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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na druhém letošním veřejném zasedání konaném 29. května 2013
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:
Realizaci projektu Správy lesních toků a Správy silnic MSK v délce 600 metrů na Volském
potoku dle předložené projektové dokumentace. Pozemky, na kterých se stavba a úprava
toku bude realizovat, zůstanou i do budoucna v majetku obce.
Převod pozemků parc.č. 1331, 1334/2 a 1335/3 o celkové výměře 1 270 m2 z majetku ČR,
na kterých hospodaří Lesy ČR. Kupní cena za pozemky činí 76 200 korun (60 Kč/m2).
Jedná se o pozemky k pronájmu areálu Wellness v Karlově p/ Prad.
Kupující: Obec Malá Morávka.
Uzavření smlouvy o provedení stavby (u BRANS) přípojky splaškové kanalizace a přípojky
elektřiny na pozemcích obce parc.č. 167/2, 167/3 a 168/1 v k.ú. Malá Morávka, mezi obcí
a stavebníkem Gabrielou Dudovou, Kravaře. Úhrada za každou přípojku 1 000 Kč
bez DPH.
Realizaci projektu „Úprava zastávek a ploch Rýmařovsko“, který byl mikroregionem
Sdružení obcí Rýmařovska předložen v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2013. Jedná se o úpravu autobusové zastávky a přilehlého
prostranství na parc.č. 446 – naproti restaurace U Kovárny.
Smlouvu mezi Hasičským záchranným sborem ČR a obcí o výpůjčce čtyř radiostanic
včetně nabíječky a montážní sady pro potřebu místního Sboru dobrovolných hasičů.
Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 561/1 (dolní část obce) za účelem přístupu
k rekreačnímu objektu vlastníka Františka Šebka, Břeclav (dále jen oprávněný z věcného
břemene). Úhrada za zřízení věcného břemene činí 2 000 korun.
Smlouvu o nájmu pozemků a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní mezi obcí
a budoucími kupujícími Jaroslavem Lukešem a Ing. Ivanou Malaníkovou, oba bytem Malá
Morávka čp. 6. Smlouva řeší budoucí prodej části pozemků parc.č.1 a parc. č. 15/3 v k. ú.
Karlov pod Pradědem (před mostem) o celkové výměře 1 880 m2. Cena pozemku
300 Kč/m2. Výměra pozemků bude upřesněna geometrickým plánem. Účel - stavba
rodinného domu.
Uzavření a znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o nájmu pozemků a dále schvaluje
uzavření a znění Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi obcí a společností KRT
Ostrava – Mariánské Hory. Smlouvy upravují podmínky realizace Wellness areálu
v Karlově pod Prad. a řeší nájmy a následný prodej částí příslušných pozemků v k. ú.
Malá Morávka.
Přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. na financování projektu „Modernizace Ski areálu
Myšák – sedačková lanovka“ ve výši 15 mil. Kč, který je poskytnutý společnosti
SPS-STAS,s.r.o. Malá Morávka, která projekt realizuje. Zastupitelstvo souhlasí s avalem
(ručitel na směnce) 2 ks blankosměnek vystavených společností SPS-STAS s.r.o. k zajištění
úvěru na financování uvedeného projektu. Dalšími avalisty jsou HORY LIVE, s.r.o.
a Radek Sadil.
Zastupitelstvo v následném usnesení deklaruje potřebnost zřízení sociálních služeb
v oblasti zajištění péče pro seniory a vybudování malometrážních bezbariérových bytů pro
seniory s návaznou lékařskou péčí a možnosti stravování. Pověřilo starostu obce, aby
v rámci plánovacího procesu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
definoval tuto potřebu obce do „základní sítě potřebnosti sociálních služeb na území
MSK“. K této problematice zastupitelstvo aktualizovalo strategický plán obce o text:
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Vybudování sociálního zařízení pro seniory spočívající ve stavbě malometrážních
bezbariérových bytů pro seniory s návaznou lékařskou péčí a možnosti stravování. Získat
pro tento účel vhodný objekt a pokusit se zajistit dotační prostředky na realizaci záměru.
Pořízení změny v textové části stávajícího územního plánu obce u využití pozemku parc. č.
1336/4 v k. ú. Malá Morávka, který je v majetku Ing. Vítězslava Stavaře a Milady
Stavařové, bytem Malá Morávka čp.227. Náklady na pořízení změny územního plánu
ponesou žadatelé.
Roční odměnu ve výši 3 tis. Kč kronikářce obce Mgr. Jaroslavě Holubové za pořízení
záznamů a událostí do kroniky obce za příslušný kalendářní rok. O ověřeném zápisu bude
starosta obce informovat zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s požadavkem místního fotbalového klubu o navýšení
příspěvku na činnost o částku 80 tis. Kč, neboť z příspěvku 100 tis. Kč poskytnutého obcí
na rok 2013 nebyla částka 50 960 Kč využita v souladu se smlouvou – čl. IV.odst.4.
Z toho důvodu, že tyto prostředky ve výši 50 900 Kč byly čerpány neoprávněně, požaduje
se jejich vrácení na účet obce do 30 dní.
Obec si však uvědomuje současnou nelehkou situaci klubu a souhlasí s poskytnutím
bezúročné půjčky na činnost ve výši 50 tis. Kč, která bude splatná do 31.12.2013. Půjčka
bude poskytnuta za těchto podmínek: Valná hromada fotbalového oddílu
provede v souladu se stanovami volbu všech orgánů klubu,
zastupitelstvu obce předloží Valnou hromadou klubu schválený
vyrovnaný rozpočet a výborem klubu bude stanovena výše
členských příspěvků a ty budou následně od členů vybírány.
Starosta obce pověřen o uzavření uvedené půjčky.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu:
a) Zajištění dodávky plynu a elektrické energie pro obecní bytové domy a ostatní odběry
formou elektronické dražby.
b) Připravit žádost na projekt a dotaci pro stavbu víceúčelové tělocvičny u základní
školy. Žádost bude podána do titulu vypsaného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, investiční program 133512 s předpokládanou mírou dotace 40%
na projekt.
c) Zajistit prodej zařízení bývalého lyžařského vleku „Myšák“ formou výkupu železného
šrotu, neboť se jej nepodařilo prodat.
Na veřejném zasedání konaném 17. června 2013 obecní zastupitelstvo podle programu
projednalo a schválilo:
Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
s výhradou. Dle § 13 odst. 2 zákona přijímá opatření k nápravě do konce roku 2013.
Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2012:
schválený rozpočet
skutečnost
Daňové příjmy
10 277 900,00
12 223 075,56
Nedaňové příjmy
5 653 923,00
6 644 710,35
Kapitálové příjmy
500 000,00
268 000,00
Přijaté dotace
3 835 000,00
3 593 668,25
Příjmy celkem
20 266 823,00
22 729 454,36
Běžné výdaje
19 374 323,00
15 801 670,84
Kapitálové výdaje
580 000,00
628 613,00
Výdaje celkem
19 954 323,00
16 430 283,84
Hospodaření příspěvkových organizací:
Základní škola: příjem 2 418 349 Kč (z toho příspěvek obce 815 tis.), výdaje 2 418 349 Kč
Mateřská škola: příjem 2 317 653 Kč (z toho příspěvek obce 450 tis.) výdaje 2 317 653 Kč
Poskytnutí finančních příspěvků neziskovým organizacím:
FC Kovárna 100 tis. Kč, TC Praděd 100 tis. Kč, ŘK farnost 20 tis. Kč, ŠZ uměl. práce 20 tis.
Kč.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 4

