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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

·
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·

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
konaném 31. března 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 – dotace od KÚ Moravskoslezského
kraje v částce 125 180 Kč bude využita na výdajovou část
služeb týkajících se veřejného prostranství. Daň z příjmu právnických osob 539 200 Kč se
vnitřním dokladem na straně výdajové účtuje zpětně jako daň z právnických osob.
Prodej pozemků:
a/ parc.číslo 1398/5 – studna o výměře 2m2, cena 200 Kč/m2
Kupující: Josef Vavrla, Opava.
b/ parc. číslo 1648 – ostatní plocha o výměře 351 m2, cena 200 Kč/m2
Kupující: Ing. Zdeněk Přidal, Nezamyslice.
c/ parc. číslo 498/5 – zahrada o výměře 568 m2, cena 200 Kč/m2
Kupující: manželé Libuše a Miroslav Šišmovi, Hnojice.
d/ parc. číslo 213/3 – zřízení věcného břemene na pozemku (zasněžovací potrubí)
Žadatel: SKI areál Kopřivná, a.s.
e/ parc. číslo 213/3 o výměře 629 m2 za cenu 200 Kč/m2
Kupující: Petr Kern, Opava. Uvedení kupující hradí náklady na převod pozemků.
Prodej pěti bytových jednotek v domě čp. 40 na pozemku stavebním číslo 344 dle jejich
rozdělení, ocenění znaleckým posudkem a podle zásad o prodeji obecních bytů (za 40%
odhadní ceny). Ceny bytů podle rozlohy se pohybují od 92 do 156 tisíc korun.
Bezúplatný převod požárního vozidla z majetku Moravskoslezského kraje – speciální
motorové požární vozidlo DA 8 AVIA, rok pořízení 1999 (459 272 Kč) pro místní
hasič.sbor.
a/ Změnu v účtování u příspěvkových organizací – zjednodušené účtování
b/ Změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací (zákon číslo 250/2000 Sb.)
- přijetí darů účelově neurčené a určené
- přijetí veškerých oběžných aktiv na činnost příspěvkových organizací
Přijetí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 682 254 Kč na zřízení
bezdrátového rozhlasu v obci, který bude realizován v tomto roce.
Převod pozemků parc. čísel 509/4, 509/5 a stavební 648 (pozemky pod stavbou ČOV).jedná se o majetkové vypořádání pozemků dosud ve správě Lesy ČR.s.p. LS Janovice.
Spoluúčast obce na projektu Společnosti přátel Muzea Kapličkový vrch – prominutí 10%
z dotace 380 000 Kč za podmínky, že v případě ukončení činnosti „Společnosti“ nebo
snaze o převedení pořízeného majetku na třetí osobu, majetek pořízený z dotace přejde
na obec.
Přijetí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na dobu
od 1. dubna do 30. října 2010, na které bude přijato pět pracovníků.
Smlouvu o bezúročné půjčce obce Sdružení Rýmařovska,o.p.s. ve výši 399 250 korun
za účelem vybudování naučné stezky – projektu propojení Muzea v Karlovicích a Muzea
v Malé Morávce za podmínky, že obci bude vrácena nejpozději do 31.1.2011 bez spoluúčasti ve výši 25 050 korun.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
· Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska, zprávu o přezkoumání
hospodaření, rozpočet na rok 2010 a revizní zprávu.
· Zprávu o soudním sporu obce se Státním fondem životního
prostředí (viz dále článek)
· Zprávu o stavu účtu obce u Finančního úřadu Bruntál –
splátka dluhu obce 3 525 000 Kč (splátkový kalendář: rok
2010 – 1 750 000 Kč, rok 2011 – 1 775 000 Kč).
· Zastupitelstvo pověřilo starostu obce ke zveřejnění záměru výstavby veřejně prospěšných
staveb a zařízení na obecních pozemcích, které by řešily volnočasové aktivity návštěvníků.

Příznivá zpráva pro obec
V nedávné době Obec Malá Morávka byla prostřednictvím některých medií odsouzena
téměř k hospodářskému úpadku a krachu. Podle autorů novinových článků byla před třemi
roky nejvíce zadluženou obcí v České republice, když její dluh včetně penále údajně
dosahoval horentní částku přes dvě stě milionů korun.
Celá záležitost byla od roku 2006 řešena v soudním sporu mezi obcí a Státním fondem
životního prostředí, o které na posledním veřejném zasedání obecního zastupitelstva starosta
obce Ondřej Holub podal následující informaci: „Státní fond životního prostředí (dále SFŽP)
žaloval Obec Malou Morávku o úhradu dluhů vyplývajících ze smlouvy o půjčce uzavřené dne
29.7.1994 a dalších smluv za účelem stavby čistírny odpadních vod a kanalizace. Závazky,
které po obci SFŽP na základě v minulosti uzavřených smluv nárokoval, se v dnešní době
pohybovaly již okolo tří set milionů korun.
Okresní soud v Bruntále se v roce 2006 žalobou SFŽP zabýval a rozhodl, že vztah obce
a SFŽP – potažmo státního rozpočtu, je v této věci oprávněn řešit Finanční úřad Bruntál
(dále FÚ), nikoliv soud. FÚ Bruntál na základě porušení rozpočtové kázně a dalších
ustanovení vyplývajících ze smluv vyměřil Obci Malá Morávka splátkové kalendáře na léta
2006 až 2011 v celkové částce 34 214 748 korun. SFŽP se proti tomuto postupu a rozhodnutí
soudu odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, který 5.3.2007 potvrdil rozhodnutí Okresního
soudu v Bruntále, že má celou věc řešit FÚ Bruntál. SFŽP využil další možnost opravného
prostředku proti rozhodnutí Krajského soudu a podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který
rozhodl o zamítnutí dovolání. Toto rozhodnutí nabylo právní mocí dne 22.2.2010 a potvrdilo
rozhodnutí Okresního soudu v Bruntále, že dluh Obce Malá Morávka vůči státnímu rozpočtu
je oprávněn vymáhat FÚ Bruntál. Ten také obci již všechny splátky vyměřil a žádné jiné
nebude nárokovat. Na základě těchto skutečností lze považovat soudní spor
se SFŽP za ukončený. Z toho důvodu je na místě požádat SFŽP
o vymazání zástav obecního majetku, kterými byly zajištěny stavby ČOV
a kanalizace v letech 1994 až 1995.“
K této pozitivní zprávě nutno dodat, že současné obecní
zastupitelstvo odpovědně přistupovalo ke splácení dluhu obce.
V letech 2006 až 2009 to byla částka 30 689 748 korun a podle
splátkového kalendáře na léta 2010 a 2011 zbývá k vymazání dluhu
3 525 000 korun.

