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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
na prahu nového roku 2018 mám tu vzácnou příležitost popřát Vám všem jménem
zastupitelstva obce a jménem svým pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Vstoupili jsme do roku 2018, který je pro náš stát a
naši obec významný především výročím 100 let od
založení samostatné Československé republiky v roce
1918, dále skutečností, že proběhnou lednové
prezidentské volby a na podzim komunální volby
nového obecního zastupitelstva.
Tyto volby určí směr a priority obce pro další čtyřleté
volební období. Přeji Vám všem, abyste si v rychlém
životním tempu, které nás obklopuje, našli v novém
roce 2018 dostatek času na věci na kterých opravdu v
životě záleží, jako jsou rodina a Vaši nejbližší a abyste
v sobě našli mnoho energie a síly při zvládání nástrah
a strastí každodenního života. Přeji Vám vše dobré v
novém roce 2018.
Ondřej Holub
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 11. prosince 2017 v hotelu Karlov
v Karlově pod Pradědem obecní zastupitelstvo podle schváleného
programu vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a dále projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná
opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:




Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace od Moravskoslezského kraje v rámci
dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v MSK v zimní sezoně
2017/2018“. Konečná výše dotace je stanovena ve výši 312 900,-- Kč.
Prodej části pozemku parc.č. 416/3 o výměře 398 m2 v k.ú. Malá Morávka (u fotbalového
hřiště). Kupující: Pavel a Hana Müllerovi, Krnovská 28/45, Opava. Cena 200,-- Kč/m2.
Převod hradí kupující.
1) Prodej části pozemku parc.č. 280 v k.ú. Malá Morávka (zahrada u bývalého hostince
„U Křížku“). Jedná se o část pozemku parc.č. 280/1 o výměře 1224 m2. Cena tohoto
pozemku byla stanovena na základě znaleckého posudku na částku 691 564,-- Kč.
Kupující: Společnost CNC shop, s.r.o., Štemplovec 23, Holasovice. Náklady na převod
hradí kupující.
2) Odkup části pozemku parcelní číslo stavební 79/1 v k.ú. Malá Morávka do majetku
obce. Jedná se o nově vzniklou část pozemku s parcelním číslem 1673 o výměře 4 m2.
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Podle znaleckého posudku byla stanovena cena 2 000,-- Kč. Prodávajícím je výše uvedená
společnost. Náklady na převod hradí kupující obec.
3) Odkup části pozemku parc.č. 79/2 v k.ú. Malá Morávka do majetku obce. Jedná se o
nově vzniklou část pozemku s parc.č. 1672 o výměře 22 m2. Podle znaleckého posudku
byla stanovena cena 11 150,-- Kč. Prodávající: Zuzana a Petr Quisovi, Štemplovec 23,
Holasovice. Náklady na převod hradí kupující obec.
Prodej pozemku parc.č. 209/1 v k.ú. Malá Morávka o výměře 128 m2 (lokalita Kopřivná).
Cena pozemku je stanovena 300,-- Kč/m2. Kupující: Ski areál Kopřivná, a.s. Malá
Morávka 122. Náklady na převod hradí kupující.
Uzavření smlouvy o půjčce mezi Obcí Malá Morávka, jako věřitelem a Základní školou
Malá Morávka, příspěvkovou organizací, jako dlužníkem. Smlouva bude uzavřena na
částku 97 778,-- Kč se splatností do 12 měsíců od uzavření smlouvy. Starosta obce byl
pověřen k provedení rozpočtového opatření k poskytnutí půjčky.
Rozpočty svých příspěvkových organizací - Základní škola Malá Morávka a Mateřská
škola Malá Morávka pro rok 2018 a jejich střednědobé rozpočtové výhledy pro léta 2019
- 2020.
Prodloužení termínu splatnosti půjčky mezi Obcí Malá Morávka, jako věřitelem a
společností SPS - STAS, s.r.o. Malá Morávka, jako dlužníkem, uzavřené smlouvou o
půjčce dne 14. 4. 2014. Termín splatnosti je nově stanoven na datum 31. 8. 2019.
V souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele
s platností od 1. ledna 2018 takto:
předseda výboru zastupitelstva - 2 500,-- Kč, člen výboru zastupitelstva - 2 000,-- Kč,
neuvolněný člen zastupitelstva - 1 300,-- Kč.
Rozpočet obce pro rok 2018 a závazné ukazatele rozpočtu rozčleněné na paragrafy.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou shodné ve výši 37 160 363,-- Kč.
Zastupitelstvo obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schválilo
poskytnutí peněžitých darů a neinvestičních prostředků těmto fyzickým a právnickým
osobám:
- Spolek myslivců a přátel Jeseníků Karlov pod Pradědem - dar 30 000,-- Kč
- Dominik Varga (reprezentace obce - závodní sportovní činnost) - dar 10 000,-- Kč
- TC Praděd Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč
- TJ FC Kovárna Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, dopravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek
zůstává stejný, i když náklady na
jednu osobu v minulém roce činily
částku 702,-- Kč.
Pověření starosty obce k provedení rozpočtového opatření
v rámci ukončení kalendářního roku 2017.
Prodej obecního traktoru ZETOR 7245 r.z. ZRA 02-23 včetně příslušenství ve formě
přední a zadní sněhové radlice za cenu uvedenou ve znaleckém posudku ze dne
15.11.2017. Minimální prodejní cena je stanovena na částku 183 000,-- Kč. Starosta obce
byl pověřen realizací prodeje.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



