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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na letošním prvním veřejném zasedání konaném 8. února obecní
zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a podle schváleného programu projednalo záležitosti obce
a k nim přijalo příslušná opatření.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
Požádat o úplatný převod pozemku parc. číslo 200 – ostatní plocha a komunikace
o výměře 290 m2 (u Kazmarky) a pozemku parc. číslo 26/1 – zastavěná plocha o výměře
61 m2 (část parkoviště Jitřenka). Jedná se o převod z vlastnictví státu na Obec Malá
Morávka.
Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 128 526 Kč na výkon státní správy
a příspěvek na školství ve výši 100 263 Kč. Tyto příspěvky jsou určeny na částečnou
úhradu neinvestičních výdajů na výkon státní správy a ve školství.
Kupní smlouvu o převodu pozemku parc. číslo 95/9 o výměře 710 m2 v k.ú. Karlov
pod Pradědem (část komunikace na Hadím vrchu). Cena pozemku 42 800 korun.
Prodávající: Lesy ČR,s.p. Hradec Králové. Kupující: Obec Malá Morávka.
Dlouhodobý pronájem pozemků v k.ú. Karlov pod Pradědem – Ski areál Myšák. Jedná
se o 15 příslušných parcelních čísel o celkové výměře 71 884 m2. Cena pronájmu je
stanovena vždy podle aktuální platné směrnice obce v době schválení tohoto usnesení –
t.j. 4 Kč/m2/rok.
Nájemce: SPS-STAS,s.r.o. Doba pronájmu: 25 let od podpisu smlouvy o pronájmu.
Dlouhodobý pronájem pozemků v k.ú. Malá Morávka – Ski areál Kopřivná. Jedná se
o 5 příslušných parcelních čísel o celkové výměře 10 645 m2. Cena podle aktuální platné
směrnice je roční částka 3 Kč/m2.
Nájemce: Ski areál Kopřivná, a.s. Doba pronájmu 10 let od podpisu smlouvy o pronájmu.
Uzavření smlouvy mezi Obcí Malá Morávka a společností SPS-STAS, s.r.o. za účelem
vytvoření parnerství pro přípravu a realizaci projektu „Modernizace areálu Myšák –
sedačkvá lanovka“. Projekt se uchází o finanční podporu v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Příspěvek dvacet tisíc korun pro rok 2012 na provoz „Školičky základů umělecké práce
pro děti z Malé Morávky“, kterou vede sl. Helena Vaculíková, bytem Praha 10 – Vršovice.
Obecní zastupitelstvo vydává souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi SPS-STAS,
s.r.o. Malá Morávka a Městským úřadem Rýmařov, která nahrazuje územní rozhodnutí
k výstavbě sedačkové lanovky, lyžařské sjezdovky, systému zasněžování a souvisejícího
zázemí v areálu Myšák na základě projektové dokumentace zpracované Ing. Ivo Vzatkem.
Tento souhlas v témže znění se vydává pro Ski areál Kopřivná, a.s.
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním staveb sedačkové lanovky, systému zasněžování
a souvisejícího zázemí ve Ski areálu Myšák v Karlově pod Pradědem a rovněž ve Ski
areálu Kopřivná v Malé Morávce na pozemcích Obce Malá Morávka a to na základě
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí.
V souvislosti s výše uvedenými stavbami obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o projednání návrhu „Změny číslo 3 územního plánu obce Malá Morávka – Karlov
pod Pradědem“, která není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů.
Ve věci návrhu změny číslo 3 územního plánu obce obecní
zastupitelstvo vydává podle příslušných právních předpisů
„Opatření obecné povahy č. 1/2012 – změnu č. 3 územního
plánu obce Malá Morávka – Karlov pod Pradědem“.
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Malá Morávka
v roce 1938
(1. část)
Rok 1938 začal jako každý jiný. Sbor
dobrovolných hasičů už 1. ledna ohlásil,
že se bude konat 6. února v Riedelově
hostinci hasičský ples. Jedním z porotců,
u Krajského soudu v Opavě se stal zdejší
soukromý úředník Leonhard Seehoff
a zimní turistická sezóna se naplno
rozběhla. Napadlo skoro metr sněhu,
lyžovalo se a sáňkovalo v Malé Morávce,
Riedlův hostinec před požárem v roce 1945
na Pradědu, Ovčárně i Karlově Studánce a celý první týden nového roku svítilo
slunce. Bylo mrazivých patnáct stupňů. V Karlově Studánce se 9. ledna konala
lyžařská soutěž ve skoku dalekém. Malou Morávku reprezentoval Rudolf Schindler
starší v kategorii mužů a mezi dorostenci se objevil morávecký turner (člen
německého tělocvičného spolku) Rudolf Raab. Schindler skončil z dvanácti sedmý,
Rudolf Raab ze šesti čtvrtý.
Koncem měsíce se v prostoru Ovčárny konal další závod - dvoudenní okresní
přebor v běhu na lyžích. V sobotu a v neděli 22. a 23. ledna se opět účastnili
Schindler s Raabem, ale tentokrát byli mnohem úspěšnější. Ve sdruženém závodě
mužů v běhu na 15 km obsadil Rudolf Schindler třetí místo. Mezi juniory byl Rudolf Raab
druhý a v přespolním běhu na 6 km se stal vítězem časem 22 minut 42 sekund.
V únoru pohnula vesnicí událost zcela jiná. Nejprve tu financové zatkli jakéhosi doktora
Scholze, který se objevil už před časem a prohlašoval se za „zázračného doktora“. Byl zatčen
na základě zatykače vypsaného již před nějakou dobou a jeho léčba a prostředky se ukázaly
jako naprostý podvod.
K tomu došlo okolo 10. února. V centru pozornosti všech se však ocitnul případ daleko
závažnější, který měl počátek už před patnácti lety, o Velikonocích v dubnu 1923. Tenkrát byl
ve svém domě zavražděn tesař Richard Faik, sekerou a ve spánku. Podezření okamžitě padlo
na jeho ženu. Nejprve se zdálo, že se neznámý pachatel dostal přes stodolu do stáje, odtud
do domu a loupež, že pak skončila vraždou. Ve věci však byly vážné nejasnosti
a rozpory a důkazy postupně směřovaly na Faikovu ženu. Byla držena po čtyři
týdny ve vyšetřovací vazbě u Okresního soudu v Bruntále, ale protože se
nepřiznávala a doma měla sedm dětí, byla propuštěna. Sousedi nejprve jen
šeptali a časem řeči sílily – nešlo prý o žádnou loupež, u Faiků bylo všelijak,
jenom ne dobře.
Na podzim roku 1937 se ale četníci na místo činu vrátili, přímo v bytě Emmy Faikové
zahájili nový výslech a tak dlouho kladli otázky, až se úderem půlnoci přiznala. Dne 14.
března 1938 zasedl v Opavě porotní soud, který vznesl obvinění proti 62 leté domkařce Emmě
Faikové z Malé Morávky, která ve spánku zabila svého muže Richarda devíti údery tesařskou
sekyrou. Žena nezapírala a popsala proč se k činu odhodlala. Její muž byl od mládí pracovitý
a veselý člověk, i proto si ho brala, ale z Velké války se vrátil změněný. Zamklý, bez chuti do
práce, začal pít. Často poroučel celé hospodě, postupně se zadlužil a pomalu se začalo
schylovat k tomu, že snad budou muset kvůli dluhům prodat střechu nad hlavou. Na Bílou
sobotu roku 1923 odešel Richard Faik ráno do kostela a odtamtud přímo do hospody. Přišel
až večer. Ztropil takový hluk, že se nejmenší děti rozplakaly, vyhrožoval jim násilím a nadával
ještě víc, až nakonec přeci jen usnul. Žena se té noci odhodlala k činu.
Veřejný žalobce Dr. Kraetzel žádal, aby porotci uznali vinu obžalované. Dr. Kappel
naopak připomínal těžkosti, které musela žena se sedmi dětmi překonávat a porotcům
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doporučil, aby ji osvobodili. Po půlhodinové poradě přečetl hlavní porotce odpověď na hlavní
otázku obžaloby – „ je obviněná Emma Faiková vinna tím, že zabila svého muže?“ Odpověď
zněla, že nikoliv. To znamenalo osvobozující rozsudek, státní návladní se na místě odvolal, ale
obhájce se vyslovil proti a soudní dvůr rozhodl o okamžitém propuštění obviněné. Paní Emma
Faiková se vrátila domů.
Zima pokračovala dál. U pradědské věže ležel metr a půl sněhu, na Ovčárně dva. Ve
Velkém kotli uspořádal Tělocvičný spolek župy Altvater tradiční slalomový závod. V neděli
13. března zažil horní konec Karlova nápor sportovců i diváků tak velký, že musela být
posílena autobusová linka.
Přišel masopust. Setkávaly se spolky a společnosti. Koncertoval zdejší mužský pěvecký
sbor Altvater, turneři, karlovští i malomorávečtí hasiči. Tento rok proběhly u všech spolků
peněžní sbírky a výtěžek 623 korun a 70 haléřů byl věnován do pokladny Kulturního spolku.
V hostinci pana Riedela se každou neděli ve tři odpoledne a v osm hodin večer hrálo zvukové
kino – „Plukovník Reedel“, „Pat a Patasschon“, „Žebravý student“ a další. Posledním
březnovým filmovým představením u Riedelů byl mládeži nepřístupný film „Růženka
od Traunsee“. Pokračování příště.
Mgr. Igor Hornišer

