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Novoroční slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
stojíme opět na prahu nového roku a bilancujeme rok právě skončený,
který byl zásadně ovlivněn celosvětovou hospodářskou krizí. Tento
hospodářský vývoj se podstatným způsobem dotkl života nás všech i naší
obce a nezbývá než doufat, že jeho největší dopad pomalu, ale jistě
odeznívá a že rok 2010 přinese oživení ekonomiky celého našeho regionu a zlepšení životní
situace lidí, kteří následky krize pocítili ztrátou zaměstnání nebo snížením rodinných příjmů.
Největší břemeno naší obce, které nás zatím limitovalo a omezovalo v dalším rozvoji obce,
bylo splácení dluhu z minulých let. V uplynulém roce, i ve dvou předcházejících letech, při
uvážlivém hospodaření se nám podařilo dlužnou částku snížit na současné minimum. A to je
potěšující zjištění pro další léta, aby obec mohla postupně realizovat potřebné
záměry a akce ke zlepšení života občanů, životního prostředí, cestovního
a rekreačního ruchu i kulturně sportovního vyžití.
V roce 2009 se v naší obci uskutečnila řada již tradičních společenských
a kulturních akcí, které si získávají oblibu nejen u našich obyvatel, ale
i u turistických návštěvníků obce. Za všechny bych připomněl
ty nejvýznamnější, jaké byly „Den obce Malá Morávka“ nebo
„Borůvkové hody“. Společenský, kulturní a sportovní život v naší obci si již
nedovedeme představit bez záslužné veřejné činnosti naší základní a mateřské školy,
dobrovolných hasičů a sportovců. Za jejich práci a akce organizované pro mládež i pro naši
veřejnost jim upřímně děkuji. Doufám, že se při těchto a dalších akcích budeme společně
setkávat i v nastávajícím novém roce.
Rok 2010 bude významný i vnitro-politickými událostmi. Můžeme ho právem nazvat rokem
„volebním.“ V květnu se uskuteční volby do Parlamentu České republiky a na podzim
v našem volebním obvodu Bruntál proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR a současně do
obecního zastupitelstva. V tomto volebním aktu naši občané na další čtyři roky zvolí své nové
zastupitele a tím zásadně ovlivní vývoj a směr, kterým se naše obec bude ubírat.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám do všech dnů nového roku popřál spokojený život, pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů. A k tomu Vám přeji hodně štěstí.
Ondřej Holub
starosta obce

Citát pro všední dny roku 2010:
Přejdeme-li bez zamyšlení netečně kolem člověka, přehlédneme-li zdánlivě všední
věc,neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik, který se nás zdánlivě netýká,
buďme si jisti, že jsme ze života něco ztratili.
František Hrubín
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Za poznáním jesenické dřevěné sakrální architektury
V našem nedalekém okolí jsou pozoruhodná místa, která pro tuto svéráznou
jesenickou krajinu jsou charakteristická unikátními dřevěnými památkami.
Kromě domů, stodol, kůlen a zvonic naši předkové stavěli ze dřeva i kaple a
menší kostely. Některé sakrální objekty se dochovaly, jiné chátrající na poslední chvíli byly
zachráněny. Pro svou jedinečnost a historickou minulost stojí za zhlédnutí a poznáním. Pokud
se náhodně zeptáte některých našich občanů, zejména mladé generace, zda někdy zavítali
do Podlesí nebo Suché Rudné, zpravidla se dočkáte záporné odpovědi. A jsou to vísky či
osady pár kilometrů vzdálené za kopcem Malé Morávky. Za krásného počasí na sklonku
listopadu jsme se vypravili do těchto míst, abychom se seznámili s jejich sakrálními
dřevěnými stavbami a přiblížili je našim čtenářům, i nabídli jako tip na výlet.
Víska Podlesí, která je místní částí obce Světlé Hory,
nedávno opěvovaná jasanem ztepilým v anketě Strom
roku (umístil se v pořadí čtvrtý), byla na podnět prvního
místodržitele Řádu německých rytířů Wilhelma von
Elkershemsena založena roku 1634. V její horní části se
nachází jednolodní dřevěný kostel sv. Josefa pokrytý
šindelovou střechou a se zvonovou věžičkou. Kamenná
podlaha, roubené stěny, dřevěný kůr na dvou sloupech a
dekorativně zdobená okna i ostatní prosté vybavení
představují unikátní jednotný interiér. Původně zde
stála zvonice, v roce 1776 přestavěna a zvětšena
na kapli, posléze vyzdobena, doplněna varhanami
a liturgickým vybavením. Po zřízení blízkého hřbitova
byla kaple v roce 1808 upravena na kostel
s pravidelnými bohoslužbami. Od konce II. světové
Podlesí
války objekt chátral, vnitřní vybavení bylo zničeno.
Podařilo se ho však zachránit. V roce 1993 byl
olomouckým arcibiskupem Janem Gaubnerem zasvěcen Dobrému Pastýři a od roku 2004
zařazen mezi kulturní památky. Ještě jeden pěkný zážitek jsme v Podlesí prožili. Místní
obyvatel pan Antonín Hanák, učitel na penzi, zde na svém hospodářství chová koně. Pokud
budete mít to štěstí jako my, jistě vám ochotně nabídne osedlání a krátkou projížďku na jeho
oblíbené klisně Betince.
Při našem druhém zastavení v Suché Rudné nás nejvíce
zajímala dřevěná barokní architektura z roku 1720. Zdejší
dřevěný kostelík Nejsvětější Trojice původně stál v Karlově
Studánce. V polovině 19. století byl rozebrán a postaven ve
zdejší horské obci. Představuje jednolodní deštěnou stavbu
dlouhou deset metrů a šest metrů širokou se zvonovou
věžičkou, pokrytou šindelovou střechou. Vnitřní zařízení
představuje kromě lavic především oltář a obrazy svatých.
Pro bohoslužby sloužil do začátku sedmdesátých let 20.
století. Za I. světové války byl zvon použit pro válečné
účely. V roce 1921 místní obyvatelé uspořádali sbírku
a z jejího výtěžku pořídili nový zvon nazvaný Barbara,
který se dochoval dodnes. V dalších letech, zejména po
roce 1945, objekt chátral a byl velmi poškozen povodněmi
v letech 1987 a 1988 a zvláště ničivým přírodním živlem
v roce 1997. Současný zachovalý stav je zásluhou
občanského sdružení, které od svého vzniku v roce 2004 se
Suchá Rudná
výrazně zasloužilo o záchranu a opravu tohoto kostelíku.
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Tyto dvě dřevěné sakrální stavby však nejsou v této části Jeseníků ojedinělými. V Karlově
Studánce se nachází dřevěná kaple sv. Huberta z let 1757 – 1758, na kopci nad obcí Vidly,
která je součástí Vrbna pod Pradědem, je ojedinělý architektonický skvost kaple sv. Hedviky,
pocházející z počátku 20. století.
Vážení milovníci památek, pokud navštívíte tyto historické dřevěné klenoty, a to v každou
roční dobu, jistě nebudete zklamáni.
Jaroslav Ringl

