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Jízda historického vlaku na trase
Krnov – Bruntál – Malá Morávka
Kdo se přišel 27. prosince minulého roku podívat na železniční stanici v Malé
Morávce, ten se mohl zúčastnit a vyzkoušet si, jak se ještě nedávno na této
trati jezdilo a žilo. Nezůstalo jen u prohlížení, k zakoupení byly jízdenky.
Trasa se jela několikrát a vzdálenost 17 kilometrů mezi Malou Morávkou
a Bruntálem překovával motorák za pouhých 25 minut. Ryze vánoční akci uspořádalo
občanské sdružení Společnost přátel muzea Kapličkový vrch ve spolupráci s provozovatelem
vlaku Olpasem Moravia (se sídlem v železničním depu v Krnově) a Muzeem Kapličkový vrch.
Na trati hrál hlavní roli historický vagon M131.1454, kterému dnes neřekne nikdo jinak, než
Hurvínek.
Že má trať svoje kouzlo, to věděli už její stavitelé, kteří ji 31. května 1901 uvedli slavnostně
do provozu. V pozadí tenkrát zůstala skutečnost, že největší význam má trať pro expandující
podnikatele jesenického podhůří. Reklamní slogany vyzvedávaly především neobvyklost
prostředí pro výletníky. Což byla a je nepochybně pravda.
Stejně tak zaujalo nádraží i dráha o devadesát let později obec filmařskou - v roce 1991 se
tu natáčela pohádka Freonový duch s Vlastimilem Brodským v hlavní roli a v dubnu minulého
roku tu našel potřebné kulisy režisér Tomáš Luňák. Filmový plac byl ovšem tentokrát střežen
opravdu nekompromisně a natáčení filmové podoby komiksu Alois Nebel proběhlo skrytě.
Tyto okamžiky, dobu provozní slávy i nostalgii malomorávecké trati přípomíná i muzejní
společnost. S železničním depem v Krnově byla uzavřena partnerská dohoda a pevně
stanovený termín akce – sobota 27. prosince 2009. Následně byl sladěn termín akce Farního
úřadu v Malé Morávce, který spolu se základní školou a obecním úřadem připravil druhý
ročník živého betlému u Schindlerovy stodoly. V samotné Schindlerově stodole byla
v předpremiéře otevřena muzejní expozice a nově adaptované výstavní prostory v patře byly
doplněny o aktuální ukázku výtvarných prací žáků ZŠ z Malé Morávky. Svou výtvarné činnosti
představila i přerovská výtvarnice paní Švarcové.
Propojením všech těchto akcí se podařilo oživit povánoční obec a návštěvníci domácí
i přespolní tak byli poprvé zváni současně na Jízdu k betlému a živý betlém. Po kolejích se
tento den přepravilo mezi Krnovem a
Malou Morávku 524 platících pasažérů
a 40 neplatících dětí a betlémský
program sledovalo přes 300 diváků. To
samo se stalo příslibem pro příští
setkání, které 1. května 2010 opět
chystá muzejní společnost. O jarní
sobotě se na trať vydá osvědčený
Hurvínek a pro ukrácení času mezi
odjezdy bude nabízet služby i výletní
drezína.
26. prosince 2010 se chystá druhý ročník Jízdy k betlému a už dnes je možno slíbit, že
tentokrát to bude „pára“.
Mgr. Igor Hornišer

