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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
konaném 9. června 2010 v penzionu Pohoda provedlo
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a podle
schváleného programu projednalo záležitosti obce a k nim
přijalo příslušná opatření a usnesení.
Zastupitelstvo schválilo:

·

·
·

·
·

·

·

·
·

·

Rozpočtové opatření z příjmů (výtěžek z hracích
přístrojů,daň z příjmu právnických osob, poplatek za
odnětí pozemků z celního úřadu, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, příjem na
parlamentní volby, daň z příjmu fyzických osob SVČ, dary pro běžecké lyžařské tratě a
další) v částce 920 935 korun. O tuto částku posílit výdajové položky, jako např. kulturní
a sportovní akce, daň z příjmu právnických osob, dotace na veřejné prostranství, výdaje
na parlamentní volby, úprava lyžařských běžeckých tratí, splácení půjčky, příspěvek
sdružení
Rýmařovska
–
tvorba
pěších
a
lyžařských
stezek
a informačních tabulí.
Přijetí dotace ve výši 150 tisíc korun od Moravskoslezského kraje na zajištění
akceschopnosti místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2009 (příjmy: 20 551 703 Kč, výdaje:
15 246 016 Kč).
Bezúplatný převod plovoucího čerpadla z majetku Moravskoslezského kraje do majetku
Obce Malá Morávka. Plovoucí čerpadlo MACXIMUM BK, výr.č. 4893 z roku 2003.
Převodce ČR – Hasičský záchranný sbor MSK.
Prodej vozidla AVIA- SPZ BR 29-01 za cenu stanovenou znaleckým posudkem 23 300
Kč.
Prodej pozemků v k.ú. Malá Morávka :
a/ parc.číslo 405/1 – ostatní plocha o výměře 142 m2, cena 200 Kč/m2.
Kupující: Ing. Zdeněk Sochor a Anna Sochorová, Babická 578, Brno – Zastávka.
b/ parc. číslo 106 – stavební o výměře 334 m2, cena 300 Kč/m2.
Kupující: Jaroslava Holubová, Malá Morávka 89.
Přistoupení obce Malá Morávka k tvorbě integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ)
v oblasti cestovního ruchu Karlova Studánka – Malá Morávka, které je zpracováno pro
následné čerpání dotačních prostředků z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ondřeje Holuba k zastupování
obce při tvorbě a řízení IPRÚ a k následnému nedefinovaného jeho schválení.
Změnu systému platby za svoz komunálního odpadu pro podnikatele v obci, spočívající
v převzetí agendy prodeje známek od Městských služeb s.r.o. Rýmařov Obecním úřadem
v Malé Morávce s platností od 1.7.2010. Ceny svozových známek se nemění.
Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy v Malé
Morávce za rok 2009, a to do rezervního fondu 20 955
korun a do fondu odměn 5 000 korun.
Přijetí dotace na stavbu sběrného dvora (pozemek za
čistírnou odpadních vod) prostřednictvím Sdružení obcí
Rýmařovska jako nositele projektu. Náklady na sběrný
dvůr v Malé Morávce jsou celkem 1 157 492 korun,
přičemž vlastní podíl obce bude činit 10%, t.j. 115 749
korun.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

·
·

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedenou zaměstnanci
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s výhradou a zároveň bere na vědomí zprávu
o plnění nápravných opatření a nedostatků.

Zprávu o hospodaření Společnosti SPS-STAS s.r.o. Malá Morávka za rok 2009.
Předmětem podnikání je mimo jiné provoz lyžařského vleku, provoz tábořiště, údržba
komunikací, chodníků a veřejných ploch atd. Výsledek hospodaření za rok 2009:
Výnosy: 4 948 571 Kč
Náklady: 4 458 835 Kč
Zisk: 489 736 Kč
Zastupitelstvo pověřuje:
· Starostu obce k provedení rozpočtového opatření pro přijetí dotace od Státního
zemědělského intervenčního fondu ve výši 682 254 Kč na zřízení bezdrátového obecního
rozhlasu a profinancování celé akce i s finanční účastí obce.