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
konaném 25. listopadu 2009 v penzionu Pohoda provedlo
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a podle
schváleného programu projednalo záležitosti obce a k nim
přijalo příslušná stanoviska a usnesení.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce:
· Po uskutečnění prodeje pozemků a nemovitostí schválených na tomto jednání
zastupitelstva provedl rozpočtové opatření za účelem maximální úhrady závazků
u Finančního úřadu v Bruntále pro rok 2009 (splátka dluhu obce).
Zastupitelstvo schválilo:
· Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v částce 3 900 korun
na zabezpečení akceschopnosti Sboru dobrovolných hasičů Malá Morávka.
· Darovací smlouvu na movitý majetek – informační kiosek a cedule. Pořizovací hodnota
kiosku 114 117 Kč – 4 cedule v hodnotě 16 998 Kč/ 1 kus.
· Prodej bytové jednotky v panelovém domu čp. 197/2 za cenu 198 tisíc korun.
Kupující: Michal Poláček, Žamberk, který uhradí i náklady na převod.
· Prodej pozemků:
a/ parc. č. 210/2 – trvalý trav. porost o výměře 486 m2, cena 200 Kč/m2, celkem 97 200 Kč
parc. č. 210(1 – trvalý trav. porost o výměře 1 324 m2, cena 200 Kč/m2, celkem 264 800 Kč
Lokalita pod lyžařským vlekem žadatele: SKI AREÁL Kopřivná, a.s. Malá Morávka.
b/ parc. č. 376 – zahrada o výměře 376 m2, cena 200 Kč/m2, celkem 75 200 Kč.
Kupující: Martin Lachmann, Olomouc. Lokalita mezi rest. Na Rychtě a rest. U Kapličky
c/ parc. č. 153/1 – travnatý porost o výměře 1 740 m2, cena 300 Kč/m2, celkem 522 000 Kč.
Kupující: Pavla Pospíšilová, Přerov. Lokalita u býv. prodejny Mája Malá Morávka.
U všech prodejů pozemků kupující hradí náklady na převod.
d/ parc. č. 644 stavební o výměře 13 m2 za cenu 300 Kč/m2.
Jedná se o pozemek pod spojovacím koridorem spojený s panelovým domem čp 197.
Schvaluje se převod spojovacího koridoru na Společenství vlastníků čp. 197 za cenu nákladu
na převod a zaměření stavby.
· Prodej rolby – laviny za předpokladu, že k 30.11.2009 na základě podaného inzerátu
neprojeví se zájem o rolbu za cenu vyšší než 75 tisíc korun. Zastupitelstvo souhlasí, aby
po tomto datu se rolba prodala za cenu 75 tisíc korun.
· Zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Malá Morávka číslo 1/2008 o dani
z nemovitosti, čímž se ruší stanovený místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve
výši 2 (tzn., že daň nebude zdvojnásobena). Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.
· Postup obce pro podporu turistického ruchu v obci a postup proti současným
legislativním omezením, které mají zásadní vliv na rozvoj obce. (Viz. samostatná příloha
k usnesení).
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Obecní zastupitelstvo neschválilo:
a/ Žádost fotbalového oddílu FC Kovárna Malá Morávka ve věci příspěvku úhrady nákladů
přípravky pro pravidelné návštěvy plaveckého bazénu.
b/ Snížení základní sazby daně z nemovitosti u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost
a u samostatných bytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost z koeficientu 1,5
na koeficient 1.
Zastupitelstvo odložilo na příští zasedání projednání navýšení cen služeb poskytovaných obcí
o daň z přidané hodnoty.
Poslední veřejné zasedání obecního zastupitelstva v roce 2009 se konalo 16. prosince,
na kterém podle schváleného programu byla k projednávaným záležitostem přijata příslušná
stanoviska a usnesení.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce:
a/ K 31. prosinci provést příslušné rozpočtové opatření, aby ke konci
roku 2009 byl rozpočet obce v příjmech i ve výdajích vyrovnaný.
b/ Zajistit přípravu výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace pro výstavbu chodníku do Karlova pod Pradědem.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
· Rozpočet obce pro rok 2010, který je v příjmové a ve výdajové části shodný v částce
18 889 552 korun. (Bližší údaje v jednotlivých kapitolách rozpočtu uveřejníme příště).
· Navýšení ceny služeb poskytovaných obcí o daň z přidané hodnoty, kterou obec bude
odvádět příslušnému finančnímu úřadu (např. faktury vystavené za stočné, prodej dříví
z obecních lesů, prodej zpravodaje, inzerce, příjem za věcná břemena).
· Prodej pozemků:
a/ parc. číslo 403/3 – ostatní plocha o výměře 124 m2, cena 200 Kč/m2.
Kupující: Ing. Petr Špaček, Brno – město.
b/ parc. číslo 403/6 – ostatní plocha o výměře 28 m2, cena 200 Kč/m2.
Kupující hradí náklady na převod pozemků.
Postup obce pro podporu turistického ruchu (č.j. 65/ 25.11.2009 - ve stručném znění)
Na základě vesměs negativního stanoviska Správy CHKOJ k navrhovaným změnám 1. a 2.
Územního plánu obce Malá Morávka a současným legislativním omezením, které mají
zásadní vliv na udržitelný rozvoj obce, se zastupitelstvo obce Malá Morávka usneslo, že učiní
veškeré možné kroky k odstranění stávajících omezení rozvoje obce, a to:
1. Požádat o zrušení vesnické památkové zóny Malá Morávka, neboť její existence zásadně
omezuje rozvoj obce.
2. Trvat na rozvoji stávajících lyžařských areálů a doprovodné infrastruktury obce tak, jak je
uvedeno v návrzích zadání změn č. 1 a 2 Územního plánu obce Malá Morávka.
3. Z důvodu zachování a zkvalitnění lyžařského střediska „Praděd“ požádat Ministerstvo
životního prostředí o vydání vyhlášky o vymezení a změně jednotlivých zón ochrany přírody
CHKOJ, a to v rozsahu katastrálního území obce Malá Morávka s ohledem na funkční plochy
územního plánu obce. Tyto plochy řadit do zóny čtvrtého a třetího stupně.
4. Z důvodu zachování a zkvalitnění lyžařského střediska „Praděd“ požádat Ministerstvo
životního prostředí o změnu zřízení státních přírodních rezervací (vyjmenováno celkem 16),
vynětí těchto ploch z NPR Praděd, a to s ohledem na stávající infrastrukturu sloužící rekreaci,
turistickému ruchu a sportovním účelům.
5. Zastupitelstvo obce Malá Morávka pověřilo starostu obce k podpisu této žádosti a pověřilo
ho informovat o těchto aktivitách sousední obce, rovněž i zastupitelstvo o všech jednáních.
V obsáhlé důvodové zprávě se pak poukazuje na současný stav, který znemožňuje další
rozvoj obce a všech dalších aktivit v rámci cestovního ruchu, sportu, rekreace
a zejména ekonomické stabilizace obce. Plné znění textu, jako doložka k usnesení obecního
zastupitelstva číslo 5/2009 z 25.11.2009, je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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INFORMACE
Nepostradatelní hasiči bilancovali

