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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 5. března
2014 obecní zastupitelstvo provedlo kontrolu
plnění usnesení z minulého zasedání a podle
schváleného programu projednalo záležitosti
obce a k nim přijalo příslušná opatření
a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
Zařazení správního území obce do
působnosti MAS (místní akční skupiny)
Rýmařovsko, o.p.s. na období let 2014 až 2020.
Prodej pozemku parc. č. 588/8 – travní porost o výměře 2 164 m2 v k. ú. Malá Morávka
za účelem výstavby rodinného domu (lokalita nad nádražím). Cena 300 Kč/m2.
Kupující, který hradí i náklady na převod: Petr Šenkyřík, Brno.
Prodej pozemku parc. č. 588/9 – travní porost o výměře 2 124 m2 v k. ú. Malá Morávka
za účelem výstavby rodinného domu. Cena 300 Kč/m2.
Kupující: Ladislav Šenkyřík, Běhařovice, který hradí náklady i na převod.
Prodej části pozemku parc. č. 561/1 za účelem přístupu k chatě. Nově vzniklá část parc.
č. 561/5 – ostatní plocha o výměře 566 m2 v k.ú. Malá Morávka. Cena 200 Kč/m2.
Kupující: Ing. Milan Vogel, Brumovice – Skrochovice a Marcela Vogelová, Neplachovice.
Náklady na převod hradí kupující.
Zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek parc. č. 563/3 o výměře 72 m2
v k. ú. Malá Morávka za úplatu 2 000 Kč bez DPH. Oprávnění z věcného břemene, kteří
hradí náklady na jeho zřízení: Ing. Milan Vogel a Marcela Vogelová (výše uvedená
adresa).
Zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na pozemek parc. č. 561/1 v k. ú. Malá
Morávka za úplatu 2 000 Kč bez DPH. Oprávnění z věcného břemene, kteří hradí náklady
spojené s jeho zřízením: František Šebek, Břeclav a Alena Grabařová, Ostrava.
Prodej části pozemků parc. č. 25/1 a č. 9 v k. ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklé
pozemky parc. č. 25/8 – travní porost o výměře 688 m2 a pozemek parc. č. 24/2 – ostatní
plocha o výměře 47 m2 a nový pozemek parc. č. 9/2 – ostatní plocha o výměře 15 m2. Cena
pro všechny pozemky 200 Kč/m2. Kupující: Olga Wajdová, Opava - hradí náklady na
převod.
Znění obecně závazných vyhlášek číslo 1/2014 o místních poplatcích a číslo 2/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky nabývají účinnosti od 1. 4. 2014.
Rozpočtový výhled obce na období let 2015 – 2017. Roční příjmy a výdaje jsou shodné
v průměru 17,5 mil. korun.
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Rekreačního areálu Karlov“ (lokalita
nad tábořištěm) v k. ú. Malá Morávka na základě projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na pozemcích parc. č. 1392/2 a 3, 1328, 1457/1, 1334/1,2,4 a 5 a 1335/3.
Investor: KRT Ostrava, s.r.o., Novovéská, Mariánské Hory. Smlouva o právu provést
stavbu se uzavírá na dobu 5 let od jejího podpisu a je pro investora nepřeveditelná na třetí
osobu.
Převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2913:
a/ Mateřská škola – částku 6 259 do rezervního fondu
b/ Základní škola – částku 598 Kč do rezervního fondu a částku 4 000 Kč do fondu odměn.

Poskytnutí půjčky ve výši 71 960 Kč společnosti MAS Rýmařovsko, o.p.s., která bude
použita v rámci mikroprojektu „Na kole po Rýmařovsku – podpora cestovního ruchu“.
Půjčka bude vrácena na účet obce v termínu do 31. 7. 2015. Starosta obce pověřen
k provedení rozpočtového opatření pro poskytnutí půjčky.
Schválena výpůjčka radiostanice zn. Smart v hodnotě 61 740 korun a nabíječe v hodnotě
5 077 Kč mezi Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a obcí.
V souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích se od 1. 4. 2014 stanovuje
měsíční odměna neuvolněné člence obecního zastupitelstva Mgr. Andrei Honigové odměna
0,- Kč. Důvodem zrušení odměny za výkon funkce je neúčast na jednáních zastupitelstva
a finančního výboru bez udání důvodu.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce prověřit plánovanou uzávěru komunikace
v oblasti Dlouhé Loučky v roce 2014, která má negativní vliv na přístupnost turistů
do našeho regionu a pokusit se o minimalizaci úplné uzávěry předmětných komunikací.
Na dalším veřejném zasedání konaném 9. dubna 2014 obecní zastupitelstvo schválilo:
Uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a uzavření Smlouvy
o právu provést stavbu nové přípojky nízkého napětí na pozemku parc. č. 1562/17 v k. ú.
Malá Morávka a tytéž smlouvy na zřízení nové přípojky nízkého napětí na pozemku parc.
č. 537/1 v k. ú. Karlov pod Pradědem. Oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín. V obou případech věcné břemeno je zřízeno za úplatu 2 000 Kč + DPH.
a/ Uzavření Smlouvy o právu umístění a provedení stavby prodloužení zásobovacího
vodovodního řadu B na pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem. Zmocněnec
za stavebníky na základě plné moci: Ing. František Krmášek, Olomouc.
b/ Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene s právem vstupu na pozemek parc.
č. 267/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem za podmínky vydaného kolaudačního rozhodnutí
ke stavbě vodovodu. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000 Kč + DPH.
Uzavření Smlouvy o právu umístit stavbu kanalizační přípojky v Malé Morávce pro objekt
čp. 254 na pozemku parc. č. 1452/1. Stavebník: Pavel Dostál, Olomouc.
Zastupitelstvo zároveň souhlasí se zřízením věcného břemene práva vstupu
na uvedený pozemek za účelem údržby kanalizační přípojky. Věcné břemeno za úplatu
2 000 Kč + DPH.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. Oprávněný
z věcného břemene: VaK Bruntál, a.s., který je vlastníkem a provozovatelem vodovodu
za účelem výměny potrubí v délce 17 metrů na pozemcích parc. č. 440/3, 440/4, 441 a 1461
– vše v k. ú. Malá Morávka. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000 Kč + DPH.
Směnu pozemků mezi obcí a manž. Hanou a Jaroslavem Hálovými, bytem Malá Morávka.
Jedná se o pozemek parc. č. 92/5 o výměře 136 m2 ve vlastnictví manž. Hálových
za pozemek obce parc. č. 83/14 o výměře rovněž 136 m2. Náklady za převod hradí obec.
Schválen požadavek obce o bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1562/1 k.ú. Malá
Morávka od Státního pozemkového úřadu ČR za účelem přístupu do zahrádkářské kolonie
v dolní části obce.
Schválena spolupráce s obecně prospěšnou společností ENERGIE POD KONTROLOU
na projektu revitalizace (obnovení) veřejného osvětlení v obci a starostu obce pověřuje
k dojednání podmínek spolupráce v rozsahu patnácti let.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
a/ Finančnímu výboru kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
včetně investičních akcí.
b/ Kontrolnímu výboru provádět kontroly plnění usnesení zastupitelstva, kontrolovat
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné

