 4 „Za budoucnost občanů“ : Ondřej Holub, Iveta Vlčková, ing. Willi Glatter,
Martin Batěk
Sdružení č. 7 „Za obnovu obce“ : ing. František Novák
Nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu přejeme hodně úspěchů v zájmu prosperity obce a
jejich obyvatel. Občane, nyní očekávej jak tvůj zvolený zastupitel dostojí svým slibům!

Volby do Senátu ve dnech 15.a 16. října 2010 - 1. kolo, účast 59,02%
Volby do Senátu
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Kandidáti
M.Morávka
Jaroslav Palas – ČSSD
48
Jiří Žák – ODS
28
Vítězslav Maláč – KDU-ČSL
6
Miroslava Hustáková – nezávislí
96
Pavel Bačgoň – KSČM
18
Jan Síla – nezávislý kandidát
10
Marián Olejník – TOP 09
25
Vilém Urbiš – Věci Veřejné
17
Alfréd Roik – Suverenita
0

M.Morávka
517
304
286
248
Karlov Obec %
4
52 17,87
12
40 13,75
3
9
3,09
15
111 38,14
0
18 6,19
2
12 4,12
3
28 9,62
3
20 6,87
1
1
0,34

Karlov
76
46
46
43

Obec
593
350
332
291

obv. Bruntál %
11 062
32,69
4 775
14,11
4 543
13,42
3 962
11,70
3 947
11,66
1 681
4,96
1 484
4,38
1 399
4,13
984
2,90

Do 2. kola voleb do Senátu postoupili Jaroslav Palas a Jiří Žák.

Volby do Senátu ve dnech 22. a 23. října 2010 - 2. kolo, účast 23,02%
Volby do Senátu
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Kandidáti
Jaroslav Palas – ČSSD
Jiří Žák – ODS