Z HISTORIE RODINY ASCHEROVY
(2. část - dokončení)
Převážná většina členů rodiny Ascherovy se vždy věnovala těžbě železné rudy nebo jejímu
zpracování a tak tomu bylo i na počátku 19. století. Ascherové se hodlali pustit v roce 1802
do těžby na dole Allerheiligen, v roce 1801 o podzemí vyprávěl pamětník Michel Ascher, který
tu těžil jako mladík, ale následujícího roku zjara se dílo zavalilo vodou. V roce 1803 vlastnil
Kornelius Ascher ve středu Ulrichu (Javorového vrchu nad Malou Morávkou) část největšího
těžebního pole dolu Simon – Juda – Hedvika. Konkrétně na Hedvice
třetinu, Johann Ruprecht třetinu a bratranec Franz Ascher také.
Později, a možná v tomtéž roce, se důl znovu dělil a podíl tu zůstal
pouze Korneliu Ascherovi. Na těžařském poli Kajetán, na sv. Kláře
vlastnili Johann Ascher a Franz Ruprecht rudní odžilek, který
v roce 1807 úplně dotěžili.
Podíl Ascherů byl zapsán i na hranici důlní míry Simon – Juda –
Allerheiligen – toto území připadalo Schlägli. Podíl měl z jedné pětiny Kornelius Ascher.
Roku 1809 zapsali Kornelius Ascher a společníci podíl na zaplaveném Allerheiligen dolu.
Na Sněžné cestě (v zimě se tudy svážela letní vytěžená ruda k pecím), na dědičné štole
Wasserzeche se pokusil Johann Ascher otevřít menší kutiště spolu s Friedrichem Lintnerem.
V roce 1815 měl vrchnostenský důl Urlichhaussel pronajat Kornelius Ascher, Friedrich
Krisch a Josef Köhler. Měli i důl Andreas na témže poli. Do roku 1816 vlastnili Ascherové
sv Gallus s velmi bohatou rudou o 50% výtěžnosti.
V soupise osedlých z roku 1837 je na čp. 47 uváděna Anna Ascherová, pravděpodobně
vdova po Dominiku Ascherovi ml., na čp. 63 Josef Ascher, na čp. 138 Franz Ascher – člen
obecní rady a na čp. 135 stále Johann Ascher. V listopadu 1851 je však jeho pozemek
poznamenán jako zanedbaný a jeho majitel uváděn jako „ nepřítomen více než 30 let.“ Jiný
člen rodiny Basilius Ascher již od roku 1846 vlastnil a vedl železnorudný provoz a o pět let
později byl usazen na čp. 112.
Franz (Xaverius?) Ascher je pravděpodobně oním huťmistrem, který v roce 1842 poskytl
bruntálskému lékaři Josefu Vincenci Melionovi informace o poměrech v malomoráveckém
rudném revíru.
Další osudy rodiny Ascherovy jsou svázány s hlavními událostmi, které utvářely osud obce.
S útlumem těžby na počátku 20. století a faktickým zánikem železářské výroby v Malé
Morávce, odešla většina dělníků na Ostravsko, kde vznikala nová akciová huť ve Vítkovicích.
Jejím akcionářem a členem představenstva byl i zdejší podnikatel Franz Müller.
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bývalý Müllerův mlýn – dnes penzion „Ve Mlýně

Kdo z horníků a železářů zůstal, musel
se přeorientovat na jinou činnost. Poslední
zmínky o Ascherech v Malé Morávce jsou
na pomníku 2. světové války. Z čp. 188
padl Emil Ascher, z čp. 102 (dům naproti
uzavřené prodejny v horní části obce
za potokem) bratři Franz a Rudolf Ascher
– první ve Francii a druhý v Rusku. Až do
konce roku 1946 v Malé Morávce žili
poslední členové rodiny Ascherovy
( v prostoru kolem bývalého Müllerova
mlýna) -rodiny Karla a Rudolfa Ascher
a Anna Ascherová.
Mgr. Igor Hornišer

INFORMACE
Výsledky parlamentních voleb v obci
V sobotu 29. května 2010 po čtrnácté hodině přikročily okrskové volební komise v Karlově
pod Pradědem a v Malé Morávce ke sčítání hlasů, které v obci obdržely politické strany, hnutí
a koalice do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Účast místních voličů ve volbách byla 59,3%. Na voličské průkazy volilo v obou okrscích
celkem 73 cizích voličů, což zvýšilo účast na 63,8%.
Výsledky:
Karlov
M.Morávka
Obec
Zapsaných místních voličů
76
509
585
Cizí voliči na volební průkazy
7
66
73
Zapsaných voličů celkem
83
575
658
Volilo místních voličů
49
298
347
Celkový počet všech voličů
56
364
420
Celkem platných hlasů
56
362
418

Platné hlasy pro politické strany, hnutí a koalice:
Občané. CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Moravané
Strana Práv Občanů Zemanovci
STOP
TOP 09
KDU – Československá strana lidová
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

Karlov
2
0
1
2
7
0
4
0
10
0
2
2
4
2
0
0
20

M.Morávka
1
48
4
37
89
0
14
0
66
12
1
8
16
3
2
3
58

3
48
5
39
96
0
18
0
76
12
3
10
20
5
2
3
78

Obec
- 0,71%
- 11,48%
- 1,19%
- 9,33%
- 22,96%
- 0,00%
- 4,30%
- 0.00%
- 18,18%
- 2,87%
- 0,71%
- 2,39%
- 4.78%
- 1,19%
- 0,47%
- 0,71%
- 18,66%
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První odvolila paní Eva Vašíčková