působnosti. Provádět kontroly ubytovacích kapacit, jejich odpadová hospodářství a odvod
ubytovacích a rekreačních poplatků.
Zprávy uvedených obou výborů budou zastupitelstvu předkládány čtvrtletně.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a/ Důvodnou zprávu o stavu soudního sporu se Státním fondem životního
prostředí ČR v návaznosti na odzastavění obecního majetku a pověřuje
starostu obce podat návrh na výmaz zástavních práv.
b/ Zprávu o činnosti společnosti SPS – STAS, s.r.o. a schvaluje poskytnutí
půjčky mezi obcí (jako věřitelem) a společností SPS – STAS
(jako dlužníkem) půjčku ve výši 2 mil. Kč s platností do 15 dnů od přijetí dotace na projekt
„Lanová dráha Myšák Karlov pod Pradědem“. Splatnost půjčky však v termínu
do 30. 4. 2015. Starosta obce pověřen k podpisu smlouvy o půjčce a provedení
rozpočtových opatření.

INFORMACE
V květnu se konají volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se po pěti letech letos konají
ve dnech 23. a 24. května. V naší obci se uskuteční ve volebním okrsku
č. 1 Malá Morávka (volební místnost obecní úřad) a ve volebním okrsku
č. 2 Karlov pod Pradědem (volební místnost hotel Praděd). Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
O 21 křesel, která jsou přidělena českým poslancům, se utkají všechny současné
politické strany a řada politických hnutí a uskupení – celkem 38. To znamená, že volič, pokud
některá hnutí či uskupení neodvolají svou kandidátku, obdrží 38 hlasovacích lístků. Bližší
informace a hlasovací lístky voliči obdrží od obecního úřadu v časovém předstihu nejméně tři
dny před konáním voleb. Protože je celá republika jedním volebním obvodem, budou stejné
kandidáty voliči vybírat ve všech krajích. Pokud volič nehodlá volit ve svém volebním okrsku,
může do 16. května 2014 požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, který ho
opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku v rámci České republiky.
Způsob hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Po obdržení úřední obálky volič musí vstoupit do prostoru k úpravě
hlasovacího lístku. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek, na kterém může nebo nemusí vyznačit, kterým kandidátům
dává přednost – bude upřesněno v informacích. Jiné úpravy na hlasovacím lístku se
neprovádí. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, přetržené,
které nebyly vloženy do úřední obálky, je-li v úřední obálce více než jeden platný hlasovací
lístek, ať už ve prospěch různých stran nebo pro tutéž stranu. Jsou-li na hlasovacím lístku
údaje o jednotlivých kandidátech škrtány, měněny nebo dopisovány, k takovým úpravám
komise nepřihlíží a jde-li o platný hlasovací lístek a platný hlas, zařadí ho do dalšího sčítání.
Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad, aby v den
voleb mohl hlasovat doma. V takovém případě volební komise vyšle k voliči své dva členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Pokud se, vážení občané, rozhodnete přijít k volbám, nezapomeňte si předem ověřit
platnost svého osobního dokladu, kterým se prokážete ve volební místnosti. Výsledky voleb
budou zveřejněny na úřední desce obce a v příštím čísle Moráveckého zpravodaje.