M.Morávka
68
42

M.Morávka
519
110
110
110
Karlov Obec %
5
73 53,28
22
64 46,72

Karlov
76
27
27
27

Obec
595
137
137
137

obv.Bruntál
%
12 013
62,56
7 189
37,44
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Turbína morávecké Müllerovy papírny ze
sedmdesátých let 19.století
Během letošní letní sezóny byl z iniciativy Obecního úřadu v Malé
Morávce u křižovatky na Karlov pod Pradědem trvale vystaven historický
exponát – torzo turbíny, která kdysi poháněla jeden z provozů Müllerovy
papírny. Papírna už nestojí, turbína byla rovných 60 let zahrnuta pod úrovní terénu zahrady
domu čp.230. Osobně musím poznamenat, že o její obnově kdysi krátce uvažoval můj otec.
Uvést do provozu již už v roce 1987 nešlo. Teprve projekt Obecního úřadu v Malé Morávce
z podzimu roku 2009 o instalaci technického díla jako turistické zajímavosti a zřízení patnácti
dalších zastávek s informacemi o vodních dílech v Malé Morávce ji pomohl vyzvednout. Jak
se ukázalo, dokonce i v měřítku České republiky se jedná o jedinečnou památku, která
dokumentuje činnost nejen malomoráveckých provozů ze sedmdesátých let 19. století.
Existence malomorávecké papírny je svázána od svého vzniku v roce 1832 se jménem rodiny
Weissů a od poloviny 19. století se jménem rodiny Müllerovy. První příslušník rodu se v Malé
Morávce objevil na počátku 19. století. Byl to Joseph Müller, který pocházel z rychtářské
rodiny z Rudoltic a rovněž do Malé Morávky se přiženil do rodiny rychtáře Franze Richtera.
Ten pak v roce 1817 prodal celé rychtářství svému zeti za sedm tisíc zlatých – to znamená
rychtu, moučný mlýn, řeznictví a bělidlo. Budova rychty je barokní dědičná rychta,
přestavěná do své dnešní podoby v roce 1904, moučný mlýn stával v ohybu cest z Karlova
směrem na Karlovu Studánku. Na tomto místě s posledním zbytkem hospodářského dvora jsou
dnes jen dva pilíře stodoly. Řeznictví (za potokem směrem na Karlov), které bylo přestavěno
na budovu nového papírenského provozu – brusu na dřevo a bělidlo, zaniklo zcela. Stálo
na louce vedle penzionu Pohoda.
Syn Josepha Müllera a Karolíny Richterové a nástupce ve firmě Dr. Johann
Müller, převzal rodinný podnik, ale řídil jej pouze zprostředkovaně.
Advokátní praxi provozoval v Opavě a řízením provozu pověřil svého
příbuzného Franze Weisse. Historickou zajímavostí je, že Dr. Johann Müller
jako právník se v revolučním roce 1848 aktivně zapojil do dění a stal
se zástupcem slavného poslance Hanse Kudlicha na Frankfurtském sněmu.
Pod vedením zkušeného papírenského mistra Franze Weisse bylo v letech 1867 – 1877
(stavební povolení z roku 1871) přestavěno staré řeznictví pod křižovatkou na Karlov na
brusírnu dřeva (Rote Papierfabrik). K provozu byl přiveden nový, 330 metrů dlouhý
zatrubněný náhon a pod cestou až k soutoku Bělokamenného potoka s Moravicí vyklenut 200
metrů dlouhý odpadní kanál. Převýšení celého díla bylo okolo 10 metrů. Pohonnými
jednotkami se staly tyto vystavené turbíny: Haagova (s průtokem 100 l/sec, spádem8,00
metrů) a Janvalova (s průtokem 120 l/sec, spádem 6,50 metrů), dnes ojedinělé konstrukce.
Celkový výkon obou turbín se blížil 6 kW. V roce 1872 a opakovaně v roce 1877 bylo papírně
zaknihováno vodní právo. Správní budova strojní papírny byla v tu dobu umístěna
v bezprostřední blízkosti hlavního provozu, za dnešní budovou penzionu Pod Kapličkou.
Malomorávecký papír byl tou dobou vyhlášen svou kvalitou a mimo kancelářský papír se tu
vyráběla i lepenka. Na weissovském ručním papíře bylo vytištěno první
vydání Babičky Boženy Němcové. Ke zmíněným dvěma budovám patřil ještě
jeden provoz v Karlově nazývaný „Wolfsgrube“, mnohé pozemky v Malé
Morávce a její součástí byla i část kaple Nejsvětější Trojice
na Kapličkovém vrchu. V hlavní továrně probíhalo mimo lisování papíru
i jeho bělení a barvení, v Červené továrně se zpracovávala dřevní hmota
a ve Wolfsgrube se nacházel stroj k řezání hadrů, holendr a další lis.
Po smrti Dr. Johanna Müllera převzal podnik jeho syn Rudolf Müller (1861-1944). Rodinné
zázemí (příbuzní z otcovy strany byli významní slezští a moravští papírníci, vazba
na podnikatelskou rodinu Grohmannů z Vrbna, v rodinném držení byl i velký železný hamr
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v Ludvíkově) pomohlo papírnu i nadále rozvíjet a přes obě světové války udržet její
prosperitu. V roce 1906 pořídil majitel do továrny plynový generátor na výrobu elektřiny
a o rok později nechal elektrifikovat nejen hlavní provoz a Červenou továrnu, ale všechny
budovy, které spravoval. Roku 1907 osvětlil celý úsek vesnice mezi penzionem Pod Kapličkou
a restaurací Na Rychtě, tedy všechny vlastní i přilehlé budovy a nechal vztyčit veřejné
osvětlení a předstihl tak o celých 20 let oficiální elektrifikaci vesnice.

Původní označení firmy

Po smrti továrníka Rudolfa Müllera v roce 1944 vedla papírnu jeho sestra Paula.
Ve stejném roce padl na francouzské frontě Müllerův syn Rudolf. Práce v továrně skončila
v květnu 1945, majitelé byli v roce 1946 odsunuti a provoz zanikl. Z hlavního provozu zůstala
jen obytná budova (penzion Pod Kapličkou), Červená papírna byla zbořena vzápětí po roce
1945, materiál z ní byl rozebrán, vodní dílo bylo zničeno a turbína zasypána. Moučný mlýn
v sousedství nenašel nového vlastníka a byl zbořen, pilířová stodola zůstala bez údržby
a v roce 2001 spadla. Z ní se podařilo dochovat pouze dva pilíře, které vymezují prostor
současně vystaveného vodního díla.
Mgr. Igor Hornišer, Soukromé muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce

Zastavení u technické památky dokončeno
Historii průmyslu Karlova pod Pradědem a Malé
Morávky mapuje nedávno realizované zastavení
u technické památky a stezka podél patnácti náhonů,
které z původních devatenácti se dochovaly. Ještě
v počátku minulého století v nich proudila voda,
která byla hlavním hnacím elementem turbín
a lopatkových kol, které poháněly katry, buchary,
mlýny na papír, případně vyráběly i elektřinu.
U vybudovaného turistického zastavení nazvaného
U Turbíny (u křižovatky na Karlov pod Pr.) je
návštěvník informován o jednotlivých místech
náhonů. Posezení u technické památky bude zejména
pro turisty vhodným místem k odpočinku i získání informací o průmyslové minulosti obce.