Informaci starosty o dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a možnosti
pořízení nové sněžné rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tras obce Malá Morávka.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na nákup rolby. V případě úspěšnosti
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žádosti o dotaci schvaluje realizaci projektu včetně předfinancování celkových nákladů
pořízení rolby do celkové výše 6,5 mil. Kč.
Informaci starosty o provedeném výběru dodavatele nového traktoru a schvaluje nákup
traktoru Case Farmal 95C včetně příslušenství v celkové ceně 1 669 074,-- Kč včetně
DPH a pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření k uhrazení kupní ceny
traktoru.
Zastupitelstvo obce neschválilo:



Pořízení navrhované změny územního plánu obce, o kterou žádá vlastník pozemku parc.č.
599/1 v k.ú. Malá Morávka a pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, která by
měla umožňovat výstavbu objektů smíšené venkovské zástavby, případně objektů občanské
vybavenosti - jedná se o lokality Hadí vrch a Čerťák za železniční tratí.

INFORMACE
Budeme volit prezidenta
Hlavu státu si občané zvolí 12. a 13. ledna 2018,
případně o dva týdny později 26. a 27. ledna 2018 ve
druhém kole, pokud žádný z kandidátů nedostane
v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů. V této
přímé volbě prezidenta republiky si mohou voliči
vybrat z devíti kandidátů, kteří se ucházejí o tento
post nejvyššího představitele České republiky.
V naší obci se volby konají ve volebním okrsku číslo 1
Malá Morávka (volební místnost obecní úřad) a ve
volebním okrsku číslo 2 Karlov pod Pradědem (volební místnost restaurace Praděd). Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13.
ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. V případě druhého kola voleb jsou časové údaje shodné
jako v prvním kole. Občané, kteří hodlají volit na jiném místě v rámci České republiky, mohou
do 10. ledna 2018 požádat obecní úřad o vystavení
voličského průkazu. 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 ho navštíví dva členové okrskové komise s
přenosnou volební schránkou a úřední obálkou. Naši
voliči obdrží v obálce pokyny k volbám a hlasovací
lístky nejméně tři dny před konáním voleb.
Volič ve volební místnosti prokáže svou totožnost a
státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem. V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední obálky
pouze jeden hlasovací lístek kandidáta. Výsledky
voleb v naší obci budou zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu a v příštím čísle Moráveckého zpravodaje.
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Informace obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad nepodraží, ale větší pozornost věnujme jeho třídění
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2018 za likvidaci
komunálního odpadu bude místní poplatek pro občany stejný jako
doposud. Pokud by občané měli hradit skutečné náklady, které na
likvidaci odpadu naše obec vynaloží, pak by poplatník zaplatil
ročně sedm set korun místo současných pěti set. V této
souvislosti, aby se náklady hrazené obcí na množství a odvoz
komunálního odpadu nezvyšovaly, ale spíš snižovaly, obracíme se
na všechny občany, vlastníky soukromých nemovitostí a
rekreačních objektů, aby tříděním odpadu do příslušných
kontejnerů snižovali objem směsného odpadu v kontejnerech a
popelnicích. Tím by obec ušetřila finanční prostředky za ukládání
tohoto odpadu na skládku. Navíc podle množství vytříděného
odpadu obdrží obec finance do svého rozpočtu. Děkujeme všem,
kteří v domácnostech, na chatách a v dalších objektech shromažďují tříděný odpad a odnášejí
do příslušných sběrných nádob, i když nejsou umístěny v blízkosti jejich bydliště. Třídit odpad
ve větší míře než dosud podle našich zkušeností je možné, neboť v popelnicích nebo
kontejnerech na odpad se často nacházejí věci, zejména plasty, sklo a papír, které patří do
barevných kontejnerů na separovaný odpad. Rovněž v kontejnerech se mnohdy nacházejí
elektrospotřebiče a různé věci většího objemu, které patří do sběrného dvora. Z ekologického
hlediska je nevhodné v kamnech nebo kotlích spalovat zejména plasty, papír a textil.
Důsledné třídění odpadu přináší výhody nejen ekologické, ale také ekonomické. Z těchto
výhod profitují nejen občané, ale také obec. Proto se z těchto důvodů obracíme na naši
veřejnost, abychom si všichni uvědomili, že třídění odpadu má smysl a podle toho se chovali a
konali.
V roce 2018 bude poplatek za shromažďování a odvoz
komunálních odpadů nadále 500,-- Kč za osobu, která
má trvalý pobyt v obci a osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba. Od
poplatku jsou osvobozeni třetí a každé další z nezletilých
a nezaopatřených dětí žijících s rodiči v domácnosti a
osoby při celoročním pobytu mimo obec.
Poplatek za komunální odpad je splatný v plné výši nebo
ve dvou stejných částkách vždy nejpozději do 31. března
2018 a do 30. září 2018.