K zápisu do mateřské školy přišly čtyři děti
Tak jako každým rokem proběhl v jarním období zápis nových dětí
do naší mateřské školy v Malé Morávce. Maminky a jeden tatínek se k nám
dostavili, aby nám představili své budoucí školáčky a to tři děvčata
a jednoho chlapce: Barborku Lukešovou, Leonku Mackovou, Natálku
Pukleovou a Eduarda Norberta Rottera. Dětem přejeme, aby se naše
mateřská škola stala pro ně místem spokojenosti, bezpečí, radosti, pohybu, poznání a hlavně
nových kamarádství. Někteří nováčci si chodí již nyní za námi hrát na školní zahradu a my
věříme, že přechod do nového prostředí a kolektivu dětí nebude pro ně tolik náročný.
Ve školním roce 2014/2015 se o 33 dětí budou starat tři pedagogické pracovnice: ředitelka
školy paní Iveta Vlčková a paní učitelky Ivana Cejnková a Petra Pleská a dále kuchařka
a vedoucí školní jídelny paní Renata Pechová a školnice paní Lenka Cejnková.
Na konci března jsme se rozloučily s naší dlouholetou zaměstnankyní paní Alenou
Buchtovou, která odešla do starobního důchodu a na její místo nastoupila paní Lenka
Cejnková. Bývalé školnici paní Buchtové děkujeme za dlouholetou činnost u naší organizace.
Přejeme jí, aby si užila ještě hodně let ve zdraví a rodinné spokojenosti. Nové školnici paní
Cejnkové přejeme, aby se jí v našem kolektivu líbilo a byla u nás spokojená.
Iveta Vlčková, ředitelka mateřské školy

Kompostéry budou brzy předány občanům
Počátkem května začnou obecní a městské úřady předávat zdarma občanům
Rýmařovska kompostéry na zahrady v rámci projektu „Zavedení separace
biologických odpadů Rýmařovsko“ s využitím dotace Evropské unie. Sdružení
obcí Rýmařovsko získává 1 640 kusů kompostérů o objemu 900 litrů pro likvidaci zeleně ze
zahrad u rodinných domů. Dále region získá 11 kusů velkoobjemových kontejnerů, které jsou
určeny pro sběr bioodpadu. Malá Morávka pro místní potřebu obdrží štěpkovač pro
zpracování ořezů ze zeleně a Břidličná svozové vozidlo. Pracovníci obecních úřadů budou
občanům předávat informační brožurku, která obsahuje návod, co do kompostéru lze
vhazovat, co je méně vhodné a co tam nepatří. Kompost po dozrání bude možné využívat
v místě, kde je zakládán.
Majitelé rodinných domů se zahradou si budou moci o kompostér zažádat u místního
obecního úřadu. Převzetí kompostéru potvrdí podpisem na tzv. „Smlouvě o výpůjčce na dobu
pěti let“. Po uplynutí této lhůty jim bude kompostér převeden do vlastnictví. Příjem žádostí
o kompostér a sepsání smlouvy bude na Obecním úřadě v Malé Morávce vyřizovat paní
Zdeňka Rončáková.
Zástupci Sdružení obcí Rýmařovska věří, že občané se do správného třídění odpadů zapojí
a pomohou tak snížit náklady na likvidaci komunálního odpadu na Rýmařovsku.
Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska

Postup při vydávání kompostérů pro občany naší obce
Obec Malá Morávka se zúčastnila společného projektu obcí Rýmařovska, jehož výstupem
bude řešení problémových míst odpadového hospodářství v obci. Konkrétní účast naší obce
spočívá v nákupu 90 ks kompostérů o objemu 900 litrů pro občany obce, jednoho
velkoobjemového kontejneru pro dovybavení sběrného dvora a jednoho štěpkovače dřevního
odpadu. Celkové náklady naší obce v projektu jsou 400 tis. Kč, přičemž dotace Státního fondu
životního prostředí činí 328 tis. Kč. Rozdíl bude financován z rozpočtu obce.
 Projekt předpokládá výpůjčku všech 90 kompostérů občanům obce, kteří vlastní zahradu
nebo mají zahradu v nájmu, aby mohli všechen biologicky rozložitelný komunální odpad
ze své zahrady a domácnosti kompostovat v kompostéru a kompost pak dále využívat
pro potřeby své zahrádky. Pomohou tak snížit množství biologicky rozložitelného
komunálního odpadu z domácností. To je pro obec hlavním smyslem a cílem projektu.
Udržitelnost projektu a tedy i doba výpůjčky pro domácnosti je 5 let, po této době se
kompostér stane majetkem domácnosti.
 Výpůjčka je možná jen pro občany obce, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu,
a to vždy jeden kompostér pro jeden rodinný dům se zahradou bez ohledu na počet
domácností. Dále mají možnost výpůjčky vlastníci (nájemníci) zahrady s trvalým pobytem
v obci, i když jejich zahradu netvoří prostranství okolo jejich rodinného domu, ale jsou
např. nájemníci obecních bytů. Musí ale v obci vlastnit nebo mít v pronájmu zahradu,
kterou udržují a na které vzniká bioodpad. Vždy by připadl jeden kompostér na jednu
zahradu.
 Postup občana, který splňuje podmínku pro zapůjčení kompostéru a chce ji využít:
Od 2. 5. 2014 může přijít na Obecní úřad v Malé Morávce, kde po kontrole správnosti
údajů vyplní a podepíše dva výtisky „Smlouvy o výpůjčce a následném darování“ (znění
smlouvy bude zveřejněno na webových stránkách obce) a kompostér si rovnou může
na obecním úřadě vyzvednout. Po výdeji podepíše jeho převzetí a obdrží také příručku
na výrobu kompostu.
Občan má povinnost nejméně pět let kompostér mít na svém pozemku a řádně ho využívat.
V případě změny podmínek ho vrátit obci. Kompostéry bude obec vydávat do vyčerpání zásob.
Ondřej Holub, starosta obce

Pobyt našich dětí v Polsku o letních prázdninách
v rámci přeshraniční spolupráce
V letošním roce jsme se s našimi partnerskými obcemi v Polsku (Walce a Kobylnica)
dohodli na pobytových projektech pro děti z naší obce a rovněž se nám podařilo získat
dotační prostředky na financování těchto projektů. O letošních letních prázdninách budou mít
naše děti možnost výběru ze dvou pobytů, které se však termínově překrývají, neboť jsou
vázány jinými okolnostmi.