Z HISTORIE RODINY ASCHEROVY
(1. část)
V dávné minulosti jedna z rodin žijících v Malé Morávce byla rodina Ascherova. Její
historii je možno sledovat už od počátku 17. století, neboť prakticky všichni její příslušníci
jsou svázáni s těžbou železných rud, případně s těžbou dřeva.
Nejstarší zmínkou o příslušníku rodiny Ascherovy je výnos velmistra Řádu německých rytířů
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Karla Habsburského, adresovaný lesnímu správci Lamprechtu Ascherovi v Malé Morávce
(Klein - Mohrau) z 11. ledna 1624. Za služby mu byl ponechán
do dědictví výslužný dům (Proviandthauss) spolu se dvěma díly
louky a pole. Stalo se tak pravděpodobně na žádost samotného
Aschera a svědčí to o službě, kterou na místě vykonával již delší
dobu.
Urbář bruntálského panství se v roce 1662 zmiňuje o Georgu
Ascherovi, který žil na Morgenlandu (místní část Malé
Morávky), je povinen každoročně, vždy na sv. Jiřího, platit třicet
grošů. Martin Ascher bude platit dva tolary za dva provazce
akru na pozemku ročně. V květnu 1676 platí Eliass Ascher čtyři
zlaté a šest haléřů ročně, Georg Ascher šest zlatých a Tobias Ascher šest zlatých. Dá se tedy
domyslet, že se jedná o potomky lesního Lamprechta, se vší pravděpodobností bratry. Martin
a Eliáš byli v tu dobu usazeni v Malé Morávce.
V roce 1770 je zmiňován jakýsi Anton Ascher, člen horní správy a těžař z Karlovy
Studánky, což pravděpodobně souvisí se zakládáním nových hutí na řádovém panství. O devět
let později umírá na čp. 6 Dominikus Ascher, vlastník domu čp.47. V jeho závěti byl i dům
čp. 48 a pole a louky na východních svazích Malé Morávky někde pod Trampusbergem, tedy
opět na Morgenlandu. Samotné stavení čp.6, stojící jako dominanta jedné z pastvin u Nového
Karlova (Neu Karlsdorf – Karlov), však vlastnil (syn?) Joseph Ascher. Snad to byl vodní
mlýn blíže neurčité funkce.
Pole v bezprostřední blízkosti Dominikových pastvin vlastnil Franz Ascher (čp.135 a 143 –
oba domy zanikly na Morgenlandu), který měl pozemky i na Podlesí (Wiedergrün). Syn nebo
pouhý dědic Franze Aschera byl Johanes (Johann) Ascher, který okolo roku 1788
provozoval na čp.58 dědičnou kosárnu (jeden z domů naproti školy), ale který žil později
na čp.135. Johann Georg Ascher vlastnil i dům čp.57 (dnes tzv. Bílý dům naproti školy)
a mimo tyto nemovitosti hospodařil ještě na rozsáhlých pozemcích. Pozemky pod Petrovy
kameny patřily v té době ještě dalšímu Ascherovi – Georgu.
Rozvětvená rodina Ascherů se hornické činnosti věnovala i nadále. Michel Ascher byl
od mládí zaměstnán na dílech v prostoru Javorového vrchu (Urlichberg), koncem 18. století
se osamostatnil a stal se štajgrem na dole Všech svatých. Po jeho smrti v roce 1807 se stal
dědicem jeho syn Kornelius Ascher, taktéž člen horní správy zdejších dolů. Jeho místo
později zaujal i jeho syn (narozen roku 1823) Adam Ascher. Rodina žila na čp. 88, uváděna
tu je v roce 1820.
V březnu 1820 je dům čp.6 stále psán na Josepha Ascher, Franz Ascher má čp.8 a 138.
Na čp.47 žil syn Dominika Ascher st.,Dominik. Domy čp.57, 58 a 135 vlastnil Johann
Ascher a v domě čp.12 bydlela Rosalie Ascherová (dům zanikl - stával nad železniční tratí
u odbočky na Novou Rudnou a u podjezdu). Dokončení příště.
Mgr. Igor Hornišer

INFORMACE
V květnu půjdeme k volebním urnám
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se letos konají ve dnech
28. a 29. května 2010. V naší obci se uskuteční ve volebním
okrsku číslo 1 Malá Morávka (volební místnost v klubu Ferrum
Form) a ve volebním okrsku číslo 2 v Karlově pod Pradědem
(volební místnost v ubytovně Jitřenka).
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 28. října od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
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Připomínáme občanům – voličům, aby si zkontrolovali platnost občanského průkazu nebo
cestovního pasu, kterým prokáží ve volební místnosti svou totožnost a státní občanství České
republiky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad nebo
okrskovou volební komisi, aby ve dnech voleb mohl hlasovat mimo volební místnost – doma.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Voliči, který se rozhodne volit mimo své
bydliště, vydá obecní úřad na jeho žádost do 21. května volební průkaz.
Způsob hlasování: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po obdržení úřední
obálky, popřípadě hlasovacích lístků, volič musí vstoupit do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na
hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může (nebo nemusí) zakroužkováním
pořadového čísla kandidáta (počet bude upřesněn v pokynech) vyznačit, kterému z kandidátů
dává přednost. Přednost se vyznačuje jen kroužkem pořadového čísla kandidáta, k jinému
označení, např. podtržením jména kandidáta, se při sčítání nepřihlíží. Pokud bude na
hlasovacím lístku zakroužkováno více kandidátů než stanoví předpis, k přednostním hlasům se
nepřihlíží a takový hlas se počítá pouze ve prospěch strany, hnutí nebo koalice. Neplatné jsou
hlasovací lístky, které jsou přetržené, nejsou vloženy do úřední obálky a je-li v obálce více
hlasovacích lístků než jeden. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv.
O
přízeň
voličů
v květnových
parlamentních
volbách
v Moravskoslezském kraji se bude ucházet osmnáct politických stran
a politických uskupení. Bližší informace o volbách, způsobu
hlasování a hlasovací lístky obdrží všichni voliči v obálce a to
nejméně tři dny před konáním voleb. Výsledky voleb budou
zveřejněny na úřední desce obecního úřadu a v červencovém
vydání Moráveckého zpravodaje.