VODNÍ DÍLA V MALÉ MORÁVCE A KARLOVĚ
s výkony některých turbín a vodních kol k roku 1934 (výkon uveden v koňských silách)
Bělokamenný potok – náhony:
1. Mlýn Springer s hostincem a drtírnou kůry v horní Morávce – kolo na svrchní vodu (3,1k)
2. Schindlerova elektrárna – kolo na svrchní vodu (4,4k)
3. Theimerova žebříkárna – turbína Francis (7,0k)
4. Papírna a míchárna papírové směsi Rudolfa Müllera - kolo na svrchní vodu (4,0k)
5. Moučný mlýn
6.Pila Köhler pod farou s přepadem vody do Olbrichova rybníka – dnes od prostoru
prodejny potravin k parkové úpravě návsi (kolo na svrchní vodu – 5,5k)
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Řeka Moravice – náhony:
7. Krischova strojírna a slévárna – továrna naproti penzionu Pawlín
8. Elektrárna a výroba zimních sportovních potřeb, lyží a saní – dnes chata Edison
9. Státní pila (poblíž býv. školy v Karlově) a restaurace Praděd – náhon za Pradědem
10.Müllerova papírna „Wolfsgrube“ – turbína Girard (9,0k)
11.Olbrichova hřebíkárna
12.Müllerova červená papírna – turbíny Haag a Jonval (5,92 kW)
Na Moravici od soutoku s Bělokamenným potokem
13.Olbrichova řetězárna
14.Katr v dolní části Malé Morávky – turbína Francis (15,4k)
15.Andělskohorská elektrárna na k.ú. Horní Václavov – 2 turbíny Francis (70,0k)

INFORMACE
Setkání bývalých žáků školy v Karlově pod Pradědem
Motto:

Jenom si správně poodletět,
prožít si život
a pak vrátit se sem.

Rozsvítit světlo vidět své dětství,
zavzpomínat.

Dne 11. září 2010 se v Karlově, bývalé škole, sešli žáci,
kteří zde v letech 1952 až 1966 získávali základní vzdělání. Na
tuto dobu zavzpomínalo 38 účastníků setkání. Byl pozván také
bývalý a poslední ředitel Základní školy v Karlově pod
Pradědem, pan Jaroslav Ringl, který připravil pro všechny
přehled o vývoji školství po válce zde, v překrásné horské obci.
„Jak čas ubíhá a léta přibývají, člověk se někdy vrací
do minulosti, do vzpomínek i na školní léta a své kamarády –
spolužáky. Chci věřit, že to je tak u generací, které navštěvovaly školu v Karlově. Čas
nezastavíš, běží šíleným tempem ...“ jsou jeho slova, kterými účastníky přivítal.
Celková atmosféra dýchala zvědavostí, touhou a radostí z poznávání bývalých spolužáků.
A protože se nám celá akce velmi vydařila, budeme dál pokračovat. Náš život počítá už každý
den. Naši třídu máme na www.spolužáci.cz.škola Malá Morávka.
Za zúčastněné Alena Konvalinková
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Vzkaz řidičům – staré lékárničky končí
Podle
informace
MěÚ
Rýmařov,
referátu
dopravy
a silničního hospodářství, od 15. září 2009 je účinná novela vyhlášky o povinné výbavě
automobilů,
která
výrazně
mění
i
složení
autolékárničky.
Na doplnění mají řidiči čas do konce roku 2010.
Obsah autolékárničky povinný od 1. ledna 2011:
* Obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2) – 3 ks
* Obvaz hotový s e dvěma polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2) – 3 ks
* Šátek trojcipý z netkaného textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) – 2 ks
* Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm) – 2 ks
* Náplast s polštářkem (veli kost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) – 6 ks
* Obinadlo škrticí pryžové (60 x 1250 mm) – 1 ks
* Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdrav.prostředek – 1 ks
* Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) – 1 ks
* Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu – 1 ks
* Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty o délce 15 cm – 1 ks
* Izotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm – 1 ks
* Leták o postupu při zvládání dopravní nehody – 1 ks