Jedná se o tradiční projekt „Multi – Culty divadelní festival
2014“, který má za účel setkání mladých lidí z Polska, České republiky,
Slovenska a Maďarska. Bude probíhat od 15. do 19. července 2014
ve městě Kobylnica na severu Polska. V rámci festivalu jsou
naplánována představení divadelních her připravených skupinami ze všech
zemí Visegrádské čtyřky.
Projektu se z Malé Morávky zúčastní skupina maximálně dvaceti dětí ve věku 9 až 17
let, která bude připravovat a prezentovat představení o délce cca 30 minut na festivalu.
Představení by měla ukázat kulturu, historii a tradice jednotlivých zemí. Po dobu pobytu je
pro děti připraven i bohatý doprovodný program s výlety k moři a do okolí.
Odjezd z Malé Morávky bude v úterý 15. července v 9.00 hodin od restaurace U Kovárny,

kde děti nastoupí do autobusu, který již bude z poloviny obsazený dětmi ze slovenské obce
Tvrdošín. Předpokládaný příjezd do Kobylnice (vzdálenost asi 650 km) je ve 20 hodin, návrat
domů 19. července okolo 18. hodiny.
Děti musí mít s sebou platný cestovní pas, kartičku pojištěnce a sjednáno pojištění
pro cestu do zahraničí od 15. do 19. 7. 2014. Tyto doklady budou kontrolovány
před odjezdem. Náklady na stravu a ubytování jsou hrazeny z dotačních prostředků. Děti musí
mít pouze stravu na cestu tam. Náklady na dopravu budou hrazeny z rozpočtu obce.
V případě, že máte zájem o účast Vašeho dítěte na tomto projektu, z důvodu organizačního
zajištění akce, informujte co možná nejdříve starostu obce.



Další projekt spočívá ve výměnném pobytu dětí z Malé Morávky a polské obce Walce,
který je zaměřen mimo jiné na výuku základů polského jazyka pro naše děti a výuku českého
jazyka pro polské děti pod vedením profesionálního lektora.
V termínu od 14. do 20. července je pobyt našich deseti dětí a deseti
polských dětí v Malé Morávce. Po celou dobu je zajištěn bohatý program
včetně stravování a podle zájmu i ubytování našich dětí společně s polskými
v Malé Morávce. Veškeré náklady budou hrazeny z dotačních prostředků.
Od 20. do 26. července potom všechny děti odjedou do polské obce
Walce, kde proběhne druhá část projektu. I zde je zajištěn bohatý program
pro děti, vstupné na akce, ubytování a celodenní strava. Projekt je určen pro děti ve věku
9 až 15 let. Děti musí mít platný cestovní pas, pojištění dětí pro pobyt v zahraničí je hrazeno
z dotace.
V případě, že máte zájem o účast Vašeho dítěte na tomto projektu, informujte co možná
nejdříve starostu obce.
Vážení rodiče, neváhejte využít tuto možnost aktivního prožití školních prázdnin Vašich
dětí. Bližší informace a dotazy lze získat na našem obecním úřadě.
Ondřej Holub, starosta obce

Zachraňují žáby
Každý rok žáci naší základní školy přenášejí v horní části obce
odchycené skokany hnědé přes silnici k rybníčku, aby neskončili pod koly
aut. Letošní akci jsme zahájili s prvním jarním dnem a hned druhý den
jsme zvládli stavbu zábran k odchytu dokončit. Kdo z žáků si každé ráno
přivstal a přijel do školy na sedmou hodinu, stal se členem ekohlídky,
která provedla ranní kontrolu. Skokani se vyjmou ze záchytných pastí a v kbelíku přenesou
k rybníčku. Rovněž se kontrolují nejen pasti, ale také se opraví fólie odtržené z kolíků. Tato
kontrola se provádí každý den odpoledne a večer, samozřejmě také o víkendu.
Jarní tah žab u nás začal po nočním dešti v neděli 23. března. Na dně záchytných pastí
jsme ráno našli prvních 13 skokanů. Ještě v dalším týdnu jsme se těšili z odchycených
skokanů. Letošní suché jaro zřejmě zapříčinilo, že se skokanům do reprodukce moc nechtělo.
V terénu se žáci naučili rozlišovat samičky od samečků, ve škole pak podle obrázků vývojová
stadia žab. Někteří poprvé v životě uchopili žábu do ruky, samozřejmě v rukavicích, a vložili
do kbelíku. Chtělo to trochu odvahy a zručnosti.
Celá tato akce je nejen předmětem environmentální výchovy, ale také rozvíjí volní
vlastnosti dětí, jako vytrvalost, odpovědnost a svědomitost i vztah k živé přírodě. Děkujeme
rovněž rodičům dětí za pochopení. Všichni zapojení žáci byli za svou aktivitu odměněni,
nejlepší kromě odměny obdrželi i ocenění u příležitosti Dne země. Za své zásluhy získali titul
„Žabí král“ Petr Bulava, „Žabí princi“ – Ondra Pánek, Marek Švarc a Lukáš Holub, „Žabí
princezny“ – Karolína Kulinová, Julinka Hulejová a Nela Bruntsvyková.
Mgr. Ivana Glatterová, ředitelka základní školy

