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Zeptali jsme se starosty obce
Blíží se komunální volby, a tak jsme požádali starostu obce Ondřeje
Holuba o rozhovor.
Za necelé dva měsíce skončí funkční období obecního zastupitelstva, se
kterým jste po dobu čtyř let spolurozhodoval o různých záležitostech
i problémech chodu i rozvoje obce, života občanů a uspokojování jejich
potřeb, řešil jste závažné oblasti finančně-ekonomické a životního
prostředí. Rovněž jste ovlivňoval kulturní, společenské a sportovní dění v obci. Vaše odpovědi
a názory na tuto problematiku budou jistě zajímat naše občany i ostatní veřejnost, neboť ne
vždy se k nim dostávaly objektivní informace.
1. Které stěžejní úkoly byly v tomto čtyřletém období nejtěžší a jak se s nimi obec
vypořádala?
Nejtěžším úkolem nového obecního zastupitelstva po komunálních volbách v roce 2006 bylo
bezesporu vyřešit špatnou ekonomickou situaci naší obce, kterou se po složitých jednáních
a pouze za cenu prodeje části obecního majetku podařilo během čtyř let takřka vyřešit (dluh
obce - splaceno 30 689 748 Kč), když zůstatek finančních závazků obce činí 3 525 000 Kč.
Podle splátkového kalendáře u Finančního úřadu Bruntál splátka pro letošní rok činí
1 750 000 Kč a zbývající částku 1 775 000 Kč musíme zaplatit v roce 2011. Vyřešením těchto
finančních závazků obce zastupitelstvo ochránilo obecní majetek, který byl vůči dluhu obce
zastavěn a hrozilo reálné nebezpečí, že bude tento majetek obce zabaven za účelem splacení
dluhu obce. Jednalo se především o budovy základní a mateřské školy, část bytových domů,
obecní lesy atd. Za další významný úspěch považuji ukončení soudního sporu se Státním
fondem životního prostředí (SFŽP), který po obci stále požadoval finanční sankce za stavbu
kanalizace a čistírny odpadních vod z let 1994/1995. Tento soudní spor dopadl v náš
prospěch a SFŽP další nároky po obci již nemůže vymáhat. Pravdou ovšem je, že pro obec
čtyři takto finančně náročné roky znamenaly podstatné omezení a zpomalení rozvoje obce,
neboť finance, které bychom rádi použili na realizaci investičních projektů byly používány pro
úhradu dluhu.
2. Které akce se podařily, i za cenu splácení dluhu obce, a tím omezeným finančním
zdrojům?
Přes finanční problémy obce se nám přesto
podařilo realizovat některé projekty, na které se
podařilo
získat dotaci
buď
z rozpočtu
Moravskoslezského
kraje,
ze
Státního
zemědělského intervenčního fondu nebo byly
financovány
z obecního
rozpočtu.
Mezi
nejvýznamnější bych zařadil: rozšíření kapacity
čistírny odpadních vod na 1 700 ekvivalentních
obyvatel, rekonstrukce veřejného osvětlení v části
Karlova pod Pradědem, zajištění každoroční
Nové sociální zařízení na tábořišti v Karlově