První den školního roku v naší základní a mateřské škole

Napsali nám
Provozovatelka galerie „U Šťastných
Bobtailů“ (vedle rest. U Kovárny) slečna
Helena Vaculíková uspořádala o letošních
prázdninách 1. ročník letní školy základů
umělecké tvorby pro děti z Malé Morávky.
Cílem tohoto projektu, jak nám napsala, nebylo jen zamezit
řádění dětiček o volném čase, ale především objevit
a projevit u nich zájem o artefakty neboli o díla lidských
rukou. Dále z dopisu vyjímáme: „Z původních asi deseti
zájemců vytrvali čtyři stateční – Radim a Kamil Cejnkovi,
Lucie Lesáková a Kateřina Neoralová, kteří se podle zájmu
věnovali řezbářství, malování a práci s korálky. A počínali si
skvěle, projevili i určité nadání. Vzhledem k absenci dotací či
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školného je nutno poděkovat panu Tomáši Cejnkovi za zapůjčení nářadí a za dřevo,
paní Marcele Lašákové za lepící techniku a materiál pro výrobky, paní Anně
Lesákové za finanční obnos na nákup korálků a některým návštěvníkům, kteří dětem
přispěli na nákup potřebného pro jejich práce. Vážím si důvěry rodičů, kteří mě
podpořili a vyprávěli, co všechno se jejich děti naučily, i toho, že se dostavili
na slavnostní předání absolventských listů v kompletním počtu“.
Naše pozn.: Oceňujeme činnost galeristky slečny Heleny
Vaculíkové, která se
o prázdninách nezištně věnovala dětem a pod jejím odborným vedením děti tvořily umělecká
dílka. Přesvědčili jsme se o tom na vernisáži výstavy v sobotu 4. září a 28. října t.r. Vítána je
každá pomoc štědrých dárců, kteří podpoří tuto zájmovou činnost dětí.

Letní škola
Dříve jsme kolem galerie jen probíhali.
Lidé říkali, že jsou tam moc drahé věci a že
jsou drze předražené. Taky říkali, že to je
lehké živobytí a že to umí každý. Tak jsme to
paní taky řekli a ona nám dala do ruky
nástroje, ať to teda zkusíme. První den nás
bylo deset, druhý den už jen čtyři. Tak jsme
se stali žáky letní školy začátečníků
v umělecké tvorbě. Zatímco bratranci
Cejnkovi s chutí „dřevokazili“, tedy dělali
dřevořezy, já jsem navlékala korále
(„já“ jsem Lucie Lesáková)
a Katka Neoralová zkoušela zdobit dřevo kamennou inkrustací a taky
kreslila. Zjistili jsme, že to není žádná legrace udělat něco pořádně.
Rozhodně umělecké řemeslo není žádná bohémská flákárna.
Kamil se naučil jednoduchý dřevořez a dělat šperky. Radim zvládl tři
dřevořezy, z toho dva v tzv. polychromu a taky dobře umí šperky, např.
z mušlí. Katka mimo mozajky dobře kreslí. Lucka navlékala korále
a učila se leštit dřevořezy pomocí vosku. Smíme si svá díla nejen vystavit jako
žáci letní školy, ale také je můžeme zájemcům prodat. Někteří lidé říkají, že to máme moc
pěkné, že aspoň nezlobíme a něco se naučíme. Děkujeme panu Tomáši Cejnkovi za půjčené
nástroje a za dřevo. A děkujeme paní galeristce za výuku, trpělivost a pevné nervy. Ale mrzí
nás, že se nám některé děti posmívaly, ale my jsme svůj čas nepromarnili na dělání pitomostí.
Lucie Lesáková – 13 let