Členky volební komise

Čtenáři nám píší
Vážení spoluobčané,
v minulých
číslech
Moráveckého
zpravodaje,
a
to
v listopadu
2009
a
v březnu
2010,
jsem
upozorňoval
na
rizika,
která
nám
občanům
a jesenickým lesům hrozí při vyhlášení Národního parku Jeseníky.
Na podzim roku 2009 vyšla publikace Petra Martana „Šumava – krajina
živitelka“, kde je široká veřejnost informována o skutečnosti, jak Národní park
Šumava vypadá za období let 1989 až 2009. Protože se jedná o seriózní
pojednání, sám pan prezident Václav Klaus k této knize napsal úvod a já
Vám jej v plném znění předkládám.
Předmluva prezidenta republiky: „Dostáváme do rukou publikaci Petra Martana,
tentokráte s názvem Šumava – krajina živitelka. Už z názvu je vidět, že se setkáváme se
střízlivým pohledem na život člověka v těchto snad nejkrásnějších českých horách. Petr
Martan
se problematikou Šumavy, šumavských lesů a působení člověka v šumavské přírodě zabývá
dlouhodobě. Nedívá se na Šumavu jako na laboratoř, ve které máme dělat experimenty podle
voluntaristických extrémních scénářů. Nedívá se na Šumavu ani jako občasný návštěvník
z velkého města, který se přijde pokochat a odpočinout, ale místnímu životu nerozumí a přesto
se snaží kázat, jak mají zdejší lidé s Šumavou zacházet.
Petr Martan naopak pohlíží na Šumavu jako na svůj domov a jako na překrásné místo, které
bude vždy lákat jak turisty, tak i odborníky na geologii, botaniku či zoologii. Především ale
na ni pohlíží jako na místo, kde žijí a pracují lidé, a to po celá staletí. Lidé, kteří
Šumavu právem považují za svůj životní prostor. Lidé, kteří jsou si dobře
vědomi její ceny, kteří dobře chápou nutnost její ochrany, kteří ale pod
slovem ochrana nechápou naprosté potlačení jakéhokoli hospodaření.
Šumava byla v posledních desetiletích vybrána k naprosto ojedinělému
pokusu. V kulturní krajině, kde ještě před sto lety byly louky, políčka,
silnice, farmy či dílny, kde se čile hospodařilo v lese a kvůli dopravě
dřeva budovaly kanály, pily a jiné provozy, tam je dnes za zády
veřejnosti a za peníze veřejnosti uměle budován prales. Co dřívější
generace vybudovaly, to se cíleně ničí a nechává zpustnout. V kulturních lesích se nechávají
bez zásahu množit škůdci s nadějí, že si člověkem vysázený monokulturní les „poradí“. A když
si neporadí, tajně se v holinách vysazují stromky, a pak se vydávají za úspěch přirozeného
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vývoje. To je dnešní Šumava. Turisté povětšinou nacházejí cedule „Vstup zakázán“, místní
usedlíci každou chvíli obdrží další dávku zákazů, omezení a regulací.
Staví se před nás falešné dilema, že kdo nechce, aby Šumava byla laboratoří pro nikdy nikde
nevyzkoušený pokus „vrátit“ kulturní krajinu přírodě, ten si prý přeje její zničení. Tak to není.
Petr Martan má Šumavu rád. A přesto, nebo možná právě proto ji vidí jako krajinu živitelku.
Krajinu, která si zaslouží, aby se na ni hospodařilo a aby se chránila. S rozumem, bez
fanatismu. Proto je Martanova publikace užitečným příspěvkem do tak aktuální debaty o tom,
kudy půjde Šumava dál.“
5.10.2009
Václav Klaus, prezident České republiky
K tomu není třeba dalších slov. Nutno však připomenout- nedopusťme, aby brouci lesu
škodící měli jako „zelení“, kterých je po nedávných volbách jen 2%, větší cenu než člověk,
který zde žije po staletí v souladu s přírodou, využívá ji a nedovolí její znehodnocení.
Vladimír Král, polesný v.v.

NAŠE

PRÁVNÍ

PORADNA

Nový trestní zákon – 2.část
4. Přísnější postihy především za nejzávažnější trestné činy
Nová filosofie v trestání pachatelů se projevila ve zpřísnění trestů
za nejzávaznější trestné činy proti životu a zdraví. Jde o reakci na nové
negativní jevy ve společnosti, zvyšující se brutalitu a organizovaný zločin.
Trestní zákon proto zvyšuje horní hranici sazby trestu odnětí svobody o tři až
pět let, zvyšuje i hranici trestní sazby výjimečného trestu z 25 let na 30 let a
zavádí výrazně přísnější postih recidivy.
Trestní zákoník dále například zakotvuje zvýšenou ochranu záchranářů
a dalších osob v podobném postavení, zvyšuje trestní sazby za týrání
zvířat nebo u opilství. Zabývá se také více drogovou kriminalitou
a rozlišuje tresty za držení měkkých a tvrdých drog. Drobnější delikty
budou považovány za přestupek, za který je stanovena správní
pokuta.
Současně dochází ke zvýšení horní hranici základní sazby u neplacení
výživného (zanedbání povinné výživy) z jednoho roku na dva roky a nově se zavádí sazba pěti
let v případě recidivy. Dále jsou nastaveny přesnější po dmínky pro ukládání tohoto trestu
tím, že zanedbání povinné výživy se dopustí pouze ten, kdo alimenty neplatí minimálně čtyři
měsíce, což v zákoně dosud výslovně chybělo a vycházelo se zpravidla z judikatury, která
mluvila nejméně o šesti měsících.
5. Nové alternativní tresty
Na jednu stranu došlo ke zpřísnění trestů za nejzávažnější trestné činy, na druhou stranu
se posiluje úloha alternativních trestů. Vedle stávajících alternativních trestů, jako jsou
například obecně prospěšné práce nebo peněžitý trest, se objevují dosud neznámé tresty: trest
domácího vězení a trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
společenské akce (až na deset let v případě úmyslného trestného činu
v souvislosti s návštěvou takovéto akce).
Trest domácího vězení se inspiruje praxí v mnoha sousedních státech a
slibuje se od něho úleva přeplněným věznicím a úspora nákladů na
výkon trestu. Trest spočívá v tom, že odsouzený musí ve dnech
pracovního klidu a pracovní ho volna po celý den a v ostatních dnech
v době od osmi hodin večer do pěti hodin ráno zůstat doma. Jako první
tento trest uložil Okresní soud v Českém Krumlově šestačtyřicetiletému Štefanu Rolníkovi
z Loučovic. Dodržování tohoto trestu je v první fázi kontrolováno úředníky Probační
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a mediační služby, v další fázi, po zajištění dostatku financí, bude kontrolováno
prostřednictvím tzv. elektronického náramku. Systém by měl fungovat tak, že odsouzený bude
mít na ruce nebo noze elektronický náramek a jeho pohyb bude kontrolovaný pomocí
navigace GPS. Z kriminálních seriálů si lze zhruba udělat představu, jak takový elektronický
náramek vypadá a funguje. Pokud odsouzený podmínky domácího vězení poruší, soud mu
nařídí náhradní trest a pošle ho do vězení.
Nový trestní zákoník působí jako moderní právní norma odpovídající evropským standardům
21. století, avšak teprve aplikační praxe ukáže, zda tomu tak je i ve skutečnosti. Výrazné
změny v českém trestním právu byly však nutností, neboť odborníci z justiční praxe i široká
veřejnost po nich volali již léta, vždyť původní trestní zákoník byl přijat v roce 1961
Mgr. Petra Šmardová