Obec hledá investora pro podnikatelský záměr
Obec Malá Morávka má zájem nabídnout pozemky v jejím vlastnictví
za účelem realizace podnikatelského záměru a vyzývá tímto případné investory,
aby předložili své návrhy na využití těchto pozemků. Pozemky tvoří dvě
ucelené lokality, přičemž první o výměře 7 048 m2 (louka od křižovatky
směrem k Schindlerově stodole) a druhá lokalita o výměře 39 426 m2 (od
dolní části tábořiště v Karlově směrem k bytovému domu čp. 248).
Obec má zájem tyto pozemky využít pro realizaci staveb, které budou nabízet
zázemí a turistickou infrastrukturu pro návštěvníky obce. Obec v minulosti zpracovala studie
pro výstavbu veřejně prospěšných staveb v těchto lokalitách, které budou případnému zájemci
poskytnuty po jejich vyžádání na Obecním úřadě v Malé Morávce.
Předložené návrhy musí být v souladu s územním plánem Obce Malá Morávka. Majetkové
vypořádání pozemků (prodej, pronájem) bude předmětem jednání, kdy bude záležet na druhu
stavby a předmětu podnikání. Z těchto důvodů jej tato nabídka pozemků neřeší.
V předloženém návrhu je třeba uvést:
1. Název a adresu investora, příp. osobu zmocněnou za zájemce právně jednat, tel,fax,e-mail
2. Předběžný termín realizace podnikatelského záměru a předpokládaná výše investice
3. Vyjádření zda bude mít investor zájem o odkup pozemků anebo pronájem, případně jiný
návrh majetkového vypořádání pozemků
4. Způsob budoucího provozu a využití zrealizovaných staveb
5. Studii navrhované zástavby v dané lokalitě
Obálka s návrhem bude označena v levém horním rohu : “Návrh – Podnikatelský záměr“
Adresa pro podání návrhu: Obecní úřad Malá Morávka, 793 36 Malá Morávka 55
Osobní podání : Podatelna Obecního úřadu v Malé Morávce, denně od 8.00 do 14.00 hod.

MORÁVECKÝ

STRANA 6

ZPRAVODAJ

Nabídky lze podávat v průběhu celého letošního roku, avšak nejlépe do 30.června.2010,
jelikož po tomto termínu by mělo proběhnout první jednání obecního zastupitelstva o využití
předmětných pozemků.

Záměr obce prodeje nemovitosti
Obec Malá Morávka jako vlastník objektu čp. 128, který se nachází
na pozemku parcely číslo stavební 120 v k.ú. Horní Václavov,
vyhlašuje záměr prodeje tohoto domu včetně stavebního pozemku
o výměře 2 558 m2. Nejnižší podání nabídky podle znaleckého posudku
je stanovena částkou 298 230 korun
Termín pro podání nabídek do 15.5.2010. Další informace
na tel.:554273095, 554273225.

Tvorba Integrovaného plánu rozvoje území
v oblasti cestovního ruchu
v obcích Karlova Studánka a Malá Morávka
Obec Malá Morávka je zapojena do tvorby Integrovaného plánu rozvoje území v oblasti
cestovního ruchu (dále IPRÚ). V současné době probíhá zpracování tohoto koncepčního
dokumentu, na základě kterého bude alokována do území dotační částka 150 milionů korun
z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
Vize: Ekonomicky prosperující lokalita nabízející aktivní využití volného času, jak pro domácí
tak zahraniční návštěvníky (rodina s dětmi a senioři) založená na čistém životním prostředí
a komplexnosti služeb.
Cíle: Zlepšit spolupráci v cestovním ruchu s hlavními aktéry – Vybudovat zázemí
pro volnočasové aktivity – Vytvořit moderní centrální marketingové a komunikační
nástroje – Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pěších stezek a cyklostezek – Zlepšit
vnitřní dopravní infrastrukturu – Zkvalitnit zázemí pro kulturní vyžití – Zkvalitnit
standard ubytovacích zařízení.
Vážení občané a případní zájemci, obracíme se na Vás s možností zapojení
se do tvorby IPRÚ prostřednictvím návrhu konkrétních projektů, které přispějí
k naplnění vize a cílů. Identifikované projekty mohou být po schválení řídícím
orgánem IPRÚ předkládány jako žádosti o dotace v rámci výzev Regionál.
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
V případě, že máte zájem zapojit se do Integrovaného plánu a navrhnout
konkrétní
projekt,
obraťte
se
na
Mgr.
Magdalénu
Sikorovou
(e-mail:
magdalena.sikorova@profaktum.cz, tel. 733 122 527) ze společnosti Profaktum, s.r.o., která
je zpracovatelem IPRÚ.