Uvítáme pomoc našich občanů i ostatních
sběratelů historických dokumentů
Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce prosí všechny, kteří by byli ochotni zapůjčit
fotografie a pohlednice, nebo poskytnout vzpomínky na události výše popsaného nebo
pozdějšího období, o jejich zaslání buď na e-mailovou adresu muzejnik@seznam.cz nebo na
adresu Mgr. Igor Hornišer, Na Loučkách 3, 750 02 Přerov, příp. materiály předat na Obecní
úřad v Malé Morávce. Podklady poslouží pro připravovanou publikaci o naší obci. Všem,
kteří nám pomohou nebo se chtějí o své vzpomínky podělit, děkujeme.

KRONIKA ZAŠLÝCH ČASŮ
Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic,
dokumentů a informací chceme našim čtenářům
přiblížit různé společenské, kulturní a sportovní události,
přírodní a krajinné útvary i další různé zajímavosti z minulých
let, které by neměly zapadnout v zapomenutí. Vítáme i pomoc
od našich čtenářů, různé dokumenty rádi zveřejníme.
Tentokrát jsme zavzpomínali na časy lidové zábavy, na dobu
plesů a bálů. Měsíce leden a únor odedávna v naší obci byly
nerozlučně spjaté s plesovou sezonou, která v posledních
dvaceti letech začala upadat. Trochu se blýská na lepší časy,
když letos obec ve spolupráci s TC Praděd pořádaly potřetí
Ples obce. Dříve však jich bývalo několik, na jejichž
uspořádání se podílely místní továrna, ale zejména společenské
organizace.
Mnozí naši současní občané v seniorském věku,
dnes již pamětníci, rádi jistě vzpomínají na dobu bálů
a maškarních karnevalů, které se odvíjely
v poválečném období v sálech místního kina,
v restauraci Na Rychtě a později v závodním klubu
továrny. Zvláště oblíbené a hojně navštěvované byly
prestižní lesácké plesy v Karlově pod Pradědem.
Ve víru tance, veselí, družné zábavy a příjemného
posezení s přáteli patřila k nezapomenutelným
zážitkům skvělá lesácká výzdoba sálu hotelu Praděd.
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Vedoucí hotelu Karel Maršálek (dole vlevo)

Velmi příjemnou atmosféru prostředí umocňovaly
mozaika loveckých trofejí a vycpanin dravců, obrazy,
nápadité kresby s veršíky myslivecké latiny, vůně jehličí
i další atraktivity, jako například bohatá tombola,
vyhrávající kapela na posedu či liščí nora poskytující
Pracovníci Lesnického odborného
nápoje ostřejšího kalibru. Velkou pochvalu si vždy
učiliště v Karlově – ředitel
Bohuslav Komůrka (vlevo), Josef
zasloužili zaměstnanci lesnického odborného učiliště
Horský a Jan Tománek
a polesí, kteří tuto výzdobu a organizaci plesu připravili.
s manželkami.
Dalo by se říci: „To bývaly bály!“
Naše snímky z lesáckého bálu v Karlově pocházejí ze šedesátých let minulého století.

Společenská rubrika
28. březen – svátek učitelů
Přijměte, vážené paní učitelky naší mateřské a základní školy, naše
blahopřání k Vašemu nadcházejícímu svátku Dne učitelů. Děkujeme Vám
za záslužnou výchovně vzdělávací práci s naší mladou generací. Oceňujeme i Vaši veřejnou
činnost s dětmi při pořádání různých akcí v obci. Ve Vaší nezastupitelné práci
a zájmové činnosti přejeme mnoho dalších úspěchů.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2012 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Josef Pleský – 72 let, Jana Myšková – 74 let, Ludmila Oravská, Ludmila Holečková
a Jaroslav Husták – 76 let, Vladimír Král - 77 let, Josef Kolesar a Josef Horský – 78 let,
Jaroslav Ringl – 79 let, Bohuslava Helánová a Josefa Marčíková – 81 let, Drahomíra
Ruprechtová – 83 let, Rozalie Chavíková – 88 let, Hilda Sahulová – 91 let.

„Půlkulatá výročí“
Miroslava Hendrychová – 55 let.

„Kulatá výročí“
Oskar Žídek a Miroslav Onderka – 60 let, Jana Tománková – 70 let, Oldřich Lehký – 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.
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Rozloučili jsme se
Dne 12. ledna 2012 zemřela ve věku 87 let naše občanka,
paní Berta Indráková.
Čest její památce.

Vzpomínka

Dne 24. března 2012 vzpomeneme 17. výročí úmrtí naší
maminky, babičky a prababičky, paní Františky Sekorové.
Za společnou vzpomínku děkují dcery Jitka a Zdeňka 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.