Pozvánka na Den obce
Letos podruhé se budeme těšit na dobrou a atraktivní zábavu na Dni
obce, který pořádá Obec Malá Morávka v areálu fotbalového hřiště v sobotu
7. srpna 2010. Akce je spolufinancována z dotace Moravskoslezského kraje.
Srdečně zveme na tuto obecní slavnost k hojné účasti naše občany, chataře, chalupáře
a návštěvníky obce. Pozvěte i své známé a přátele k příjemné zábavě a setkání.

Program:
09.00 - 13.00 Turnaj v minikopané „O pohár starosty obce“
(Přihlášky přijímá obecní úřad do pátku 6.8.2010)
13.50 - 14.10 Zahájení slavnosti a vyhlášení výsledků turnaje
14.10 - 14.55 Klaunská show
15.00 - 15.30 Bublinová show
15.35 - 16.30 Dětská diskotéka
16.35 - 16.50 ELECTRO BOOGIE – taneční vystoupení
17.00 - 18.00 ABBA REVITAL – písně skupiny ABBA
18.10 - 18.25 Iluzionistická show
18.30 - 19.25 Železný Zekon
19.20 - 20.00 TRAVESTI SHOW – ostravská pěvecká a taneční skupina
20.00 - 02.00 Taneční zábava – hraje oblíbená kapela THE HERO
Souběžně s hlavním programem bude mimo podium v době od 14.00 do 17.00 hodin probíhat
doprovodný program, zejména pro děti: skákací hrad, FACEPAINTING (malování na tvář),
balonková show, bublinová školička.

Ordinační doba po dobu prázdnin
Po dobu prázdninových měsíců jsou ordinační hodiny MUDr. Špicerové – praktické
lékařky v Rýmařově upraveny následovně:
Den
Čt 1.
Pá 2.
St 7.
Čt 8.
Pá 9.
Po 12.
Út 13.
St 14.
Čt 15.

ČERVENEC
Doba
Ordinace
8.00 - 11,00 Horní Město
7.30 - 11.30 Rýmařov
13.30 - 15.00 Rýmařov
13.00 - 15.00 Rýmařov
8.00 - 11.00 Břidličná Al In.
13.00 - 15.00 Rýmařov
13.00 - 15.00 Rýmařov
13.00 - 15.00 Rýmařov
13.00 - 15.00 Rýmařov

Den
Po 2.
Út 3.
St 4.
Čt 5.
Pá 6.
Po 9.
Út 10.
St 11.
Čt 12.

SRPEN
Doba
6.30 - 10.30
12.30 - 16.00
6.30 - 9.00
12.30 - 16.00
6.30 - 11.00
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7 .30 - 11.30

Ordinace
Břidličná Al Invest
Břidličná Al Invest
Břidličná Al Invest
Břidličná Al Invest
Břidličná Al Invest
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov

MORÁVECKÝ
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá

16.
19.
20.
21.
22.
23.
26.
27.
28.
29.
30.
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8.00 - 11.00
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
8.00 - 11.00
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
8.00 - 11.00
7.00 - 11.30

Břidličná Al In.
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Horní Město
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Horní Město
Rýmařov

Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Po
Út

13.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
31.

8.00 - 11.00
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
8.00 - 11:00
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
7.30 - 11.30
8.00 - 11.00
7.30 - 11.30
7:30 - 11.30
7.39 - 11.30

Břidličná Al Invest
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Horní Město
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov
Horní Město
Rýmařov
Rýmařov
Rýmařov