Splácení půjčky:
LAWSTAV s.r.o. - rozšíření kapacity ČOV 1 875 000 Kč, uhrazeno 940 000 Kč (v minulosti),
v roce 2012 uhrazeno 312 500 Kč, zbývá uhradit 620 000 Kč.
Prodej pozemku parc.č. st. 655 o výměře 17 m2 (300 Kč/m2) a pozemek parc.č. 428/4
zahrada o výměře 32 m2 (200 Kč/m2) v k.ú. Malá Morávka. Kupní cena celkem
11 500 Kč.
Kupující: manž. Ludmila a Adolf Oravští, Malá Morávka 32, kteří uhradí náklady
za převod.
Prodej pozemku parc. č. 209/6 trvalý travní porost o výměře 146 m2 v k.ú. Malá Morávka,
cena 200 Kč/m2 a zřízení věcného břemene práva vstupu na pozemek parc.č.
1546 k. ú. M.M.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu 2 000 Kč + DPH.
Kupující a oprávnění z věcného břemene: Radoslav Kryml, Ed. Beneše 17/958,
Opava – Kateřinky a Pavel Graca, Masarykova 9/199, Opava – Město.
Pořízení změny územního plánu obce za účelem rozšíření sjezdových tratí
SKI areálu Kopřivná. Náklady na pořízení změny ponese žadatel.
Finanční dar ve výši 20 tisíc korun pro povodní postiženou obec
Křeštice u Litoměřic.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu o výsledku hospodaření obce v roce 2012 provedenou auditorem Kraj.úřadu MSK.
a) Zprávu auditora o výsledku hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2012
b) Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2012
c) Zprávu revizní komise
Ukončení soudního sporu mezi Obcí Malá Morávka a společností Stavitelství Delta Brno,
s.r.o. Finanční požadavek obec neuhradila, neboť práce na ČOV nebyly provedeny.

Z historie záchranných akcí Horské služby Jeseníky
Letos v květnu uplynulo 65 let od založení Horské služby Jeseníky (dále HS). Tehdy pod
názvem Horská záchranná služba inicioval její vznik Václav Myšák – bývalý náš občan
Karlova. Na chatě Barborka, kde byl správcem, za pomoci nadšenců a přátel hor došlo
21. května 1948 k jejímu ustanovení. Za dobu své existence její členové vykonali mnohé
v preventivní, ale zejména v záchranářské činnosti při záchraně lidských životů, ošetřování
zraněných turistů a lyžařů, v dohledávání zbloudilých osob, při lavinových závalech i velkých
záchranných akcích. Na jedné z takových prvních, na které zasahovali někteří členové HS
a lesáci z Karlova, byla havárie letadla v horách.
Psal se rok 1950. Dopravní letadlo zn. DOUGLAS DC-3 (známé jako DAKOTA) vzlétlo
ráno 27. února na lince z Ostravy do Prahy s 27 cestujícími na palubě. Let však trval pouhých
21 minut. Letadlo mělo před sebou ve směru letu studenou frontu, se kterou posádka
nepočítala, neboť se o ní povětrnostní zpráva nezmiňovala. Letadlo dosáhlo během letu výšky
1 350 metrů dané letovým plánem.
Podle předpovědi měl být v této výšce
vítr o síle 46 km/h. Povětrnostní
podmínky
se
však
zhoršily,
ve skutečnosti však síla větru
dosahovala 80 až 90 km/h, která
letadlo snášela od stanovené trasy
k severu do hornatého terénu Hrubého
Jeseníku. Na základě nezměněné výšky
letu a nepříznivého počasí letadlo
havarovalo v husté mlze a ledovém
mrholení při silném nárazovém větru