NAŠE

PRÁVNÍ

PORADNA

Nový trestní zákon – 1.část
Půjde o přelom nebo rovnou o revoluci v trestním právu? Nový trestní zákon, který nabyl
účinnosti 1.1.2010 a zcela nahradil dosavadní více než čtyřicet let starý „totalitní“ trestní
zákon takové ambice rozhodně má.
Nový trestní zákon, zveřejněný se Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb., je považován
za jeden z nejvýznamnějších úspěchů trestní legislativy posledních let a zásadním způsobem
mění a modernizuje české trestní právo. Například hned začátkem roku jsme mohli
zaregistrovat první změny v podobě propouštění některých odsouzených z výkonu trestu
odnětí svobody. Nešlo však o hromadnou amnestii, ale o propouštění těch osob, které byly
odsouzeny za činy, které nyní již nejsou trestné nebo u nichž došlo ke zkrácení možné výměry
trestu.
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Od ledna kupříkladu již není trestným činem řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění, ale pouze přestupkem.
Nový trestní zákoník zavádí spoustu dalších více či méně významných novinek,
přičemž tento článek přináší v pěti bodech výčet těch nejvýznamnějších nebo
nejzajímavějších.
1. Systematické změny
Zjednodušeně lze říci, že nový trestní zákoník klade logicky větší důraz na ochranu života,
majetku a dalších individuálních práv osob, které staví před zájmy společnosti a státu. To se
projevuje právě v systematice zákona, kde jsou na rozdíl od starého trestního zákona na první
místo řazeny trestné činy proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti a rodině a dětem.
Nově dále dochází ke kategorizaci trestných činů podle závažnosti na zločiny a přečiny
(dosud nebylo žádné rozdělení). Přečinem se rozumí všechny nedbalostní trestné činy a další
méně závažné úmyslné trestné činy s trestní sazbou do pěti let. Ostatní trestní činy jsou
považovány za zločiny. Jde o snahu nejen pojmově oddělit závažné trestné činy od těch méně
závažnějších, ale také rozšířit prostor pro uplatnění různých trestních sankcí a odklonů
trestního řízení. U přečinů bude převažovat alternativní řešení trestů a zrychlené formy řízení.
2. Trestní odpovědnost zůstává od 15 let
V souvislosti se snížením věkové hranice trestní odpovědnosti se mezi
odbornou i laickou veřejností vedlo mnoho diskusí a šlo asi o jeden
z nejdiskutovanějších návrhů po celou dobu projednávání nového trestního
zákoníku. Zřejmě každý z nás si udělal na věc svůj názor, přičemž cílem
snížení věkové hranice bylo umožnit účinnější postih dětských zločinců.
Proti snižování věkové hranice se však vyslovila i řada kritiků napadající
především uspíšení sexuálního života mládeže. Nakonec však byla zachována
stávající věková hranice trestní odpovědnosti od patnácti let. Tímto však
debaty o této problematice neutichly, a proto ministryně spravedlnosti Daniela
Kolářová přislíbila podporu zahájení nové a hlubší diskuse o věkové hranici
trestní odpovědnosti.
3. Nové trestní činy
Trestní zákoník zavádí mnoho nových skutkových podstat trestných činů, kterými reaguje na
vývoj společnosti a společenských vztahů, se kterými jsou spojeny nové nežádoucí jevy, které
je třeba postihovat. Výslovně se proto například zakazuje klonování
lidských buněk nebo „nabourávání se“ do počítačových systémů. Nově
se bude postihovat tzv. stalking, tedy případy pronásledování jiné osoby.
Možná jste sami byli svědky nebo přímými aktéry pronásledování nebo
obtěžování bývalé lásky opuštěným partnerem častým zasíláním SMS či
e-mailů, telefonováním nebo jinou formou pronásledování. Takové jednání bylo podle
dosavadní úpravy jen velmi těžko nebo vůbec nepostižitelné. Nyní však taková osoba může jít
až na tři roky do vězení. A že byl tento trestný čin potřeba, dokazuje to, že policie již šetří
první takové případy. Bohužel, vyšetřování zatím narážela na zásadní nejasnost, jak dlouho
musí být oběť pronásledována, aby se mohlo jednat o tento trestný čin. Jednoznačné je to, že
pronásledování musí být intenzivní a hlavně dlouhodobé. Nakonec se ministerstva vnitra
a spravedlnosti dohodla, že stalking musí trvat minimálně měsíc, resp. čtyři a šest týdnů.
Zavádí se dále nová skutková podstata trestného činu zabití, která dopadá na dvě skupiny
případů. Společné mají to, že pachatel úmyslně jiného usmrtil, přičemž v prvním případě
v důsledku silného rozrušení, strachu, úleku nebo zmatku pachatele, ve druhém případě
v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Lze si třeba představit situaci,
kdy manželka po dlouhém týrání nebo jiných projevech domácího násilí zabije v silném
vzrušení svého manžela. Dosud bylo takové jednání považováno za vraždu, nyní již půjde
o zabití, na které se vztahuje mírnější trestní sazba.
Pozn.: Z podnětu Ing. Vladimíra Janečky článek napsala právnička Mgr. Petra Šmardová.
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Oběma děkujeme.

Pokračování příště.

Požár v Malé Morávce
Bývalé stáje staré šedesát let, které využívala
firma Jantar k uskladnění sena a slámy, lehly
v pondělí 22. března 2010 popelem. Požár,
zřejmě založený nezletilými dětmi, lokalizovalo
šest hasičských sborů, které se především
zaměřily na záchranu okolních stromů. Při
likvidaci červeného kohouta asistovali i místní
hasiči. Celková škoda byla odhadnuta přes dvě
stě padesát tisíc korun.

Společenská
rubrika
V neděli 9. května nezapomeneme
blahopřát maminkám k jejich
svátku Dne matek.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Tomáše Holuba, Malá Morávka 178, který
spatřil tento svět 14. dubna 2010.
Přejeme mu šťastný a radostný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červenu 2010 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Anna Králová a Erika Kratěnová – 72 let, Michal Ravinger – 73 let, Emilie
Skoupilová a Inge Partschová – 74 let, Marie Navrátilová – 78 let, Božena Paterová
– 81 let, Emilie Hendrychová a Rostislav Staněk – 82 let, Milan Liška – 84 let, Berta
Indráková – 86 let, Bohumil Myška – 87 let.