údržby
lyžařských
běžeckých
tras,
rekonstrukce jídelen základní a mateřské
školy podle hygienických norem EU,
rekonstrukce a odvodnění komunikace na
„Trib“ a pod „Biovetou,“ zajištění provozu
panoramatické kamery, úprava hlavní
komunikace pro zvýšení bezpečnosti chodců –
radar, osvětlení přechodů pro chodce,
rekonstrukce víceúčelového hřiště s položením
Zastavení u technické památky před dokončením
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umělé hrací plochy, instalace bezdrátového rozhlasu, vybudování nového sociálního zařízení
na tábořišti v Karlově pod Pradědem a vytvoření turistického zastavení u technické památky
u křižovatky na Karlov. Dále se podařilo rozšířit oblast kulturního a společenského života
o nové akce, jako jsou Ples obce, Den obce, Živý betlém a pořádání adventních koncertů.
3. Čeho si nejvíce považujete na práci obecního zastupitelstva? Jak jste byl spokojen
s prací komisí a výborů? O jejich činnosti nebyly podávány informace na veřejných
zasedáních obecního zastupitelstva.
Na práci obecního zastupitelstva si vážím faktu, že i přes názorové neshody v určitých
oblastech obecního dění, se zastupitelé snažili řešit jednotlivé problémy konstruktivně
a přímočaře. Takovéto transparentní a srozumitelné jednání zastupitelstva je potom podle
mého názoru lépe přijímáno a chápáno samotnými občany. S prací jednotlivých komisí
a výborů jsem byl vcelku spokojen, až na práci kontrolního výboru, který nepracoval podle
mých představ. Zmiňujete se, že na veřejných zasedáních nebyly prezentovány zprávy
o činnosti komisí a výborů. Tyto zprávy by však samy o sobě neměly velkou vypovídací
hodnotu, neboť zastupitelé při řešení jednotlivých úkolů brali v potaz doporučující stanoviska
komisí a výborů. Ta potom byla přímo zakomponována v jednotlivých usneseních
zastupitelstva obce, přičemž komise a výbory pomáhaly tato usnesení utvářet.
4. Co Vás jako starostu v obecních záležitostech neuspokojilo, co se nepodařilo
z volebního programu splnit, co bylo toho příčinou?
Největší osobní rozladění cítím z legislativního omezení práce v naší obci. Mám tím na mysli
stále narůstající požadavky dotčených orgánů na jakákoliv územní a stavební řízení nebo
využití území, např. ze strany Povodí Odry, Památkové péče a v určitých případech i Správy
CHKOJ. Tento fakt významně komplikuje rozvoj a turistické využití obce včetně vrcholové
lokality Ovčárna – Praděd. Co zůstalo ke splnění z volebního programu, je
především zajištění ordinace pro praktického lékaře, kterou plánujeme
vybudovat v prostorách bývalé čekárny v budově vlakového nádraží. Celá
věc ale závisí na rychlosti převodu budovy na obec. O tomto převodu již
s Českými dráhami intenzivně jednáme. Jinou vhodnou budovu pro zřízení
ordinace, bohužel, naše obec nevlastní. Nutno ještě poznamenat, že volební
programy všech stran kandidující do zastupitelstva ve volbách v roce 2006
byly značně zdeformovány finančními problémy obce, které po volbách
vyplynuly na povrch, takže většina volebního programu je stále aktuální.
5. Jak hodnotíte přínos funkce obecního tajemníka?
Přínos funkce tajemníka obecního úřadu hodnotím velmi kladně, neboť nároky státní správy
na obecní úřady stále narůstají, o čemž svědčí zavedení datových schránek a Czech Pointu
v posledním období a zásadní legislativní změny v komunikaci obecních úřadů se státní
správou. Všechny tyto záležitosti řeší tajemník obecního úřadu a ze zákona odpovídá za řádný
výkon přenesené působnosti státu naším obecním úřadem, což je jedna ze základních
povinností a funkcí obce. Tato skutečnost se projevuje ve vedení správních řízeních a v řadě
zákonných povinností, které obecní úřad musí zajišťovat, jako např.
v současnosti příprava a zajištění komunálních a senátních voleb v obci.
Tajemník dále pracuje na realizovaných a připravovaných projektech a
řídí chod obecního úřadu. V loňském roce obecní úřad vyřídil 850 podání
s jednacím číslem a obdržel cca 1 300 dopisů, podnětů a účetních
dokladů, což obnáší i velkou zátěž pro úředníky obecního úřadu. Má
volba zaměstnat tajemníka jako profesionálního úředníka obecního
úřadu, se mi nyní po třech letech jeho práce jeví jako velmi šťastná.
6. V posledním období nabyla na aktuálnosti polemika o vzniku Národního parku
Jeseníky. Jaký je Váš názor?
Myšlenka vzniku Národního parku Jeseníky (NPJ) se mi jeví jako naprosto nereálná. Jsem
toho názoru, že ochrana Jeseníků jakou ji poskytuje statut Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
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(CHKOJ), je naprosto dostačující. Většina argumentů z řad zastánců vzniku NPJ pramení
z nedostatku finančních prostředků a personálních potřeb Správy CHKOJ pro zabezpečení
odpovídající ochrany přírody a zároveň strážní služby v terénu. To ale podle mého názoru
není důvod pro vznik NPJ. Jestli je ochrana Jeseníků prioritou Ministerstva životního
prostředí, tak může jednoduše navýšit rozpočet a počet zaměstnanců Správy CHKOJ a nemusí
jít složitým a zdlouhavým procesem vyhlašování vzniku NPJ. Naprosto zásadní je potom pro
mne fakt, že by v lesích NPJ hospodařila výlučně Správa NPJ a již ne Lesy ČR.
Po zkušenostech ze Šumavy se obávám, že nám dnes není nikdo schopen zajistit, že by
Jeseníky nedopadly stejně špatně jako Šumava. Též se obávám, že si podobný „experiment“
v Jeseníkách s ohledem na naši krásnou přírodu a budoucí generace dovolit nemůžeme
a proto se vznikem Národního parku Jeseníky nesouhlasím.
7. Chcete naší veřejnosti sdělit další informace?
Chtěl bych se okrajově zmínit o připravovaných projektech, které jsou v určité fázi přípravy.
V nejbližší době to bude stavba sběrného dvoru v obci v areálu stávající čističky. Dále
je připravován projekt na cca čtyři kilometrů dlouhý chodník vedoucí z Malé Morávky do
Karlova pod Pradědem, který by řešil letitou nedobrou situaci pěších v Malé Morávce
a hlavně pěších v zimním období v Karlově pod Pradědem. Na rok 2011 potom spolu s firmou
VAK Bruntál,a.s. připravujeme stavbu vodovodu do horní Morávky. Je rozpracována studie
pro stavbu víceúčelové tělocvičny v areálu základní školy. Jednou z hlavních priorit je
i nadále dostavba kanalizačního řadu a přípojek s možností pokusit se
opět čerpat finanční prostředky od Státního fondu životního prostředí.
Na svou realizaci rovněž čeká projekt na rekonstrukci dětského hřiště
v parku. Jsou podány žádosti o dotace na zateplení základní a mateřské
školy a na projekt rekonstrukce a odvodnění silnice „Pod Kloboukem“
v Karlově pod Pradědem. Samozřejmě, že tyto akce bude možné
realizovat za předpokladu získání dotací, neboť obec svými finančními
prostředky zabezpečí jen některé.
Protože se blíží konec volebního období, chtěl bych poděkovat za dobrou práci a pomoc
v mé funkci zastupitelům obce, členům komisí a výborů, zaměstnancům obecního úřadu,
pracovnicím našich škol, i těm všem občanům, organizacím, zařízením a členům Klubu
chatařů a chalupářů za jejich podporu a spolupráci.
Děkuji za rozhovor.
Ptal se Jaroslav Ringl