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Soutěž „Můj domov – moje škola“
Naše Základní škola v Malé Morávce je od loňského roku zapojena
do projektu Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál,
který si klade za cíl podporování nových vyučovacích metod vedoucí
k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, využívání výpočetní techniky
ve vyučování a také rozvoj vzdělání zejména z regionálního hlediska.
V tomto školním roce byly výše uvedené cíle realizovány
prostřednictvím soutěže „Můj domov – moje škola“. Ta nás
provázela měsíčními úkoly zadávanými na nástěnce školy mezi
třídami. Žáci plnili úkoly, které se vážou k naší obci Malá Morávka a jejímu nejbližšímu okolí.
Vypracované odpovědi byly vkládány do speciální krabice. Děti byly vždy zvědavé a
nedočkavé, jak bude jejich práce ohodnocena. K tomu nám sloužily tzv. „morávecké groše“,
jež navrhli sami žáci. Za jeden úkol bylo možné získat nejvyšší počet pěti grošů. Žáci obdrželi
pokyny k jednotnému vypracování na počítači v textovém souboru a také kritéria pro
hodnocení. Počítačové zpracování však nebylo nutné, naopak práce psané osobním
rukopisem a dokonce doplněné obrázkem byly charakteristické. Ale i tady panovala přísná
pravidla – úprava a úhledné písmo.
Musím napsat, že žáci přistupovali k této soutěži zodpovědně. Některá vypravování, zprávy,
obrázky či křížovky se velice zdařily. S některými z nich se budete moci seznámit na stránkách
Moráveckého zpravodaje. Použijeme je do pracovní učebnice, která bude výstupem projektu
pro další vzdělávání žáků o Malé Morávce. Je patrné, že úkoly, ve kterých se vypravovalo o
prožitých událostech, jako Čarodějnická škola a s ní spojený výlet na Petrovy kameny, akce
Ukliďme svět ke Dni země, či setkání malotřídních škol, byly oblíbené a v krabici jsme pak
měli mnoho příspěvků. Naopak úkoly, ve kterých se muselo číst a shánět informace, byly
nejméně oblíbené a dokonce se stalo, že se nevyskytla žádná odpověď. Jednalo se o otázky:
Vyfotografuj památný strom, napiš o vodstvu Malé Morávky.
Nejvíce se do této soutěže zapojili tito žáci: Veronika Rokosová,
1.r., Jiří Pospíšil, 4.r., Sabina Chocholatá, Miriam Vajdíková a
Karla Švédová – všechny 5.ročník.
Na závěrečném hodnocení dostali výše jmenovaní odměnu. I
ostatní, kteří více či méně přispěli svou iniciativou, obdrželi malou
pozornost. Musím i poznamenat, že čtyři žáci nespolupracovali
vůbec. Jsem ráda, že se do tohoto projektu zapojili i rodiče a
prarodiče, kteří pomáhali při výrobě vodních mlýnků, při
občerstvení na setkání malotřídek nebo pomáhali splnit zadané
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úkoly. Patří jim velké díky. V příštím školním roce budeme nadále v soutěži pokračovat.
Těšíme se na spolupráci žáků a rodičů a na práce našich dětí.
Mgr. Zuzana Zechová
učitelka základní školy

Sbírali jsme tříděný papír

Ve sběrovém týdnu každého půl roku žáci naší školy ve spolupráci s rodiči
přinášeli tříděný papír do sběru. V tomto školním roce jsme nasbírali celkem
2 199 kilogramů. V červnu jsme naplnili přistavený kontejner a získali jsme
pro školu peníze, které použijeme na odměny žáků. Tři žáci, kteří nasbírali
nejvíce, byli oceněni diplomem a drobnými dárky v pořadí: 1. Jiří Pospíšil, 2. Jana
Havlíková, 3. Petra Horská. Dalších patnáct žáků, kteří se na sběru podíleli, obdrželo malý
upomínkový předmět.
Bc. Růžena Urbanová
učitelka základní školy

Rozloučili jsme se s páťáky

Poslední společné chvíle si naši páťáci užili na výletě, aby mnozí poprvé zhlédli 3D film
Velké podmořské dobrodružství. Pak nadešel čas loučení. Na zahradní slavnosti se s nimi den
před vysvědčením sešli jejich mladší spolužáci, všichni školní dospěláci a starosta obce.
Společně s třídní učitelkou a ředitelkou školy je dekorovali šerpou a
popřáli hodně štěstí a úspěchů v nové škole. A kampak mají děti
z Morávky namířeno? Všichni zvolili Rýmařov: Radim Cejnek, Petra
Horská, Erik Kotlár a Miriam Vajdíková se vydali na základní školu,
zatímco Sabina Chocholatá, Libor Onderka a Karla Švédová budou
pokračovat na osmiletém gymnáziu. Hezké chvíle strávené v naší
základní škole jim budou připomínat fotografie ze školních akcí. Ještě
jednou jim přejeme mnoho školních úspěchů a aby se v novém prostředí
rychle adaptovali.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy

Předškoláci
se
s mateřskou školou

loučili

Ve středu 23. června
se
konal
v naší
mateřské
škole
slavnostní obřad, kterým se děti
předškolního věku loučily se svou školkou.
Tato malá „promoce“ završila pro devět
našich předškoláků jednu důležitou etapu
jejich dětství. Samotný akt má již tradičně
svůj řád. Přítomným, zejména rodičům, se
děti představily, zazpívaly, odpovídaly na
otázky, které si vytáhly z klobouku a
posléze je paní učitelka pokropila „školní“
vodou. Ceremoniál vyvrcholil šerpováním
dětí s nápisem „Ahoj školko“ a nasazením
absolventské čepice.
Děti obdržely drobné dárky, knížku a pohádkové vysvědčení s jedničkou. S přáním mnoho
radosti a úspěchů dětí po prázdninách v první třídě opravdové školy ukončila ředitelka Iveta
Vlčková první část loučení s předškoláky.
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Ke druhé části jsme obdrželi následující informaci: „Každá školka má svůj konec, jako měla
začátek a co už nám jednou skončí, nelze vrátit nazpátek. Je to pravda hepčí, i když máme
školku rádi, prázdniny jsou lepší. Každá školka má svůj konec, i ten dnešní je tady. Ahoj
školko nashledanou, nazdar, tě pic, adie!“ Tak těmito slovy se loučili předškoláci s naší
mateřskou školou při slavnostním předávání vysvědčení a po té se těšili na podvečerní a
večerní dobrodružství, které pro ně připravili paní učitelky a manželé Podrazilovi.
V odpoledních hodinách jsme odjeli na
chatu U Vlastíka, kde na nás čekalo sladké
překvapení (amolety dle vlastního přání) a
krásně připravené občerstvení. Když se děti
posilnily,
soutěžily
v nejrůznějších
sportovních disciplínách, hrály si na hřišti,
střílely z luku, kuly pikle ve stanu, hrály
pohybové hry a hlavně se dobře bavily. To
už jim samozřejmě vyhládlo, ale špekáčky
v batůžcích všechno zachránily. Paní Leona
Podrazilová
nám
nakrájela
k této
pochoutce také čerstvou zeleninu a ovoce,
nabídla nám několik druhů nápojů a tak děti si připadaly jako na opravdové hostině. Pak děti
manželům – hostitelům poděkovaly, rozloučily se a pěšky z horního konce obce jsme se
vypravili do naší mateřské školy. Ale to
nebyl ještě konec naší akce. Chvíli jsme si
odpočinuli, a když se začalo stmívat,
vypravili jsme se na dobrodružnou cestu
kaštanovou alejí. Tam už to nebyla legrace.
Ve tmě na nás čekalo tolik „zvířátek“, že
jsme se až trošku báli. Naštěstí vše dobře
dopadlo, zvířátka nás jen chtěla pozdravit a
tak jsme v pořádku dorazili do školky,
vyčistili zoubky a hupsli do postýlek.
Pohádka uspala všechny za chviličku a děti
spaly spokojeně jako doma.
Moc děkuji manželům Podrazilovým za
velmi příjemné zázemí a pohostinnost, paní učitelce za svůj čas věnovaný nad rámec svých
pracovních povinností, panu Tomáši Cejnkovi za dopravu na chatu a všem maminkám za
buchty, koláče, roládu a ovoce, které dětem na tuto akci připravily. „Tak nastávající školáci,
hodně štěstí a pohody nejen ve škole, ale v celém životě, který máte před sebou“.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Zveme vás na borůvkové hodování
„Všem srdečné pozvání, váš mlsný jazýček si přijde na své“ – tímto
oslovením na plakátech zvou chata Myšák, chata Kopřivná, restaurace U
Kovárny a penzion Pohoda v Malé Morávce a penzion U Bohouše v Karlově pod Pradědem
na tradiční a oblíbené borůvkové hody, které ve spolupráci s Obcí Malá Morávka pořádají ve
dnech 21. a 22. srpna 2010.
V nabídce borůvkových jídel a specialit nebudou chybět palačinky, knedlíky, bublanina,
buchty, koláče, koktejly, poháry, štrůdl, zmrzlina, pivo a další – to vše samozřejmě borůvkové.
Doprovodné zábavné programy chystají na chatě Myšák – kolotoče, skákací hrad a střelnice,
na chatě Kopřivná – koloběžky, soutěže pro děti a dospělé a snad některá zařízení budou
pořádat i atraktivní soutěže v pojídání palačinek či knedlíků.
Buďte všichni vítáni na hodech modrého zlata našich jesenických hor!

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 11

Pozvánka na soutěž hasičských družstev
Sbor dobrovolných hasičů v Malé Morávce zve všechny příznivce a přátele
požárního sportu na soutěž hasičských družstev v požárním útoku - „7.
ročník Memoriálu Jiřího Hudáka“, která se koná v sobotu 21. srpna 2010
od deseti hodin na fotbalovém hřišti.
Případná změna vyhrazena.

Po nákladné rekonstrukci víceúčelové
hřiště s umělou trávou již slouží svému
účelu

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2010 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Jana Gajdošová – 71 let, Anna Kulhavá a František Valenta – 74 let,
Kateřina Motešická – 78 let, Ludmila Totková a Anna Feretová – 81 let, Eva
Sázavská – 82 let, Zdena Barnetová – 84 let.

„Půlkulatá výročí“
Alena Buchtová, Mgr. Alena Lišková, Věra Křivánková, Jarmila Pišlová,
Růžena Barnetová a Alena Kurfürstová – všechny 55 let, Růžena Čelanská – 85
let.

„Kulatá výročí“
Oskar Böhm – 50 let, Valerie Oškerová, Jaroslav Chytil, Zdeněk Pavelka a Lotka
Magdziaková – všichni 60 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.
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.