Společenská rubrika
Slavnostní uvítání nových
občánků
Slavnostní zápis a uvítání dětí narozených
v posledním období mezi občany Obce Malá Morávka
se
konal
v sobotu
18.
září
2010.
Ve vyzdobené místnosti mateřské školy přivítali
starosta obce Ondřej Holub spolu s předsedkyní
výboru pro školství a kulturu Ivetou Vlčkovou do
svazku naší obce nové občánky – Jakuba
Krejčího, Matěje
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Neorala
a
Tomáše
Holuba.
Po kulturním vystoupení dětí pod
vedením paní učitelky Ivany
Cejnkové se ujal slova starosta
obce,
který
popřál
našim
nejmladším občánkům i jejich
rodičům hodně zdraví, štěstí
a radosti v životě. Rodiče pak do
pamětní kroniky svými podpisy
potvrdili sounáležitost svých dětí
k naší obci a převzali pro své
ratolesti dárek – pamětní list,
fotoalbum a plyšovou hračku.
V závěru této malé slavnosti byly
děti vyfotografovány v kolébce.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme v předcházejícím období přivítali Martina Konečného, Malá
Morávka 95, který spatřil tento svět 12. září 2010.
Přejeme mu šťastný a radostný život.

Blahopřání
Náš bývalý občan, pan Vilém Kunz, který byl zdejším starostou obce v letech 1990 až
1994, oslaví 24. listopadu t.r. své významné životní jubileum.
K jeho sedmdesátinám mu srdečně blahopřejeme. Nechť dobré zdraví
a životní pohoda ho příznivě provázejí v dalších letech života.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2010 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Jaroslav Kaláb – 73 let, Naděžda Šedová – 76 let, Helena Fialová a Adolf Oravský –
77 let, Alžběta Lehká – 78 let, Ludmila Michálková – 82 let, Martin Havlík – 84 let,
Alois Brablec – 88 let, Jan Sázavský – 91 let.

„Půlkulatá výročí“
Ludmila Skoumalová – 55 let.

„Kulatá výročí“
Libor Braun a Dana Braunerová – 50 let, Božena Kučerová, Marie Figurová,
Dana Kolářová a Vladimír Blahůšek – 60 let, Jarmila Horská – 70 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a
významná životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených let v životě.

Rozloučili jsme se
Chrám Nejsvětější Trojice v Malé Morávce byl místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Františkem Endlerem, který po delší nemoci zemřel 22. září ve věku 71 let.
Čest jeho památce.

Vzpomínka
Dne 12. listopadu vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás náhle opustil pan
František Křápek. Vzpomíná celá rodina a družka se svou rodinou.
Dodatečně děkuji všem zúčastněným smutečním hostům za pěkné rozloučení
s naším zesnulým Františkem.
Urszula Widenková
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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
Skončila letošní fotbalová sezona
O posledním říjnovém víkendu zápasem na hřišti Zátoru fotbalisté FC
Kovárna Malá Morávka „A“ zakončili letošní podzimní sezonu okresního
přeboru. Utkání skončilo 2:2, .Konečná tabulka byla vydána po uzávěrce tohoto
čísla. Před posledním kolem 10. místo v tabulce plně neodpovídá ambicím
mužstva
z počátku
soutěže.
Hráčům
nelze
upřít
snahu
a bojovnost, které však někdy nestačí na vítězství v utkání. Kopaná je hra o gólech a ty jsou
rozhodující. Neproměněné šance v některých utkáních připravily tým o lepší postavení
v tabulce. Snad v jarní části se mužstvu bude lépe dařit.
Družstvo „B“ ve své soutěžní skupině zatím herně a střelecky své fanoušky
plně neuspokojilo. Jeden vyhraný zápas a dva nerozhodné jsou aktiva celku,
čtyři prohraná utkání, z toho dvakrát na hřištích soupeřů debakl 0:10 a 1:9,
jsou pasiva. Podzimní část soutěže celek ukončil na 6. místě. Mladým
hráčům tohoto družstva do jarních kol přejeme více úspěchů.

Muži „A“
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Muži „B“

Sportovní program na Kopřivné
Jednou z dalších sportovních aktivit chaty Kopřivná byla o posledním
zářijovém víkendu akce KOPŘIVNÁ FEST 2010. I přes nepříznivé počasí si
sportovci užili nového bikeparku – areálu s překážkami pro vyznavače
adrenalinové jízdy na kolech, paralelního závodu horských kol, koloběžek
a dalších akcí po čtyři dny konání tohoto festivalu sportu. Pro diváky byla připravena řada
atrakcí, jako např. prohlídka závodních automobilů DAKAR Teamu, vyprávění cestovatele,
vyhlídkové lety vrtulníkem, možnost se projet na horských koloběžkách či na kole, hudební
zábava a další. Pořadatelé již tradičně obstáli na výbornou.