MORÁVECKÝ

STRANA 5

ZPRAVODAJ

na jihozápadním svahu Vysoké Hole v nadmořské výšce asi 1 440 metrů. Nárazem bylo
letadlo úplně zničeno – utržena obě křídla a trup se obrátil podvozkem nahoru.
Je s podivem, že zahynulo „pouze“ pět osob, z toho tři členové posádky a dva
cestující. Několik ostatních mělo vážná zranění.
Toho dne ráno člen HS, hajný Josef Vývoda z Karlova, který byl zvyklý chodit
za každého počasí na obhlídku do svého revíru, potkal dva muže v polobotkách, jen tak
v saku bez pokrývky hlavy. Dal se s nimi do řeči a jeden z nich vzrušeně a přerývaně vyprávěl,
že „spadli s letadlem“. Po určité době než jim uvěřil a přesvědčili ho o skutečné havárii
letadla, hajný Vývoda sjel na lyžích do Karlova a telefonem ohlásil tuto událost a vyhlásil
poplach. Když na Barborku k Václavu Myšákovi v 9.35 hod. došla zpráva, zorganizoval
pomoc vojenské výsadkové jednotky, která byla v té době na chatě Ovčárna na lyžařském
kurzu. Havarované letadlo nalezli kolem jedenácté hodiny těsně pod vrcholem Vysoké Hole.
V tu dobu k místu havárie došli též členové HS z Karlova. Po poskytnutí první neodkladné
pomoci byly všechny živé osoby dopraveny za neuvěřitelně těžkých podmínek při spoustě
nového sněhu a mrazu - 8 °C na chatu Ovčárna, kde byla zřízena ošetřovna. Sem se též
na lyžích dopravili tři lékaři. Poznamenáváme, že protažená silnice Hvězda – Ovčárna, jak ji
známe dnes, v té době neexistovala. Svoz všech havarovaných z Vysoké Hole byl ukončen
během dvou hodin. Následoval
pak převoz na saních a za pomoci
koňských potahů všech těžce
i lehce zraněných do nemocnic
v Bruntále a Rýmařově, který byl
ukončen večer kolem devatenácté
hodiny. Nutno zdůraznit, že poskytnutím příkladné první pomoci
ze strany záchranářů – členů HS,
vojáků a lékařů bylo zachráněno
několik lidí, takže nikdo ze zraněných již nezemřel.
A to je pouze jeden střípek z pestré mozaiky záchranných akcí v pětašedesátileté činnosti
Horské služby Jeseníky, kterou si v tomto roce připomínáme.
Děkujeme panu Zdeňku Panovskému z Malé Morávky za snímky, které pořídil jeho otec
na turistické výpravě do jesenických hor 4. března 1950.

Informace
Letní akce v obci
20.7. Sportovní den na cyklookruhu v Karlově pod Pradědem (tábořiště) – Karlovský
maraton (štafetový závod na kolečkových bruslích). Milovníci in-line bruslení si jistě
přijdou na své na tomto čtyři sta metrů dlouhém asfaltovém okruhu. Večer taneční
zábava.
26.7. Letní kino v areálu víceúčelového hřiště od 21.00 hodin – název filmu podle volby
občanů, který si v soutěži zvolí na internetových stránkách obce www.malamoravka.cz.
3.8. Den obce – turnaj v malé kopané, odpoledne diskotéka s Míšou pro děti, vystoupení
Železného Zekona, hudební kapela Team Revival, soutěžní pásmo TC Praděd,
originál, kapela BUTY, taneční zábava s hudební skupinou A.T.C. BAND. Doprovodný
program malování na tvář, střelnice, skákací hrad.
17.8. Borůvkové hody (i v neděli), vlastní program zajišťují restaurace, penziony, chaty
17.8. Hasičská soutěž družstev Memoriál Jiřího Hudáka (fotbalové hřiště)
Bližší informace o akcích budou zveřejněny na plakátech a v relacích obecního
rozhlasu.
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Prázdniny v pohybu – kalendář akcí
29.6.
4.7.
6.7.
20.7.
27.7.
28.7.
10.8.
24.8.
30.8.
7.9.
21.9.

ŠIŠKA CUP – florbalový turnaj – chata Kopřivná
PODRAZ CUP – volejbalový turnaj smíšených družstev – chata U Vlastíka
VÝRON CUP – volejbal smíšených družstev – víceúčelové hřiště
KARLOVSKÝ MARATON – štafeta na in-linech a celodenní program sportovně
rekreačních aktivit – veřejné tábořiště Karlov
PODRAZ CUP – volejbal smíšených dvojic – chata U Vlastíka
BEACH OPEN – plážový volejbal – SKI areál Kopřivná
BEACH CUP – plážový volejbal – SKI areál Kopřivná
MTB MARATON- závod horských kol – veřejné tábořiště Karlov
PODRAZ CUP – volejbal smíšených dvojic – chata U Vlastíka
DUB CUP – sjezd horských kol – hotel Kamzík
KREJČA CUP – nohejbal trojic – víceúčelové hřiště