INFORMACE
Obec bude hospodařit s dvaceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo
rozpočet na rok 2012. Plánované příjmy a výdaje obce jsou shodné v objemu 20 266 823 Kč.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 10,28 milionů korun. Např. daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti 1,4 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti 540 tisíc korun, daň z příjmů právnických osob 1,66 mil. Kč, poplatek
za likvidaci komunálního odpadu 390 tisíc Kč, poplatek za rekreační pobyt 900 tisíc Kč,
poplatek z ubytovací kapacity 350 tisíc Kč, daň z nemovitostí 1,23 mil. Kč, poplatky za odnětí
pozemků plnění funkcí lesa 167 tisíc Kč a další. Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou
6,15 milionů korun, z nichž významnými položkami jsou: bytové hospodářství 3,65 mil. Kč
(služby 2,1 mil., nájmy 1,49 mil. a vyúčtování služeb 60 tis. Kč), prodej pozemků 500 tis. Kč,
pronájem pozemků 170 tis. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 350 tis. Kč, ostatní nedaňové
příjmy 400 tis. Kč, sběrný dvůr 507 tis. Kč, čistírna odpadních vod a kanalizace 300 tis. Kč.
Další příjmy v nižších částkách jsou: pronájmy nebytových prostor, činnost místní správy,
příjmy za separovaný odpad, prodej dřeva a další. Významnou součástí příjmů jsou dotace:
akce in – line a cyklo okruh 3,28 mil. Kč, na veřejně prospěšné práce 405 tis. Kč a na
činnost místního sboru dobrovolných hasičů 150 tis. korun.
Největšími výdajovými položkami obce jsou: bytové hospodářství 3,33 mil.
Kč (plyn, vodné, údržba bytů, opravy, el. energie, fekál, poplatky SIPO),
místní komunikace 895 tis. Kč (úklid, údržba, opravy, služby, pohonné hmoty,
materiál), příspěvek na provoz mateřské školy 477 tis. Kč, příspěvek na
provoz základní školy 815 tis. Kč, provoz veřejné silniční dopravy –
dopravní obslužnost 103 tis. Kč, příspěvek na dojíždějící žáky vyšších
ročníků ZŠ 120 tis. Kč, kulturní záležitosti 239 tis. Kč (knihovna, Den obce, blahopřání jubilea, dárkové balíčky a ostatní kulturní a společenské akce), tělovýchova 300 tis. Kč
(příspěvek FC Kovárna 100 tis. Kč, Sportovní klub TC Praděd 100 tis. Kč, za nájem
fotbalového hřiště Ferrum Form 43 tis. Kč, služby – sečení a údržba 53 tis. Kč), veřejné
osvětlení 290 tis. Kč (el. energie, materiál, služby a opravy), sběr a svoz komunálního odpadu
1,05 mil. Kčs, péče o vzhled obce a veřejných prostranství 1,9 mil. Kč (mzdy
pracovníků veřejných prospěšných prací, sociální a zdravotní pojištění, sečení
obecních pozemků, traktor – mulčování, materiál, pohonné hmoty).
sbor dobrovolných hasičů 423 tis. Kč ( mzdové výdaje 160 tis. Kč, dále
ochranné pomůcky, drobný investiční majetek, materiál, pohonné
hmoty, elektrická energie, drobné opravy, školení,
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zdravotní prohlídky), zastupitelstvo obce 691 tis. Kč (odměny, sociální
a zdravotní pojištění), činnost místní správy 2,09 mil. Kč (mzdy pracovníků
úřadu, odvody soc. a zdrav. pojištění, drobný majetek, opravy, kancelářské
a čisticí potřeby, vedení účtu, poplatky za KB, právní služby, projektová
dokumentace – chodník Karlov, cestovné, platby daní a poplatků, nájem kopírky,
vodné, elektřina, telefon, mobil, poštovné a další), platby daní a poplatků
5,6 mil. Kč (z toho 5,2 mil. Kč nespecifikované rezerva, DPH 400 tis. Kč), čistírna odpadních
vod a kanalizace 941 tis. Kč (elektrická energie, služby a provoz, opravy a údržba), splátka
půjčky na rozšíření ČOV 312 tis. Kč. Vedle těchto hlavních výdajových položek jsou
z rozpočtu
financovány
pohřebnictví,
desinfekce
studní
a kontrola vody, zpravodaj, vlek Myšák – úhrada Pozemkovému fondu a Finančnímu úřadu,
příspěvek církvi, ochrana památek (kaplička, stodola), nebytové hospodářství, územní
plánování, geometrická zaměření, pozemky, služby, příspěvky – Sdružení obcí Rýmařovska,
Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí – členství a další nižší výdaje.
V letošním rozpočtu na rok 2012 se již ve výdajové položce neobjevilo dlouholeté břemeno
obce ve splácení dluhu, neboť poslední částka 1,75 milionu korun byla splacena v minulém
roce. Bylo to období devíti let, kdy se obec vyrovnávala s dluhem ve výši 42 milionů korun.
V letech 2003 až 2006 splaceno 13 milionů, 29 milionů v letech 2007 až 2011.

Obcí procházeli koledníci a naši občané k nim byli štědří