Svou čnnost za uplynulý rok 2009 hodnotili místní hasiči
19. prosince na své valné hromadě. Starosta Sboru
dobrovolných hasičů (SDH) v Malé Morávce Gustav Kaláb
ve svém hodnocení uvedl, že sbor v předcházejícím období se
čestně vyrovnal se svými úkoly a posláním. Především ve své
prvotní povinnosti, která spočívá v zásahové a preventivní
činnosti.
Zásahová jednotka, která má 19 členů (z toho 3
Parní stříkačka z roku 1884
velitelé), vyjížděla k šesti případům. Podílela se na lokalizaci
dvou požárů přímo v naší obci, dále to byly zásahy při nehodách, živelných případech,
v pátrací akci po hledané osobě a další. Hasiči se zúčastnili okrskové soutěže, která prověřila
jejich akceschopnost. Velitelé zásahové jednotky (ZJ) a strojníci – řidiči absolvovali školení,
na kterém získali informace a zkušenosti pro svou činnost. Dva členové sboru se seznámili
s dýchací technikou. Nové členy sboru vybavili pracovním a zásahovým kompletem. Spoustu
hodin dobrovolné práce vykonali při údržbě a ošetřování techniky, výzbroje a výstroje. Čtyři
členové vždy týdně zajišťovali nepřetržitou pohotovost k případným zásahovým výjezdům.
Hasiči tvoří významnou složku v obci, která se podílí na sportovním a kulturně společenském
životě. Stavění a kácení máje, podíl na oslavách Dne dětí, pořádání Memoriálu Jiřího Hudáka
soutěže družstev v požárním sportu i pracovní činnost (letos položili nový chodník v mateřské
škole) - to vše je dobrá vizitka hasičského sboru. Vzájemnými návštěvami přispívali k dobrým
partnerským vztahům s hasiči z polské Stradunia, které již mají mnoholetou tradici.
Starosta obce Ondřej Holub ve svém vystoupení se pochvalně vyjádřil o celkovém zlepšení
činnosti sboru, poděkoval jim za jejich nezastupitelnou práci, rovněž i za jejich podíl
na společenském životě obce i za pomoc při různých veřejných akcích. Sdělil i pozitivní
informaci, že hasiči obdrží novější zásahové vozidlo AVIA od profesionálních hasičů
z Rýmařova. Mimo finance z kraje, bude mít SDH v roce 2010 na své výdaje v obecním
rozpočtu částku 220 tisíc korun.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů
v Malé Morávce 23 členů, z nichž jsou 4 děti do 15
let. Je to jeden z dobrých počinů získávat
a vychovávat mladou generaci pro tuto ušlechtilou
a potřebnou činnost. Další zájemci budou vítáni.
V dalším období bude výbor SDH pracovat nadále
v tomto složení: Gustav Kaláb – starosta a velitel
ZJ, Miloš Pavelka – zástupce starosty a velitel ZJ,
Vít Pavelka – velitel ZJ, o finanční stránku se bude
starat Iveta Kalábová, Martin Kozmér – kontrola
a revize financí. Do příštího období přejeme
mnoho elánu a úspěchů z dobře vykonané práce Noví členové zásahové jednotky Jan
Skoumal a Lukáš Pospíšil
a činnosti. „Hasičům zdar – ohni zmar!“
Červený kohout řádil po půlnoci z neděle na pondělí 16. listopadu 2009 v Karlově pod
Pradědem. Ohnivý živel, který likvidovali hasiči z Bruntálu, Rýmařova, Malé
Morávky a Dolní Moravice, zničil na parkovišti tři smontované buňky, v nichž se
nacházela prodejna potravin s rychlým občerstvením. Karlovští i návštěvníci obce
přišli tak o stánek, který si v posledním období oblíbili.
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Požár v Karlově