Odtajněné historické technické dědictví obce bude vystaveno
V Malé Morávce a Karlově pod Pradědem byl v minulosti velice rozšířen průmysl, jehož
hlavním hnacím médiem byla voda, což dokresluje řada vodních kanálů, které jsou v obci
stále patrné. Zatím účelem byl zpracován projekt, který spočívá ve vyzvednutí technické
minulosti obce a její zatraktivnění pro trampy, táborníky a turisty. Cílem projektu je přilákat
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klientelu, které doposud naše obec neměla co nabídnout,
upozornit takového turistu na technickou minulost obce,
vytvořit pro něj informační a naučné tabule při jeho
procházce obcí a nabídnout mu možnost stylového
a levného pobytu v „trampském“ tábořišti v krásném
horském prostředí v Karlově pod Pradědem. V rámci
tohoto projektu bude vytvořeno turistické zastavení
s odpočinkovou a klidovou zónou v centrální části Malé
Morávky (louka u křižovatky na Karlov, kde dříve stála
stodola), kde bude instalována ocelová vodní turbína
a hnací lopatkové kolo, jež sloužily jako hnací elementy při
pohonu tehdejších strojů. Turbína a hnací kolo, které již
byly vyzvednuty z hloubky osmi metrů (před domem
Hornišerů), projdou údržbou restaurátora a poté budou
umístěny na kamenný zděný fundament v rámci
budovaného turistického zastavení. K němu povede
Vyhledání a vyzvednutí
od hlavní komunikace přístupový chodník, dále bude
technické památky
provedena úprava terénu, výsadba zeleně a osazení
lavičkami. Toto turistické zastavení bude opatřeno
informačními tabulemi, které budou mapovat kompletní síť
a umístění vodních kanálů v obci, s umístěním a typem
jednotlivých provozů a hnacích zařízení. Dále budou v obci
instalovány informační tabule a směrovky s vyznačením
těchto památek přímo v terénu.
Takto zabaveného převážně pěšího návštěvníka nebo
cyklistu bude snahou zdržet v obci co možná nejdéle,
k čemuž je potřeba, zejména v letním období, zajistit
možnost levného noclehu, který turista vyhledává. Z tohoto
důvodu bude zprovozněno obecní tábořiště v Karlově pod
Pradědem, které je v současnosti mimo provoz pro
nevyhovující hygienické zařízení.
Druhá část projektu proto spočívá ve vybavení tábořiště
novým sociálním zařízením, které bude odpovídat
současným hygienickým a stavebním normám EU. Sociální zařízení bude obsahovat odděleně
WC pro ženy a muže včetně oddělených sprchových koutů, které budou na veřejném tábořišti
zřízeny dodáním sanitárního kontejneru. Na tento kontejner bude nástavbou pořízena sedlová
střecha, která dotvoří vzhled kontejneru tak, aby korespondoval s okolním rázem jesenické
přírody a architektury. Dále bude objekt napojen na inženýrské sítě (voda, elektrická energie,
kanalizace), které jsou v dosahu stávajícího tábořiště a bude vybudován dlážděný přístup
k sociálnímu zařízení. Celý projekt, který bude realizován v tomto roce, je převážně
financován z dotace.

INFORMACE
Zubní pohotovost poslouží o víkendových dnech
Je tu snadná pomoc, když nás o víkendu bolí zuby a různé „prostředky“ jako
alpová vatička nebo alkohol nepomáhají. Stomatologové v soukromých ordinacích
slouží pohotovostní službu o sobotách, nedělích a ve svátky dle rozpisu ve svých
vlastních ordinacích. Této služby mohou využít i pacienti, kteří nejsou zaregistrováni
u žádného zubního lékaře. Jméno, telefon a adresu LSPP konajícího zubního lékaře mohou
občané zjistit na dispečinku Záchranné služby Bruntál, telefon 554 715 428 nebo
554 716 444. Pohotovost lékaři drží od 8.00 do 12.00 hodin.
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Plán akcí v Malé Morávce v roce 2010
Výčet připravovaných kulturních, společenských a sportovních akcí pro letošní rok je pestrý
a rozhodně je z čeho vybírat. Již tradičně nebudou chybět, jako např. Den obce, Ples obce,
Borůvkové hody, adventní koncerty, setkání seniorů, výstavy i další, pořádané obcí,
mateřskou a základní školou,hasiči, sportovci a Společností přátel Muzea
Kapličkový vrch.
19. února
26. února