„Půlkulatá výročí“
Evženie Ježková, Ing. Bohumil Procházka a Pavel Gajdoš – 55 let, Koloman
Lašák – 65 let, Elisabeta Bršťáková – 75 let.

„Kulatá výročí“
Kateřina Barnetová a manželé Ludmila a Petr Vavrlovi – 50 let, Jaroslav Kolář,
Pavel Chmura a Lenka Nováková – 60 let, Jarmila Pánková – 70 let, Cyril Fiala – 80 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.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 9

Rozloučili jsme se
Hřbitovní kaple v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším občanem,
panem Janem Bendou, který zemřel 2. dubna 2010 ve věku 83 let.
Čest jeho památce.

Vzpomínka
Čas utíká a nevrací co vzal,
jen vzpomínka na Tebe zůstala nám.
Dne 20. dubna 2010 uplynulo již patnáct smutných let, kdy nás
nečekaně opustil ve věku 17 let náš milovaný syn a bratr Roman Blahůšek.
Za vzpomínku těm, kteří ho znali a měli rádi a vzpomněli s námi, děkují
rodiče, sourozenci Andrea, Petra a Vladimír a ostatní rodina.

SPORTOVNÍ INFORMACE
Loučení se zimou na Kopřivné
Ve SKI areálu Kopřivná se před ukončením bohaté lyžařské sezony uskutečnily
na sklonku března jedny z posledních závodů celého seriálu „Zima
na Kopřivné“, ve kterém po dobu tří měsíců milovníci snowboardů a lyží si mohli
užívat letošní pohádkové zimy. K jejich spokojenosti přispěly upravené tratě
a především velmi dobrá organizace všech akcí, technicky zabezpečována členy
Lyžařské školy TC Praděd Malá Morávka.

Mistrovství malotřídních škol okresu Bruntál
Na startu obřího slalomu se sešlo 19. března celkem 42 žáků ze základních škol Malá
Morávka, Karlova Studánka, Dolní Moravice a Razová. Téměř ve všech kategoriích
dominovali na stupních vítězů žáci ZŠ Malá Morávka, kteří získali celkem sedm medailí,
z toho dvě první místa, tři druhá a dvě třetí pořadí. V hodnocení škol Základní škola v Malé
Morávce získala celkové prvenství a obhájila vítězný pohár z loňského roku. Další pořadí:
2. ZŠ Karlova Studánka, 3. ZŠ Razová. 4. ZŠ Dolní Moravice.
Výsledky závodů:
1.a 2.tř.: 1. Veronika Stuchlová, 2. Jana Havlíková - obě M.Mor.,3. Nina Reichlová - K.Stud.
3.a 4.tř.: 1. Andrej Uhrin – K.Stud., 2. Nikol Zapletalová, 3. Jiří Pospíšil – oba M.Morávka
5.tř.: 1. Radim Cejnek, 2. Erik Kotlár, 3. Libor Onderka – všichni Malá Morávka
Těchto výsledků a dalších úspěchů jsme dosáhli především lyžařského výcviku
žáků, který naše škola každoročně organizuje a to s profesionalitou sobě vlastní
hlavních aktérů sportovního klubu FC Praděd Malá Morávka a lyžařského
areálu Kopřivná – Petra Housera, Gerharda Mendroka a Jaroslava Lukeše,
kterým patří naše poděkování, napsala nám ředitelka morávecké základní
školy Mgr. Ivana Glatterová. V letošním roce výcvik deseti lekcí absolvovalo 19
žáků na perfektně upraveném svahu na Kopřivné. Většina rodičů své děti
v lyžování podporuje, obstarali jim vybavení a někteří sami aktivně lyžují a
se svými ratolestmi se zúčastňují veřejných závodů. V nich v letošní lyžařské
sezoně nejlepších umístění dosáhli: Radim Cejnek, Jan Pánek, Nikol Zapletalová, Jiří
Pospíšil, Veronika Stuchlová, Erik Kotlár a Jakub Šíbl na běžkách. Jak už to ve sportu bývá,
ne všichni mohou stát na stupních vítězů. Ovšem radostné zjištění, že naše děti žijí na horách
a umí lyžovat, je i pro budoucí léta zpráva potěšující.
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Závěr seriálu Family Cupu

Nejmladší tříapůlletý
závodník Adrián

Následující den 20. března
byl čtvrtým závodem v obřím
slalomu
zakončen
seriál
rodinných dvojic Family Cup,
ve kterém startovalo celkem
čtrnáct dvojic. Závodní dvojici
tvořili rodič s dítětem – ročník
1999 a mladší. Dosažené časy
obou závodníků dvojice se
sčítaly do celkového umístění.
Vítězem v tomto ročníku se
stala dvojice Danos Marian
ml. a st. z TOP GRUN Vrbno
pod Pradědem. Velmi cenného
druhého místa dosáhli Kamil
ml. a st. Cejnkovi z TC Praděd
Malá Morávka, třetí Natálie a
Michal Hadamčíkovi z Opavy.

Nejlepší dvojice seriálů Family Cup

Naši nejlepší slalomáři
Posledním závodem „Mistrovství Malé Morávky“ v obřím slalomu
byla v sobotu 27. března ukončena lyžařská sezona na Kopřivné.
Závodů se zúčastnilo ve třech věkových kategoriích celkem 34
závodníků, z toho nejpočetnější (22) byla kategorie dětí ročníku 1999
a mladší. O pořadí v cíli často rozhodovaly setiny vteřiny. Potěšující byla účast 18
moráveckých dětí, z nichž mnohé se postupně vypracovávají ve zdatné lyžaře, a to především
zapojením do Tréninkového centra Praděd Malá Morávka.
Mistři Malé Morávky pro rok 2010 (umístění místních závodníků):
Děti (99 a ml.) : 1. Jan Pánek (22,74), další pořadí: 2.-3. Kamil Cejnek a Jiří Pospíšil
(22,98),
4. Nikol Zapletalová (23,13), 5. Kateřina Neoralová (23,70).
Žactvo (1995 – 1998): 1. Radim Cejnek (21,11)
Dospělí (1994 a st.): 1. Tomáš Cejnek (17,51).