Sazby poplatků ze psů se nemění
Místní poplatek ze psů pro rok 2018 zůstává stejný jako sazby v předcházejícím roce.
a) Za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,-- Kč, za každého dalšího 200,-- Kč.
b) Za každého psa v obytném činžovním domě 200,-- Kč, za každého
dalšího 300,-- Kč.
c) Za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveclého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, je poplatek 50,-- Kč, za každého dalšího 100,-- Kč.
Splatnost poplatku ze psů je do 31. března 2018. Žádáme majitele psů,
pokud nastala změna v počtu chovaných psů, aby nový stav nahlásili
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obecnímu úřadu, a tak nedocházelo k zasílání zbytečných urgencí o zaplacení příslušného
poplatku.
Veškeré platby místních poplatků budou v pokladně obecního úřadu, z důvodu práce na
roční účetní uzávěrce, přijímány v hotovosti v lednu 2018 pouze každou středu, jak jsme
informovali v minulém čísle zpravodaje.

Za vodu si připlatíme
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila ke zvýšení
ceny pitné vody. Na základě kalkulace ceny vodného pro rok 2018 bude
společnost účtovat svým odběratelům od 1.1.2018 cenu 40,94 Kč/m3 včetně
DPH. Ve srovnání s rokem 2017 bude pitná voda dražší o 1,26 Kč/m3.

Pozvánka na dobrou zábavu
Příznivce společenské zábavy zveme na tradiční Ples obce, který se koná ve
víceúčelové tělocvičně základní školy v pátek 16. února 2018 od 19:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje country skupina Tyrkys z Ostravy.

Pomáháme potřebným a osamělým
Vážení spoluobčané,
v roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali v našem regionu měst a obcí poprvé.
Vaše štědrost nás mile překvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937,-- Kč. Z těchto peněz
jsme pro účely naší charity získali 65%, t.j. 220 309,-- Kč. Peníze jsme použili následovně:
110 000,-- Kč na zřízení charitní ošetřovatelské služby, nákup automobilu a vybavení
zdravotní sestry v terénu. Tato služba je velmi využívaná, každý týden sestra navštíví více než
padesát klientů v našem regionu. Druhou část peněz jsme použili na dofinancování charitní
pečovatelské služby. Tato služba je ztrátová, ale nesmírně potřebná. Klienti, kteří chtějí co
nejdéle zůstat v domácím prostředí a mají omezené možnosti, kdo by se o ně staral, velmi tuto
službu vítají.
Velký dík patří našim malým i velkým koledníkům, kteří to neměli opravdu lehké. Bohužel,
v loňském roce oba víkendy bylo počasí velmi nepříznivé, mrazy dosahovaly až -20 stupňů,
což stěžovalo návštěvnost všech domácností. Pro děti jako poděkování za jejich obětavé
koledování jsme uspořádali dětskou „párty“ v nové tělocvičně v Malé Morávce, kterou nám
zdarma zapůjčila obec. Sešlo se zde 83 dětí z okolních obcí, které si tu užily odpoledne plné
her se Střediskem volného času Bruntál.
Velmi nás těší, pokud se děti zapojují do dobročinných akcí a
jejich rodiče je v tom podporují. Je naší velkou radostí vidět
rozzářené obličeje zpívajících dětí o poselství křesťanských
Vánoc a na druhé straně seniory, kteří přijímají naši pomoc.
Pro nás je to naplnění výrazu charita, které vyjadřuje lásku
projevující se službou člověka k člověku.
V tomto roce bychom výnos z Tříkrálové sbírky rádi využili na nákup dalších zdravotnických
pomůcek a rozšíření pečovatelské služby zakoupením nového vozu. Koledníci budou koledovat
od 1. ledna do 14. ledna 2018.
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Věříme, že i nastávající rok bude úspěšný a naplněný naší prací k Vaší spokojenosti.
Děkujeme za Vaši dobrotu i přízeň a přejeme Vám i Vašim rodinám a blízkým požehnaný rok
2018.
Mgr. Eva Macková
ředitelka Charity sv. Martina