Se svátkem Tří králů šestého ledna byl donedávna spojován zvyk, kdy tři
koledníci obcházeli stavení a křídou psali na zárubeň dveří K+M+B, tedy
iniciály králů Kašpara, Melichara, Baltazara a rok, který právě začal. Tato
znaménka z latinského překladu si vykládáme „Kriste, požehnej tomuto domu –
obydlí“. S tímto svátkem byla spojována celá řada koled, které chlapci při
obcházení hospodářství a obydlí zpívali. Tato tradice již na většině místech
odezněla, ale v současné době probíhá v podobě Tříkrálové sbírky, kterou letos podvanácté
pořádala Charita České republiky.
I v naší obci v sobotu 7. ledna s plastovou kasičkou
označenou logem Charity koledovaly a obcházely
domácnosti tři skupinky dětí s doprovodem dospělých.
U většiny návštěv se jim dostalo přátelského přijetí
i obdarování sladkostmi. Jejich pokladničky se díky
štědrosti našich občanů postupně plnily mincemi
i papírovými penězi. Ten, kdo otevřel svou peněženku,
také neodešel s prázdnou. Od koledníků na památku
obdržel malý dárek – balený tříkrálový cukr
a kalendářík.
O letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci
v kasičkách koledníků nashromáždila celková částka
17 238 korun (vloni 10 640 Kč). Tento obnos putoval
do regionu Charita Odry, do které spadají všechny
obce Římskokatolické farnosti Malá Morávka.
Děkujeme všem, kteří přispěli a tak podpořili tuto
humanitární akci pro prospěšné zdravotní a sociální
Jedna ze skupinek koledníků v naší obci
účely. Především na pomoc nemocným, handicapova-
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ným a osamělým, matkám s dětmi v tísni, lidem, kteří se dostali do složité životní situace,
na zdravotní projekty i na humanitární pomoc v zahraničí. Poděkování náleží všem
koledníkům a jejím pomocníkům, kteří svou obětavou činností se zasloužili o zdárný průběh
a výtěžek této charitativní sbírky.
Na celkové vybrané částce 78 645 Kč (vloni 77 835 Kč) se obce Římskokatolické farnosti
Malá Morávka podílely následovně:
Andělská Hora - 7 382 Kč Dolní Moravice - 14 489 Kč Karlova Studánka - 6 138 Kč
Malá Morávka - 17 238 Kč Rudná pod Prad. - 7 278 Kč
Světlá Hora
- 14 120 Kč
Václavov u Br. - 12 000 Kč
Své poděkování také napsal místní duchovní P. Mgr. Žukowski: „Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli svou pomocí na přípravách či přímo účinkováním
na Tříkrálové sbírce 2012 – zvláště malým koledníkům a jejich rodičům. Velmi děkuji všem,
kteří k nim byli laskaví, otevření, podpořili je a často přispěli nejen penězi, ale i dobrůtkami,
které jim vždy udělaly velikou radost. Myslím, že právě ti malí nám všem během koledování
ukázali, jaké to je otevřít se pro druhé“.
Částka získaná Tříkrálovou sbírkou 2012 bude rozdělena následovně:
- 65% připadne na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám
pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry, na zřízení a podporu domácí
hospicové péče a na podporu provozu skladu kompenzačních pomůcek, především pro oblast
obcí naší farnosti
- 15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
- 10% na humanitární pomoc v zahraničí
- 5% na podporu projektu Charity Česká republika
- 5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Půjčovna pomůcek pro zdravotně postižené nabízí
Koncem minulého roku vznikla z výtěžku loňské Tříkrálové sbírky v Rudné pod Pradědem
půjčovna kompenzačních a zdravotních pomůcek. Je určena i pro občany Malé Morávky,
zejména: seniorům, potřebným, dlouhodobě nemocným, nemocným a propuštěným
z nemocničního léčení, nemocným po úrazech na doléčení, osamoceným lidem a rodinám,
které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče. K zapůjčení pomůcky za příznivou cenu
není zapotřebí potvrzení lékaře, platba v hotovosti nebo bankovním převodem,
možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení, vstřícná komunikace.
Seznam zapůjčovaných kompenzačních pomůcek:
Polohovací postel s elektrickým ovládáním (včetně matrace, paropropustného
potahu a hrazdičky s držákem), chodítko, invalidní vozík, nástavec na WC (14
cm), pokojové WC, sedačka na vanu.
Kontakt: Půjčovna Rudná pod Pradědem, Alena Fialová, telefon: 603 387 986,
afialova@centrum.cz Osobně, telefonicky nebo e-mailem od pondělí do pátku
v době od 6.00 do 14.30 hodin, v případě akutní potřeby i mimo tuto dobu.
Pomůžeme najít řešení při zajištění vhodných kompenzačních a zdravotních
pomůcek pro vás nebo vaše blízké.