Poplatky je nutné uhradit včas
Obecně závazná vyhláška číslo 2/2008 o místních poplatcích má platnost v plném
rozsahu i pro rok 2010. Obecní úřad v Malé Morávce žádá všechny poplatníky, aby
příslušné poplatky podle této vyhlášky uhradili ve stanovených termínech.
Roční sazby poplatků ze psů:
a/ Za jednoho psa chovaného v rodinném domku 150 Kč, za každého dalšího psa 200 Kč.
b/ Za každého psa v obytném činžovním domě 200 Kč, za každého dalšího psa 300 Kč.
c/ Za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního a vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu 50 Kč, za každého
dalšího psa pak 100 Kč.
Splatnost poplatku ze psů, nečiní-li více než 400 Kč, do 31. března 2010.
Poplatek za odvoz komunálních odpadů činí za osobu 500 Kč ročně, splatný
v plné výši nebo ve dvou stejných částkách, vždy nejpozději do 31. března a do
30. září 2010.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a/ Třetí a každé další z nezletilých nebo nezaopatřených dětí žijících s rodiči v domácnosti.
b/ Fyzické osoby při celoročním pobytu mimo svůj trvalý pobyt (domovy důchodců, vězení,
ústavy sociální péče, sanatoria, dětské domovy apod.).
c/ Fyzická osoba, která se prokazatelně nezdržuje v obci déle než jeden rok.