Tříkrálová sbírka 2018 - každá koruna pomáhá
Jako každý rok, i letos bude probíhat charitní
Tříkrálová sbírka, kterou v našem regionu organizuje
Charita sv. Martina v Malé Morávce. Znovu naši
občané budou mít možnost se setkat s koledníky. Ti
zpívanou koledou „My tři králové jdeme k vám, štěstí
zdraví přejeme vám“ nabídnou našim občanům
uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na
podporu charitního díla a humanitární pomoc.
V Malé Morávce a Karlově pod Pradědem můžeme u
dveří očekávat skupinku koledníků Tříkrálové sbírky
v sobotu 13. ledna 2018. Budou procházet vesnicí a
navštěvovat domácnosti. Děkujeme všem našim
občanům, kteří finančním darem přispějí do kasičky
s logem Charita a svým ušlechtilým činem podpoří
tuto akci pro prospěšné zdravotní a sociální účely.

Poděkování sponzorům mateřské školy
V uplynulém roce 2017 se našlo nemálo dobrodinců a
příznivců, kteří naši mateřskou školu podpořili, ať již
finanční částkou nebo věcným darem. Finanční
prostředky na zajištění akcí a soutěží dětí nám poskytli
tito štědří dárci: Ladislav Romof - penzion Lukáš,
Kateřina Babišová - Hlučín, Michal Šustek - Opava,
Pavel Saviar - Slatinice a z Malé Morávky: Norbert
Rotter, Petr Haničák st., Petr Houser - TC Praděd a
Tomáš Bernátek. Díky všem těmto sponzorům jsme
mohli dětem zajistit odměny a dárky na akcích konaných
v průběhu minulého roku, ale také doplatit vstupné na divadelní představení, částečně také na
dopravu na některé akce. Z těchto prostředků jsme nakoupili i některé vánoční dárky pro děti.
Díky finančnímu daru od manželů Gerharda a Kateřiny Mendrokových a věcného daru od
Petra Hály, ml. jsme mohli obnovit zastaralé lyžařské vybavení naší školky a pořídit tak sedm
párů nových dětských lyží s vázáním, což bylo pro nás velkou pomocí pro zajištění lyžařského
výcviku dětí. Moc jim děkujeme. Rovněž děkujeme Martinu Šišmovi - restaurace U Kovárny a
Miroslavě Tomancové - potraviny TOMI za drobné odměny a sladkosti pro děti. Nemůžeme
opomenout poděkovat za pomoc při organizaci výcviku našich dětí v lyžařské škole (doprava
dětí, lyžařské vleky zdarma, lyžařští instruktoři bez náhrad), o který se zasloužili: Jaroslav
Lukeš a Radek Sadil - areál Myšák a Petr Houser - TC Praděd. Děkujeme také našemu
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zřizovateli Obci Malá Morávka za plné vykrytí rozpočtu na provoz mateřské školy i vstřícnost
k našim požadavkům a potřebám.
Přijměte ještě jednou naše upřímné poděkování Vám všem jmenovaným a věříme, že si na děti
naší mateřské školy zase někdy vzpomenete a budete nám i do budoucna nakloněni. Vaší
vstřícnosti a štědrosti si velice vážíme.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2018 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Pavel Králík - 71 let, Urszula Widenková - 72 let, Miroslava Kožíšková a Marie Krátká - 74
let, Ing. Petr Hartmann - 76 let, Rudolf Glatter - 84 let, Jan Podlas - 87 let.

„Půlkulatá výročí“
Jitka Frčková - 55 let, Jiří Čuda, Zdeněk Kuba a Lumír Martiník 65 let, Marie Ptáčková - 75 let, Emma Marková - 85 let.

„Kulatá výročí“
Zdeněk Panovský a Ivo Mlýnek - 60 let, Zdeněk Korytář a Marie
Fancová - 70 let, Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž - 80 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.

Rozloučili jsme se
Kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce byl 14. listopadu minulého
roku místem posledního rozloučení s naším občanem, panem Jaromírem
Ficem, který zemřel 30. října 2017 ve věku 73 let.
Čest jeho památce.