Den Země v naší škole
V úterý 22. dubna jsme oslavili
v naší základní škole Den Země,
a to nejrůznějšími aktivitami.
Nejprve starší žáci připravili
prezentaci o jarních květinách,
kterou představili svým mladším
spolužákům. Poté jsme se vydali
na
procházku
podél
Bělokamenného
potoka,
ve kterém žáci lovili a poznávali
drobné
vodní
živočichy.
Porovnávali
jsme
skladbu
organismů v potoce a rybníčku na
horním konci obce. Žáci cestou
sbírali na jaře kvetoucí rostliny,
které vylisujeme a v dalších dnech
z nich vyrobíme obrázky. Došli jsme společně až k lesní studánce, jejíž okolí jsme uklidili.
Cestou zpět do školy jsme posbírali odpadky a pomohli tak Zemi, aby byla čistá a hezká.
Další aktivity ke Dni Země budou probíhat i po zbytek týdne. Chystáme se vytvořit
plakát s blahopřáními Zemi, budeme vyrábět květinový věnec z kartonů od vajíček. Se staršími
žáky si vysvětlíme princip recyklace starého papíru a vyrobíme si ruční papír. Doufáme,
že žákům se celý týden bude líbit a naší Zemi uděláme svou pozorností radost a sobě také.
Mgr. Martina Smíšková, učitelka základní školy

NAPSALI NÁM
ě
O zveřejnění nás požádala Lyžařská škola z Přerova, která se svými svěřenci dojíždí
do údolí Karlova pod Pradědem třetím rokem. V děkovném článku napsali:
Letošní zima byla teplá a příliš chudá na sníh, přesto se povedlo týmu SKI areálu Myšák
pod vedením Jaroslava Lukeše vytvořit výborné podmínky pro výuku Sjezdovky byly vždy
perfektně připraveny a areál byl nachystán do posledního detailu ke spokojenosti všech
návštěvníků. Výuku na lyžích a snowboardech pro nás zajišťovala 1. Lyžařská škola Praděd
pod vedením Petra Housera.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem těm, kteří se přičinili k naší
spokojenosti, počínaje instruktory, kteří profesionálně předávali své
zkušenosti našim dětem. Naši svěřenci během výcviku prokazovali neustálé
zlepšení a posun k lyžařským dovednostem Na závěr pro nás pořadatelé
připravili závod ve slalomu, který zvládli lyžaři i snowboardisté.
I ti nejmenší prokázali, že se naučili lyžovat. Vlekařům děkujeme,
že ochotně a aktivně pomáhali a zasahovali, když naše děti měly problémy
na vleku nebo na nové sedačkové lanovce. Dále děkujeme personálu bufetu a kuchyně, který
pro nás připravovali občerstvení a stále nové speciality místní kuchyně. Nesmíme zapomenout
ani na Myšku – maskota areálu, na kterou se děti nejvíce těšily. Myška Ivanka nás svým
programem a příjemnou přítomností provázela každý den výcviku. Její nápady inspirovaly
naše děti i v poslední den týdenní lyžařské školy, kdy se konal maškarní karneval a olympiáda.
Děkujeme i rodičům a těšíme se na další ročník výuky k nádhernému sportu, jako je lyžování.
Tým společnosti JANKUSPORT

ř
V lednu letošního roku obdržel Petiční výbor dopis poslance Parlamentu České
republiky pana Ladislava Velebného, který pochází z Dolní Moravice a dobře zná
problematiku našeho regionu i naší obce. Jako bývalý starosta sousední obce se
mnoho let příkladně staral o její rozvoj a začlenění mezi významné obce
Rýmařovska. Rovněž jako člen zastupitelstva našeho kraje a předseda výboru pro životní
prostředí je seznámen s problematikou celého kraje a dobře zná, co nejvíce trápí obce kolem
Praděda. Předpokládáme, že v krátké době ho požádáme o podporu našeho úsilí směřujícího
k udržení současného stavu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, dostačující pro nezbytný
rozvoj turistiky a udržení co největší zaměstnanosti a umožnění zpřístupnění k získávání všech
hodnot, které naše krajina po staletí přinášela a snad bude i přinášet. Potěšilo nás jeho
stanovisko k naší Petici, a proto jej předkládáme v plném znění.
Jiří Jiskra, předseda Petičního výboru

Vážený pane předsedo,
K Vaší petici proti zřízení Národního parku Jeseníky zaslané dne 21. 11. 2013
na Ministerstvo životního prostředí sděluji, že se naprosto ztotožňuji s argumenty uvedenými
v petici.
Chci Vás ujistit, že vyvinu maximální úsilí k tomu, aby byly Vaše připomínky zohledněny
v zájmu zachování současného stavu přírody v návaznosti na provozování turistického ruchu,
který je pro náš okres, ale i pro kraj velmi důležitý. A to nejen z hlediska zaměstnanosti lidí,
ale také z hlediska zachování kulturního dědictví, které jesenická příroda nabízí. Jesenická
oblast je dostatečně chráněna platnými zákony a spíš by ji prospělo než zřizovat národní
park, tak s větší zodpovědností přistupovat k přirozeným hodnotám této oblasti a to hlavně
v přístupu k ochraně lesa a také tím, že dáme větší prostor zdravému lesnickému hospodaření.
Bylo by velmi krátkozraké vytvořit z Jeseníků národní park a znemožnit tak široké
veřejnosti přímý kontakt s čistou jesenickou přírodou. Věřím, že se nám společným úsilím
podaří zastavit tyto nebezpečné aktivity, které nejsou ku prospěchu jesenické oblasti.
S pozdravem
Ladislav Velebný, v.r.

