MORÁVECKÝ
Číslo 2

ZPRAVODAJ
Březen 2021

Cena 7 Kč

Umělecká díla na Kopřivné

Z obsahu :
* Zasedání zastupitelstva obce
* Rozpočet obce
* Informace

* Společenská rubrika
* Sportovní zprávy
* Informace ČEZ

Vydává Obecní úřad v Malé Morávce

MORÁVECKÝ

STRANA 2

ZPRAVODAJ

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 3. února 2021 v tělocvičně ZŠ Malá
Morávka 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:




Prodej části pozemku parcelní číslo 197/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, jedná se o nově
vzniklý pozemek parcelní číslo 197/6 o výměře 1005 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo 1026-65/2020, vyhotoveného společností GEOS SILESIA, s.r.o.
Zastupitelstvo dále schválilo cenu prodávaného pozemku ve výši 881 400,-- Kč, která je
stanovena Znaleckým posudkem č. 1439-47/2020 vyhotoveným znalcem Ing. Lubošem
Novákem. Kupujícím je pan Martin Zajíc, nar.: 14.5.1992, trvale bytem Malá Morávka
55, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Zastupitelstvo tímto usnesením revokovalo usnesení Č.j.: 67/2020 ze dne 14.12.2020.
Obecně závaznou vyhlášku obce Malá Morávka č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Zprávu starosty o hospodaření společnosti SPS-STAS, s.r.o. v souvislosti s uzavřením
provozu Ski areálu Myšák z důvodu pandemie COVID 19. Zastupitelstvo dále schválilo
poskytnutí půjčky pro společnost SPS-STAS, s.r.o. z rozpočtu obce v částce
2 500 000,-- Kč na sanování výpadku tržeb Ski areálu Myšák a úhradu závazků
společnosti. Půjčka bude poskytnuta formou dodatku ke Smlouvě o půjčce mezi obcí a
společností SPS-STAS, s.r.o. ze dne 14.4.2014 s nově stanoveným datem splatnosti celé
půjčky do termínu 31.12.2025. Zastupitelstvo dále schválilo provedení rozpočtového
opatření pro poskytnutí půjčky z nespecifikované rezervy rozpočtu obce pro rok 2021.
 Schválený rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov pro
rok 2021.