Rozloučili jsme se
Dne 30. dubna 2010 zemřel ve věku 57 let náš občan, pan Jindřich Noss.
Rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém rodinném kruhu.
Čest jeho památce.
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SPORTOVNÍ INFORMACE
Skončila fotbalová sezona
O třetí červnové sobotě skončily fotbalové soutěže ročníku 2009 – 2010, ve kterých
startovala tři družstva oddílu FC Kovárna Malá Morávka.
Tým mužů „A“ v posledním utkání zakončil své učinkování v okresním přeboru domácím
vítězstvím nad Zátorem v poměru 4:2. Počátek jarní sezony se však mužstvu nevydařil, neboť
v šesti úvodních zápasech nezískal ani bod. V druhé polovině soutěže došlo
k výraznému zlepšení hry našeho celku i přístupu hráčů v jednotlivých
utkáních a tím také k odvrácení případného sestupu do nižší soutěže.
V posledních sedmi zápasech to byly tři výhry, dvě remízy a dvě prohraná
utkání, vždy jen o jeden gól. Celkové umístění na jedenácté příčce však není
příliš lichotivé. Lze doufat, že nový ročník soutěže, který začíná
mistrovskými zápasy v srpnu, bude pro moráveckou kopanou úspěšnější
než ten právě skončený.
Družstvo mužů „B“, které startovalo ve IV. třídě skupině B, je celek složený z mladých i
nadějných hráčů, kteří by měli podle své výkonnosti doplňovat svůj mateřský tým „A“.
Hráčům tohoto družstva nelze upřít snahu i bojovnost, ale jejich hra postrádá lepší sehranost,
taktiku a také neukvapené využívání střeleckých šancí. Tomu také odpovídaly výsledky zápasů
a umístění v dolní části tabulky. Je důležité, že tento mladý kádr hráčů dostal
příležitost k získání zkušeností s perspektivou dalšího výkonnostního vzestupu.
Celek starší přípravky, který postrádal větší hráčskou základnu, odváděl
v uplynulé sezoně na hřišti snaživý výkon, ale to nestačilo na zkušenější a
vyzrálejší družstva. Z počtu osmnácti sehraných zápasů se hráči radovali
z vítězství pouze ve třech utkáních, proto umístění (třetí příčka od konce
tabulky) odpovídá současným schopnostem i možnostem tohoto moráveckého
fotbalového potěru.
V srpnu začíná nový ročník fotbalových soutěží našich družstev, na jejichž
utkání zveme všechny příznivce a fanoušky kopané. „Sportu zdar, fotbalu
zvlášť.“

Okresní přebor - muži

Družstvo A
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IV. třída, sk. B - muži

Družstvo B

Loňské prvenství obhájili
Lehká atletika byla na pořadu dne 24. června 2010 na hřišti Základní školy v Malé
Morávce. V rámci dlouhodobé spolupráce se sousedními malotřídními školami naše základní
škola byla pořadatelem lehkoatletického trojboje a čtyřboje žáků. Na startu závodů se sešlo
39 závodníků Malé Morávky (21) a Karlovy
Studánky (18). Závodilo se v disciplínách: trojboj –
běh na 50 m, skok daleký a hod kriketovým
míčkem, čtyřboj byl doplněn o běh na 800 metrů.
Jednotlivé výkony závodníků se hodnotily podle
bodových tabulek pro Dětský odznak zdatnosti.
Nejlepší na stupních vítězů obdrželi medaile,
diplomy a drobnou odměnu. Vítězný pohár získala
Základní škola v Malé Morávce, neboť v průměru
na jednoho žáka získala nejvíce bodů a tak
obhájila loňské prvenství.
Výsledky závodů:
I.kat.- chlapci 1.a 2.r.: 1.Václav Švéda
M.M.,2.David Tichý, 3.Vilém Zahrádka – oba KS
Nejlepší dívky – 5. ročník
II.kat.- chlapci 3.a 4.r.: 1.Michal
Motúz
MM,
2.Miroslav
Dvořák,3.Lukáš Sivulka-oba KS
III.kat.-chlapci:
5.r.:
1.Erik
Kotlár MM, 2.Josef Opletal KS,
3.Radim Cejnek MM
I.kat.-dívky 1.a 2.r.: 1.Nina
Reichlová KS,2.Marie Šulcová,
3.Veronika Stuchlová –obě MM
II.kat.-dívky 3.a 4.r.:1.Adéla
Chudová,2.Magd.Kunstová –obě
KS,3.Nikol Zapletalová MM
III.kat.-5.r.:
1.Sabina
Chocholatá, 2.Petra Horská,
3.Karla Švédová – všechny MM
ZŠ Malá Morávka
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PRO VOLNOU CHVÍLI
Děti si
svůj
svátek užily
Nejen zábava, ale i sportovní
výkony byly hlavní programovou
náplní Dne dětí v obci. „Buď fit“,
takové bylo letošní téma dětského
dne, který se v sobotu 29. května již
počtvrté konal v místním parku.
Tentokrát děti měly příležitost zapojit se do deseti sportovních soutěží, ať už to byla střelba na
branku, trefování se do kuželek, závody na chůdách, překážková dráha, slalom na
koloběžkách, skákání v pytlích, soutěž „Hledej po hmatu“ a jiné. A když se dětem podařilo za
splněné úkoly vyplnit všechna bílá pole barevnými odstíny na papírovém fotbalovém míči, po
právu získaly zaslouženou odměnu balíček sladkostí. Dalšími radovánkami pro děti byly
vydovádění se na skákacím hradu, opékání špekáčků, tančení na diskotékovou hudbu a
pochutnání na cukrové vatě. Vyvrcholením celého odpoledně bylo kácení máje, které
připravili naši obětaví hasiči. I zde byla připravena jedna soutěž v běhu na cíl pro dospělé.
Děkuji všem organizátorům, kteří pro děti k jejich svátku připravili toto zábavné odpoledne,
a to: Mateřské a základní škole v Malé
Morávce, místnímu Sboru dobrovolných
hasičů, Obci Malá Morávka i dobrovolným
pomocníkům z řad našich občanů. Počasí se
nad námi slitovalo a vyšel nám opravdu
jediný den bez kapek, když v průběhu
předcházejících několika týdnů neustále
pršelo. Děkuji také našim sponzorům, kteří
jsou pro nás hned několikrát v roce milou
oporou. Finančními a věcnými dary nás
podpořili:
Miroslava
Tomancová
–
Potraviny TOMI, Petr Haničák – Klempířství Haničák, Martin Šišma – restaurace „U
Kovárny“, MUDr. Norbert Rotter – Malá Morávka, PaedDr. Petr Houser – TC Praděd Malá
Morávka, Marian Křivánek – penzion Myšák, Martin Starý – mrazírny Everest, Robert
Sivulka – Vrtal s.r.o., Anna Lesáková – penzion Rela a Obec Malá Morávka.
A vy děti, nezapomeňte protáhnout svá těla častěji, třeba jen tak z příjemného prožitku.
Prázdniny, které vám začínají, jsou přímo k tomu určené.
Iveta Vlčková
za kulturní komisi obce