INFORMACE
V polovině října se konají
komunální a senátní volby
Letošní rok je mimořádně rokem volebním. Na jaře jsme volili
nové poslance, na podzim nás čekají volby komunální a zároveň
s nimi
i volby senátní. Občané si tak budou moci zvolit své obecní
zastupitele, kteří budou řešit zejména místní záležitosti, problémy a
rozvoj obce, tak i své zástupce do Senátu. Současné obecní zastupitelstvo schválilo pro příští
volební období 2010 – 2014 nadále devítičlenné zastupitelstvo Obce Malá Morávka.
Volební okrsky číslo 1 Malá Morávka a číslo 2 Karlov pod Pradědem mají volební místnosti
na stejných místech (klub Ferrum Form a ubytovna Jitřenka). Ty budou otevřeny v pátek
15. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 16. října od 8.00 do 14.00 hodin.
V nadcházejících volbách do obecního zastupitelstva kandiduje celkem těchto sedm subjektů:
Sdružení nezávislých kandidátů – Nezávislí, Sdružení nezávislých kandidátů – OBEC PRO
OBČANY, Sdružení nezávislých kandidátů – Sbor dobrovolných hasičů Malá Morávka,
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Sdružení nezávislých kandidátů – ZA BUDOUCNOST OBČANŮ, Sdružení nezávislých
kandidátů – ZA OBNOVU OBCE, ČSSD a Nezávislý kandidát – Zdeňka Rončáková.
Konkrétní jména kandidátů (do uzávěrky MZ) nebyla registračním Městským úřadem
v Rýmařově sdělena, neboť v té době se prověřovaly údaje na kandidátkách.
Připomínáme, že volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno, tzn. v obci Malá Morávka 9 kandidátů. Na hlasovacím lístku se
označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje,(nejvýše 9 křížků), a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních sdružení nebo stran. Volič může na hlasovacím
lístku také označit v rámečku křížkem pouze volební stranu či sdružení, kterou volí,
nebo i zároveň může označit křížkem kandidáty z jiných volebních stran nebo sdružení. V tom
případě získávají hlas přednostně označení kandidáti a rozdíl do počtu devíti členů
zastupitelstva je určen v pořadí označené volební strany nebo sdružení. Hlas voliče je
neplatný, jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku křížkem volební stranu a ani žádného
kandidáta, nebo označil křížkem více než jednu stranu, nebo označil více kandidátů, než kolik
členů zastupitelstva má být zvoleno. Neplatný hlasovací lístek je také ten, který nebyl vložen
do úřední obálky nebo v ní bylo více hlasovacích lístků.
O křeslo v Senátu se budou v našem volebním obvodu číslo 64 Bruntál ucházet tito
kandidáti: Pavel Bačgoň (člen KSČM) - politický pracovník z Bruntálu, Jiří Žák (člen ODS) –
senátor z Bruntálu, Miroslava Hustáková (nezávislá kandidátka) – advokátka z Malé
Morávky, Marián Olejník (člen TOP 09) – ředitel Podhorské nemocnice z Rýmařova,
Vítězslav Maláč (za KDU – ČSL) - lékař z Krnova, Jaroslav Palas (člen ČSSD) –
moravskoslezský hejtman z Krnova, Vilém Urbiš (za Věci veřejné) – advokát z Bruntálu,
Alfréd Roik (za Suverenitu) – předseda představenstva z Ostravy a Jan Síla (nezávislý
kandidát) – lékař z Ostravy. Pokud nezíská jeden z kandidátů v prvním kole nadpoloviční
většinu, vítěz vzejde ze dvou finalistů o týden později ve druhém kole, které se bude konat
22. a 23. října ve stejných časových údajích. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo volič
obdrží ve volební místnosti v den voleb.
Připomínáme, že volič ve volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Volič může ze závažných důvodů,
zejména zdravotních, požádat obecní úřad, aby v den voleb mohl hlasovat doma. Tento
požadavek je nutné sdělit obecnímu úřadu telefonicky nebo písemně. V takovém případě
voliče navštíví dvoučlenná volební komise s přenosnou volební schránkou.
Bližší pokyny, informace a hlasovací lístky voliči obdrží v obálce nejméně tři dny před
konáním voleb.
Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce obce a v příštím čísle Mor. zpravodaje.