Dětský divadelní festival v Polsku
Děti z Malé Morávky mají velkou příležitost účastnit se projektu „Multi-Culty
divadelní festival 2013“, který má za účel setkání mladých lidí z Polska, České
republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Bude probíhat od 15. do 19. července
ve městě Kobylnica na severu Polska vzdáleného od nás asi 650 kilometrů. V rámci festivalu
jsou naplánována představení divadelních her připravených ze všech zemí Visegrádské
čtyřky. Projektu se z Malé Morávky zúčastní skupina 15 dětí ve věku 9 až 15 let, která se bude
na festivalu prezentovat představením o délce cca 30 minut. Po dobu pobytu je také pro děti
připraven i bohatý doprovodný program s výlety k moři a do okolí.
V případě, že vaše děti mají zájem se této akce zúčastnit, kontaktujte starostu obce pana
Ondřeje Holuba na tel: 604 997 799, který poskytne bližší informace.

Třídění odpadu má smysl
Časy, kdy se všechno házelo do univerzálních popelnic, už jsou
pryč. Dnes již existují kontejnery na tříděný odpad, takže vedle
běžných nádob na směsný komunální odpad registrujeme
na příslušných místech v naší obci žluté na plasty, modré na papír,
zelené na sklo. V nedávné době k nim přibyl u budovy obecního
úřadu červený kontejner na elektroodpad. Žádáme naše občany
i majitele rekreačních zařízení a chalup, aby nepotřebné drobné
elektrospotřebiče, např. žehličky, mixéry, vařiče a další, odhazovali
do této nádoby. Televizory, rádia, ledničky apod. patří do sběrného
dvora. Děkujeme všem, kteří pochopili nutnost třídění odpadů
a podle toho také konají.

Kontejner
na elektroodpad
u obecního úřadu

Povinná výměna některých řidičských průkazů
Připomínáme držitelům řidičského průkazu, aby si ověřili datum jeho vydání,
neboť na některé se v letošním roce vztahuje povinná výměna. Ta se vztahuje
na všechny řidičské průkazy, které byly vydány od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.
Výměna je zdarma, pokud jeho vlastník podá žádost o výměnu do 31.12.2013.
Po tomto termínu za výměnu je stanoven správní poplatek padesát korun. Zákonná lhůta pro
vydání či výměnu řidičského průkazu je do 20 dnů od podání žádosti, kterou vyřizuje
Městský úřad v Rýmařově, odbor dopravy a silničního hospodářství. K žádosti se
předkládá občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a průkazová fotografie.
Od 1. ledna 2014 musí mít daný řidič při sobě platný doklad. V opačném
případě se při silniční kontrole vystavuje riziku pokuty.
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Z aktivit naší základní školy
Čarodějnická škola
Dne 30. dubna v naší škole probíhala výuka tak trochu netradičně a to proto, že
se k nám slétli čarodějnice a čarodějové ze širokého okolí. Učili jsme se péct
červíkové košíčky, odměřovali jsme přitom váhu a objem, napsali si recept.
Povídali jsme si o zvířátkách, která čarodějnice a čarodějové potřebují
a některým jsme se podívali „na zub“. Učili jsme se správnému zacházení s koštětem.
Nakonec každý získal pilotní průkaz na koště. Celý den byl báječný.

Akce žába
V pátek 3. května se uskutečnilo vyhodnocení
„Akce žába“ spojené s odměněním žáků, kteří byli
v tomto projektu nejaktivnější. Na prvním místě se
umístil Matěj Švéda, druhý byl Zdeněk Podrazil
a třetí Petr Bulava. Všichni, kdo se nějakým
způsobem zapojili, byli odměněni drobnými dárky.
Letos jsme přenesli přes silnici 37 žab. Byť je to
méně než v jiných letech, doufáme, že i takto se nám
daří populaci skokana hnědého v naší vesnici udržet.

Soutěž Zlatý list
Šest našich žáků se zúčastnilo 14. května
krajského kola přírodovědné soutěže „Zlatý list
2013“, které se konalo v Břidličné. Naši žáci
podali fantastický výkon, když získali za své
vědomosti celkem 74 bodů z 80 možných. Stali
se tak nejúspěšnějšími ve své kategorii a získali
1. místo. Naše nadšení z výhry nebralo konce.
„To jsme nečekali“, zněla slova žáků. A tak
jsme si cestou domů s rozzářenými úsměvy
opakovali heslo: Přišli – viděli – zvítězili!

Sběr papíru
Na začátku května se uskutečnila v naší škole soutěž ve sběru papíru. Opět se žákům podařilo
nashromáždit velké množství – víc než dvě tuny papíru. První místo obsadila Veronika
Rokosová, druhá byla Jana Havlíková a třetí Nela Bruntsvyková. První dvě jmenované
dohromady dovezly spolu s rodiči přes tunu starého papíru. V této aktivitě
hodláme pokračovat i následujícím školním roce. Získané finanční prostředky
využíváme pro různé zájmové soutěže našich žáků a jejich oceňování.