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Malé
Morávce pro školní rok 2012/2013 se koná
v době od 16. do 18. dubna 2012
u ředitelky mateřské školy,
nejlépe v době od 10.00 do
11.00 hodin. Po dohodě je
možné zvolit i jiný termín.
U zápisu je nutné předložit
rodný list dítěte.
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Kulturní kalendář akcí v roce 2012
Rok 2012
Název akce
10. února
Ples obce (O,TC)
29. března
Dětský karneval (ZŠ,O) – hotel Neptun od 16 hod.
Březen
Vítání občánků (O,MŠ)
4. dubna
Vítání jara, vynášení Morany (MŠ,ZŠ)
20. dubna
Sochař Josef Obeth – přednáška v ZŠ od 17 hodin (M)
28. dubna
Stavění máje (H,O)
30. dubna
Čarodějnický rej v mateřské škole (MŠ)
12.5. – 30.7.
Řemesla – výstava v Schindlerově stodole (M)
15. května
Tvůrčí keramická dílna dětí a rodičů u přil. Dne matek
16. května
Den matek – besídka v mateřské škole (MŠ)
29. května
Otvírání studánek (ZŠ,MŠ)
1. června
Noc kostelů – otevřen místní kostel s programem (F)
2. června
Dětský den a kácení máje (O,H,ZŠ,MŠ)
3. června
Poutní slavnost v kostele Nejsvětější Trojice (F)
27. června
Promoce předškoláků – rozloučení s mateřskou školou (MŠ)
4. srpna
Den obce (O,H,M,TC)
2.pol.srpna
Borůvkové hody (O,M,restaurace a penziony)
18. srpna
Memoriál Jiřího Hudáka – hasičská soutěž (H,O)
24.8. – 1.9.
Klára Adamová – výstava keramiky (M), vernisáž 24.8. od 14 hodin
2.pol.září
Festival řízků (O,restaurace a penziony)
19. září
Drakiáda (MŠ,ZŠ)
12. října
Setkání seniorů obce (O,ZŠ,MŠ)
8. listopadu
Svatomartinská slavnost (ZŠ,MŠ)
30. listopadu
Slavnost slabikáře od 10 hod. v ZŠ
7. prosince
Mikulášská nadílka (MŠ,ZŠ)
9. prosince
1. adventní koncert (O,F)
16. prosince
2. adventní koncert (O,F)
23. prosince
3. adventní koncert (O,F)
20. prosince
Běh o vánočního kapra (ZŠ,MŠ,TC) od 15:30
30. prosince
Živý betlém v Schindlerově stodole (F,ZŠ,O,M)
Jízdy vlaku:
30. června - 111. výročí trvání trati, 4. srpna – Den obce – otevření železniční expozice,
29. prosince – Jízdy k betlému (SPMKV spolu s OÚ a FÚ)
Zkratky: O – Obec Malá Morávka, F – Římskokatolická farnost Malá Morávka, ZŠ –
základní škola, MŠ – mateřská škola, M – Muzeum Kapličkový vrch, TC – Tréninkové
centrum Praděd Malá Morávka, H – Sbor dobrovolných hasičů Malá Morávka, SPMKV –
Společnost přátel muzea Kapličkův vrch.
Bližší údaje o akcích (hodina a místo akce) budou zveřejněny na plakátech a rozhlasem.
Stálé expozice v Schindlerově stodole a na Kapličkovém vrchu od května do konce října t.r.