INFORMACE
Obec bude v roce 2021 hospodařit s více než třiceti čtyřmi miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo vyrovnaný
rozpočet obce na rok 2021, který v příjmové a výdajové části představuje shodnou částku ve
výši 34 576 000 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 21,407
mil. Kč (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti, daň z příjmu právnických osob,
daň z nemovitostí, za rekreační pobyt, poplatek
z ubytovací kapacity a další), poplatek za sběr a svoz
komunálního odpadu 500 tis. Kč, bytové hospodářství
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(nájmy, služby) 3 mil. Kč, komunální služby a územní rozvoj (prodej a pronájem pozemků,
příjem z věcných břemen) 1,12 mil. Kč, čistírna odpadních vod a kanalizace 750 tis. Kč a
nižší příjmy, jako jsou prodej dřeva, lyžařské běžecké trasy, pronájem nebytových prostor,
příjem za separovaný odpad, pronájem tělocvičny a další. Významným příjmem obce je
paragraf financování ve výši 5 mil. Kč (použitelné finanční prostředky a kladný výsledek
hospodaření obce za rok 2020).
Výdajové položky v roce 2021: kapitola
silnice 3 mil. Kč (údržba a opravy místních
komunikací), bytové hospodářství 3,105 mil.
Kč (plyn, vodné a stočné, údržba a opravy
bytů, elektrická energie, fekální poplatky),
sběr a svoz komunálního odpadu 2 mil. Kč,
péče o vzhled obce a veřejné prostranství
1,815 mil. Kč (mzdy pracovníků, sečení trávy
obecních pozemků a hřbitova a další
výdaje), základní škola 321 tis. Kč (provoz
školy), mateřská škola 470 tis. Kč (provoz školy), čistírna odpadních vod a kanalizace 850 tis.
Kč (elektrická energie, provoz, opravy, údržba), ostatní záležitosti kultury 550 tis. Kč
(kulturní a společenské akce, Den obce, adventní koncerty, setkání seniorů, jubilea občanů,
dárkové balíčky, zpravodaj, obecní knihovna, ochrana památek - kaplička, stodola), sbor
dobrovolných hasičů obce 750 tis. Kč (mzdy hasičů, ochranné pomůcky, elektrická energie,
plyn, pohonné hmoty), cestovní ruch 450 tis. Kč (lyžařské běžecké trasy a další výdaje),
celospolečenská funkce lesa 250 tis. Kč, tělocvična 290 tis. Kč (provozní náklady),
zastupitelstvo obce 1,19 mil. Kč (odměny, sociální a zdravotní pojištění), činnost místní
správy 2,70 mil. Kč (mzdy pracovníků obecního úřadu, odvod zdravotního a sociálního
pojištění, elektřina, vodné, telefon, mobil, cestovné, poštovné, kancelářské potřeby, vedení
účtů, poplatky za KB, pojištění nemovitostí a další provozní náklady), veřejné osvětlení 320
tis. Kč, podpora sportu a tělovýchovy 220 tis. Kč (příspěvky na činnost: tělovýchovná jednota
FC Kovárna - 120 tis. Kč, Tréninkové centrum Praděd - 100 tis. Kč), územní rozvoj a územní
plán 100 tis. Kč, platby daní a poplatků 9,309 mil. Kč (daň z přidané hodnoty, aktuální
projekty a potřeby obce, nespecifikovaná rezerva), financování splátek půjček 2,169 mil. Kč
(stavba tělocvičny a rekonstrukce veřejného osvětlení), provoz veřejné silniční dopravy 80 tis.
Kč, dopravní obslužnost 110 tis. Kč (dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ, doprava občanů k lékaři),
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4,3 mil. Kč (nákup fotbalového hřiště od
Ferrum Form, spol. s r.o.), ostatní činnosti jinde nezařazené 71 tis. Kč, pohřebnictví 20 tis.
Kč, kontrola pitné vody 10 tis. Kč, činnost knihovny 34,5 tis. Kč, ochrana památek (kaple
Nejsvětější Trojice, Schindlerova stodola) 25 tis. Kč, elektřina a drobné úpravy - tábořiště
Karlov 20 tis. Kč.

Tříkrálová sbírka letos proběhla bez koledníků
Charita sv. Martina zná obsah všech
pokladniček umístěných na úřadech,
v kostelích, v obchodech a na dalších
veřejných místech! Dárci byli opět
štědří a místní charita díky tomu může
lépe pomáhat seniorům a dlouhodobě
nemocným. Do 60 pokladniček vhodili
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dárci mince a bankovky v celkové výši 176 932 Kč v bruntálském a rýmařovském regionu.
K výnosu z pokladniček je potřeba přičíst průběžný výsledek online koledy, který k 24.2.2021
činí 9 690 Kč.
Stále - až do konce dubna 2021 - je možno zúčastnit se koledy online, přispět na tříkrálový
účet a podpořit tak dobrou věc. Číslo účtu Tříkrálové sbírky: 66008822/0800, VS pro Charitu
sv. Martina: 77708020.
Výsledky ohledně výnosu v jednotlivých obcích najdete na webových stránkách
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat
- lidem s postižením, nemocným, seniorům. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy
dobrovolníkům, koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať
už svým nasazením, či finančním darem. Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří
nezištně pomohli s rozpečeťováním pokladniček. Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové
sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou
částku v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet.
Jak budou dary do kasiček následně využity? Charita sv. Martina, která sbírku organizovala,
použije 65% z celkové sumy 176 932 Kč, tedy 115 006 Kč na rozšíření provozu pečovatelské
služby. Výnos sbírky použijeme také na nákup a opravy zdravotnických pomůcek v naší
půjčovně. Dalších 15% využije ostravsko-opavská diecézní Charita na své projekty
(Poradenské info centrum, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách
apod.), 10% pomůže potřebným v zahraničí (Ukrajině a Moldavsku), 5% jde na celostátní
projekty Charity a 5% je zákonná režie sbírky.
Děkujeme všem dárcům, koordinátorům, podporovatelům a partnerům sbírky, jste
KINGOVÉ!