Kolik nás přibylo a navždy opustilo?
V roce 2017 jsme do svazku obce přijali čtyři občánky a pět občanů zemřelo.
Na konci roku 2017 obec měla v evidenci 701 občanů hlášených k trvalému pobytu.
Z tohoto počtu obyvatel je: 81 dětí do 15 let, 11 mladistvých do 18 let a 609 dospělých.
Průměrný věk obyvatel je 44,72 let.
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Blahopřání k vítězství v soutěži
Touto cestou bych chtěl poblahopřát své ženě paní Ivetě
Kalábové za vítězství ve vědomostní soutěži České televize
„Kde domov můj“, která se natáčela dne 13.11.2017 a bude
odvysílána 15. února 2018, na ČT 1 v 18:30 hodin. Myslím si,
že tím dobře reprezentovala naší obec Malou Morávku a
okolí, za což bychom jí chtěli poděkovat.
Manžel s rodinou
K osobnímu úspěchu paní Ivety Kalábové a tím i reprezentaci naší obce blahopřejeme.

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 je pro občany bezplatná.

KRONIKA zašlých časů
Letošní lyžařská sezona je již v plném proudu, rozjely se lyžařské vleky a lanovky,
provozovatelé areálů připravili pro své návštěvníky některé novinky a atrakce. Rok od roku
přibývá příznivců lyžování, areály se modernizují, běžecké a sjezdové tratě poskytují nebývalé
možnosti uplatnění v tomto zimním sportu. To vše má i velký význam pro naši obec. Počátky
lyžování v naší oblasti Jeseníků však byly zcela odlišné od současných způsobů jeho
provozování. V dalších řádcích se vrátíme do časů, kdy se v horách i v naší obci objevili první
lyžaři.
Při pohledu na současné sjezdové terény a lyžařské areály si již ani neuvědomujeme, jakým
vývojem prošly tyto zimní sporty. V druhé polovině 19. století se začal zejména mezi městským
lidem propagovat trend návratu k přírodě. Vznikaly turistické spolky, rozvíjela se nejen letní
turistika, ale sněhové podmínky na horách byly ideální pro první pokusy jízdy na prkénkách.
Výroba lyží od dřevěných až po s umělými skluznicemi a zalévanými hranami se postupně
vyvíjela a zdokonalovala. Dnes si již málokdo vzpomene na lyže, které se převážně vyráběly
z jasanového dřeva. Tyto lyže, kterým se u nás někdy říkalo „vendelínky“, v Karlově pod
Pradědem po roce 1945 vyráběl ve své stolařské dílně Vendelín Stachovský.
Prvním nadšencem pro lyžování v našem regionu byl německý učitel Viktor Heeger
z Bruntálu. Lyže si objednal z Kristiánie (dnešní Oslo) a již v roce 1887 je poprvé vyzkoušel
v bruntálském parku. Jedny z prvních lyžařských závodů se uskutečnily v roce 1895
v Rýmařově. V roce 1913 byl ustanoven Severomoravský lyžařský klub, lyžování pak postupně
získávalo popularitu i v naší oblasti Jeseníků. Rozvoj zimních sportů pak na čas zbrzdily
pohnuté události první světové války.
K velkému rozmachu sjezdového lyžování dochází po druhé světové válce, v naší obci zejména
po roce 1960. Pamětníci si jistě vzpomenou na dlouhé fronty autobusů jedoucí s lyžaři do
Karlova, které stály na úzké silnici a značně komplikovaly dopravu. Tato situace si později
vyžádala vybudování dvou velkých parkovišť.
První lyžařský vlek vybudovaný na Ovčárně se dřevěnými stožáry byl situován z údolí Bílé
Opavy na svah u Petrových kamenů. Burácející dieslový motor a často padající lano byly
poznamenány technickými problémy v prvních počátcích provozu tohoto lyžařského vleku.
V současnosti je v této lokalitě Praděd celkem šest vleků. S iniciativou stavby prvního vleku
v Karlově pod Pradědem (současný areál Pawlín) přicházejí v roce 1960 tehdejší náčelník
karlovského okrsku horské služby Václav Myšák a jeho přítel Bohumil Myška. Stavba
tělovýchovné jednoty Slavoj Bruntál byla v rámci svépomocné akce „Z“ realizována obcí
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Malá Morávka. Dílo za velké dobrovolné brigádnické pomoci občanů, členů horské služby a
společenských organizací, lyžařů a dalších nadšenců lyžování bylo dáno do provozu v zimní
sezoně 1962/1963. Po mnoha dalších letech byly v obci budovány další lyžařské vleky včetně
lanovek v poslední době. Mezi prvními zahájil provoz areál Myšák (1975), následovaly
Kazmarka, vlek Lokomotiva Olomouc (Klobouk - černá sjezdovka), některé menší vleky u
rekreačních
středisek
a
v nedávné
době
Karlovský
express a Kopřivná. Jejich
využívání,
modernizace,
poskytování služeb, zvýšená
návštěvnost,
organizování
různých akcí a závodů - to bude
téma pro autory článků, kteří
budou o této současné době
provozování lyžování v našem
regionu možná psát o několik
desetiletí později.
Na snímku z roku 1925 si manželský pár pod Petrovými kameny
užíval lyžování za ideálních klimatických a sněhových podmínek