Chataři a chalupáři věří obecnímu zastupitelstvu
Prázdniny, to je čas nejšťastnější pro školáky. Pro nás chataře
a chalupáře je to období, kdy nejvíce našich členů a příznivců tráví právě tuto
dobu ve svém druhém domově – na chatě či chalupě. Proto jsme již dříve měsíc
červenec vybrali jako nejvhodnější dobu pro vzájemná setkání. Rádi si
popovídáme a přitom si členové výboru prohlédnou chaty a chalupy a jejich
okolí. Je to příjemné, pohledné a mnohdy záviděníhodné, ale i poučné.
Pohovoříme, co se za předcházející rok změnilo, i co naše členy trápí. Letos jsme
také
zjišťovali,
jak
se
zachovat
a
na
kterou
stranu
se přiklonit k připravovanému projektu Národní park Jeseníky (NPJ). Velká většina chatařů a
chalupářů se řadí mezi odpůrce. Tento postoj vychází z dlouholetých zkušeností, které jsme
získali po zřízení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ), do které spadá větší část
obce. Zřizovatel CHKOJ nepřinesl obci nic, co by ji povzneslo a pomohlo. Dokonce Správa
CHKOJ nepomohla ani k finanční podpoře v době výstavby čistírny odpadních vod. Přinesla
pouze hodně propagačních cedulí a poutačů a ještě více zákazů. Přispěla k tomu, že obec se
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zaplevelila, zarostla jako její středisko v obci, které nakonec opustili
(správa CHKOJ zde měla sídlo v letech 1969 až 1998 – naše pozn.) a dali se
do boje za záchranu jesenické fauny a flóry pod projektem Národní park
Jeseníky. Tato společnost a tito lidé nemají naši důvěru. Podle vyjádření
mnoha našich členů – pro neodborné zasahování do stavebních projektů a pro
diletantské zásahy do jesenické přírody. Vzbuzuje to velké obavy, aby se obec i
jesenická příroda v budoucnu nestala pro návštěvníky nezajímavou. A to není
optimistický postoj. My naopak chceme, aby se obec rozvíjela tak jako mnohé
okolní obce, aby Malá Morávka a Karlov pod Pradědem něco znamenaly, staly
se atraktivními a přitahovaly své návštěvníky, což by její prosperitě hodně
pomáhalo.
Vzpomeňte, vážení čtenáři, na období asi před čtyřmi lety. O Malé Morávce se tehdy psalo
jako o jedné z nejvíce zadlužených obcí v republice. Dluh včetně sankcí údajně dosahoval
částky přesahující 300 milionů korun. Důvodem byla nesplacená půjčka obce
na rozpracovanou čističku a kanalizaci. Hlavním aktérem vymáhání splácení půjčky byl Státní
fond životního prostředí (SFŽP), který na základě požadavku obce, jako
investora, poskytl nezbytné půjčky a dotace. Pro jejich dlouhodobé
nesplácení ze strany obce požadoval i stanovené penále a nakonec
vymáhání uplatnil u soudu. Nové obecní zastupitelstvo od svého nástupu
a převzetí odpovědnosti za řízení obce začalo jednat. Ještě v roce 2006
podepsalo s Finančním úřadem Bruntál splátkový kalendář do roku 2011
na dlužnou částku přesahující 34 milionů korun a dosáhlo podmínky pro
další jednání a zejména začalo stanovené pohledávky pravidelně každý
rok splácet. To bylo také rozhodující pro jednání u Okresního soudu v Bruntále, který celou
tuto záležitost posuzoval. SFŽP neuspěl s žalobou u Krajského ani u Nejvyššího soudu, a tak
konečné řešení bylo 22. února 2010 přiznáno Finančnímu úřadu v Bruntále, který od dalšího
vymáhání upustil. Tím se podařilo obecnímu zastupitelstvu patnáctiletou záležitost ukončit a
splnit tak jeden, ale rozhodující předvolební slib. Za to patří poděkování chatařů a chalupářů
panu starostovi obce i těm členům zastupitelstva, kteří podpořili snahu a úsilí k odstranění
dluhu
a zařadili tak Malou Morávku mezi nezadlužené obce. Toto jsem doslovně citoval z našeho
letošního červencového Klubového zpravodaje,
A proč o tom v tuto dobu píši? Protože jako Klub chatařů a chalupářů v Malé Morávce –
Karlově pod Pradědem, který sdružuje 168 členů, se přikláníme k názoru, že stávající
zastupitelstvo za posledních tři a půl roku udělalo v obci velký kus práce a nemělo by se na to
zapomenout v blížících se podzimních volbách. I nám se s nimi dobře spolupracovalo. Velká
většina našich připomínek získaných právě při návštěvách členů byla projednána a některé
byly, jak uvádím dál, realizovány. O tom jsme také podrobně informovali naše členy
v Klubovém zpravodaji. Po dlouhé době došlo k vykácení asi 60 nebezpečných stromů. Další
budou následovat po odsouhlasení správy CHKOJ. Částečně byla
ozdravena kaštanová alej a bylo vysázeno asi 10 nových kaštanů. Alej stejně
jako hřbitov a prostory parku jsou pravidelně uklízeny a sečeny. V Karlově
byla opravena cesta na Trib a v horní Morávce cesta nad lípou. Pracuje se
na opravě tábořiště v Karlově. Jsou tam instalovány nové umývárny
a záchody. V centru obce bylo vybudováno nové sportoviště s umělým
povrchem. Postupně byla zvýšena kapacita čistírny odpadních vod
a vybudováno napojení na svoz fekálním vozem. V prostoru čističky bude
ještě letos zahájena výstavba sběrného dvora, který bude financován
Sdružením obcí Rýmařovska. V červenci byl instalován nový bezdrátový
obecní rozhlas, který nahradil stávající nefunkční. Pro zlepšení
bezpečnosti v obci byly na několika místech vybudovány osvětlené
přechody a na odbočce do Karlova instalován rychlostní radar.
Nepodařilo se vybudovat zpomalovací ostrůvky pro snížení rychlosti.
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Schindlerova stodola, jako místní muzeum, má nové vybavení a dobře slouží svému poslání.
Na několik akcí pořádaných muzeem a obecním úřadem se přišlo podívat i několik set
návštěvníků. Dalším přínosem muzea je příležitostné zprovoznění železniční tratě, která byla
již určena k likvidaci. Chataři a chalupáři každoročně finančně přispívají na údržbu
a provoz lyžařských běžeckých tratí. Nutno se také zmínit, že v současné době obecní úřad
připravuje
projekt
chodníku
z Malé
Morávky
do
Karlova
i přesto, že přislíbená dotace nebyla obci přiznána. Další připravované projekty jsou na
vodovod a kanalizaci v horní části Morávky.
Z toho všeho je patrné, že v obci se něco změnilo. Věříme, že i po podzimních komunálních
volbách dojde ještě k dalšímu posilnění obecního zastupitelstva, které bude pokračovat
v dosavadním úspěšném tažení. My jim věříme a přejeme jim hodně úspěchů v práci pro další
rozvoj obce.
3.8.2010
Jiří Jiskra