Upravené místo k odpočinku i posezení
u kostela se povedlo.

Novou cestu za mostem si pochvalují obyvatelé
blízkých domů a majitelé garáží.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
11. května
V neděli 11. května nezapomeneme poděkovat a blahopřát
našim maminkám k jejich svátku Dne matek.

Pozornost obce ke starší generaci
Naše obec nezapomíná na své starší občany. Tento postoj k této generaci vyjadřuje
nejen na každoročním setkání seniorů obce, ale i na příležitostných setkáních
jubilantů za určité období. Takové poslední se konalo 26. března v penzionu Pohoda,
kterého se s představiteli obce zúčastnili občané, kteří nedávno slavili svá životní
výročí 70 a 80 let. Jak už to
v životě bývá, nemoc některým
zabránila účastnit se, nebo je
zastoupil životní partner.
Starosta obce Ondřej Holub
a předsedkyně školské a kulturní
komise Iveta Vlčková všem
poblahopřáli a předali dárky. Po společné
večeři se v přátelské atmosféře rozvinula
beseda, ve které se vzpomínalo na různé
zážitky osobní i v životě obce. Milá
pozornost k oslavencům byla tradičně
spojena s jejich podpisy do pamětní knihy.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Ondřeje Lukeše, Malá Morávka 6,
který spatřil tento svět 18. dubna 2014.
Přejeme hodně zdraví a šťastný život!

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2014 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Jaromír Klus, Marie Houdková a Marie Heiderová – 71 let,
Jan Macháček – 73 let, Jarmila Pánková – 74 let, Anna Králová a Erika Kratěnová – 76 let,
Emilie Skoupilová a Inge Partschová – 78 let, Elisabeta Bršťáková – 79 let,
Cyril Fiala – 84 let, Bohumil Myška – 91 let

„Půlkulatá výročí“
Karel Kolář a Irena Mlýnková – 55 let, Jiří Kolář – 65 let

„Kulatá výročí“
Ing. Jana Rosolanková a Alfred Partsch – 50 let, Petr Solich a Antonín Vimmer – 60 let,
Františka Fialová – 70 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Vzpomínka
Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 10. května 2014 vzpomeneme 15. smutné výročí úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka a dědečka, pana Jaroslava Fialy z Karlova
pod Pradědem.
S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé – blahopřání, výročí úmrtí, vzpomínka
apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní úřad dva měsíce předem. Tato služba
pro občany je bezplatná.

SPORTOVNÍ
AKTUALITY
Začínající lyžaři pokročili a soupeřili v závodě
Přestože se k nám zima v letošním roce nezachovala příliš přívětivě,
nenechaly se děti a paní učitelky při Mateřské škole Malá Morávka odradit
od lyžařského výcviku. Na každou středu se těšilo dvanáct začínajících
i mírně pokročilých lyžařů naší školy. Své první lyžařské pokusy, obloučky
a zábavné hry si na lyžích vyzkoušeli: Markétka Wiltschová, Alenka Urdová,
Sofinka Strouhalová, Radek Šíbl, Jiří Křenek, Samuel Hanák, Gabriel Hanák,
Matyáš Jahoda, Martin Macek, Šimon Peňáz, Adam Veselý a Vojta Mikeska.
Při výuce pomáhali pedagogickým pracovnicím instruktoři lyžařské školy
při TC Praděd, za což jim opravdu děkujeme, zvláště pak panu PaedDr. Petru Houserovi
a paní Michaele Zapletalové. Oba nám také pomohli zrealizovat závěrečné lyžařské závody,
které se nám podařily uskutečnit na posledních zbytcích sněhu.
Výsledky závodu: 1. Jiří Křenek - 8,57 vt.; 2. Alena Urdová - 10,89; 3. Vojta Mikeska - 11,11.
Diplomy, medaile a drobné dárky však obdrželi všichni malí závodníci i závodnice.
S lyžařskou sezónou a SKI areálem Kopřivná jsme se rozloučili společným pokřikem.

V závěru tohoto článku chci poděkovat ještě jednou instruktorům lyžařské školy při TC
Praděd, paní učitelce Ivaně Cejnkové, majitelům SKI areálu Kopřivná pánům Karlu Ležatkovi
a Petru Haasovi za bezplatné využití
vleků a pásů a také pánům Jaromíru
a Tomáši Cejnkovým za cenově
dostupnou dopravu našich dětí. A paní
„Zimě“ vzkazujeme, aby v příštím roce
nebyla tak lakomá, nasypala pořádnou
sněhovou nadílku na všechny areály
v naší obci a také na naši školní
zahradu, abychom si těch zimních
radovánek patřičně užili víc než
v letošním roce.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Získali titul „Mistra Malé Morávky“
Letošní lyžařská sezona mimořádně skoupá na přírodní sníh si vyžadovala ve zdejších SKI
areálech časté pokrývání sjezdovek technickým sněhem. Nebýt této technologie, tak se u nás
nelyžovalo, což zimu bez sněhu nepamatuje ani starší generace místních rodáků. Zásluhou
umělého zasněžování lyžařských areálů za téměř jarního teplého počasí si milovníci lyžování
mohli užívat svého sportu do poloviny března, kdy mimo vrcholovou část Pradědu, sezona
na většině sjezdovkách skončila.
I za ztížených podmínek areály uspořádaly mnoho sportovních závodů i atraktivních akcí.
Mezi ně se řadí i „Mistrovství Malé Morávky v obřím slalomu.“. Závod probíhal o druhém
březnovém víkendu v areálu Myšák v Karlově pod Pradědem za účasti 37 závodníků, z toho
10 místních.
Mistrovský titul Malé Morávky získali:
Kategorie děti: Mikuláš Rotter; ženy: Soňa Glatterová; muži: Martin Batěk a Tomáš Cejnek
(oba trať absolvovali ve stejném čase). Vítězům blahopřejeme!