Morávečtí běžci
na Vasově běhu
Nejslavnějším legendárním během na lyžích
na světě je Vasův běh. Koná se téměř nepřetržitě od
roku 1922 k poctě Vasova vítězného boje v roce 1520 proti dánské
okupaci za švédskou nezávislost a příchodu Gustava Vasy na
lyžích do Mory ze Sälenu na trase dlouhé devadesát kilometrů.
Později byl korunován dědičním králem a založil tak dlouhou
nepřerušovanou dynastii králů Švédska.
Letošního 86. ročníku tohoto nejprestižnějšího dálkového
maratonu na lyžích, který se běží klasicky, se zúčastnilo přes
šestnáct tisíc běžců. Do Švédska na start Vasova běhu v březnu
zamířili i zástupci naší obce : Kamil Cejnek, Lukáš Brachtl a Petr

Diplom za dokončený závod
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Ostřížek, pro kterého to byla již osmá účast. Do cíle doběhli všichni, umístění nebylo
rozhodující, vždyť zdolat 90 km trať je úctyhodný výkon, který zaslouží uznání. Kromě
diplomu, který obdrželi v cíli, je jejich účast také významná tím, že v historických startovních
listinách Vasova běhu se objevila jména občanů Malé Morávky. Přijměte naši gratulaci.

Tisíce závodníků na startu

Tři měsíce lyžování na Kopřivné
SKI AREÁL Kopřivná byl v letošní lyžařské sezóně v provozu 89 dní. Pro návštěvníky bylo
připraveno celkem 18 veřejných akcí, z toho se 5 nepodařilo uskutečnit pro nepříznivé
sněhové podmínky na začátku sezóny. Velkou popularitu si získaly noční paralelní slalomy
a závody rodinných dvojic seriálu FAMILY CUP, ve kterém startují děti společně s rodiči.
Celkem se na start 13 uskutečněných závodů postavilo 385 závodníků.
Překvapivý je malý zájem příznivců snowboardingu. Ve třech závodech se
na start postavilo pouze 21 jezdců. Podmínky kvalitní pisty po celou sezónu
nárazově využívali závodníci TC Praděd Malá Morávka ke zdokonalování
techniky. Pravidelně se zde každou středu večer scházeli mladí lyžaři
z naší obce, kterým byl umožněn pod odborným vedením trénink
zaměřený na základy závodní techniky. Jednou týdně v odpoledních
hodinách v areálu probíhala lyžařská výuka dětí z Mateřské a Základní
školy v Malé Morávce.
www.koprivna.cz
Jaroslav Lukeš, AREÁL Kopřivná

Lyžařské ohlédnutí
Druhým rokem působí v Malé Morávce Sportovní klub TC Praděd, jehož činnost je zaměřena
do několika oblastí.
Prioritu zaujímá péče o rozvoj závodního lyžování v kategoriích žactva a juniorů.
V kategorii žactva se v rámci republiky prosadil Radek Houser (96), který obsadil ve svém
ročníku 8. místo na Mistrovství ČR a 3. místo v kategorii starších žáků na Mistrovství
Moravy a Slezska ve slalomu. Do závodního lyžování vstoupili Radim Cejnek
(98) a Eliška Virágová (98), kteří si zapsali první body do celostátního žebříčku
žactva. Smolnou sezónu měl Martin Lukeš (96). Z 11 startů dokončil pouze
4 závody. Mezi juniory byla úspěšná Petra Houserová (93). Vybojovala 7. a 8.
místo ve slalomu na mezinárodních závodech FIS, které se uskutečnily v ČR. Na
závěr sezóny si vyjela 1. místo ve slalomu a 2. místo v obřím slalomu v kategorii
juniorky na Mistrovství Moravy a Slezska. Dominik Tyl (93) a Dagmar
Korytárová (93) absolvovali závodní sezónu se zdravotními omezeními a
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výrazně se neprosadili.
Stranou zájmu TC Praděd Malá Morávka nezůstává lyžařský potěr. Od
října 2009 se mladí zájemci o alpské disciplíny scházeli každou středu
večer v tělocvičně základní školy na kondiční přípravu. S prvním sněhem
začaly za účasti 6 – 10 dětí tréninky ve SKI AREÁLU Kopřivná. Zdeněk
Podrazil (04), Marek Lukeš (03), Veronika Horáčková (02), Kamil Cejnek
(00), Nikola Zapletalová (99) a další se průběžně zúčastňovali závodů
nejen na Kopřivné, ale také seriálů, které organizuje Svaz lyžařů České republiky. Po krátké
pauze na odpočinek bude od poloviny května zahájena příprava na další roční tréninkový
cyklus.
Ne všechny děti mají chuť a vůli podrobit se řízené a náročné sportovní přípravě. Ve
spolupráci s Mateřskou a Základní školou Malá Morávka zajistil sportovní klub pravidelnou
výuku základů lyžování ve SKI AREÁLU Kopřivná. Výsledky se projevily na Mistrovství
malotřídních škol okresu Bruntál a také na Mistrovství Malé Morávky v obřím slalomu, které
klub organizačně zajišťoval. Ukázalo se, že lyžování má v obci budoucnost.
Propagace obce a SKI CENTRA Malá Morávka – Karlov je také v popředí zájmu
klubu. Po dodání všech potřebných dokladů byla hlavní sjezdovce SKI AREÁLU
Myšák přidělena homologace Mezinárodní lyžařské federace FIS pro pořádání
mezinárodních závodů ve slalomu dospělých. V polovině března 2010 se zde na
start dvoudenních závodů ve slalomu postavilo 51 žen a 114 mužů ze
7 států včetně Austrálie a Izraele. Na start třídenního územního
klasifikačnícho závodu žactva v obřím slalomu a dvou slalomů se
postavilo 89 žáků z celé Moravy. Ze strany přímých účastníků závodů byly
jak podmínky, tak organizace hodnoceny velmi dobře. To je dobrý vklad
pro budoucnost areálu.
Výsledky se nedostavují jen tak. Jsou výsledkem spolupráce několika subjektů.
Poděkování ze strany TC Praděd patří Ivetě Vlčkové a Ivaně Glatterové, které ve školách
podporují a propagují lyžování a pravidelný vztah dětí k pohybovým aktivitám. Svůj vklad
přinesla Ivana Cejnková, která si rozšířila kvalifikaci učitelky mateřské školy o instruktorku
lyžování. Významná byla pomoc a tolerance vlekařů ve SKI AREÁLECH Myšák a Kopřivná.
Ale především – bez podpory Obecního úřadu Malá Morávka a managementu SKI AREÁLU
Kopřivná by to nešlo – DĚKUJEME!
www.praded-info.cz
Petr Houser, trenér