Obce řeší co dál s odpady
Sdružení obcí Rýmařovska působí aktivně v našem regionu již
od roku 2004. Jeho území tvoří 14 obcí včetně obce Malá
Morávka a několik z nich se nachází v Chráněné krajinné
oblasti Jeseníky. Ochrana přírody a krajiny je pro
představitele našich obcí velmi důležitá. Nedílnou součásti péče o životní prostředí je i
problematika odpadového hospodářství. Společnými silami se nám podařilo během
posledních let zrealizovat několik projektů, které měly pomoci zvýšit třídění odpadů v našich
obcích. Příkladem úspěšných projektů jsou například „Vybudování sběrných míst odpadů v
13-ti obcích mikroregionu, Nákup nových nádob na separovaný odpad, Nákup kompostérů a
štěpkovačů do obcí atd.“ Stále se však nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního
odpadu a většina obcí je tak nucena přistoupit k zvyšování poplatku za odpady.
Je nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit systém nakládání s odpady
i v návaznosti na nový zákon o odpadech, který platí od letošního roku. Ten ukládá obcím
povinnost ukončit odvoz odpadů na skládky do roku 2030. Většina komunálního odpadu by
tak měla být energeticky nebo materiálně zužitkována. Při dnešním množství odpadu, který se

MORÁVECKÝ

STRANA 5

ZPRAVODAJ

netřídí, se však tento cíl zdá nemožný. Obce si tak kladou otázku, jak dál, co dělat jinak a
lépe.
To byl také důvod proč Sdružení obcí
Rýmařovska podalo žádost o dotaci na
Studii optimalizace systému nakládání s
odpady v jednotlivých obcích mikroregionu
Rýmařovska. Bylo úspěšné a získalo dotaci
od Moravskoslezského kraje ve výši 190
000,- Kč. Hlavním cílem tohoto dokumentu
je připravit se na novou legislativu, která je
zaměřená hlavně na zvýšení třídění a
recyklace odpadů a odklon od skládkování.
Studie by měla najít cestu, jaká opatření zavést, jak zefektivnit odpadové hospodářství
v jednotlivých obcích a městech Rýmařovska, zda je pokrytí míst s nádobami na tříděný odpad
dostatečné, jak ještě více motivovat občany k tomu, aby třídili odpad, a to od nejmladší
generace, až po nejstarší.
Studie se bude zpracovávat do června tohoto roku, vedení Sdružení obcí Rýmařovska a
všichni starostové členských obcí doufají, že dokument přinese očekávaný efekt, bude tak
přínosem v oblasti odpadového hospodářství na Rýmařovsku a doporučená řešení brzy
přejdou do praxe.
Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska a MAS Rýmařovsko, o.p.s