- Ples obce ( 19.00 – 02.00 hod. - klub Ferrum Form)
- Muzejní pátek „Technické památky v Malé Morávce“
(17.00 hod. – zákl.škola)
19. března - Maškarní karneval dětí (16.00 hod. - hostinec U Křížku)
31. března - Vítání jara – vynášení Morany (15.00 hod. - zahrada mateřské školy)
16. dubna - Muzejní pátek „Zoologické zahrady v našem okolí“ (17.00 hod. – zákl. škola)
1. května
- Zahájení výstavní sezóny v Schindlerově stodole
- Vernisáž výstavy „Papírové modely ABC“ Františka Prášila
- Slavnostní jízda historického vlaku Krnov – Malá Morávka
- Stavění máje (veřejné prostranství)
6. května
- Den matek – besídka
7. května
- Setkání malotřídních škol v rámci projektu „Můj domov, moje škola“
(zákl.škola)
27. května - Otvírání studánek
29. května - Den dětí a kácení máje (veřejné prostranství)
1. června
- Lehkoatletický trojboj žáků malotřídních škol (hřiště základní školy)
14.,21.,23.a 28. června – Vycházky obcí s historikem
xxxxx
- Výron Cup – turnaj volejbalových družstev (víceúčelové hřiště)
31. července - Prohlídka důlních děl Prokop a Kalkzeche
xxxxx
- Fotbalový turnaj družstev mužů Memoriál Pavla Holuba
1. – 14. srpna - výstava fotografií Jindřicha Kupčáka (Schindlerova stodola)
7. srpna
- Den obce – zábavný program (fotbalové hřiště)
- Přednáška – nepůvodní živočichové a rostliny v Jeseníkách
15.srpna - 5.září - Výstava šperků Aleny Čechákové „Linie mědi“ (Schindlerova stodola)
14. a 15. srpna - Borůvkové hody (restaurace, penziony)
21. srpna
- Hasičská soutěž družstev v požárním útoku Memoriál Jiřího Hudáka
22. září
- Drakiáda – soutěž dětí (15.00 hod. - stráň za kostelem)
25. a 26. září- Festival řízků (restaurace, penziony)
15. října
- Setkání seniorů obce (16.00 hod. - hostinec U Křížku)
11. listopadu - Svatomartinská slavnost s lampionovým průvodem (stráň za kostelem)
19. listopadu - Muzejní pátek „Malá Morávka v letech 1900 – 1918“ (17.00 hod. zákl.škola)
4. prosince - Mikulášská nadílka (16.00 hod. – hostinec U Křížku)
22. prosince - Běh o vánočního kapra (veřejné prostranství)
26. prosince - Živý betlém v Schindlerově stodole a jízda vlaku z Bruntálu do M.Morávky
xxxxx
- Adventní koncerty (místní kostel)
Pozn.: xxxxx - termín konání akce bude stanoven dodatečně
- bližší údaje o akcích (hodina a místo konání) budou uvedeny na plakátech
- změna programu akcí vyhrazena.
Stálé expozice v Schindlerově stodole a v Muzeu Kapličkový vrch jsou otevřeny od 1. května
do 31. října 2010. Srdečně zveme občany a návštěvníky obce na akce a prohlídku muzeí.
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Výměnu řidičského průkazu neodkládejte
Držitelé řidičských průkazů vydaných od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou
podle zákona číslo 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích
povinni si vyřídit nový řidičský průkaz do konce letošního roku. Žádost
o výměnu řidičského průkazu obdržíte u přepážky řidičských průkazů
na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Rýmařově. K vystavení
nového dokladu je nutné předložit občanský průkaz, stávající řidičský průkaz a fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetrů. Nový řidičský průkaz bude vydán do tří týdnů. Pokud si
řidič nepodá žádost k povinné výměně do 31.12.2010, výměna po tomto termínu bude
zpoplatněna správním poplatkem. Včasnou výměnou řidičského průkazu, která je bezplatná,
se žadatelé vyhnou problémům a zdlouhavému čekání na tomto úřadě.