Základní informace k navrhovanému
Národnímu parku Jeseníky
Obec Malá Morávka obdržela (i starostové obcí v Jeseníkách) od Ministerstva životního
prostředí (MŽP) podrobnější základní informace s mapou navrženého území, jako základ pro
další diskusi a jednání o případném vzniku Národního parku (NP) Jeseníky. Z tohoto
materiálu jsme vybrali nejdůležitější tyto informace:
Odůvodnění návrhu, předběžné vymezení
Jeseníky patří mezi klenoty přírodního dědictví České republiky. Alpinská tundra s řadou
vzácných druhů rostlin, rozvolněná horní hranice lesa, horská
rašeliniště, izolované skalní výchozy, horské toky bystřinného
charakteru, pozůstatky doby ledové, desítky ohrožených druhů
živočichů, především ptáků, zde mají domov. V navrženém území
převažují zachovalé porosty přirozených horských smrčin
s původním ekotypem horského smrku, místy přistupují bučiny,
suťové lesy a další listnaté a smíšené porosty. Vznik národního
parku by byl formálním potvrzením těchto přírodních hodnot území
a především významným krokem k vytvoření podmínek pro jeho účinnou ochranu.
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Předběžný návrh NP Jeseníky má rozlohu 145 km2 , t.j. přibližně 20% území Chráněné
krajinné oblasti (CHKO) a zahrnuje hlavní hřbet Hrubého Jeseníku v prostoru Obří skály –
Šerák – Keprník – Praděd – Vysoká hole – Břidličná – sedlo Skřítek – a navazujícím masivem
Mravenečník – Vřesník – Malá a Velká Jezerná. Navržené území je bez sídel a trvale
obývaných objektů, v prostoru navrženého NP se nachází jen jednotlivá rekreační zástavba
a málo rozsáhlá rekreačně – sportovní infrastruktura. Tento předběžný návrh NP zasahuje
do patnácti katastrálních území.
Ochranné podmínky NP, změny oproti situaci v CHKO
Národní park poskytuje území nejvyšší stupeň ochrany. V národním parku je vyloučena
privatizace státních lesů. Zastavěná území obcí se v národním parku neocitnou. Proto rozvoj
obcí bude probíhat podle stejných pravidel jako doposud. Národní park nebude mít ochranné
pásmo: tuto roli převezme stávající CHKO. Státní správa ochrany zemědělského půdního
fondu a státní správa rybářství a myslivosti přejde
na správu národního parku. Vymezené území leží již
v současné době z velké části v I. zóně CHKO
a v národních přírodních rezervacích (NPR), bylo by
případné zpřísnění minimální. Z nových zákazů jde
především o zákaz vstupovat na území I. zóny NP mimo
vyznačené cesty, což dnes spadá do území NPR, tento
zákaz zde již platí. Další nové základní ochranné
podmínky NP resp. zákazy lze je po dohodě s obcemi
Petrovy kameny
upravit v návštěvním řádu NP.
Co by přinesl národní park místním obcím?
Národní park kromě ochrany přírodního bohatství a přirozeného života ekosystémů přináší
ekonomickou vzpruhu celému regionu. Národní parky mají mezinárodní věhlas, a oblast proto
získává výhodu před dalšími podobnými místy. Turisté obvykle využívají řadu služeb. Samotná
správa parku vytváří pracovní místa přímo i nepřímo, formou zakázek privátním subjektům.
Jedná se také o zaměstnance parku, např. lesníky, stráž přírody, zakázky místním firmám
na lesní práce, obecně prospěšné společnosti zaměstnávající pracovníky informačních
kanceláří, středisek ekologické výchovy a podobně. Vyhlášení národního parku znamená
i snadnější přístup k podpoře z veřejných zdrojů pro obce i soukromé subjekty. Státní fond
životního prostředí poskytuje obcím v národním parku podporu (čistírny odpadních vod,
hospodaření s odpady, zlepšování kvality ovzduší) a jednoznačně je finančně preferuje.
Možná účast obcí při přípravě návrhu národního parku
V případě, že MŽP zařadí vyhlášení NP Jeseníky mezi úkoly rezortu, bude zahájena práce
na přípravě podkladů pro zahájení vyhlašovacího procesu a předjednávání se zástupci
regionu (zejména obce a kraje). Zájmem Ministerstva životního prostředí je, aby se obce
účastnily celé přípravy vyhlášení národního
parku. Přístup, který se osvědčil při přípravě
NP, je návštěva zástupců MŽP na veřejných
jednáních zastupitelstev obcí a různé besedy
s informacemi
pro
místní
obyvatelstvo
s dostatečným předstihem před případným
zahájením procesu vyhlašování NP. Tento
informační proces a postoj regionu je pro MŽP
velmi důležitý. V případě vyhlášení NP jsou
zástupci obcí a kraje členy Rady národního
parku a mají na jeho fungování větší vliv,než
je tomu v současné době v případě CHKO.
Vrchovištní rašeliniště pod Vozkou
Další postup:
Tato informace v žádném případě neznamená spuštění vyhlašovacího procesu Národního
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parku Jeseníky. V roce 2010 bude vydána stručná informační brožura, která bude s danou
problematikou seznamovat obyvatele a návštěvníky oblasti. V případě, že MŽP zařadí
vyhlášení NP Jeseníky mezi úkoly rezortu, budou zahájeny práce na přípravě podrobnějších
materiálů. Až budou nezbytné podklady k dispozici, začne s nimi MŽP seznamovat místní
samosprávy a další instituce. Poté dojde k úpravám návrhu NP a v případě širší shody
v regionu by mohl být zahájen legislativní proces. Pokud tedy v budoucnu někdy dojde
k vyhlášení NP Jeseníky, nebude to z vůle MŽP proti zájmům místních obyvatel, naopak tento
krok bude přínosem nejen pro zdejší region, ale i pro celou Českou republiku.
Předběžné mapové vymezení území NP Jeseníky je k dispozici na obecním úřadě.

Zápis žáků do 1. třídy základní školy
Srdečně zveme rodiče se svými dětmi k zápisu do 1. třídy pro školní rok
2010/2011, který proběhne ve středu 3. února 2010 v době od 14.00 do 18.00
hodin v budově Základní školy Malá Morávka. V průběhu zápisu zjišťujeme
připravenost dítěte pro školní docházku a zapíšeme potřebné údaje. K zápisu
je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.
Mgr. Ivana Glatterová
Stravování občanů ve školní jídelně
ředitelka školy
Školní jídelna při Základní škole Malá Morávka nabízí od nového roku
možnost stravování občanů. Cena stravenky je stanovena na 55 korun.
Přihlášku ke stravování je možno vyzvednout v základní škole nebo
na obecním úřadě, případně ji stáhnout na internetových stránkách.
Podrobnější informace lze získat u ředitelky školy a starosty obce

Cena vody bude dražší
Na základě usnesení představena číslo 01/ 13.11.09 společnost VaK
Bruntál a.s. přistupuje ke zvýšení ceny pitné vody. S účinností od 1. ledna 2010
bude cena pitné vody účtována ve výši 29,97 Kč/m3 + 10% DPH, tj. 32,96 Kč/m3
včetně DPH.
Při stanovení ceny pitné vody se společnost VaK Bruntál a.s. řídila zásadami
a principy platnými pro kalkulaci věcně usměrňovaných cen, umožňující zahrnout
do kalkulace ceny vody pouze oprávněné náklady a přiměřenou míru zisku.
Ve srovnání s rokem 2009 se jedná o nárůst ceny o 1,66 Kč/m3, tj. o 5,9% bez DPH.