Škola v době covidové
Rozdávání vysvědčení letos připadlo na
čtvrtek 25. února. Kvůli pandemii
koronaviru si jej ale letos ve škole přebírali
pouze žáci 1. a 2. ročníku v I. třídě. Zvláště
prvňáčci netrpělivě vyčkávali, až dostanou
své první vysvědčení do ruky. Paní učitelka
každému školáčkovi zhodnotila uplynulé
pololetí a předala ručně psané vysvědčení.
Vyšší ročníky, které jsou od 4. ledna na

distanční výuce, si jistě letošní rozdávání
vysvědčení budou dobře pamatovat. Přinesla
jim ho třídní učitelka do jejich domovů. A
jakou formu hodnocení jsme zvolili? MŠMT
doporučilo, aby školy využili možnosti
slovního hodnocení nebo kombinovaně. My
jsme zůstali u klasické podoby, tj.
známkování jako většina škol.
Po jarních prázdninách v první únorovém
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týdnu se nejmladší školáci vrátili do lavic. Jen nakrátko. Od 22.2. do 25.2. nám byla nařízena
karanténa. Po jejím ukončení v pátek jsme se ve škole moc neohřáli. Od pondělí 1. března
zákaz osobní přítomnosti ve škole platí pro všechny žáky 1. stupně. Pokračujeme s výukou na
dálku online pomocí videovýuky. Kromě sdílení obrazovky využíváme v Google Classroom
příjemné novinky - změnu pozadí a interaktivní tabuli.
Přestože celé období je pro všechny náročné, pozitivní jsou nové věci, které nás doba přiměla
se naučit. Ale že nám chybí takové to obyčejné poklábosení o přestávkách a společné učení, o
tom žádná. Snažíme se alespoň jedenkrát týdně přispět k socializaci třídy společnou hodinou
všech ročníků a diskutovat třeba o společné knize.
Buďte zdrávi!
Ivana Glatterová, ředitelka školy

Přichází čas zápisů
Zápis do školy na školní rok 2021 - 2022 je určen dětem
narozeným od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Zápis bude organizován
tak jako vloni na jaře bez přítomnosti žáků a rodičů. Společné
setkání ve škole bude možné až na konci školního roku, pokud
bude z epidemiologického hlediska situace příznivá. Nic ale
nebrání tomu, abychom se s budoucími prvňáčky sešli on-line. Na
e-mail rodičů bude zaslána pozvánka s připojením do Goggle
Meet i s časem setkání. Se souhlasem zákonných zástupců se
motivační rozhovor může uskutečnit v úterý 27. dubna 2021 od 14 do 17 hodin.
Žádosti se přijímají od 1. dubna do 30. dubna.
K žádosti o přijetí se přikládá kopie rodného listu
dítěte. K žádosti o odklad školní docházky zákonný
zástupce navíc dokládá doporučení školského
poradenského zařízení (pedagogická poradna,
speciálně pedagogické centrum) a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
Zákonní zástupci mohou žádost doručit
následujícími způsoby:
- do datové schránky školy (9uwmpjv),
(Datovou schránku si mohou rodiče zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou
schránkou je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz)
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (Bez uznávaného
elektronického podpisu je nutné, aby ji zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil.)
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
- osobním podáním ve škole (nutno domluvit termín pro individuální schůzku).
V případě dalších dotazů nebo nejasností k průběhu zápisu kontaktujte ředitelku školy
prostřednictvím e-mailu reditelka@zs-malamoravka.cz nebo na telefonu 554 273 040.
Ivana Glatterová, ředitelka školy
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Naše školka v době nezvyklé
I když provoz naší mateřské školy probíhá
v letošním školním roce téměř bez omezení
(v listopadu 2020 jsme měli jednu šestidenní
karanténu), nemůžeme ale zatím pořádat
všechny školní i mimoškolní aktivity a
tradice tak, jak jsme byli v minulých letech
zvyklí.
Divadla, interaktivní programy, lyžařská
škola, spolupráce se ZŠ Malá Morávka a
Obcí Malá Morávka a další kulturní aktivity
jsou v současné době na bodu mrazu. Proto
jsme v našem malém pedagogickém kolektivu
hledali řešení, jak zpestřit dětem výchovně
vzdělávací činnosti a přitom neporušit
omezení platící pro všechna školská zařízení.
A řešení se brzy našlo. V lednu jsme dětem
připravili projektový den „Bílá Zima“, děti i
zaměstnanci se na oslavu zimního dne oblékli
do bílého oblečení, celé dopoledne se
rozvíjelo v souladu se zimním tématem,
zimními soutěžemi a pohybovou improvizací.
Do programu dětí jsme dále zařadili Zimní
hry na sněhu (závody v bobování a jízdě na
snowboardu), které se uskutečnily na naší
školní zahradě, nechyběl ani malý školní
Karneval plný her, soutěží, tance a veselých
masek.
Na další dny připravujeme pro děti
projektový den „Světový den vody“ a
projektový den „Stavitel města“. Věříme, že
takto můžeme dětem zpříjemnit pobyt v naší
mateřské škole i bez spolupráce s ostatními subjekty a jednotlivci, které jsme do naší školky
často přizývali a vždy byli pro naše děti přínosným zpestřením. Snad už tato smutná doba brzy
pomine a my oslavíme jaro, svátek maminek, Den dětí i další slavnosti tak, jak si přejeme a
jak si to tyto tradice zaslouží. Předkládáme i několik fotografií, ze kterých je vidět, že děti
veselou mysl jen tak neztrácejí.
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Služby v nouzovém stavu
Procházky jen v katastru obce a s rouškou,
zákaz pohybu mimo okres, v prodejnách a
autobuse s respirátorem FFP 2. To už
začíná být po roce s pandemií téměř
normální stav. Přesto zůstaly otevřené pro
občany v Malé Morávce kromě potravin i
obecní úřad a pošta se stejnou otevírací
dobou jako před covidem. Samozřejmě
s dezinfekcí u dveří, rouškami a odstupem 2
metry. Zavřené obchody s ostatním zbožím
jako jsou oděvy, boty, elektronika atd.
způsobily nebývalý vzestup objednávek přes
internet. Dodávkové služby doručují lidem
objednávky až do domu. Stejně funguje i pošta. Umožňuje hlavně nejstarším občanům platit
hotově na dobírku. Skokově se zvýšila počítačová gramotnost jak nejstarší generace, tak i dětí
se současnou distanční výukou, jak se říká, že všechno zlé je i k něčemu dobré. A na závěr
něco pro pousmání: (Z policejního hlášení) U Brna byl zastaven kamion s dvaceti běženci.
Chtěli se dostat z jednoho okresu do druhého…. Hlavně neztrácet humor!