Recyklohraní
Na konci května naše škola obdržela Certifikát od společnosti Asekol, která
zajišťuje zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení. Žáci v roce 2012 odevzdali
do zpětného odběru celkem 1 832 kg elektrozařízení - konkrétně 18 televizorů,
43 PC monitorů a dále 512 kg drobných elektrospotřebičů. Díky tomu jsme
uspořili 22 MWh elektrické energie, 1 061 l ropy, 95 m3 vody, snížili jsme produkci
nebezpečného odpadu o 18 t a skleníkových plynů o téměř 5 t CO2. Tato čísla jen dokazují,
že třídit odpad má smysl.
Mgr. Martina Smíšková
učitelka základní školy
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Rozloučili se s mateřskou školou
Poslední červnovou středu se v naší mateřské škole konalo slavnostní
rozloučení s dětmi, které po prázdninách zasednou do opravdových školních
lavic. Byl to velmi příjemný a milý akt malé „promoce“ předškoláků
za přítomnosti všech jejich rodičů i příbuzných. Po představení všech přítomných šesti
budoucích školáků ředitelkou školy (dvě děti byly s rodiči na dovolené), je čekala malá
zkouška. Děti samostatně zazpívaly písničku nebo
přednesly básničku a potom si z klobouku vytáhly
otázku, na kterou dokázaly, někdy i vtipně, odpovědět.
Následně paní učitelka je pokropila školní vodou
a obdržely vysvědčení s velkou jedničkou za pěkné
chování a plnění úkolů po dobu docházky
do mateřské školy. A to ještě na děti čekaly
absolventské čepice, stužkování, pamětní listy
a drobné dárky, jako upomínku na svou školku.
Ředitelka školy popřála dětem mnoho úspěchů
a radosti v jejich nové škole, kterou po prázdninách budou navštěvovat tyto děti: Karolína
Rokosová, Karolína Peňázová, Adrian Cejnek, Lukáš Holub, František Pavelka, Marek Švarc,
Klára Ležatková a Mikuláš Rotter. Tím byla ukončena první část loučení dětí se svou
mateřskou školou. O pokračování nám napsala ředitelka školy Iveta Vlčková.
V podvečerních hodinách se sešly děti v herně mateřské školy, aby zde přespaly se svými
kamarády a užily si tak poslední dny školního roku a některé i poslední dny docházky
do mateřské školy. Nejprve si zahrály s učitelkami na přání známé pohybové i taneční hry,
pak si pochutnaly na sladkých i slaných dobrotách z domova. A nejzajímavější část večera
mohla začít – stezka odvahy se sudičkami. Děti procházely temnou budovou školy, kde na ně
v každém patře čekaly hodné a méně hodné sudičky s různými úkoly a záludnými otázkami.
V kotelně pak musely potvrdit svou účast
otiskem vlastní dlaně na společné srdce.
A opravdu naše děti byly statečné, všechny
se stezky odvahy zúčastnily bez slziček
a strachu. Před spaním jsme se ještě společně
prošly večerní kolonkou a potom již hajdy
do postýlek. Samozřejmě, že bez pohádky
to nešlo.
Děkujeme panu Šíblovi z Karlova za
chutné trdelníky, na kterých si děti velice
pochutnaly, děkujeme starším kamarádům
z Malé Morávky za spolupráci při večerní hře
a také děkujeme maminkám za dobroty, které
pro děti připravily.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Od srpna 2013 mohou vlastníci a stavebníci rodinných domů žádat o dotace
na zateplení a výměnu oken, výměnu kotlů na tuhá paliva za nové ekologické kotle,
krbová kamna, tepelná čerpadla a solární ohřevy vody. Dle dosažených
energetických úspor lze získat dotaci na zateplení budovy od 390 do 715 Kč/m2
zateplené plochy, u výměny oken až 6 000 Kč/m2.
Kotel na biomasu 40 tis.až 100 tis.Kč. Krbová kamna a krbové vložky s teplovodním
výměníkem na biomasu 45 tis. až 50 tis.Kč. Tepelná čerpadla 60 tis. až 100 tis. Kč. Plynové
kondenzační kotle 15 tis. až 18 tis. Kč.
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V rámci tohoto programu všem zájemcům nabízíme:
Zdarma konzultaci a vypracování možnosti a výši dotace a cenovou kalkulaci na realizaci
opatření – vypracování projektů a energetických výpočtů pro dotaci – zajištění zpracování
a administraci žádosti – realizaci opatření naší stavební firmou – zpracování závěrečných
předávacích protokolů v souladu s dotačním programem.
Naše stavební firma je registrována v seznamu dodavatelů pro dotační titul Zelená úsporám.
Provádíme veškeré stavební práce – novou výstavbu hrubé stavby a rekonstrukce budov,
výměny oken a dveří, zateplení budov, zámkové dlažby, chodníky, obrubníky, obklady
a dlažby, omítky, sádrokartonové konstrukce, bourací a výkopové práce.
RK STAVBY
Petr Rosolanka, Malá Morávka 277, PSČ 793 36, tel.: 602 521 056
e-mail: rosolankapetr@seznam.cz
www.rkstavby.eu

Máme ve vesnici zbojníka
Ne však, který loupí a okrádá bohaté a rozdává chudým
a potřebným, jak to činil Jánošík, od jehož smrti letos uplynulo
tři sta let. Je jím však k poctě naší obce Mirek Onderka
z Karlova pod Pradědem, který se svou tříčlennou družinou
získal 1. místo na festivalu Jánošíkovských zbojnických
slavnostech ve slovenské obci Terchová, které se konaly
ve dnech 15. a 16. června za účasti deseti družin.
Soutěžilo se v disciplínách vaření kotlíkového guláše,
grilování, v dovednostech ovládání a házení valaškou a na závěr
v nejrychlejším spořádání pořádné porce halušek včetně zapití
půl litrem hynčice. A v této soutěži náš reprezentant zvítězil.
Blahopřejeme!