Pozvánka na dobrou zábavu
Srdečně zveme naše občany na „Ples obce Malá Morávka“, který se koná
v pátek 19. února 2010 od 19.00 do 02.00 hodin v klubu Ferrum Form.
Přijďte se pobavit a zbavit se denních starostí.

Rozsáhlá výstavba nového mostu do Karlova
pod Pradědem před dokončením v polovině
prosince 2009. Terénní úpravy budou
pokračovat v jarním období.
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Vážení čtenáři,
jistě jste zaznamenali, že cena jednoho výtisku Moráveckého zpravodaje se
od nového roku zvýšila o dvě koruny. Je tomu z důvodu navýšení cen služeb
poskytovaných obcí o daň z přidané hodnoty a dalšími náklady
na zpracování a tisk, které jsou mnohem vyšší než nová cena. Celkové
výdaje z Vašeho rozpočtu za rok se tak zvýší pouze o dvanáct korun.
Morávecký zpravodaj (6 čísel v roce) vychází vždy počátkem měsíců: leden,
březen, květen, červenec, září a listopad. Uzávěrka příspěvků je vždy
do dvacátého dne předchozího měsíce. Oznámení nebo sdělení do „Společenské
rubriky“ je pro občany zdarma.
Prodejní místa: Malá Morávka – prodejny potravin TOMI a Kamil Holub, příp. i obecní úřad
Karlov pod Pradědem – restaurace U Bohouše

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2010 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
František Endler – 71 let, Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž – 72 let, Rudolf Glatter – 76 let,
Emma Marková – 77 let, Jan Podlas – 79 let.

„Půlkulatá výročí“
Eliška Nádvorníková a Antonín Lanc – 55 let.

„Kulatá výročí“
Věra Procházková a Ing. Igor Novák – 50 let, Marie Žídková a Dobromila Šíblová – 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.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice zveřejněno, nechť své
stanovisko sdělí obecnímu úřadu. Jejich přání budeme respektovat.
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
Chrám Nejsvětější Trojice v Malé Morávce byl místem posledního
rozloučení s naším občanem, panem Františkem Křápkem, který náhle
zemřel 12. listopadu 2009 ve věku 56 let.
Dne 7. prosince 2009 zemřel ve věku 75 let náš bývalý dlouholetý občan, pan Otto
Michalke, který poslední léta žil v Domově stáří v Dolní Moravici.
Po krátké těžké nemoci zemřel 21. prosince 2009 ve věku 85 let náš občan,
pan Miroslav Hendrych. Rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém rodinném kruhu.
Čest jejich památce.

Narození - úmrtí
V roce 2009 se do svazku naší obce narodilo šest dětí a čtyři občané zemřeli.
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SPORTOVNÍ
INFORMACE
Naši hokejisté zatím úspěšní
Oblíbená Rýmařovská hokejová liga má (k 21.12.) za sebou
již osm kol a posledními zápasy bude ukončena její první část.
Do této v našem regionu ojedinělé soutěže je zapojeno deset družstev, převážně
z města Rýmařova a dále týmy Břidličné, Horního Města a Malé Morávky. Našim
hokejistům se v této sezoně neobvykle daří, neboť v sedmi zápasech zvítězili a pouze
prohráli se zkušeným celkem Ferdovi Tygři, kteří neztratili ani bod a zaujímají první místo
v tabulce. Družstvu HC Malá Morávka zatím patří výborné druhé místo.

Vyběhali si kapra na Vánoce
Dva dny před Štědrým dnem si za vítězství v běhu odnesli na Vánoce živého kapra.
Radovali se zejména ti, kteří měli nejrychlejší nohy a sportu se věnují pravidelně.
V úterý 22. prosince se konal již třetí ročník
oblíbeného závodu „Běhu o vánočního kapra“.
Tuto sportovní akci uspořádala Základní škola
Malá Morávka ve spolupráci s lyžařským
oddílem TC Praděd Malá Morávka, který
zabezpečil technickou část závodu. Závodníci
rozděleni podle věku do čtyř kategorií
absolvovali vytyčenou trať v obecním parku.
Na start sportovního zápolení se sešlo celkem 27
dětí a dospělých, kteří se snažili okruh uběhnout
co nejrychleji. Výsledky závodu:
Nejlepší z nejmladších
Kat. do 5 let: 1. Zdeněk Podrazil,
2. Tereza Bernátková, 3. Ondřej Pánek
Kat. 6 – 10 let: 1. Erik Kotlár, 2. Tomáš Nebes, 3. Jakub Šíbl
Kat. 11 – 14 let: 1. Erika Kotlárová, 2. Václav Motúz, 3. Natálie Pleská
Kat. dospělí: 1. Patrik Pleský, 2. Tomáš Bernátek, 3. Miroslava Šíblová
Vítězové v jednotlivých kategoriích si odnesli živého kapra, nejlepší trio věcné odměny
a diplom. Ceny věnovaly základní škola a TC Praděd Malá Morávka. Technické zajištění
závodu zvládli na výbornou manželé Mendrokovi a Petr Houser, rovněž jeho kvalitní
organizaci pracovnice základní školy. Kdo chce zvítězit za rok, měl by začít s tréninkem!