Víly a skřítci otevírali studánku
Kouzlo studánek je věčné, neboť voda je vzácný dar přírody a zdroj života na
naší planetě. To si zřejmě naši předkové uvědomovali po staletí a proto zejména
v období svatodušních svátků – letnic tradičně otevírali studánky. Tento starý pohanský lidový
zvyk před osmi lety zapustil své kořeny i v naší obci, a to především iniciativě bývalého
sdružení Země děda Praděda, kterou následně v dalších letech propagují a organizují
morávecká základní a mateřská škola.
Tak i letos, za krásného slunečního počasí, ve čtvrtek 10. června po patnácté hodině zamířil
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od základní školy pestrý průvod pohádkových
skřítků a víl k lesní studánce u Bělokamenného
potoka v horní části obce. V tomto lesnatém
prostředí děti mateřské a základní školy, jako
lesní skřítkové a pohádkové víly, svým pěkným
pásmem písniček, říkanek a tanečků symbolicky
otevřely tuto jesenickou studánku. Pak děti
nabraly do džbánků a skleniček jiskřivou čirou
vodu ze studánky, aby ji ochutnali a s ní se
osvěžili všichni návštěvníci této slavnosti.
Dětem a jejich učitelkám náleží poděkování za
uspořádání této milé akce.

Karlov žil slavností
letního slunovratu
Keltské slavnosti vítání letního
slunovratu, které po tři dny 18. až 20.
června probíhaly v Karlově pod
Pradědem, se staly dostaveníčkem
několika stovek návštěvníků. Tato
hojně navštívená atraktivní akce
s bohatým a pestrým programem se
vydařila. Byla to v radostné atmosféře
zábava se vším všudy.
Již v pátek U Ostřížka, v penzionu
Antonie, v Hospůdce ve Srubu a na chatě Edison se uskutečnily odborné přednášky o keltské
literatuře, o mytologii stromů, vše o dýmkách a nechyběla keltská čarodějka. Večer pak na
různých místech koncertovaly folk a country kapela Kentaur, keltská hudba Kelt Grass Band
a cimbálovka Ischias. Za krásného slunečného počasí o hlavním programu v sobotu
probíhala po celý den dobová tržnice s mnoha prodejními stánky, ukázkami lidových řemesel
– kováři, řezbáři, sedlář, paličkování, runová věštírna a další. K tomu všemu řada atrakcí,
jako např. projížďky na koních, střelnice z luku a kuší, tábor vojenské jednotky, malování na
tvář a vystoupení několika hudebních skupin a krojovaných tanečních souborů. O bohaté
rozmanité občerstvení bylo náležitě postaráno. Gurmáni i mlsouni si mohli pochutnat na
masíčku z opékaného selete, na bramborácích, pečených pstruzích, makrelách, grilovaných
pokrmech a dalších specialitách i sladkostech, jako např. na pravém tureckém medu. Pro
naplnění normy pitného režimu si štamgasti neodpustili kvasnicové pivo, či lahvinku
borůvkového likéru, medoviny, štamprli pravé slivovice a dalších nápojů i nealkoholických.
Sobotní programové menu večer zakončil pochodňový a lampionový průvod, ohňová show a
vystoupení hudebních kapel. V neděli slavnost pokračovala v duchu sobotního programu.
Keltské slavnosti (v loňském roce měly nultý ročník), pořádané v krásném prostředí lesní
scenérie Karlova pod Pradědem, jistě splnily očekávání jejich účastníků i pořadatelů. O jejich
úspěšný průběh, organizaci a obsahovou atraktivnost se především zasloužily Agentura Petr
Schäfer a přátelé Karlova spolu s výše uvedenými rekreačními zařízeními ve spolupráci
s obcemi Malá Morávka, Dolní Moravice a Rudná pod Pradědem. Byl jsem mile překvapen,
co všechno dokázali pořadatelé této akce připravit a zorganizovat pro spokojenost
návštěvníků. Proto dík Vám všem, kteří jste se na této ojedinělé slavnosti podíleli. Budeme se
těšit na její tradiční pořádání v dalších letech.
Jaroslav Ringl
Zpravodaj vychází 1.7.2010, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.8.2010.
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