Společenská rubrika

Mirek Onderka s vítěznou
valaškou

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2013 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Eva Prášilová a Josef Janík – 71 let, Pavelka Hlavinka – 73 let, Jana Gajdošová – 74 let,
Anna Kulhavá – 77 let, Ludmila Totková a Anna Feretová – 84 let, Růžena Čelanská – 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Anna Doleželová – 55 let, Ludmila Endlerová – 65 let.

„Kulatá výročí“
Ing. Radomír Navrátil – 50 let, Helena Pawlínová a Lubomír Tošek – 60 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.

Pozornost obce ke starší generaci
Naše obec nezapomíná na své starší občany a tento postoj vyjadřuje na setkáních,
vždy za určité období. Takové poslední se uskutečnilo 19. června v penzionu
Pohoda za účasti sedmi jubilantů, kteří v předchozí době slavili svá životní výročí
70, 75 a 80 let. Starosta obce Ondřej Holub a předsedkyně školské a kulturní komise
Iveta Vlčková všem poblahopřáli a předali dárky. Po společné večeři se v přátelské besedě
zavzpomínalo na různé záležitosti ze života obce, osobní zkušenosti i prožitky v minulosti.
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Účastníci setkání ocenili tuto nevšední pozornost a zájem představitelů obce k této skupině
obyvatel i jejich sounáležitosti k obci, kterou také svými podpisy stvrdili do pamětní knihy.

Účastníci setkání

Starosta přeje paní Markové

Vzpomínka
Dne 2. června 2013 uplynulo 40 let od tragického úmrtí ve Velké kotlině,
pana Johanna Schwarze, bývalého občana Malé Morávky.
Za vzpomínku děkují děti s rodinami.
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 INFORMACE
Obhájili loňské prvenství
Královna sportu lehká atletika měla
dostaveníčko 24. června na školním hřišti
v Malé Morávce. V rámci dlouhodobé
spolupráce se sousedními malotřídními
školami uspořádala naše základní škola již tradiční
lehkoatletické závody žáků, které se letos konaly již
pošesté. Na startu lehkoatletického trojboje stanulo
celkem 51 závodníků, z toho Karlova Studánka (KS) –
23, Dolní Moravice (DM) – 13
a Malá Morávka (MM) – 15.
Závodilo se v disciplínách běh na 50
metrů, skok daleký a hod kriketovým
míčkem. Jednotlivé výkony se
hodnotily
podle
bodových
lehkoatletických tabulek.
Kategorie dívky 1. a 2. třída:
1. Nikola Zedníková - MM,
2. Amálie Vinohradníková – DM,
5. Karolína Stojaspalová – DM
Kategorie hoši 1. a 2. třída:
1. Ondřej Pánek, 2. Radek Ligač,
Vítězná ZŠ Malá Morávka
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3. Milan Pospíšil – všichni MM
Kategorie dívky 3., 4. a 5. třída: 1. Lucie Tomečková – DM, 2. Nina Reichlová – KS,
3. Barbora Rychlíková – DM, 4. Eliška Pospíšilová - MM
Kategorie hoši 3., 4. a 5. třída: 1. Tomáš Šmach, 2. Jan Putner, 3. Vojtěch Peňáz – všichni KS
Nejlepší na stupních vítězů obdrželi medaile a diplomy. V hodnocení škol podle průměru
bodů získaných na žáka obhájila loňské prvenství a pohár ZŠ Malá Morávka (14,46 b.), 2. ZŠ
Dolní Moravice (13,76 b.), 3. ZŠ Karlova Studánka (13 b.).

Nejlepší na stupních vítězů

Propadák fotbalistů, záchrana možná
O víkendu 29. června
skončila
fotbalová
sezona okresního přeboru
mužů ročníku 2012 – 2013.
Tým FC Kovárna Malá Morávka se
svým fanouškům rozloučil utkáním
s Branticemi, ve kterém zvítězil 6:4.
Rozloučil se však pro příští sezonu
i s účastí v okresním přeboru, neboť
počet 20 bodů získaných v soutěži
nestačil na záchranu. A tak po pěti
letech (postup do okresního přeboru
vybojoval v ročníku 2007 – 2008)
sestupuje do nižší třetí třídy.

Muži

Nebudeme rozebírat příčiny tohoto
neúspěchu, ale doufat, že fotbalisté
se
z tohoto
nezdaru
poučí
a v přípravě na nový ročník učiní
vše potřebné k návratu do okresního přeboru. Snahu a bojovnost
našemu celku nelze upřít, ale jen
tyto vlastnosti nestačily na lepší
výsledky v zápasech. Fotbal je hra
o
gólech,
technice,
taktice
a
proměňování
střeleckých
příležitostí. A v tom mají naši
fotbalisté co napravovat.
Přípravka
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Na poslední chvíli jsme obdrželi zprávu, že za předpokladu odstoupení některého týmu ze
soutěže, bude sestupovat jen poslední. Tím by naše mužstvo zůstalo v okresním přeboru.
Starší přípravka 5+1 jako nováček okresního přeboru než získala potřebnou zápasovou
zkušenost (na podzim vyhrála pouze jeden zápas), v jarní části soutěže zlepšenými výkony
zvítězila ve čtyřech utkáních, ale to nestačilo jen na předposlední místo v tabulce.
Příznivce fotbalu zveme na mistrovské zápasy našich celků, které začínají v srpnu. Rozpis
utkání přineseme v příštím čísle tohoto časopisu.
Tabulky
Okresní přebor – st. přípravka