Nový školní rok v naší základní škole
Prázdniny rychle uběhly a je tu opět nový školní rok, ve kterém
na naší Základní škole v Malé Morávce dochází k několika změnám.
Školu bude navštěvovat 24 žáků, což je o dva méně než v loňském školním
roce. Odešlo osm žáků 5. ročníku, zatímco nových prvňáčků je sedm a jedna
žákyně se odstěhovala. Žáci budou nadále vyučováni ve dvou třídách. V I.
třídě (1. a 4. ročník) je třídní učitelkou Zuzana Zechová, která ve své třídě
přivítá sedm prvňáčků. Jsou jimi: Nela Bruntsviková, Barbora Holubová,
Monika Pavelková, Zdeněk Podrazil, Eliška Pospíšilová, Kristýna Vajdíková a
Patrik Zapletal. II. třídu (2.,3. a 5.ročník) tvoří početně slabší ročníky. Třídní učitelkou je
Ivana Glatterová, která bude vyučovat český jazyk, anglický jazyk a
matematiku. Ostatní předměty bude vyučovat nová učitelka Veronika
Witassková, která pedagogickou kvalifikaci učitelství 1. stupně si získává
studiem na Masarykově univerzitě v Brně. Ve školní družině dochází také ke
změně. Odcházející Růženu Urbanovou, která na škole působila od roku
2007,
nahradí
Vanda
Witassková,
která
je
také
i učitelkou Základní umělecké školy v Rýmařově.
V letošním školním roce čeká pedagogy a žáky mnoho úkolů, zejména:
* Zavádění Školního vzdělávacího programu školy do praxe v 1. až 4. ročníku, v 5. ročníku
dobíhá výuka podle učebního dokumentu „Základní škola“ * Profilace školy v oblasti
environmentální a výchovy ke zdraví * Pokračování projektu „Spolupráce neúplných
základních škol v okrese Bruntál“ a školní soutěže „Můj domov – moje škola“ * Podpora
rozvoje sociální, čtenářské, přírodovědné, matematické, jazykové a informační gramotnosti *
Zpracování systému hodnocení výše uvedených oblastí * Prevence zaměřená na omezení
nebezpečného chování, školních úrazů a školní neúspěšnosti * Partnerství s rodiči, obcí,
školskou radou a dalšími subjekty * Prezentování výsledků práce na veřejnosti * Národní
šetření výsledků čtenářských dovedností ve 4. a 5. ročníku, jazykových dovedností v 5. ročníku
a srovnávací testování výukových předmětů ve 3. a 5. ročníku * Zpracování vlastního
hodnocení školy * Práce v osvědčených zájmových kroužcích.
Že nám v čisté a teplé školičce půjde práce pěkně od ruky, je také
zásluhou školnice Olgy Toškové. Výhodou pro nás je také vlastní
školní kuchyně přímo v budově školy. Pod pokličkami tam čaruje
kuchařka Zdenka Vargová a chutné ingredience zajišťuje vedoucí
jídelny Leona Podrazilová. Služeb naší školní jídelny si také užívají
i cizí strávníci.
Letošní prázdniny, co se týče stavebních úprav, byly ve znamení
klidu. Z ledna jsme měli náskok s instalací nového vybavení –
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kombinace interaktivní tabule s křídlovou tabulí na pylonovém pojezdu. Tak jsme si mohli
letošní dovolenou opravdu užít.
Přeji všem školákům, rodičům a zaměstnancům školy šťastný nový školní rok, hodně
tvůrčích sil, radosti z dětí a dobře vykonané práce. Těším se opět na kvalitní spolupráci
s rodiči, Obcí Malá Morávka a s dalšími subjekty, které nám pomáhají v práci.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy
Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatoříchve
středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna
2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

7. 2. - 13. 2. 2011

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

14. 2. - 20. 2. 2011

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín

21. 2. - 27. 2. 2011

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál

28. 2. - 6. 3. 2011

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava,
Jeseník

7. 3. - 13. 3. 2011

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy,
Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

14. 3. - 20. 3. 2011

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

Naše děti pobývaly u Baltického moře
V termínu od 2. do 8. července t.r. se uskutečnil zájezd čtrnácti dětí
z Malé Morávky do osmi set kilometrů vzdálené polské obce Kobylnica
u Baltického moře, která je od loňského roku jednou z našich nových
partnerských obcí. Celá akce byla financována z programu přeshraniční
spolupráce z fondů Evropské unie. Všichni
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účastníci platili pouze spoluúčast na dopravě,
kterou dofinancovala Obec Malá Morávka.
Na bezpečnost dětí po dobu zájezdu dohlíželi
starosta obce se svou manželkou a ředitelka
mateřské školy paní Vlčková. Autobus pro naše děti
přijel z poloviny naplněný dětmi ze slovenského
města Tvrdošín a nutno dodat, že již během cesty si
mnohé děti v autobusu našly své nové kamarády.
Náplní pobytu bylo sportovní zápolení
v nejrůznějších disciplínách, některé děti se
přihlásily do divadelního kroužku a na konci
pobytu sehrály opravdové divadelní představení.
Největším lákadlem byl bezesporu pobyt u moře,
přičemž pro některé děti to bylo vůbec první setkání s touto „velkou vodou.“ Velkým zážitkem
pro ně byla rovněž plavba po Baltickém
moři na historické pirátské lodi,
na kterou jistě jen tak nezapomenou. Po
sedmi náročných dnech se všichni
účastníci zájezdu ve zdraví vrátili do
Malé Morávky, obohaceni o zážitky
a
přátelství
s novými
polskými
a slovenskými kamarády a o poznání
jiného kousku Evropy.To také bylo
hlavním motivem a posláním realizace
celého tohoto projektu. Na závěr můžeme
doufat, že tento projekt nebyl posledním,
že výměnné pobyty dětí mezi našimi
spřátelenými partnerskými obcemi budou
pokračovat.
Ondřej Holub

Z FARNÍHO KALENDÁŘE
5. 9. - Neděle 10:00
Kostel Narození Panny Marie v Andělské Hoře - Poutní mše sv.Mši
sv. bude sloužit Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký,
metropolita moravský. Svým zpěvem mši sv. doprovodí sbor otce
Olejníka z Velké Bystřice. Na závěr proběhne žehnání pamětní desky
P. Josefa Olejníka. Po mši sv. možnost občerstvení a poslechu
dechové hudby na náměstí v Andělské Hoře. Během toho bude
možnost prohlédnout si výstavu ze života otce Olejníka, která bude na faře v AH. Ve 14 hodin
bude požehnání a po něm koncert sboru z Velké Bystřice v kostele.
11. 9. – Sobota 14:00
Kostel sv. Josefa v Podlesí Mše k výročí založení Komunity Pastor Bonus. Bude sloužena
děkovná mše za 17 let působení Komunity Pastor Bonus. Po mši bude možnost účasti na dnu
otevřených dveří v Komunitě Pastor Bonus.
18. - 19. 9.
při všech bohoslužbách
Mše svatá s udílením svátosti nemocných
26. 9. - neděle 9:30
Kostel sv. Archanděla Michaela v Dětřichovicích - Poutní mše sv.
28. 9. – úterý – státní svátek – sv. Václava
Farní pouť do Staré Boleslavi
Bližší informace najdete na www.farnost-malamoravka.cz

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 10

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme v předcházejícím období přivítali Matěje
Neorala, Malá Morávka 196, který spatřil tento svět 28. června
a Jakuba Krejčího, Malá Morávka 179, který se narodil 19. července 2010.
Oběma novorozencům přejeme šťastný a radostný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2010 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Jan Pánek – 71 let, Jan Hubáček – 72 let, Oldřiška Roubalová – 73 let,
Jarmila Havlíková a Vlasta Janečková – 74 let, Julie Glatterová – 77 let,
Jarmila Tysková a František Prášil – 79 let, Ing. Vladimír Janečka – 81 let,
Marie Nováková, Anna Špaková a Marie Kovaříková – 82 let, Ludmila
Dolečková – 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Anna Záhorová a Vladimír Gahura – 55 let, Gabriela Kolesarová a Zdeněk
Navrátil – 75 let.