Lyžařské běžecké trasy budou lépe vybavené
Koncem minulého roku přišel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále KÚ
MSK) s iniciativou dovybavit lyžařské běžecké trasy (LBT) provozované v rámci
jeho dotačního programu. Projekt byl nazván „Jesenická magistrála“ po vzoru
obdobné akce v Beskydech (Beskydská magistrála). Nejde o žádnou novou
magistrálu (jako např. Jesenická padesátka), ale jen o technické vybavení tras.
Účelem a cílem bude nejen podpořit v Jeseníkách rozvoj běžeckého lyžování,
cykloturistiky i běžné turistiky, ale vytvořit ucelený marketingový produkt pro tyto
druhy sportů. Partnery KÚ MSK budou kromě SPS-STAS, s.r.o. Malá Morávka i ostatní
provozovatelé LBT. Z našeho blízkého okolí jsou to zejména: SK Policie Olomouc – Nová
Ves, SKI Klub RD Rýmařov, TJ Horní Město, Wachal,s.r.o. (Sport Hotel Kurzovní), LBT
Suchá Rudná, SK při Gymnáziu Vrbno pod Pradědem, Sdružení cestovního
ruchu Jeseníky Šumperk.
Čeho se vybavení vlastně týká? Jsou to informační panoramatické
tabule, odpočívadla (lavice se stoly – kryté i nekryté), stojany na běžky
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a kola, elektronické informační panely, kryté pergoly (domky) nebo i například rolba pro SKI
Klub Rýmařov. Ve fázi přípravy projektu jsme vybrali vhodná místa těchto zařízení a tato
jsme pak postupně odsouhlasili s Lesy ČR,s.p. Jde zhruba o 50 míst, kde budou zařízení
umístěna. Financování celého projektu zajišťuje KÚ MSK z programu ROP NUTS II bez naší
finanční spoluúčasti. Bylo by proto škoda této příležitosti nevyužít. Očekáváme, že krajský
úřad bude do infrastruktury našich LBT, cyklostezek a turistických tras investovat
1,8 milionu korun.
Nakonec ještě několik informací k nastávající zimní sezoně. KÚ MSK nám již
posedmé poskytne dotaci na udržování tratí. Na zimu se připravujeme a rovněž
jako v minulých letech oslovujeme naše sponzory a předem děkujeme za
finanční podporu. Po dohodě s Lesy ČR, s.p. chceme alespoň v omezené formě
zprovoznit úsek Vyhlídka – Nová Ves – Jelení – Nad Karlovem a splnit tak přání mnoha
běžkařů. Takže nezbývá než doufat v příznivé sněhové podmínky v letošní zimní sezoně.
Ing. Petr Hartmann

PRO VOLNOU CHVÍLI
Foukej, foukej větříčku...
(a skutečně foukal na tradiční drakiádě)
Podzimní vítr voní zrajícím ovocem. Proč se
cítíme
v tomto období tak veselí? Čerpáme síly
z prázdninového odpočinku, sládnoucího ovoce, barevného listí a
dračích rejů. A ten letošní se nám opět vyvedl. Děti z mateřské školy
přivítaly všechny přítomné podzimními zpívánkami, a potom se začalo
létat. Spousta barevných dráčků se vzneslo jedno zářijové, sluneční a
trochu
i větrné odpoledne nad ohradou za kostelem. A byla to pěkná
podívaná. Draci různých tvarů a velikostí se proháněly po obloze,
mávaly na nás barevnými ocásky a porota (paní učitelky MŠ a ZŠ)
měla nelehké rozhodování. Pochvalu si zasloužili zvlášť ti rodiče
a děti, kteří si vyrobili draka svépomocí doma, i když s létáním měli
určité potíže. Pro ně byla připravena kategorie „Drak Frak“ (drak
domácí), ve které o nejhezčího draka první místo získala Kateřina
Neoralová, na druhém se umístil František Pavelka a na třetím
Karolínka Peňázová. V kategorii „Drak Kabrňák“ první místo získal
Jan Pánek, druhé Petr Bulava a třetí Markétka Wiltschová. Vítězové
obdrželi
diplom,
drobné dárky a
sladkosti. Nezapomněli jsme ani na ostatní.
Podzimním dárkem, který připravily děti ze
ZŠ
Malá
Morávka
a sladkostmi byly odměněny všechny děti.
Nejmladším účastníkem drakiády byl Kubík
Krejčí (stár nebo mlád dva měsíce), který si
na čerstvém vzduchu trošku pospal, ale
drak mu přesto létal jako živý. Děkuji
učitelkám naší mateřské a základní školy za
organizaci celé akce a dětem, rodičům
a prarodičům za účast a Obci Malá
Morávka za finanční podporu.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Zdařilé setkání seniorů obce
Obec Malá Morávka nezapomíná na své dříve narozené občany.
Každoročně pořádá společné setkání seniorů, které je pro ně vítanou
příležitostí k tradičnímu posezení se spoluobčany při volné zábavě a hudbě.
Tak tomu bylo i letos, v pátek 8. října, kdy v podvečerních hodinách
účastníci setkání zaplnili restauraci na chatě Kopřivná. Pozvání přijala většina občanů této
věkové kategorie a zřejmě nelitovala.