Okresní přebor - muži

Zábavné akce
Naše děti vystoupily na akademii mateřských škol
Když naše Mateřská škola Malá Morávka dostala
z Rýmařova nabídku k účasti dětí na oblastní akademii
mateřských škol, učitelky neváhaly ani minutu. Téměř
tři týdny děti nacvičovaly malý muzikál O smutné
princezně, ve kterém se představili jako zdatní herci
i zpěváci Karolína Peňázová, Karolína Rokosová,
Markéta Wiltschová, Sofie Strouhalová, Adrian Cejnek,
František Pavelka, Lukáš Holub, Jiří Křenek, Šimon
Peňáz, Mikuláš Kupček, a Jan Smíšek. Paní učitelka
Ivana Cejnková namalovala k pohádce krásné kulisy,
malým hercům jsme připravily dobové pohádkové kostýmy a před vystoupením jsme děti
namalovaly barvičkami. A hned tu byli pejsek, kočička, královna, princezna, Honza, Kašpárek
a děti ze vsi jako z velkého divadla. Po prvních tónech tréma dětí opadla a následně
představení zvládly na jedničku. Na památku obdržely tričko s logem akademie a pro
chuť nějaký ten sladký pamlsek.
Poděkování patří zejména paní učitelce Cejnkové za režii i scénář k celému
představení a za vkusné kulisy, dále pak pánům Renkovi Litvíkovi a Miloši Vlčkovi
za živou hudební nahrávku
k pohádce, ale také všem
účinkujícím dětem i rodičům
za nadšení a spolupráci. Na akademii se představily děti z mateřských škol v Rýmařově, z polského
Ozimoku, ze Staré Vsi, Janovic,
Velké Štáhle, Horního Města
a z naší Malé Morávky. Myslím si,
že svým vystoupením se naše
mateřská škola velmi dobře
prezentovala, že naše představení
patřilo k těm nejlepším.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školky
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Netradiční zážitek spojený s prohlídkou kostela
V pátek 24. května byl místní kostel Nejsvětější Trojice
v rámci akce Noc kostelů otevřen veřejnosti do jindy jeho
nepřístupných míst. Již před devatenáctou hodinou
na počátku programu této akce návštěvníky vítalo zvonění
a poslech varhan. Zájemci měli příležitost pohovořit si
s knězem P. Mgr, Žukowským, prohlédnout si věž kostela,
historický zvon a obdivuhodnou trámovou klenbu. Mohli
se podívat do sakristie, kde se kněz připravuje na mši
i zhlédnout bohoslužebná roucha a liturgické předměty.
Historická skříň v sakristii

Účastníci besedy

Historik Mgr. Igor Hornišer vedl
odborný výklad s promítáním snímků
spojených se jmény svatých v Malé
Morávce. Účastníci se blíže seznámili
s historií kostela, kapličky, důlních
štol se jmény světců i neexistujících
malých sakrálních staveb a soch, které
postupně ve 2. polovině minulého
století v obci zanikly. Součástí
prohlídky kostela byla velmi pěkná
výstavka artefaktů Školičky základů
umělecké tvorby našich dětí, kterou
instalovala galeristka Helena Vaculí-

ková. Zájemci si mohli zapálit svíčku, napsat
na papír své přání pro své nejbližší a nejdražší
i pomodlit se. Celá akce, která se letos konala
počtvrté, byla zakončena meditací za svitu svíček
v zamyšlení v místě naplněném modlitbami našich
předků. Pro návštěvníky bylo připraveno malé
občerstvení v nabídce podávání zákusků, teplého
čaje a ochutnávky mešního vína.
Děkujeme naší farnosti za uspořádání této
ojedinělé a nevšední akce. Byl to malý svátek před
poutní mší svatou v neděli 26. května nejen pro
věřící, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, ale
i pro ty, kteří hledají duchovní cestu, nebo se jen
přišli podívat a prohlédnout prostory kostela či zažít
atmosféru ticha a pokory.