Poděkování
Jménem FC Kovárna Malá Morávka děkujeme majiteli chaty Kopřivná panu Karlu
Ležatkovi za vyfrézování fotbalového hřiště a rovněž děkujeme panu Miroslavu Kučerovi, st.,
který tuto práci provedl. Práce byla vykonána zcela zdarma na náklady chaty Kopřivná.
Odstraněním téměř metrové sněhové pokrývky ze hřiště umožní oddílu včasné zahájení jarní
části fotbalové sezóny 2012.
Za vstřícnou pomoc ještě jednou děkují vedení a hráči FC Kovárna Malá Morávka.
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Povinná výměna řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané v období 1. ledna 2001 až 31. prosince 2002 podle zákona
č.361/2000 Sb. pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.
Jejich držitelé jsou povinni si je vyměnit do 31. prosince 2012. Výměnu provádí určené
pracoviště úřadu s rozšířenou působností, v našem případě Městský úřad
v Rýmařově, odbor dopravy a silničního hospodářství.
„Žádost o vydání řidičského průkazu“ obdržíte na výše uvedeném
pracovišti, ke které se přiloží: platný průkaz totožnosti (občanský průkaz,
pas), průkazová fotografie 3,5 x 4,5 cm
a řidičský průkaz, který podléhá povinné
výměně.
Povinná
výměna
ŘP
je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP do 5 pracovních dní
za poplatek 500 Kč. Příští rok dojde pro
změnu na povinnou výměnu ŘP vydaných
v letech 2003 a 2004.

Čtenáři
nám píší

Na odstavném parkovišti u obce slouží od 18. ledna t.r.
motoristům nová čerpací stanice pohonných hmot.
Provozní doba: pondělí – neděle od 6.00 do 21.00
hodin.

Vážení spoluobčané,
už jste někdy šlápli do psího exkrementu? Měli jste už botu od psího výkalu? Vjeli jste
kočárkem nebo na kole do psího hovna? Záměrně jsem použila tři různá označení stejného
psího výsledku střevního procesu, protože mám pocit, že majitelé psů nechápou,
co to je „exkrement“ a „výkal“.
V naší obci žije 51 dětí do 15 let. Registrovaných psů je 106. K tomu je třeba ještě
připočítat psy od turistů. Ta šance, že se vám podaří přijít domů se zašpiněnou podrážkou je
vysoká. Proto bych tímto chtěla apelovat na všechny majitele psů, aby
začali po svých psech uklízet. Je nechutné, jak naše cesty vypadají!
Na závěr bych ještě zmínila vyhlášku obce číslo 4/2004, kde se píše:
„Průvodce psa je povinen pokud dojde ke znečištění veřejného prostranství,
neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy) psem způsobené. Zanedbání povinného úklidu
psích exkrementů na veřejném prostranství lze považovat za přestupek ve smyslu § 47 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění“.
Věřím, že se majitelé psů zamyslí a příště si sebou na venčení vezmou nejen vodítko, ale i
pytlík na úklid.
Ing. Pavlína Konečná
Naše poznámka:
Pravdivost článku dokládá názorná lekce psích
exkrementů lemující cesty a chodníky v blízkosti
panelových domů v dolní části obce.
Bezohlednost některých občanů a výtvory jejich
miláčků je podle fotografie evidentní.

Farní okénko
Jak se v kostele chovat, jak se oblékat?
Pravidla slušného chování našich dědů o chování v kostele praví:
„Nechať jakékoli je naše přesvědčení náboženské, v kostele jest nám
chovati se co nejtišeji a co nejuctivěji a nezapomínáme, že kostel jest místo
motlitby, i kdybychom sami nechtěli se tam modliti, aspoň nerušme jiných.
V kostele neslušno mluviti hlasitě, je-li nutno mluviti vůbec, šeptáme“.
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Tato pravidla jsou stále aktuální. K nim se pak přidávají další. Například problém
s mobilními telefony, žvýkání žvýkaček nebo jídlo a nápoje. Mobilní telefony raději vypněte.
Odstraňování žvýkaček z podlahy nebo z lavic zbývá většinou na kostelníka nebo na ženy,
které kostel s velkou obětavostí uklízejí. Oslavovat alkoholem v kostele na půlnoční mši
narození Krista je společensky nevhodné (jak jsem byl sám svědkem).
Jak je to s módou v kostele? Základní motto by mohlo být: „Krása je
Boží dar a je třeba s ní nějak pracovat“. Šaty vyjadřují naše lidství, náš
vkus, ale šaty dělají člověka, jakou činnost se chystá dělat. Je to také otázka
vhodnosti a nevhodnosti. Prostředí kostela vyžaduje určitou zvláštnost
a slušnost. Člověk nepřichází do kostela, aby ukazoval sám sebe a strhával
na sebe pozornost výstředním oblečením. Jít do kostela znamená obléci se
slušně. Samozřejmě, když jste s přáteli na výletě a do programu zařadíte návštěvu nějakého
horského kostelíčka, nemusíte se bát překročit práh ve sportovním oblečení. Když si sundáte
batohy, věřící to jistě pochopí. Ale to je spíš výjimečné. A nakonec nám zbývá ta krása. Není
důležité, kým se děláme, ale jací jsme. Krásu, stejně jako dobro a dokonalost v sobě nosíme
a je na nás, jak ji budeme pěstovat. Vždy můžeme druhým pomoci. To platí také jak
o postojích, o chování, tak i v otázkách oblékání a líčení.
Pozn.: text článku zkrácen
P. Mgr. Marek Žukowski
místní farář