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2021 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Oldřich Sedláček - 71 let, Milena Novobilská a Petr Čech - 72 let, Zuzana Fraňová, Miroslav
Kučera a Josef Mazal - 73 let, Josef Pleský - 81 let, Vladimír Král - 86 let, Josef Horský - 87
let, Jaroslav Ringl - 88 let, Drahomíra Ruprechtová - 92 let.

„Půlkulatá výročí“
Helena Ďásková, Marcela Lašáková a Radmila Dobošová - 55 let,
Beáta Hartmannová - 65 let, Anna Kocourová - 75 let, Ludmila
Oravská a Jaroslav Husták - 85 let.

„Kulatá výročí“

Pavlo Bruntsvyk a Lukáš Brachtl - 50 let, Richard Soldán - 60 let, Anna
Hýbnerová, Ema Ševčíková, Dana Sedláčková a Libor Bradík - 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.
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Rozloučili jsme se
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naším občanem, panem
Cyrilem Fialou, který zemřel 5. února 2021 ve věku 90 let.
Smuteční síň na Okružní ulici v Rýmařově byla místem posledního
rozloučení v úzkém rodinném kruhu s naší občankou, paní Jiřinou
Baťkovou, která zemřela 8. února 2021 ve věku 79 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 28. března 2021 vzpomeneme 20 let od úmrtí pana Rudolfa Marka.
S úctou vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinou.
Dne 9. dubna 2021 uplyne pět let ode dne, kdy nás navždy
opustil můj manžel, pan Vladimír Krátký. Za vzpomínku
s námi děkuje manželka s rodinou a přáteli.