„Kulatá výročí“
Věra Pištěláková – 50 let, Stanislav Hýbner a Bohuslava Pleská – 60 let, Milada Macháčková
– 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
Po krátké těžké nemoci zemřela 3. července 2010 ve věku 82 let naše
občanka,
paní Emilie Hendrychová.
Rozloučení se zesnulou se konalo v úzkém rodinném kruhu.
Čest její památce.
Hřbitovní kaple v Bruntále byla místem posledního rozloučení
s naším drahým synem,
Ing. Jiřím Jiskrou,
který zemřel 19. srpna 2010 ve věku nedožitých 53 let.
Děkujeme všem za účast na rozloučení se zesnulým a
projevená slova soustrasti.
rodiče

Vzpomínka
Dne 16. října 2010 uctíme tichou vzpomínkou 20. smutné výročí úmrtí pana Pavla Holuba.
S úctou vzpomínají manželka a synové 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
Začala nová fotbalová sezona
V novém soutěžním ročníku 2010 – 2011 bude morávecká kopaná
zastoupena dvěma celky mužů.- družstvo „A“ startuje v okresním
přeboru, družstvo „B“ bude se svými soupeři zápolit ve IV. třídě
skupině B. Starší přípravka nebyla zařazena do soutěže, neboť po
změně pravidel na jedenáct hráčů nemá oddíl FC Kovárna k dispozici tento počet fotbalistů.
V sobotu 14. srpna zahájil okresní přebor v kopané novou sezonu. Ve čtrnáctičlenném
přeboru startují: FK Slezan Osoblaha, FK Nové Heřmínovy, TJ Světlá Hora, Sokol Brantice,
TJ Sokol Vrbno pod Pradědem, FC Kovárna Malá Morávka, TJ Sokol Třemešná, SK Zátor,
Sokol Stará Ves, FC Slavoj Bruntál – SM „B“, Sokol Lichnov, FK Avízo Město Albrechtice,
TJ Slezské Rudoltice a Sokol Karlovice.
Náš tým „A“ vstoupil do nového soutěžního ročníku bez hráčských změn, pouze post
brankáře Petra Ditricha nahradila nová posila Jaroslav Sobotka ze Slavoje Bruntál. Úlohu
trenéra převzal hrající kapitán mužstva Vít Pavelka. Fotbalovou sezonu tento celek složený
převážně z mladých i perspektivních hráčů zahájil vcelku úspěšně. V úvodních dvou utkáních
(do uzávěrky MZ) hráči podali kvalitní výkon, když na hřišti Slavoje Bruntál B remizovali 2:2
a v domácím prost ředí po nadšeném výkonu a střelecké potenci svého soupeře z Lichnova
deklasovali 6:0. Chceme věřit, že toto mužstvo své fanoušky nezklame ani v dalších utkáních.
Do závěrečného hodnocení podzimního kola však našemu týmu zbývá
sehrát ještě jedenáct mistrovských zápasů.
O tři týdny později 4. září svou soutěž zahájí IV. třída sk. B, ve které jsou
tyto celky (8) : SK Leskovec, VTJ Dětřichov, TJ Svobodné Heřmanice,
Spartak Dvorce, FC Milotice, TJ Horní Benešov „B“, FC Kovárna Malá
Morávka „B“ a Dynamo Ryžoviště. I tomuto našemu kolektivu hráčů
přejeme úspěšnou fotbalovou sezonu. Trenérem mužstva zůstává nadále
Zdeněk Vodička.

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži „A“ – okresní přebor
So 4.9. - 17.00 - Slezské Rudoltice
So 18.9. - 16.30 - Nové Heřmínovy
So 28.9. - 16.30 - Stará Ves
Muži „B“ – IV.třída sk.B
Ne 5.9. - 14.00 - Milotice
Ne 19.9. - 14.00 - Dětřichov
VENKU
Muži „A“ – okresní přebor
So 11.9. - 16.30 - Osoblaha
So 25.9. - 16.30 - Světlá Hora
Muži „B“ – IV.třída sk.B
So 11.9. - 16.30 - Leskovec
So 25.9. - 16.30 - Svobodné Heřmanice

So 2.10. - 16.00 - Brantice
So 6.10. - 15.30 - Karlovice
So 23.10. - 15.00 - Třemešná
Ne 3.10. - 14.00 - Dvorce

So 9.10. - 15.30 - Vrbno pod Pr.
So 30.10. - 14.00 - Zátor
Ne 10.10. - 15.30 - Hor.Benešov B
So 6.10. - 15.30 - Ryžoviště

Soutěž hasičů prokázala jejich akceschopnost
Dobrovolní hasiči z Malé Morávky nezapomínají na svého kamaráda
a bývalého obětavého velitele. K jeho památce každoročně pořádají soutěž
hasičských družstev pod názvem Memoriál Jiřího Hudáka“. Letošní 7. ročník
měl
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nejnižší
účast
ze
všech
předcházejících, když i některá
přihlášená družstva nakonec nepřijela.
Mezi čestnými hosty jsme zaznamenali
zástupce hasičského sboru partnerské
polské obce Stradunia a za okresní
sdružení SDH paní Dokoupilovou.
Pouze čtyři sedmičlenná družstva
stanula na startu a zápolila o vítězství
v disciplíně požárního útoku z pevného
vodního zdroje až po sestřik dvou
terčů proudem vody. Nejlepšího času
ze dvou kol dosáhlo družstvo SDH
Suchá
Rudná,
Družstvo Malé Morávky
které za 1. místo
získalo putovní pohár. Další pořadí: 2. Břidličná, 3. Milotice nad
Opavou, 4. Malá Morávka. Na závěr celé soutěže všechna družstva
obdržela diplom a pohár, které předávali morávecký starosta SDH
Gustav Kaláb a paní Ludmila Endlerová – Hudáková. Naši hasiči po
stránce organizační a materiální soutěž dobře připravili.