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Letošní lyžařská sezona s novinkami
Umělé zasněžování sjezdovek v prosinci minulého roku urychlilo zahájení nové lyžařské
sezony v místních lyžařských areálech. V poslední době roste zájem o lyžování každým rokem
a počet návštěvníků se zvyšuje. Proto také postupně dochází k modernizaci lyžařských areálů.
V letošní zimě se lyžaři a snowboardisté mohou těšit na některé novinky, které jim poskytnou i
určitý komfort. Ten si zřejmě užijí ve ski areálu Kopřivná na nové lanovce a další sjezdovce.
V areálu lanovku čtyřsedačkovou vystřídala nejmodernější šestisedačková vyhřívaná s tzv.
bublinou, která chrání cestující před
nepřízní počasí a má speciální
technologii, která pomáhá s nástupem
do lanovky. Lanovka má přepravní
kapacitu dva tisíce osob za hodinu a
doba od dolní k horní stanici trvá
zhruba tři minuty. Další novinkou
v tomto areálu je nový systém
zasněžování, nová náročnější červená
sjezdovka o délce téměř jeden kilometr
pro zdatnější sjezdaře, moderní bistro
a další zlepšení služeb pro návštěvníky
areálu.
Ski Aréna Karlov pro novou lyžařskou
sezonu připravila také novinky, které uvítají především sjezdaři, snowboardisté a rodiny s
dětmi, kteří začínají s lyžováním. V areálu Karlovský expres byla vybudovaná nenáročná
sjezdovka o délce 1,5 km a sjezdovky se pro bezpečnost lyžařů rozšířily. Na modernizaci se
také připravuje ski areál Myšák v Karlově pod Pradědem. Vedle zkvalitňování služeb a
servisu se v současné době připravuje na stavbu nové čtyřsedačkové lanovky, která má
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nahradit současnou dvousedačkovou. Počítá se, že práce na tomto projektu začnou na jaře
tohoto roku. Lyžařské areály v obci také v zimě propojí kyvadlová doprava.
Tyto změny i další plánované projekty, jako například propojení obou areálů, si vyžádají ještě
určitý čas. Zejména mnohá stanoviska, různá jednání, schvalovací řízení i nemalé finanční
prostředky. To vše bude mít velký vliv na zvýšení návštěvnosti tuzemských i zahraničních
lyžařů a turistů. S rozvojem cestovního ruchu bude souviset zaměstnanost a pracovní
příležitosti, což ve svém kontextu bude velmi významné pro rozvoj naši obce i jesenického
regionu.