Šťastní výherci vánočního kapra
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Příprava mladých sjezdařů
Od začátku školního roku zajišťuje sportovní klub TC Praděd Malá Morávka pravidelnou
všestrannou sportovní přípravu dětí z Malé Morávky a Karlova pod Pradědem.
Cílem je kondičně připravit zájemce o alpské disciplíny na pravidelný
trénink a následnou účast v soutěžích. Každou středu se děti scházejí
společně s rodiči v tělocvičně ZŠ Malá Morávka a jejich příprava je
zaměřena na základy gymnastiky, rozvoj rychlosti, obratnosti, orientace
a rovnováhy – prostě pohybových schopností, které podmiňují úroveň
nezbytných pohybových dovedností sjezdaře.
V zimním období budou tréninkové jednotky pokračovat na sněhu v lyžařských areálech
Myšák a Kopřivná. Po zvládnutí všeobecných základů techniky prostřednictvím průpravných
cvičení dojde na nácvik techniky a následně její využití při závodech. Další opravdoví zájemci
o sjezdové lyžování jsou vítáni.
Tradičně je program veřejných závodů ve SKI AREÁLU Kopřivná bohatý.
PaedDr. Petr Houser

Představujeme naše mladé sportovce
V posledních letech Základní škola v Malé Morávce zaznamenává sportovní
úspěchy svých žáků na úrovni spolupráce se sousedními malotřídními školami
i v jiných tělovýchovných organizacích. Jsou mezi nimi i žáci, kteří se pravidelně
věnují sportu, kde především rodiče své děti vedou ke zdravému životnímu
stylu, napsala nám ředitelka školy Mgr. Ivana Glatterová.
Tak tomu je v rodině Erika Kotlára, žáka 5. ročníku zdejší školy, který je členem
fotbalového družstva TJ Olympia Bruntál. Tento mladý sportovec se nám svěřil se
svými zážitky z různých sportovních akcí a turnajů, z jehož dopisu vyjímáme.
„Na turnaji ve slovenském Štúrovu jsme v turnaji získali třetí místo a já dal tři góly.
Po mostě přes Dunaj jsme v Maďarsku navštívili velkou baziliku. Letos v létě jsme
byli na dětské olympiádě v Itálii – Casteleranu. Bylo tam tři tisíce sportovců z celého
světa a my jsme v turnaji neuspěli. Chodili jsme také na koupaliště, byli jsme i v moři.
Na turnaji v Rakousku – Salzburgu se nám dařilo, skončili jsme druzí. Město, rodiště
skladatele Mozarta, je nádherné. Podívali jsme se i na zápas rakouské fotbalové ligy. Líbily
se mi Alpy.“
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Podpořili mladé fotbalisty
Sportovní aktivity v Malé Morávce jsou dotované obecním úřadem, ale přesto
se i našli sponzoři, kteří podpořili naše nejmladší morávecké fotbalové naděje.
Jménem hráčů přípravky děkuji těmto sponzorům: Martin Šišma – restaurace U Kovárny,
Tomáš Gangur – vysílač Praděd, pan Haluza – chata Veronika. Poděkování náleží také panu
Miroslavu Chmelařovi za zajištění zimní přípravy mladých fotbalistů v hotelu Kamzík.
Tomáš Cejnek

PRO VOLNOU CHVÍLI
Svatomartinská slavnost má u nás tradici

Svatomartinská slavnost pořádaná základní a mateřskou školou v Malé Morávce je jednou
z řady místních akcí, která v naší obci má tradici a rok od roku si získává oblibu. Nejmladší
morávecká generace se svými rodiči a příbuznými se každoročně setkává na stráni
za kostelem, aby podle antické legendy si symbolicky připomněla památku svatého Martina.
Tak tomu bylo již pošesté na jeho svátek v podvečer 11. listopadu 2009.
A bylo nás tam poměrně hodně. Velké pozornosti, zejména těch nejmladších účastníků, se
těšili dva jezdci na koních ze společnosti Jantar, z nichž jeden ve stylizovaném oděvu
na bělouši představoval legendárního světce. Mnohé děti koně nejen obdivovaly, ale také
obdarovaly jablky a mrkví. Po kulturním programu dětí prošel vesnicí lampionový průvod
do parku. Tam podle místního zvyku všichni
ochutnali voňavé rohlíčky, které připravily
kuchařky školních jídelen. Zpestřením celé
akce byla miniaturní výstavka výtvarných
prací žáků základní školy, tématicky zaměřená
ke svatomartinské tradici.
Za vydařenou akci děkujeme učitelkám,
pracovnicím a dětem našich škol. Sice se jako
obvykle nevyplnila martinská pranostika, ale
sněhu jsme si užili nezvykle v předcházejícím
měsíci říjnu. I bez sněhové peřiny byla
slavnost zdařilá.