Účastníci soutěže po závěrečném vyhodnocení

PRO VOLNOU CHVÍLI
Obec žila dnem zábavy
Areál fotbalového hřiště FC Kovárna – sobota 7. srpna 2010. Chmurné
předpovědi meteorologů se nenaplnily. V Malé Morávce odpoledne nepršelo
a to byl velmi důležitý předpoklad, aby se svátek Den obce vydařil. A skutečně
byl zdařilý, jak pestrým zábavným programem, tak i hojnou účastí dětí,
mládeže, občanů a návštěvníků obce. Byla to i příležitost k mnoha setkáním mezi přáteli i
dřívějších našich občanů, kteří k nám přijeli.
Zábavné odpoledne zahájil starosta obce Ondřej Holub, přivítal přítomné obecenstvo
a vzácné hosty, mezi nimiž byli starosta partnerské polské obce Walce Bernard Kubata,
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poslanec Parlamentu ČR a starosta
obce Dolní Moravice Ladislav
Velebný a senátor Jiří Žák.
Následovalo vyhlášení výsledků
turnaje v malé kopané „O pohár
starosty obce“, který za účasti pěti
týmů se hrál dopoledne. Vítězem
turnaje se stalo družstvo „Mazáků“
Malá Morávka, druhou příčku
obsadil celek „Panterů“ z Rudné
pod
Pradědem
a
třetí
hráči„Morbidus“ Malá Morávka.
Družstva za svá umístění obdržela
poháry a věcné odměny. Pak již nic
nebránilo, aby diváci se bavili.
Následovala
klaunská
a bublinová show, dětská diskotéka,
taneční vystoupení Electro
boogie, písně souboru
ABBA
revial
nebo
iluzionistická
show.
O silácké vystoupení se
postaral
svými
mistrovskýmí čísly Železný
Zekon,
o netradiční podívanou
ostravská
pěvecká
a
taneční
skupina
Trawesti, která sklidila
u diváků velký úspěch.
Celý odpolední program
uzavřela od 20 hodin
taneční zábava s populární
Parádní
kapelou
The
Hero.
vystoupení
Součástí oslav byl jarmark
skupiny
a bohaté občerstvení, které
Travesti
některými
specialitami
potěšilo nejednoho návštěvníka –
strávníka. Nutno dodat, že akci kromě
obce spolufinancoval Moravskoslezský
kraj.
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Hosté s vítězi turnaje (uprostřed B. Kubata)

Skupina napodobila legendární ABBU

Železný Zekon pobavil svými siláckými výkony

Stovky návštěvníků přihlížely programu
Skákací hrad byl stále v obležení dětí
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Sluncem zalitá Morávka voněla borůvkami
Motto: V květomluvě borůvky znamenají „jsi pro mě všechno ...“
O slunečném a teplém víkendu 21. a 22. srpna uspořádali místní
provozovatelé restaurací a penzionů tradiční a oblíbené borůvkové hody. Do
letošního 9. ročníku borůvkového mlsání se v Malé Morávce zapojily chaty Myšák a
Kopřivná, penzion Pohoda a restaurace U Kovárny, v Karlově pod Pradědem penzion U
Bohouše, i některá další zařízení, která však na akci organizačně nespolupracovala.
Popularita borůvkových hodů rok od roku vzrůstá, o čemž svědčí letošní velmi početná účast
hodovníků. Obec byla téměř neprůjezdná.
Milovníci borůvkových jídel a specialit své
chuťové buňky uspokojili především na knedlících,
palačinkách, lívancích, koláčích, buchtách,
štrůdlu, řezech, bublaninách, pohárech a dalších
delikatesách, samozřejmě vše s borůvkami. Někde
přichystali kuřecí maso a hermelín s ananasem
a borůvkami, či dokonce borůvkové pivo. Zejména
chata Myšák připravila pestrý zábavný program
pro děti v podobě skákacího hradu, trampolíny,
vláčku a houpačky. Velký zájem návštěvníků byl
Borůvky šly na odbyt, i za cenu 60 Kč

také o čerstvé borůvky. Člověk však není
spokojen jen plným žaludkem, jak nám
sdělili někteří návštěvníci, postrádali letos
zábavnou hudební produkci, kapelu nebo
příp. umělecký soubor. Takto pojatá akce
by získala větší atraktivitu této místní
slavnosti modrého zlata Jeseníků. Jinak
řečeno – „Lidi nejen nakrmit, ale také
pobavit!“ Proto na tuto i jinou formu
zábavy by se nemělo zapomenout v příštím
roce, kdy se bude pořádat jubilejní
10. ročník borůvkových hodů. I přes velkou
snahu a pracovní vypětí provozovatelů
zařízení, kteří borůvkové hody připravili, je
možné mnohé zlepšovat. Zapojit i ostatní
pohostinská zařízení, zvýšit kapacitu
stolování a obsluhy, zajistit zábavné
pořady, řešit dopravní situaci v obci
a další. To jen úvaha pro příští léta, aby
návštěvníci byli spokojeni a k nám se rádi
vraceli, i když při takové velké účasti jaká
byla letos (za absence uzavřených rest. Na
Rychtě a U Křížku), se všem nezavděčíme.