Běh o vánočního kapra
Myšlenka pořádání tohoto závodu se zrodila
v pedagogickém kolektivu naší základní školy
v roce 2007. Od této doby škola každoročně ve
spolupráci s TC Praděd Malá Morávka pořádá
tento „Běh o vánočního kapra“, který se těší velké
oblibě, zejména u dětské populace. V nedávné
době se v předvánočním čase pořádal 8. prosince
2017 již 11. ročník tohoto populárního závodu. Za
nepříznivého počasí s častým sněžením a
mrholením pořadatelé i závodníci zvládli tuto
situaci bez problémů. Na startu tohoto sportovního
zápolení stanulo včetně rodinných dvojic celkem 28
závodníků, kteří usilovali o nejcennější trofej,
kterou byl živý kapr. Podařilo se to vítězům ve
čtyřech kategoriích, kteří dokázali trať na okruhu
školního hřiště základní školy zvládnout
v nejrychlejším čase. Všichni závodníci obdrželi
drobnou
odměnu
a
tři
nejlepší
diplom,
perníkového kapra a vítěz živého kapra.
Pořadatelé zaslouží pochvalu a poděkování za
vzornou přípravu a celou úspěšnou organizaci této
vydařené sportovní akce. Poděkování náleží také
manželům Ivaně a Willi Glatterovým, kteří pro
vítěze darovali kapry.
Výsledky závodu
Mateřská škola
1. Adam Danihelka, 2. Ilona Macková, 3. Hynek Babiš
1. - 3. třída ZŠ
1. Tomáš Holub, 2. Daniel Danihelka, 3. Vojtěch Babiš
4. a 5. třída ZŠ
1. Adrian Cejnek, 2. Martin Macek, 3. František Pavelka
Family
1. Tomáš a Kamil Holubovi, 2. Vojtěch a Jan Babišovi, 3. Daniel a Michal Danihelkovi
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Sportovní aktivity v obci
Pan Tomáš Cejnek je jedním z mála našich občanů, kterému záleží na rozvoji sportu v naší
obci. Zaslouží si uznání a poděkování za tuto prospěšnou činnost. Sám, dřívější aktivní
fotbalista v oddíle FC Kovárna Malá Morávka, v nedávné a současné době organizuje a
zajišťuje další druhy sportovní činnosti v obci, o čemž svědčí jeho následující informace.
V březnu roku 2016 jsem navrhl, aby se v Malé Morávce hrál
florbal (pozemní hokej), neboť obec vytvořila výstavbou
tělocvičny příznivé podmínky pro tento sport. Nápad se ujal a
tento kolektivní sport hrajeme doposud, v zimě v tělocvičně a
v létě na víceúčelovém hřišti. Do této činnosti se zapojili hráči
nejen z Malé Morávky, ale také z Karlovy Studánky. Odehráli
jsme několik přátelských utkání a zjistili, že ještě se máme co učit, abychom se soupeřům
vyrovnali.
Další sportovní aktivitou, která se těší velkému zájmu, je stolní
tenis. Ten se hraje také v tělocvičně každou středu od 17:00 hodin
za účasti všech věkových kategorií. Za stoly je možno sledovat
schopnosti a výkony těchto hráčů: Zdeněk Novobilský, Stanislav
Zaoral, Miloš a František Pavelkovi, Jiří Křenek, Mikuláš Rotter,
Ivo Mlýnek, Petra Zapletalová, Gabriela Krejčí, Oskar Böhm,
Miloš Vlček, Kamil, Adrian a Tomáš Cejnkovi. Hraje se na dvou
stolech, které svou kapacitou nestačí zájmu. Proto se tento
problém bude řešit v nejbližším období.
Tým oddílu HC Malá Morávka hraje na zimním stadionu v Rýmařově již
několik roků soutěž zvanou „Rýmařovská hokejová liga“. V loňském roce jsme
slavili velký úspěch, neboť jsme soutěž vyhráli. V této sezoně jsme se opět
zapojili do soutěže, ve které hraje celkem devět družstev. Za naše mužstvo stále
hraje v pokročilém věku Karol Baštrnák, výborný hokejista, trenér a zakladatel
hokejového oddílu. Děkuji za podporu finančními dary těmto sponzorům: Petr
Bulava, Petr Ostřížek, Jaromír Cejnek, Martin Šišma a Obec Malá Morávka.
Hodně zdraví a mnoho úspěchů našim sportovcům v roce 2018 přeje Tomáš Cejnek.