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.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Zimní sezóna.
Tato zima byla bohatá na sněhovou nadílku,
přesto nepřála majitelům lyžařských
sjezdovek ani sjezdovému lyžování v Karlově
a Malé Morávce. Ale nebylo tomu tak jen
v naší obci, která je vyhlášeným lyžařským
střediskem, postihlo to všechna lyžařská
střediska nejen v naší zemi, v Evropě ale i
jinde po celém světě. Pandemie covidu-19 a
následná zdravotně-bezpečnostní opatření
tuto zimní lyžařskou sezónu zrušila.
Povolené běžkové lyžování tak začalo být
daleko víc využíváno než v minulých letech.
Upravené tratě tak byly pro mnohé
náhražkou za sjezdové lyžování. Půjčovna lyžařského vybavení naštěstí fungovala a tak si
návštěvníci hor mohli běžky vypůjčit.
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I když zpočátku mohly lanovky vozit alespoň pěší turisty,
od 29. ledna byly nařízením vlády zastaveny úplně. A to
bylo právě v ten den, kdy Ski areál Kopřivná zpřístupnil
veřejnosti skupinu ledových soch nad svou sjezdovkou.
Večer byly barevně nasvětleny a byla to pěkná podívaná.
Některé sjezdovky v Karlově nebyly turistům přístupné,
na Myšáku a Kopřivné využívaly upravené svahy davy
lidí s dětmi alespoň na bobování. Zaplněná parkoviště a
návštěvníci i ze vzdálených míst neřešili coronavirovou
situaci ani roušky a dvoumetrové odstupy.
Aby alespoň částečně uspokojili zájem lyžařů o jízdu na
upravené sjezdovce, využili na Kopřivné k dopravování
lyžařů na kopec rolby, za kterými je na lanech vyváželi
nahoru. Tento způsob pojmenovali - rolbovláček.
Z vysokopevnostních lan a originálních vlekových
komponentů vyrobili pohodlnou alternativu
k zakázaným vlekům. Děti do 12 let se mohli
vyvézt jen po předchozí domluvě s řidičem
rolby. Najednou tak přepravovali až 50
lyžařů. Každá ze dvou rolb tak mohla udělat
až čtyři jízdy za hodinu. Provoz byl ve všední
den od 10 do 16 hod., od pátku do neděle i
večer od 18 do 20 hod. Ve stejnou dobu bylo
možné si zakoupit ve výdejním okýnku pod
svahem občerstvení. A ceník byl takový: 2
jízdy - 100 Kč, 10 jízd - 350 Kč, 20 jízd 650 Kč.
Kromě běžkařů se pohybovali v okolí i alpinisté, bohužel i v místech ne právě bezpečných.
V pondělí 1. února dostala horská služba žádost o pomoc. Dva alpinisté se vyskytovali na
okraji lavinového terénu ve Velké Kotlině. Jeden z nich si poranil dolní končetiny. Vzhledem
k podmínkám a nemožnosti rychlého transportu museli požádat o zásah vrtulníku. Vrtulníky
z Ostravy a Olomouce byly obsazeny, takže musel přiletět vrtulník až z Hradce Králové.
Příčina byla v jejich nevhodném chování.
V polovině ledna spadla ve Velké Kotlině
lavina a zasypala skialpinistu, kterého
záchranáři oživovali. Bohužel i přes jejich
pomoc zemřel. I přes varování HS se stále
na tomto nebezpečném území pohybují lyžaři
bez lavinového vybavení a hlavně - v těchto
místech se nemají pohybovat vůbec. Riskují
životy nejen svoje, ale i záchranářů.
K dalšímu smrtelnému úrazu této zimy došlo
v neděli 31. ledna před 17. hodinou na
sjezdovce Kopřivná. 45-ti letá cizinka