Atraktivní zábava dětí na chatě Myšák

Jarmareční stánky

Muzeum nabídlo neobvyklé výstavy
Výstavu papírových modelů Františka Prášila
z Malé Morávky si nedávno mohli prohlédnout
návštěvníci na výstavě v Schindlerově stodole.
A bylo možné pohledem obdivovat precizně
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vypracované modely autíček, letadel, lodí, tanků, jeřábů, zámků, hradů, kostelů a dalších
papírových skládaček z časopisu ABC, které sestavil autor výstavy.
Druhou letošní výstavu v Schindlerově stodole na vernisáži 15. srpna uvedl Mgr. Igor
Hornišer. Jednalo se o umělecky zpracovaný drátový šperk z mědi. Svou kolekcí téměř
70 originálních ručně zhotovených šperků se představila autorka Mgr. Alena Čecháková
z Přerova. Každému šperku, který má svůj název, vévodila spirála často se objevující jako
ornament na uměleckém předmětu. Zajímavou výstavu na zahájení zhlédlo čtyřicet
návštěvníků, většina cizích. Všem se velice líbila.

Návštěvníci výstavy

Kolekce originálních šperků

V LÉTĚ POD STANY

Naše farnost o letošních prázdninách pořádala stejně jako v loňském
roce dva letní stanové tábory pro děti.
První se konal v červenci a cestovali jsme až do Mostů u Jablunkova.
Odjezd byl v neděli po obědě z vlakového nádraží v Bruntále, kde se
rodiče se svými ratolestmi na týden rozloučili. Po více než čtyřech
hodinách ve vlacích jsme dorazili do Mostů a pak už nás čekalo „jen“ 5
km pěšky na tábořiště. Vzhledem ke zpoždění vlaků jsme na tábořiště dorazili už téměř za tmy.
Ale ještě před příchodem do tábora na děti v lese čekala tajemná skříň – skříň vedoucí do
Narnie. Celý tábor tak děti prožily v této bájné zemi podle knihy C. S. Lewise Letopisy Narnie
- Lev, čarodějnice a skříň. Den co den tak mohly zažívat dobrodružství, jako sourozenci Petr,
Zuzana, Edmund a Lucie v zemi obrů,
trpaslíků, kentaurů a dalších tajemných bytostí,
zakletých Bílou čarodějnicí. Dokážou s pomocí
moudrého a zároveň strašlivého lva Aslana
zlomit její temnou nadvládu? Dětem se to
podařilo – stejně jako čtyřem sourozencům
z Londýna. 28 dětí tak mohlo prožít jeden
z prázdninových týdnů uprostřed lesů a naučit
se i mnohým tábornickým dovednostem či
vyzkoušet si přespání v lese pod vlastnoručně
postaveným přístřeškem. Nezapomenutelným
zážitkem pro každého byla jistě i noční hlídka
či společné večery u táborového ohně.
Druhý tábor proběhl taktéž ve stanech, ale
tentokrát na zahradě fary v Malé Morávce. Na děti čekalo prožití dobrodružství spolu
s Malým Princem Antoine De Saint-Exupéryho. Všechny skupinky v celotáborové hře
bojovaly ze všech sil, takže konečné výsledky byly velice těsné. Letci na malého prince zůstaly
krásné vzpomínky, o totéž se měly pokusit děti. Jedním
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z úkolů bylo zazvonit v obci u někoho doma a pomoci s nějakou prací třeba na zahrádce. Je
pravda, že někdy se našla práce až v pátém domě, ale nakonec děti pomoct mohly.
Chtěl bych touto cestou poděkovat těm, kteří přispěli něčím do táborových kuchyní
a především pak za podporu táborů Městu Andělská Hora a obcím Dolní Moravice, Malá
Morávka, Rudná pod Pradědem a Václavov u Bruntálu.
Pokud se budete chtít
podívat, jak to na táborech
vypadalo, navštivte webové
stránky farnosti www.farnostmalamoravka.cz
a prohlédněte si fotogalerie.
Dětem přeji dobrý start do
nového školního roku a těším
se, že se s některými uvidíme
třeba na podzimním táboře.
P. Mgr. Marek Žukowski

Víte, že ...
- V katastrálním území Malé Morávky se nachází první a zatím jediná
národní přírodní památka (NPP) v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky?
Je to lokalita Javorový vrch, v minulosti známá pod názvem Ulrich
(Urlichberg). Výměra chráněného území činí celkem 84 hektarů.
Hlavním důvodem ochrany je neobvyklý výskyt letounů, kteří zde
nacházejí vhodné úkryty pro přezimování. Samotné zimoviště, vytvořené činností člověka při
dolování železných rud již od 17. století, představuje složitý systém podzemních prostor,
v němž se ustálily výhodné podmínky pro zimování jedenácti druhů letounů, zastoupených
zejména netopýrem černým, velkým, vodním, severním nebo
vrápencem malým. Celkové počty v posledních letech přesahují dva
tisíce
jedinců.
Tyto
údaje
vypovídají
o jedinečnosti této lokality, která je zároveň evropsky významnou
lokalitou soustavy Natura 2000.
Jeseníky mají další naučnou stezku? V loňském roce byla na
území CHKO Jeseníky otevřena další naučná stezka „Světem
horských luk“, která provádí návštěvníky horskými loukami jesenických holí z Ovčárny kolem
Petrových kamenů přes Vysokou holi, Jelení studánku, až na sedlo Skřítek. Prochází Národní
přírodní
rezervací
Praděd.
Stezka
zábavnou
formou seznamuje
s historií
a přírodou jesenických holí, zdejší unikátní flórou a faunou. Trasa prochází po hřebenech
v atraktivním přírodním prostředí s dalekými výhledy, proto byla zastavení
naučné stezky navržena jako bezpanelová. Místo tradičních informačních
panelů jsou na ní umístěny kovové cedulky s číslem zastávky. Informace
o jednotlivých zastaveních návštěvník získá prostřednictvím barevného či
černobílého tištěného průvodce, který si může vyzvednout ze schránky umístěné
nad Ovčárnou a naproti motorestu na Skřítku.

Zpravodaj vychází 1.9.2010, příspěvky pro příští číslo dodejte do 21.10.2010.