Ohlédnutí za lyžařskou sezonou
Tréninkové centrum (TC) Praděd Malá Morávka bilancuje svou činnost i úspěchy
v uplynulé kratší lyžařské sezoně, ve které uspořádal řadu závodů. V průběhu zimní sezony
uspořádali dva veřejně přístupné závody, dva republikové klasifikační závody žactva, dva
mezinárodní závody FIS dospělých a Mistrovství ČR masters ve slalomu a v obřím slalomu.
Na těchto závodech byla celková účast 858 závodníků. V průběhu zimy zajišťovali
pravidelnou výuku dětí mateřské a základní školy, tréninky svých závodníků všech věkových
kategorií a jejich účast na závodech, z toho přípravka a předžactvo na 13 závodech, junioři
na 11 mezinárodních závodech FIS-CZ,SVK a v kategorii masters pět závodníků absolvovalo
dva závody. V soutěži družstev - „MADEJASPORT CUP“ (děti roč. 2002 a mladší), která
obsahovala 11 závodů ve slalomu, bylo hodnoceno celkem 38 klubů. Družstvo TC Praděd
obsadilo 11. místo.
Nejlepší závodníci TC Praděd, kterým blahopřejeme a přejeme další úspěchy:
Kat. přípravka a předžactvo: Gabriela Horáčková, Veronika Stuchlová, Veronika
Horáčková a Zdeněk Podrazil.
Kat. junioři: David Bolek. Masters (30 let a starší): Petr Bačík – Mistr ČR masters –
slalom a 6. místo v obřím slalomu, Tomáš Cejnek – 3. místo MČR masters ve slalomu a Kamil
Cejnek – 6. místo MČR masters v obřím slalomu.
Záslužná a obětavá činnost členů TC Praděd pod vedením PaedDr. Petra Housera
přispívá v naší oblasti k rozvoji lyžařského sportu, za což jim náleží ocenění a poděkování.

Fotbalové jaro odstartovalo
Po zimní přestávce se opět roztočil kolotoč mistrovských fotbalových
soutěží. Počátkem dubna se do nich zapojila i družstva oddílu FC Kovárna
– muži hrající III. třídu, skupinu B a starší přípravka 5+1 zápolí v okresním
přeboru. Pro fanoušky místních fotbalistů bude jarní kolo na domácí zápasy chudší, neboť dvě
třetiny zápasů naše týmy odehrají na hřištích soupeřů. První kola naznačila, že o přední
umístění se bude urputně bojovat.
Družstvo mužů s hrajícím trenérem Vítem Pavelkou sehrálo čtyři zápasy s těmito výsledky:
M. Morávka – Velká Štáhle 2:3; Zátor B 3:1; Široká Niva 2:1; Dvorce 5:1. V tabulce 2. místo.
Nejmladší morávecký fotbalový potěr trénovaný Milanem Pospíšilem, Radkem Ligačem
a Břetislavem Zapletalem rozšířil hráčskou základnu a sehrál tři zápasy. Utkání s favority
soutěže s Jiskrou Rýmařov prohrál 1:12, s Juventus Bruntál 3:4 a Horním Benešovem 2:12.
V tabulce je pátý.

Tým mužů

Starší přípravka

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži – III.třída, skupina B

Starší přípravka – okresní přebor

So 17.5. - 17.00 - Dětřichov

So 3.5. - 10.00 - M. Albrechtice

So 31.5. - 17.00 - Rýmařov „B“

So 17.5. - 10.00 - Olympia Bruntál

So 21.6. - 17.00 - Ryžoviště

So 31.5. - 10.00 - Stará Ves
So 21.6. - 10.00 - Slavoj Bruntál „A“
VENKU

Ne 4.5.

- 14.30 - Svob. Heřmanice

Čt 8.5.

- 16.30 - Slavoj Bruntál „B“

So 10.5 . - 16.30 - Milotice

So 10.5. - 12.30 - Chomýž

So 24.5. - 17.00 - Moravskoslezský Kočov

So 24.5. - 10.00 - Břidličná

So 7.6.

Ne 8.6.

- 17.00 - Lomnice

So 14.6. - 17.00 - Leskovec

- 15.00 - FK Krnov

Ne 15.6. - 10.00 - Vrbno pod Praděd.