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY na školní rok 2012-2013
Zápis dětí do 1. ročníku proběhl na naší škole dne 9. února 2012. Celkem
bylo podáno pět žádostí o přijetí a jedna žádost o odklad povinné školní
docházky. Od druhého pololetí nového školního roku přibyde další žákyně.
Nastoupí pět prvňáčků, odejdou tři žáci pátého ročníku. V naší škole by se pak
od září mělo vzdělávat 19 žáků. S prostředím školy se děti seznámily již v září, kdy naše škola
organizovala pro děti a rodiče Den otevřených dveří. Nepochybně tedy očekávali den, kdy
budou moci předvést jak je rodiče a mateřská škola připravili na vstup do školy.
Na zápis přišla také lesní zvířátka. Šla společně s dětmi na výlet, povídala
si s dětmi o ročních dobách. Ověřili jsme, jaké mají děti matematické
představy a jak komunikují. Některé děti jsou v péči logopeda, jiným jsme
ji doporučily. Překvapily znalostí písmen, moc se těší na čtení a psaní.
Aničko, Karolínko, Péťo, Jiříku a Milánku, máme z vás radost a těšíme se na vás.
Rodičům děkuji za moudré rozhodnutí při výběru školy a dětem přeji hezké zážitky při
získávání nových vědomostí a dovedností.
Mgr. Ivana Glatterová

Na návštěvě obecní knihovny

ředitelka ZŠ

Opět po roce jsme navštívili naši obecní knihovnu,
která má svůj stánek v mateřské škole. Podle
informací knihovnice paní Ivety Vlčkové čtenáři mají
možnost si vybrat z knižního fondu, který
v současnosti čítá 3 091 knih, z toho je 488 titulů
naučné a odborné literatury.
V loňském roce z obecní dotace šesti tisíc korun bylo
zakoupeno 31 nových knih. Pro tento rok v rozpočtu
obce je na tento účel pamatována stejná částka.
Knihovna eviduje 52 čtenářů, z toho 10 dětí do 15 let.
Čtenáři si v minulém roce půjčili celkem 566 knih. Internet, který mají k dispozici registrovaní
čtenáři zdarma, využilo 125 návštěv. Pětkrát v roce si čtenáři mohou vybrat z kolekce
šedesáti nových titulů knih, které knihovně distribuje Regionální knihovnické
centrum v Bruntále. Při naší návštěvě bylo možné si vybrat z této nabídky. Knihy
se půjčují každý čtvrtek v době od 16.30 do 18.00 hodin. Roční čtenářský
poplatek je minimální – dospělí 40 Kč, děti do 15 let a důchodci 20 Kč.
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Knihovnice si nám posteskla, že knihovnu jen velmi sporadicky navštěvují děti
a mládež. K tomuto problému dodáváme. Je známo, že důležitou roli v této
záležitosti hraje rodina. Pokud se v ní čte, rádo čte i dítě. Další příčinou je,
že v dnešní době existuje řada médií, ať již pohyblivých nebo ozvučených,
které od četby děti i dospělé odvádějí. Dobrá rada neuškodí. Čtenářská
gramotnost, tedy pochopení textu, není vrozená. Musíme se jí učit,
abychom uměli dobře číst. Vždyť musíme vzít v úvahu, že člověk se
v životě bude muset v tomto světě neustále vzdělávat.

Hokejistům se blíží konec sezóny
Na zimním stadionu v Rýmařově se chýlí k závěru oblíbená hokejová soutěž
zvaná Rýmařovská obrliga, ve které startuje i družstvo HC Malá Morávka.
V základním kole hrálo všech třináct týmů společně a utkaly se
systémem každý s každým. Morávecký tým v tomto úvodním kole
obsadil se ziskem 9 bodů 8. příčku – 4 výhry, 1 remíza a 7 porážek. Podle umístění v
této základní části byla pak soutěž rozdělena na skupinu A a skupinu B, ve které
hraje náš celek. V těchto skupinách budou odehrána dvě kola, což obnáší dalších
dvanáct utkání pro naše mužstvo. V době naší uzávěrky (k 20.2.) zbývalo našemu
týmu sehrát ještě pět zápasů – viz tabulka. V silné konkurenci zúčastněných družstev naši
hokejisté podle svých možností a omezeného počtu hráčů bojují o přední příčky ve své
skupině. Příznivci ledního hokeje mohou naše morávecké hokejisty povzbudit v poslední fázi
této soutěže. Poslední zápas se hraje 1. března od 20:15 hodin s týmem HC Železná.
Rýmařovská obrliga