Fotbalové jaro odstartovalo
Fanoušci a příznivci kulatého fotbalového míče se dočkali. Do jarní části
mistrovských zápasů se postupně zapojila všechna družstva FC Kovárna – muži „A“
a „B“ a přípravka – žáci do 10 let. Start do fotbalové sezony se našim týmům
nevydařil a nesplnil očekávání svých fanoušků, neboť (k 24.4.) pět utkání prohrály
a pouze získaly bod za remízu.
Družstvo mužů „A“, které hraje v okresním přeboru, nedoznalo na jaře
žádných hráčských změn. Čtyři zkušení hráči nadále hostují v jiných klubech,
což je do jisté míry oslabení pro celkový výkon a tím výsledky družstva. První
zápas na domácím hřišti s Městem Albrechticemi byl pro nezpůsobilý terén
hřiště odložen na 5. května. Zápasová bilance dosud odehraných
zápasů je velmi nepříznivá, neboť čtyři utkání naši hráči
nezvládli a prohráli – Brantice 1:2, Třemešná 2:6, Lichnov 1:3 a Světlá Hora
debakl 0:7. Na fotbalové zázraky nelze spoléhat, neboť kopaná je hra o gólech.
Chytřejší budeme v červnu na konci celé soutěže a chceme věřit, že mužstvo
zlepšenými výsledky oddálí sestupová patra do nižší soutěže.
Družstvo mužů „B“, které startuje jako nováček ve IV. třídě, skupině B, ve svém
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prvním zápase na domácím hřišti po houževnatém výkonu hrálo s favoritem Břidličnou „B“
nerozhodně 2:2. Žáci přípravky ve svém úvodním zápase okresního přeboru herně nestačili
na svého soupeře z Horního Benešova, kterému podlehli vysoko 0:6.
V dalším období budou mít
starostí víc než dost trenéři a
samozřejmě i hráči, jak zlepšit
svou hru a postavení v soutěžích,
tak i realizační tým FC Kovárna,
který pracuje ve složení:
Petr Rosolanka – předseda TJ,
Miloslav Káfoněk - hospodář
Družstvo mužů „A“: Miroslav
Chmelař – trenér, Zdeněk
Vodička – vedoucí družstva
Družstvo mužů „B“ : Zdeněk
Vodička – trenér, Milan Pospíšil
– vedoucí družstva
Družstvo přípravky : Tomáš
Cejnek – trenér, Petr Pecha –
vedoucí družstva

Přípravka před prvním zápasem

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži „A“:
St 5.5. So 15.5. So 22.5. Muži „B“:
Ne 9.5. Ne 23.5. Přípravka:
So 15.5. So 22.5. -

17.00
16.30
16.30

-

M.Albrechtice
Stará Ves
Široká Niva

So 29.5. - 17.00
So 5.6. - 17.00
So 19.6. - 17.00

- Slezské Rudoltice
- Horní Benešov
- Zátor

14.00
14.00

-

Dětřichov
Dvorce

Ne 6.6.

- 14.00

- Ryžoviště

14.30
14.30

-

M.Albrechtice
Bruntál „A“

So 5.6.

- 15.00

- Bruntál „B“

VENKU
Muži „A“
So 8.5.
Muži „B“:
So 15.5. So 29.5. Přípravka:
So 8.5.
So 29.5. -

16.30

-

Vrbno pod Pr.

So 12.6. - 17.00

- Osoblaha

16.30
16.30

-

Razová
Leskovec

So 12.6. - 17.00

- Svob.Heřmanice

10.00
10.00

-

Chomýž
Světlá Hora

Čt 10.6. - 16.00

- Vrbno pod Pr.
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Kronika zašlých
časů

Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic,
dokumentů a informací chceme našim čtenářům
přiblížit různé společenské, kulturní a sportovní
události, přírodní a krajinné útvary i další různé
zajímavosti z minulých let, které by neměly
zapadnout v zapomenutí. Vítáme i pomoc
od naší čtenářské veřejnosti.
Tentokrát vrátíme čas o několik
desítek let zpátky. Před více než
třiceti lety parta mladých lidí naší
obce se uměla bavit. Příležitostně
organizovala různé zábavné a recesní
akce, při nichž o legraci nebyla nouze. Byla to
zejména sportovní i jiná zápolení, kterým často
přihlížela a výborně se bavila divácká veřejnost.
Z fotografického archivu pana Jaromíra
Pospíšila jsme vybrali snímky (1979 - 1980)
z fotbalového utkání mezi Karlovem a Malou
Morávkou. Karlovští nastoupili k utkání
v dámském oblečení, morávečtí měli název
„trhani.“ Jak přátelský zápas
dopadl se nepodařilo
zjistit,
vždyť
na
výsledku
jistě
nezáleželo. Především šlo
o
příjemnou
zábavu,
přátelství a dobrou pohodu, při
které se bečka piva vyprázdnila.