MÍSTNÍ AKCE
Děti si užily čertů a andělů
V pátek 1. prosince 2017 ve víceúčelové tělocvičně se naše děti mohly těšit na zábavné a
soutěžní „Andělské čertování“. Již podle názvu akce nechyběli dva dovádiví a skotačící čerti
s vidlemi a klepáčem, ale také dva vlídní a půvabní andělé. Kostýmy těchto hlavních
protagpnistů zábavného odpoledne byly velmi nápadité, jejich aktéři se těšili zájmu a
pozornosti nejen dětí, ale rovněž i dospělých. Pořádající mateřská škola ve spolupráci s obcí
a členkami výboru pro školství a kulturu připravily pro děti pestrý program zajímavých
soutěží, her, rytmických tanečních vstupů, zpěvu písniček a recitace básniček. V rámci
motivačního programu čerti a andělé organizovali různé soutěže, ve kterých děti prokázaly
své schopnosti a dovednosti, jako například foukání polštářků, házení míčků na cíl, stavění
věže z kostek a další. Samozřejmě, že za své výkony byly odměněny, tentokrát dárkovými
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balíčky z velké krabice a těch andělé rozdali celkem čtyřicet. Po celou dobu této akce se děti
rozhodně nenudily, ale aktivně se zapojily do různých činností připraveného programu.
K němu také přispěl v téměř hodinovém vystoupení profesionální kouzelník a iluzionista Aleš
Krejčí. Předvedl velmi povedená
kouzla a různé triky, do kterých zapojil
i přihlížející děti. Obec uhradila
příslušný honorář za vystoupení
kouzelníka.
Celá vydařená akce byla náročná na
přípravu, organizaci a program, ale
také na výzdobu a materiální
zabezpečení. Její uspořádání si
vyžádalo nemálo iniciativních a
obětavých lidí, kteří si zaslouží
zveřejnění a především poděkování.
Dva povedení čerti (Iveta Vlčková a
Ivana Lukešová) a dva milí andělé
(Andrea Kožíšková a Karin Hálová) se velmi zdařile zhostili svých úloh. O pěknou světelnou
výzdobu, hudební produkci a videoprojekci se zasloužil pan Michal Danihelka. Chutné
čertovské rohlíčky, které připravily Renáta Pechová a Alena Buchtová, byly pro zájemce
zdarma. O úpravu stolování, přípravu
programu, výzdobu, soutěže, balíčky,
kostýmy a další práce se zasloužily
Ivana Lukešová, Jana Holubová,
Renáta Honková a z mateřské školy
Ivana Cafourková, Iveta Vlčková a
Lenka Cejnková. Přípravu a prodej
občerstvení zajistili manželé Renáta a
Petr Pechovi. Na dárkové balíčky pro
děti finančními prostředky přispěli tito
sponzoři: Obec Malá Morávka,
Klempířství Haničák - Petr Haničák,
Potraviny
TOMI
Miroslava
Tomancová, penzion Lukáš - Ladislav
Romof, TC Praděd - Petr Houser, restaurace U Kovárny - Martin Šišma a Tomáš Bernátek všichni z Malé Morávky. Za Vaši ochotu a štědrost, Vám jménem našich šťastně
obdarovaných dětí, srdečně děkujeme. Ještě jednou všem děkujeme, neboť svým podílem se
zasloužili o úspěch této akce.

Ohlédnutí za adventními koncerty
Adventní čas si v naší obci již nelze po několik roků představit bez konání koncertů v místním
kostele Nejsvětější Trojice. Tak tomu bylo nedávno před příchodem vánočních svátků na dvou
koncertech, které pořádala Obec Malá Morávka ve spolupráci s Římskokatolickou farností
v Malé Morávce. Pro občany a mládež to byla příležitost příjemně strávit nedělní podvečery a
naladit se na notu blížících se Vánoc. Kdo přišel, jistě nelitoval, neboť umělecká vystoupení
sólistů a pěveckého sboru svou úrovní jistě potěšila nejednoho z jejich posluchačů. Na prvním
koncertu o druhé adventní neděli 10. prosince 2017 se představili svým písňovým
repertoárem zpěváci. Známá Schubertova píseň Ave Maria a mnohé další chrámové zpěvy
z hrdel sólistů ostravské opery Vítěslava Víta (tenor) a Jitřenky Heim (soprán) za hudebního
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doprovodu na klávesách Jiřího
Kutálka, byly skutečným kulturním
zážitkem. Za jejich precizní vystoupení
návštěvníci nešetřili potleskem.
O týden později se návštěvníci mohli
těšit na koncert Pěveckého sboru
města Vrbna pod Pradědem. Sbor,
který u nás patří mezi přední
amatérská tělesa, za svou více než
čtyřicetiletou činnost získal řadu
ocenění i na mezinárodních soutěžích
a festivalech sborového zpěvu.
Jednotlivé písně a jejich autory uváděl
sbormistr Mgr. Leoš Sekanina.
V programu zazněly nejstarší adventní písně přes období baroka, romantismu až po skladby
současných autorů duchovního zpěvu.
Mimořádně úspěšné vystoupení sboru
bylo
proloženo
sólovými
a
instrumentálními skladbami. Odměnou
pro účinkující byl zasloužený aplaus
od účastníků koncertu.
Adventní čas již odvál, nedávné
koncerty jistě mnohé účastníky potěšily
a zahřály na duši, tak také svařené
víno po těle, podávané na jejich závěr.
Pořadatelům děkujeme, zejména panu
faráři Mgr. Karlu Rechtenbergovi a
také panu Jiřímu Jiskrovi za jeho
„zahřívací“ službu.
Vzpomínkové foto - děti v místní MŠ - r. 1969

Horní část fotky - děvčata - zleva:
Miluše Kulhavá, Lenka Kolesárová, Blanka
Oravská, Marie Chavíková a Magdaléna Ptáčková

Spodní část fotky - chlapci - zleva:
Miroslav Skokan, Jaromír Pánek a Radek Navrátil
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Zpravodaj vychází 05.01.2018, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.02.2018.