Mikulášská nadílka splnila očekávání dětí
Počátkem prosince se otevřela pekelná brána do sálu hostince U Křížku, aby
se mohly bavit, ale i trošku bát, všechny malé i větší děti z naší obce. Tancovalo se,
soutěžilo, děti rejdily po celém sále. A když přišla štědrá nadílka od samotného
Mikuláše, čerta a anděla, najednou se taneční parket vyprázdnil. Ovšem netrvalo
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dlouho, děti našly
odvahu,
zazpívaly
nebo
přednesly
nějakoutu čertovskou
básničku a to se jim
vyplatilo. Balíček plný
sladkostí si nenechalo
ujít snad ani jedno
z dětí v sále. Pak se
čerti vypařili a zábava
vesele pokračovala.
Za přípravu této tradiční akce děkuji zejména
zaměstnankyním mateřské školy, panu starostovi obce
Ondřeji Holubovi, který celé dění v pozdním
odpoledni slovně doprovázel, dále pak čertům,
Mikulášovi a andělovi a také zaměstnancům
hostince U Křížku, kteří nám poskytli příjemné
prostředí. Nemalé poděkování patří také milým sponzorům, kteří
přispěli do štědré Mikulášovy nadílky, a to paní a pánové: Petr
Haničák – Klempířství Haničák, Miroslava Tomancová – potraviny
TOMI, manželé Podrazilovi, Ing. Marcela Kupčeková a MUDr.
Norbert Rotter z Malé Morávky, Ing. František Novák – Jantar,
s.r.o. a Ing. Zbyněk Balhar – Atro Rýmařov, s.r.o. K tanci a zábavě
hrál dětem Lukáš Pospíšil a některé tanečnice parket neopustily
ještě dlouho do pozdního večera. Za rok se těšíme na „Čertovskou
shledanou.“
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Série adventních koncertů byla zážitkem
Ti, kteří nechtěli strávit prosincové nedělní podvečery doma a rozhodli se zúčastnit již
tradičních adventních koncertů v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce, rozhodně
neprohloupili. Plánovaný program koncertů byl pestrý. Bohužel, ten první 6. prosince doznal
změnu učinkujících. Pro nemoc členů Dětského pěveckého sboru Rosnička bylo vystoupení
odvoláno. Pořadatelé však zajistili kvalitní náhradu. Příjemnou atmosféru navodil
Rýmařovský chrámový sbor se svým vedoucím a zároveň varhaníkem panem Petrem Wolfem.
Repertoár adventních písní byl zejména orientován na hloubku sdělení myšlenek
posluchačům, kteří vystoupení sboru odměnili potleskem. Skvělé chrámové zpěvy v podání
operních sólistů zazněly v neděli 13. prosince na druhém adventním koncertu. Své mistrovské

Rýmařovský chrámový sbor

Operní sólisté
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umění za klavírního doprovodu Marie Riegelové předvedli Klára Curylová (soprán)
a Vítězslav Vít (tenor). V jejich podání zazněly skladby Janáčka, Schuberta, Pucciniho
a dalších autorů. Zejména interpretované písně Ave Maria, Zdrávas královno a jiné byly pro
přítomné velmi příjemným zážitkem. Třešnička
na programovém adventním dortu přišla
na posledním koncertu v neděli 20. prosince
vystoupením Chrámového pěveckého sboru
Bernardini z Břidličné. Patnáctičlenný sbor
svým perfektním provedením skladeb autorů
duchovních písní i spirituálů potěšil nejednoho
účastníka koncertu. Většina návštěvníků se
kterými jsme hovořili, nešetřila chválou těchto
ojedinělých akcí, které v čase adventním
připravila Obec Malá Morávka ve spolupráci
s Římskokatolickou farností v Malé Morávce.
Děkujeme pořadatelům za jejich uspořádání,
rovněž občanům a návštěvníkům, kteří je svou
Pěvecký sbor Bernardini
účastí podpořili. Podávání horkého čaje nebo
svařeného vína zdarma na závěr všech koncertů
bylo nevšední pozorností pro jejich účastníky.
V úvahu jen připomínka pro větší návštěvnost, že
sobota vzhledem ke koncentraci více lidí na
chatách,
chalupách
a v rekreačních zařízeních, by byla
vhodnějším dnem pro pořádání těchto
adventních koncertů se začátkem
v 15 hodin.

Živý betlém přilákal mnoho lidí
Příběh o narození Ježíška přišlo zhlédnout v neděli
27. prosince velmi mnoho obyvatel a návštěvníků
Malé Morávky. Mnozí přicestovali z Krnova
a Bruntálu již pomalu legendárním motoráčkem
zvaným „Hurvínek“, někteří cestující byli oděni
i v dobových kostýmech.
Na prostranství před Schindlerovou stodolou zahráli
žáci zdejší základní školy poutavou vánoční scénku,
která se velmi líbila. Bylo to milé a přátelské nedělní
odpoledne s doznívající atmosférou vánočních svátků. Za zdařilou akci je nutné poděkovat
jejím organizátorům – Mgr. Igoru Hornišerovi, místnímu faráři P.Mgr. Žukowskému,
starostovi obce Ondřeji Holubovi a zejména aktérům pěkné scénky a jejich učitelkám.
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Zpravodaj vychází 2.1.2010, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.2.2010.