MÍSTNÍ AKCE
Karnevalové veselí si děti užily
Radostné zábavy a veselého skotačení si užily děti na maškarním
karnevalu, který uspořádala naše základní škola. Vyzdobená tělocvična
školy přivítala odpoledne 4. března hlavní aktéry této akce, kterými
byly dětské masky rozličného i originálního provedení. Návštěvníkům
se v úvodu karnevalového programu představily na slavnostní promenádě, za kterou byly
všechny odměněny balíčkem sladkostí díky štědrosti sponzorů GATRO s.r.o., Ing. Vladimír
Gahura, Miroslava Tomancová – potraviny TOMI a Jiří Pánek Malá Morávka. Ocenění
a odměnu obdržely i nejkreativnější a nejroztomilejší masky, které vyhodnotila porota. Více
než dvě hodiny se děti bavily a soutěžily v různých disciplínách. Za své výkony a splněné úkoly
byly náležitě odměněny. K dobré pohodě přispěla také diskotéka, v níž děti uplatnily své
nápadité i improvizované tanečky. Byla to příjemná podívaná i pro přihlížející návštěvníky,
převážně pro rodiče dětí a jejich příbuzných, pro které bylo připraveno i občerstvení.
Učitelskému sboru a správním pracovnicím pořadatelské základní škole děkujeme
za přípravu a organizaci této atraktivní zábavné akce pro naše děti.

Utopením Morany
jsme se loučili se zimou
Tradice vynášení Morany či Moreny nebo Mařeny
v naší obci nezanikla. Jednou z místních každoročních akcí
je oslava vítání jara spojená s utopením Morany – symbolu zimy. Tento
originální lidový zvyk loučení se zimou a vítání počátku jara proběhl u nás
ve středu 16. dubna odpoledne na zahradě mateřské školy. Za početné
účasti obecenstva přihlížející vystrojená figurína Morany, kterou čekal smutný osud, nelibě
„vyslechla“ např. „byla zima mezi náma a teď je za horama“ i další říkanky a písničky
o loučení se zimou a příchodu nastupujícího jara v podání dětí našich škol. Po tomto úvodním
programu všem přítomným učitelky mateřské školy rozdávaly ozdobené perníkové zajíčky
s přáním pěkného prožití blížících se velikonočních svátků.
Osud Morany však musel být zpečetěn. Průvod dětí a převážně jejich rodičů prošel
vesnicí a zamířil s Moranou k řece, kde jí školáci naposledy zazpívali. A pak úlohu loučení se
zimou převzal sám starosta obce a hořící Moranu vhodil do řeky. Pro nízký průtok vody sice
zůstala na dně Moravice, ale po chvíli zcela shořela. Tímto aktem malá slavnost skončila
ve víře, že opravdového jara se brzy dočkáme. Za uspořádání a vystoupení dětí děkujeme
učitelkám a učiteli naší mateřské a základní školy.

Pestrá nabídka zábavy v nejbližším období
V nastávajících měsících se v Malé Morávce uskuteční pestrá
paleta akcí, které v tomto jarním i letním období obohatí
kulturní a společenský život našich občanů, chatařů, chalupářů
i návštěvníků obce.
Již 1. května jsme mohli prožít recesní oslavu 1. máje v Karlově
pod Pradědem, na kterou vždy přicestuje i mnoho účastníků
ze vzdálených míst. Posluchače sborového zpěvu jistě uspokojí
vystoupení Šternberského pěveckého sboru 3. května v Schindlerově stodole. Rovněž 3. května
odpoledne v obecním parku bude veřejné pletení „Šály pro děda Praděda“ s doprovodným
programem pro děti. Naše maminky potěší ve dnech 12. a 14. května jejich děti na besídkách
v mateřské a základní škole, aby jim vyjádřily svou úctu, lásku a poděkování ke svátku Dne
matek. Na přednášce s ukázkami 16. května posluchači získají informace o technické
památkové zóně a lidové architektuře v naší obci. Ve večerních hodinách 23. května
se můžeme vypravit na akci „Noc kostelů“ s programem a prohlédnout si běžně nepřístupné
prostory místního kostela Nejsvětější Trojice. K oslavě vody, jako zdroje veškerého života, se
vydáme 29. května do horní části obce, abychom na akci našich škol tradičně „otevřeli“ lesní

studánku u Bělokamenného potoka. V sobotu 31. května v místním parku naše děti prožijí svůj
Den dětí plný zábavy a různých soutěží. Do programu se zapojí i místní hasiči a nebude
chybět atraktivní kácení májky. V neděli 15. června se můžeme vydat na zatím málo známé
obecní hody a slavnostní pouť v kostele s odpoledním koncertem. Na hojně navštěvované
Keltské slavnosti v malebném prostředí Karlova pod Pradědem se můžeme těšit ve dnech
20. až 22. června. V pestrém programu potěší návštěvníky hudební skupiny, dobová tržnice
s mnoha prodejními stánky, ukázky lidových řemesel, silácké soutěže a další atrakce. Gurmáni
si pochutnají na různých pokrmových specialitách i nápojovém menu Děti předškolního věku
se rozloučí „promocí“ 25. června se svou mateřskou školou, ve které stráví i noc.
Ani léto nebude chudší na zábavu a různé oslavy, jako Karlovský maraton na tábořišti,
Den obce, Borůvkové hody, hasičská soutěž, fotografická výstava, akce „Šála pro děda
Praděda“ – měření na Pradědu i sportovní akce.
Bližší informace o akcích budou zveřejněny na plakátech.
Buďte všichni srdečně vítáni na připravovaných akcích, vždyť život utíká nevídaným
tempem a žijeme jen jednou!

Stavění májky v obci je dlouholetou tradicí
našich dobrovolných hasičů.

Několik stovek návštěvníků v Karlově pod Pradědem slavilo 1. máj.
Zpravodaj vychází 3. května 2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20. června 2014.