Letošní zima
běžkařům přeje
Letošní
zima
běžkařům
i ostatním zimním sportům
opravdu přeje. Na lyžařské
běžecké trasy jsme poprvé vyjeli
skútrem 8. prosince 2011. Pak vyjela rolba
a začalo pravidelné upravování tratí. Sněhu
pořád
přibývalo,
takže
se
jezdilo
a jezdí prakticky denně. Zažívali jsme i těžké
chvíle pro neustálé přívaly sněhu a desítky popadaných stromů. Při jejich likvidaci jsme se
bořili po pás ve sněhu, proto jsme museli rolbu vybavit sněžnicemi. Nejtěžší situace byla po
vánici a přívalu sněhu ze 14. na 15. února. Prakticky tři dny se rolba probíjela na Alfrédku –
Skřítek a Žlutý potok. V těchto úsecích je 2,5 metrů vysoká vrstva sněhu. V neděli 19. února
již byly všechny trasy k velkému nadšení a obdivu běžkařů upraveny. Mimořádné pracovní
úsilí a nasazení techniky přináší na zprovoznění celkem 70 kilometrů tratí samozřejmě
i zvýšené náklady. Možná, že se opakujeme, ale je třeba znovu připomenout, že bez 65%
dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a přispění sponzorů by to všechno těžko
někdo zaplatil, bez této finanční podpory a pomoci by to nešlo. Proto jako každý rok s velkým
poděkováním uveřejňujeme seznam těch, kteří nám přispěli.
Ing. Petr Hartmann
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Sponzoři, kteří přispěli na provoz lyžařských běžeckých tras v obci Malá Morávka – Karlov
pod Pradědem v sezóně 2011/2012, ať již reklamou na mapách, orientačních tabulích nebo
darem (číslovka = tisíc Kč):
Radomír Pomp hotel Praděd Karlov – 40, Jiří Vérosta Olomouc – 10, Hana Hálová Malá
Morávka M-servis a ubytovací služby – 7,5, EmB s.r.o. Elektromontáže Bruntál – 3, VÚSH
Brno – 10, Vojenské rekreační zařízení zotavovna Ovčárna – 15, Mendlova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně – rekreační zařízení Karlov – 5, Ing.arch. Milan Dvořák – 2,5, Ing.
Stanislav Smejkal FIDES Bruntál – 2,5, HYDROSPOL, s.r.o. Staré Město – 2,5, ADI-NOVO
MACHINERY Bruntál – 15, Imos group,a.s. Zlín – 5, Ing. Ondřej Herdegen cestovní kancelář
Ostrava – 5, Gerhard Mendrok Malá Morávka – 3, Leo Švančar Stará jizba Krnov – 5, hotel
Kamzík Karlov – 8, RS BRANS Bohumil Stallmach Malá Morávka 2,5, Klub chatařů a
chalupářů Malá Morávka – Karlov pod Pradědem – 1, Roman Rozkošný J+R Autodoprava
Kravaře – 3, MUDr. Radmila Staňková – 6, MUDr. Ota Staněk – 6, TEVA CZECH
Industrie,s.r.o. – 10, Ing. Zdeněk Konečný Bruntál – 2,5, JHF Heřmanovice – 8, Josef Klíšť
KLIA CZ – 5, Jiří Slavík
Penzion Slavík – 3, Dan
Pawlín Karlov – 5,
Oldřich Plašil SILEX
Opava – 5, Stanislav
Šimeček krby a kachlová
kamna – 6, Jiří Němec
chata Klára – 2,5, Marek
Sedlinský
WILDBACH
EKO – 4. Celková částka
208 500 korun.

Lyžařská střediska se budou modernizovat
Provozovatelé lyžařských areálů na Kopřivné v Malé Morávce a na Myšáku
v Karlově pod Pradědem jsou rozhodnuti pro příští sezonu zbudovat
komfortnější sedačkové lanové dráhy. Obecní zastupitelstvo v Malé Morávce
k nim již dalo předběžný souhlas.
Díky dotaci z Evropské unie v areálu Kopřivná vznikne v tomto roce Zábavní
park Kopřivná s lezeckou stěnou, skalním městečkem, dětským hřištěm, lanovým
centrem a trampolínami. Dotace pro Skiareál Kopřivná pokryje 1,8 milionu korun
z celkových nákladů 3,7 milionu korun.
O letošní zimě areál Kopřivná nabídl pro milovníky adrenalinových sportů zajímavou
novou atrakci. V rámci funparku lze využívat velkou nafukovací matraci, tzv. big airbag.
Snowboardisté a lyžaři mohou do matrace neohroženě skákat bez obav, že by se zranili.
Milovníci lyžování si u nás mohou vybrat i další areály, například Pawlín, Ostroj,
Lokomotiva Olomouc, Čerťák ve směru na Rudnou pod Pradědem, Ski Karlov, kde mají
lyžařkou školičku i speciální pojízdný chodník pro
lyžaře – dopravník, který táhne děti po sjezdovce
jako na jezdících schodech a další. Ve většině
areálech se dá večer lyžovat za umělého
osvětlení. Jednotný odbavovací systém –
zakoupená vstupenka platí pro areály Myšák,
Kopřivná a Ski Karlov.
Vzhledem k neobvyklé vysoké sněhové pokrývce
v naší obci se dá předpokládat, že letošní lyžařská
sezona se prodlouží a návštěvníci i sportovci si ji
náležitě užijí.
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Ples obce se opět vydařil
Ples obce, který se v Malé Morávce již stává tradicí, přinesl
příjemné posezení s přáteli a pěknou taneční zábavu.
O tom, že bál konaný 10. února se těšil velkému zájmu, svědčil
zcela zaplněný sál klubu Ferrum Form sto deseti účastníky. K dobré pohodě,
veselí
a
tanci
přispěla
výborná
hudební
skupina
TYRKYS
z Ostravy.
Všichni si užili společné zábavy a mnozí při loučení se již těšili na ples v příštím roce.
Organizátoři – členky a členové kulturní komise a TC Praděd se starostou obce si
zasloužili pochvalu za uspořádání této zdařilé zábavné akce.

Zpravodaj vychází 1.3.2012, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.4.2012.
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