sjížděla svah na kulatém umělohmotném talíři. Vůbec nebrzdila, i když na ni lidé volali. Ve
velké rychlosti narazila do zařízení pod sjezdovkou a náraz nepřežila.
V březnu se pohyb osob opět zastavil. Ještě bývalo lyžování o Velikonocích. Ale v to už
nedoufají ani ti největší optimisté. Tak už nám zbývá jen těšit se na jaro.
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Jeseníky, Malá Morávka a lyžařské skokanské můstky
Jeseníky bývaly v dávnějších dobách nejen rájem sjezdového a klasického lyžování, ale také
skoků na lyžích. Tato disciplína, ve které Československo díky Jiřímu Raškovi získalo i první
olympijskou medaili, je zde už bohužel zapomenuta. A to i přes to, že zde první skokanské
můstky vznikaly už téměř před 100 lety.
V roce 1920 byl v Rýmařově postaven
můstek přímo nad městem Na Stráni a
provozoval jej místní lyžařský spolek. Měl
doskok 25-30 metrů. Další můstek byl ve
Staré Vsi, ten byl postaven o 10 let později a
měl kritický bod 50 metrů. Jeho stavbu
financovala a provozovala továrna na
hedvábí rodiny Flemichů.
U nás v Malé
Morávce stával můstek na Kapličkovém Vrchu, postavila si ho
místní mládež metodou pokus-omyl, jak vzpomínali jeho
stavitelé pan Rotter a pan Partsch. Další zdejší můstek
„Ollbrichsche Sprungschanze“ byl v provozu v letech 1926 1940 a stával někde mezi vysílačem na úbočí Solného vrchu a
dnešním fotbalovým hřištěm.
Už ve dvacátých letech byly postaveny můstky i na úbočí
Pradědu. Bylo jich prý hned několik, zachovala se však jen
jediná fotografie můstku s dřevěnou nájezdovou věží patrně
někde v oblasti dnešní chaty Barborky. Na tyto pak navázal
v roce 1950 můstek se jménem Hanibal. Jeho rekord 22 m drží
pozdější stavitel harrachovského skokanského areálu Ludvík
Šablatura.
V Karlové Studánce byl v roce 1934
dokončen asi největší můstek Jeseníků - měl
kritický bod 80 m a jezdila sem trénovat i
norská
reprezentace.
Podle
jediné
dochované fotografie mohl být poblíž
dnešního vodopádu.
Nejmladší
dva jesenické
můstky byly
postaveny u
Vrbna pod Pradědem, kde své první skokanské krůčky udělal i
pozdější mistr světa v letech na lyžích Jaroslav Sakala.
Dnešní zimní sportování v Jeseníkách se odehrává hlavně na
sjezdovkách, kde mají lyžaři veškerý komfort. Pohodlné i
vyhřívané lanovky, občerstvení přímo pod sjezdovkou,
půjčovny lyží a servis. Kdo má raději pohyb v přírodě, využije
upravované běžecké tratě. Mění se doba a s ní i způsob, jakým
si zimní krásy Jeseníků vychutnávají návštěvníci hor.
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ČEZ Distribuce, a.s. – Léta s letáky končí

Informace obecního úřadu
V současné době disponujeme dostatečnou zásobou respirátorů FFP 2 a tudíž si občané obce,
kteří jsou ve starobním důchodu mohou opětovně vyzvednout 5 kusů respirátorů, přestože tak
již jednou učinili v rámci naší minulé výzvy.

Nabídka přivýdělku
Společnost FORTYS MORÁVKA, s.r.o. (chalupy nad vlakovým nádražím, Malá
Morávka) hledá paní na pomoc při úklidu chalup v rozsahu několika hodin týdně,
vhodné pro důchodce. Bližší informace na telefonu 602 24 16 40.
Zpravodaj vychází 16.3.2021, příspěvky pro příští číslo dodejte do 7.5.2021.