V úvodní části programu
pozdravil přítomné starosta
obce Ondřej Holub. Pak
svými písničkami a scénkami
potěšily
děti
mateřské
a základní školy, které všem
seniorům předaly vlastnoručně zhotovený
dárek. Ocenění od představitelů obce
obdrželi paní Gabriela Kolesárová a pan
Zdeněk Navrátil, kteří v posledním období
si připomněli svá významná životní jubilea.
Po chutné večeři a občerstvení se
u jednotlivých stolů rozproudila družná
zábava a vyprávění za svižných melodií
oblíbené kapely Karlováci.
Uznání a poděkování si plně zaslouží
vedení obce, členky školské a kulturní
komise, učitelky a děti našich škol
i personál restaurace za vzornou obsluhu.
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O názvu hory Praděd
Nejvyšší hora v Moravskoslezském kraji se vypíná do výše 1491 metrů (dříve se
uváděla výška 1492 m), na mapách z konce 19. století ze záhadných důvodů se
uváděla výška 1490,2 metrů. Praděd se nachází na území obce Malé Morávky, ale
od nepaměti byl středem mocenských zájmů díky horskému hřbetu tvořícímu
„hraniční pásmo“ mezi Moravou a Opavskem a navíc vytvářející rozvodí Černého a
Baltického moře – řekami Moravou a Odrou. Právě díky této poloze máme o
Pradědu nejstarší zprávy, které zároveň charakterizují i jeho vzhled a dávají mu
jméno podle dlouho trvající sněhové pokrývky. Kolem roku 1377 tak Praděd nese
jméno „Keilichter Schneeberg“, česky „Kulovitý Sněžník“ či „Sněžka“. Stejně tak
popis hranic z roku 1687 dokládá, že se hranice biskupství vratislavského, panství
bruntálského a losínského stýkají na a hoře „Keilichter Schneeberg, Altvater oder
Schneeberg“. Roku 1611 vystupuje Praděd jako „Schneegebrück“, Keilichter Berg“.
Se jménem Praděd se poprvé setkáváme ve formě Altvater již roku 1579, avšak ještě počátkem
18. století se Praděd nazýval „Scheeberg“. O původním názvu nebylo jednoty ani v německé
literatuře., kdy většina autorů považovala jméno Praděd za odvozené z označení pro ducha
hor. Někteří měli za to, že tento název pochází z pohanské pověsti. České jméno Praděd se
poprvé objevuje v roce 1846 překladem z němčiny. Na Šemberových mapách je pak uváděno
v podobě „Sněžka“.
Podle článku Adolfa Turka, Sborník Slezského muzea

Vánoce jsou za dveřmi
Do vánočních svátků zbývá ještě několik týdnů, ale než se nadějeme bude tu
opět kouzelný čas nejkrásnějších dní v roce. Zkrátka, Vánoce jsou za dveřmi.
A po nich loučení se starým rokem a vítání nového roku.
Protože toto vydání Moráveckého zpravodaje je poslední v tomto roce,
tak v předstihu přejeme všem našim občanům, chatařům, chalupářům a návštěvníkům
obce spokojené a radostné prožití vánočních svátků a hodně zdraví i štěstí v roce 2011.
Obecní úřad v Malé Morávce
Zpravodaj vychází 2.11.2010, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.12.2010.