Karlovští reprezentanti: Hýbner, Baláž, Fanc,
Chavík, Doleček, Laštůvka a další se jistě
poznají.

Pro „raněné“ hráče sloužilo zvláštní pojízdné
vozítko.

V přestávce utkání se vášnivě debatovalo.
Vrchní výčepní Jožka Helán uspokojoval žíznivé.
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PRO VOLNOU CHVÍLI
10 let od tragické
vlakové nehody

Malá Morávka před osmou hodinou ráno
15. května 2000. Lokomotiva se dvěma vagony
naloženými štěrkem na opravu železničního
svršku se rozjela ze zastávky na Rudné. Na této
trati s největším klesáním na českých
železnicích (43 promile) souprava nabrala
velkou rychlost, kterou se strojvedoucímu
nepodařilo ubrzdit. V poslední zatáčce před
nádražím celá souprava se zřítila mimo koleje
ze svahu. Strojvedoucí zemřel namístě, ale dva
muži z vlaku včas vyskočili a zachránili
si život.

Smutný pohled na zdemolovanou
lokomotivu, ve které zahynul strojvedoucí
Pavel Trojek

Maškarní rej si děti užily
V pátek 26. března 2010 sál klubu Ferrum
Form přivítal spoustu krásných a nápaditých
masek. Od 16 hodin se tu konal maškarní
karneval dětí, na který ze všech koutů Malé Morávky
slétli čerti, čarodějnice, smrtky, vodníci, piráti, rytíři, princezny,
tanečnice, Geisha a další zvířátka a pohádkové postavy si nenechali ujít
tuto akci s názvem „Perníková chalópka.“ Všechny je přivítal starosta
obce s ředitelkou ZŠ v parádních kostýmech Ivana a Křesomílka.
Program pro děti si připravil Jeníček a Mařenka v temném lese.
Všechny masky se nejprve představily na promenádě a pak proběhly
soutěže ve zpěvu písní, hledání perníčků nebo tance s balónky. Za vše
následovala malá sladká či věcná odměna. Během „židličkové“ soutěže
se perníková chaloupka změnila na zmrzlinovou a všichni lízali
čokoládové nanuky. Každá maska dostala sladkou odměnu. Na závěr se
děti„vyřádily“na diskotéce.

Jeníček s Mařenkou přelstili zlou Ježibabu a zábavné odpoledne uteklo jako voda. Myslím, že
naše děti odcházely spokojené se svými rodiči do svých domovů. Odnesly si nejen balíček
s dobroty, ale jistě i pěkné zážitky. Mnohé z nich nešetřily chválou, jako např. „karneval jsem
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si hodně užila“, „bavilo mě zpívat do mikrofonu“, „vyhrál jsem soutěž a CD“ apod.
Děkujeme organizátorům akce, manželům Podrazilovým za obsluhu na baru, paní Toškové
za dohled v šatně, dětem základní školy za výrobu řetězů, Michaele Kurfürstové a Petru
Skoumalovi za výzdobu sálu. Srdečně děkujeme za finanční a věcné dary těmto sponzorům:
Obec Malá Morávka, ATRO Rýmařov – Ing.Zbyněk Balhar, Potraviny TOMI – paní
Tomancová, Cukrárna M.A.D. Ludvíkov – Lucie Daránská, Vrtal s.r.o. – Robert Sivulka,
Zelenina Moreko s.r.o. a Mrazírny Everest.
Mgr. Ivana Glatterová

Děti vítaly tradičně jaro
Příchod jara v Malé Morávce je spojen
s lidovým zvykem vynášením zimy, kterou
symbolizuje slaměná figurína Morana – ve
slovanské mytologii bohyně smrti, která v dnešní
době je zosobněním zimy. Tu je potřeba zapálit
a utopit, aby se zima nemohla vrátit. Tento starý
pohanský zvyk má v naší obci vybudovanou již
tradici, jak na úvod malé slavnosti připomněla
ředitelka mateřské školy Iveta Vlčková. Ta
se letos opět konala na zahradě mateřinky
v poslední den měsíce března již po patnácté.
„Ať je zima pryč, vezmeme na ni bič...“ – tak
a podobně příznivými říkankami, básněmi
a písničkami děti mateřské a základní školy
vítaly nadcházející jaro. Jejich vystoupení
za potlesku přítomných účastníků akce také
„přihlížela“ vystrojená Morana, kterou čekal
smutný osud. Po kulturním pásmu početný
průvod dětí a převážně jejich rodičů za zvuků
hudby z obecního rozhlasu se odebral k řece. Na
mostě u garáží převzal svou úlohu starosta obce
Ondřej Holub, který torzo hořící Morany vhodil
do řeky Moravice, ve víře, že letošní dlouhá
zima je již zažehnána.
Za uspořádání této akce náleží poděkování
učitelkám a dětem našich škol.

POEZIE poplatná nejen pro jarní období po roztání sněhu
Bude marné naše volání? Aneb je tomu v naší obci jinak, jak ve verších Vlastimila Duška
lidem vadí psí „dortíky“, co zdobí naše chodníky a veřejná místa a prostranství? Odpovědět
si musí majitelé domácích mazlíčků.
Tedy – „Mordije Klatovy i další města „Sakrment“!
Líbí se vám na chodníku psí exkrement?
Říkala mi jedna mladá paní, že její děti vždy volají na ni:
„Podívej se maminko, zase tady leží od pejska hovínko.“
To nám nadělují pejskové a netuší, že dělají prasečinky.
Chcete mít doma pejska a ne prasátko, tak si ho páníčkové držte nakrátko.
A když má udělat potřebu váš miláček, na úklid jistě máte při ruce sáček.
Že psi nesmí po obci volně běhat, o tom není vůbec pochybovat.
Málo platná bude úřadu obce vyhláška, pokud nebudou
dostatečně postihováni volně běhajících psů jejich páni.
Zpravodaj vychází 30.4.2010, příspěvky pro příští číslo dodejte do 18.6.2010.