Výstavka artefaktů

Děti si užily svůj svátek
Dětský den a kácení máje byly tentokrát vzhledem nepříznivému počasí
o týden odloženy na sobotu 8. června, a to se vyplatilo. Sluníčko přivítalo
v místním parčíku více jak sedmdesát dětí se svými rodiči i další občany naší
obce. Starosta obce Ondřej Holub zahájil pohádkovou cestu, která pro soutěžící děti nebyla
jednoduchá. Děti plnily úkoly na deseti stanovištích – třeba jak Dlouhý zvládne chůzi
na chůdách, jak Bystrozraký najde poslepu sladkost, co dokáže princezna Kolochodka, kdo
zvládne nakreslit pohádkovou postavu, zdolá překážkovou dráhu jako statečný princ. Děti
přebíraly semínka jako Popelka, hádaly pohádku podle obrázku i jiných hlavolamů, házely
hvězdicemi do vodnického hrníčku, zametaly PET láhev jako slepé čarodějnice, nebo hádaly
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pohádky podle přírodních i skutečných předmětů. Dětem po splnění jednotlivých úkolů
postupně přibývaly na papírových korunkách barevné drahokamy a ty byly právě důkazem
toho, že si za své výkony a šikovnost zasloužily bohatý balíček sladkostí i jiných drobných
dárků.
Když všechny děti prošly cestou z pohádky
do pohádky, nastal čas ke kácení májky a závod
dospěláků o hlavní výhru, kterou však nikdo
nenašel, protože záhadným způsobem zmizela.
Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu,
který sponzoroval Obecní úřad v Malé Morávce,
v doprovodném
programu
se
seznámily
se skřítkem Pomocníčkem a jeho bublinkovým
představením, potkaly se také s vílou Pohádkou,
která dětem nabídla pohádkové malování za
červené srdíčko. U ohniště na děti a rodiče
čekali místní hasiči s připravenými klacíky a
špekáčky, za což děkujeme členům Sboru
dobrovolných hasičů Malá Morávka, kteří tímto
způsobem svátek dětí finančně podpořili.
Za bohaté balíčky pro naše děti děkujeme
těmto
dárcům:
Petr
Haničák,
Leona
Podrazilová, Petr Houser TC Praděd, Adéla
Rokosová,
manželé
Rotterovi,
Kulinovi,
Markovi, Kotlárovi, Slavíkovi, paní Wiltschová
s p. Zedníkem – všichni Malá Morávka a Karlov
pod Pradědem, Miroslava Tomancová –
potraviny TOMI, Petra Zapletalová – restaurace
Spunk a chata Kopřivná. Poděkování zaslouží
učitelky a provozní pracovnice mateřské
a základní školy, které program připravily
i členky kulturní komise, které se organizačně
na akci podílely. Program zábavného odpoledne
děti ukončily zpěvem pro všechny návštěvníky.
Jejich veselá nálada byla výsledkem
úspěšného zvládnutí úkolů v pohádkovém odpoledni i důkazem, že
si svůj svátek náležitě užily.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

U studánky se zpívalo
Lesní studánka u Bělokamenného potoka se
stává každoročně místem tradičního pořádání
slavnosti „Otvírání studánky“. Tento dávný lidový
obyčej našich předků k oslavě studánky a vody
vůbec, jako zdroje veškerého života, se vžil i v naší
obci. Již po deset let účinkující a návštěvníci této
akce se scházejí v krásném lesnatém prostředí, aby
v rámci kulturního programu symbolicky otevřeli
tuto jesenickou studánku.
Tak i letos, ve čtvrtek odpoledne 13. června, pořádající naše základní škola připravila pro
tuto malou slavnost milé překvapení. Žáci této školy za hudebního doprovodu předvedli zpíva-
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nou pohádku podle opery Šípková Růženka,
kterou složila autorská dvojice Zdeněk
Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Svého úkolu
se zpívající děti zhostily velmi dobře. Po této
hlavní části setkání u studánky byla velkým
klíčem symbolicky otevřena. Následně děti
nabraly do džbánků čirou vodu ze studánky,
aby se jí účastníci akce náležitě osvěžili.
Bylo to i zapotřebí, neboť hřejivé sluníčko
k tomu přispělo. Děkujeme učitelkám
a žákům základní školy za uspořádání
zdařilé akce.

V Karlově se slavil
letní slunovrat po keltsku
Národ Keltů, který uctíval hudbou, tancem
a očistnými ohňovými rituály konec studené části roku
a příchod té lepší – teplejšího léta, se symbolicky vrátil
na dva dny do Karlova pod Pradědem. O víkendu 22.
a 23. června tu v malebném lesnatém prostředí
připravila Agentura Petr Schäfer s karlovskými přáteli
již 4. ročník keltských slavností letního slunovratu. Pro
příznivce keltské kultury to byla příležitost oslavit tento
svátek, na který jich tradičně přijelo poměrně hodně i ze
vzdálených míst, někteří i v dobových kostýmech.
Organizátoři, i přes finanční problémy, připravili
pestrý program, který jistě uspokojil převážnou část
návštěvníků této akce. V dobové tržnici s mnoha
prodejními stánky se nabízely upomínkové suvenýry,
keramika, dřevěné a různé výrobky a další. Mohli jsme
obdivovat historické plemeno irských psů vlkodavů,
sokolníky, ukázky lidových řemesel v zastoupení
uměleckých kovářů, paličkování, runová věštírna,
tábořiště keltské techniky i oblíbené atrakce, jako střelba
z kuší a luků, silácké soutěže v rychlosti pořezání
dřevěné kulatiny a další. Po celé dva dny bylo
v karlovském údolí veselo. Průběžně tu vyhrávala
skupina Kelt Grass Band ze Stránského, v jejímž
repertoáru převládala líbivá keltská hudba, líbila se
cimbálová muzika i další kapely. O rozmanité
občerstvení návštěvníků bylo náležitě postaráno.
Gurmáni si mohli pochutnat na opékaném seleti,
pečených pstruzích, makrelách i jiných
grilovaných specialitách. Nápojové menu
nabízelo obvyklé alko i nealko nápoje, raritou
byl borůvkový likér. I když druhý den dopoledne
krátce vydatně popršelo, úspěch celé slavnosti to
nepoznamenalo. Uznání a poděkování plně
zaslouží jmenovaná agentura, obětaví přátele
Karlova a rekreační zařízení a penziony, které
nabídly své služby. Budeme se vážení přátelé
dobré zábavy těšit na setkání v příštím roce.
Zpravodaj vychází 3.7.2013, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.8.2013.
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