Obec bude letos hospodařit s devatenácti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok
2010. Plánované příjmy činí 18,9 milionů korun, výdaje jsou shodné s částkou příjmovou.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 10,6 milionů korun. Např. daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti 1,05 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti 400 tisíc Kč, daň z příjmů právnických osob 2,1 mil. Kč, daň z přidané
hodnoty 3 mil. Kč, poplatek za likvidaci komunálního odpadu 455 tis. Kč, poplatky
za rekreační pobyt 1 mil. Kč, poplatky z ubytovací kapacity 600 tis. Kč, daň z nemovitosti
1,6 mil. Kč. Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou 8,3 milionů korun, z nichž
významnými položkami jsou: bytové hospodářství – služby 2,1 mil. Kč, nájmy 1,4 mil. Kč,
prodej a pronájem pozemků 1,9 mil. Kč, příjem dotace na víceúčelové hřiště 1,14 mil. Kč,
příjem dotace na tábořiště 462 tis. Kč, čistírna odpadních vod a kanalizace 300 tis. Kč,
příjem z hospodaření SPS – STAS s.r.o. 400 tis. Kč. Další příjmy v nižších částkách tvoří
pronájem obecních objektů a nebytových prostor, činnost místní správy, příjmy z bankovních
úroků, ostatní a nahodilé příjmy a další.
Plánované výdaje obce činí 18,9 milionů korun. Největšími výdajovými
položkami obce jsou: bytové hospodářství (plyn, elektřina, vodné, opravy,
údržba) 3 mil. Kč, činnost místní správy a zastupitelstvo obce (mzdy
pracovníků obecního úřadu včetně odvodů daně, sociálního a zdravotního
pojištění, odměny zastupitelstva a další) 3,5 mil. Kč, péče o vzhled obce
a veřejné prostranství (úklid, sečení, rekonstrukce víceúčelového hřiště a další) 2,3 mil. Kč,
místní komunikace (opravy, zimní údržba, projekt na chodník do Karlova) 1,15 mil. Kč, sběr
a svoz komunálního odpadu 990 tis. Kč, provoz mateřské školy 400 tis. Kč, provoz základní
školy 700 tis. Kč, zájmová činnost a rekreace (turistické zastavení u technické památky,
tábořiště Karlov pod Pradědem) 660 tis. Kč, nespecifikované rezervy (zejména statické
zajištění havarijního stavu domu čp.6) 1,6 mil. Kč, splátka půjčky – dluh obce 2 mil. Kč,
čistírna odpadních vod a kanalizace 600 tis. Kč, sbor dobrovolných hasičů 220 tis. Kč,
kultura (Den obce, adventní koncerty a další kulturní a společenské akce) 200 tis. Kč,
tělovýchova a sport (příspěvek TJ Kovárna) 200 tis. Kč, veřejné osvětlení 300 tis. Kč,
cestovní ruch – panoramatická kamera 210 tis. Kč. Vedle těchto hlavních výdajových položek
jsou financovány dopravní obslužnost, dotace školám za žáky dojíždějící do vyšších tříd,
příspěvek na lékařské ambulance, knihovna, ochrana památek, pohřebnictví a další.

Štědří lidé obdarovali koledníky
Dřívější generace pamatují, že na svátek Tří králů 6. ledna chodívali
koledníci dům od domu s přáním a požehnáním do nového roku a křídou
na dveře psali počáteční písmena králů K + M + B. Lidé je upřímně vítali
a obdarovávali pečivem, sladkostmi i penězi. Tuto tradici koledování
před deseti roky převzala Česká katolická charita v podobě Tříkrálové
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sbírky, jejíž posláním je pomoci strádajícím a potřebným lidem. A tak každoročně lidé mohou
otevřít svá srdce s vědomím, že jim není osud postižených druhých lidí lhostejný a prožít
trošku radosti, že přispěli na dobrou věc.
I letos o druhém lednovém víkendu v naší
obci koledovaly čtyři tříčlenné skupinky dětí
z Malé Morávky se svými vedoucími z Karlovy
Studánky a z Podlesí. Se zapečetěnou
pokladničkou koledníci procházeli obcí,
navštěvovali domácnosti a svou koledou přáli
do nového roku. Většina našich občanů je
přivítala, byla přesvědčena o užitečném účelu
sbírky a podle svých možností finančně
přispěla na pomoc zdravotně postiženým
a těžce nemocným lidem i obětem živelných
katastrof. V kasičkách koledníků o letošní
Tříkrálové
sbírce
se
v naší
obci
Jedna z letošních skupinek koledníků
nashromáždila celková částka 6 703 korun.
Děkujeme všem našim občanům, kteří podpořili tuto humanitární akci a přispěli pro
prospěšné zdravotní a sociální účely potřebných lidí i opuštěných dětí. V okrese Bruntál bylo
vybráno přes čtyři sta tisíc korun, pětina této částky pomůže obyvatelům Haiti postiženým
ničivým zemětřesením.

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Malé Morávce pro školní rok
2010/2011 se koná v době od 19. do 23. dubna 2010 u ředitelky
mateřské školy a to nejlépe v době od 10.00 do 11.00 hodin. U zápisu
je nutné předložit rodný list dítěte.

Budoucí prvňáčky přivítala zvířátka
(aneb netradiční zápis dětí do 1. třídy základní školy)
Sličné kočičky, roztomilý králíček – šikovná zvířátka v podání našich
žákyň páťaček provázela sedm budoucích prvňáčků školou v Malé
Morávce. Za doprovodu králíčka a kočičky došli do třídy k paní
ředitelce, kde se představili. Zatímco rodiče zapisovali svého budoucího
školáka do úředního spisu, naše zvířátka s ním stopovala koníčka do
vedlejší třídy. Tam čekala paní učitelka Zuzana Zechová a její
pomocnice kočička. Na venkovském dvorečku paní učitelka hravou formou zjistila do kolika
děti umí počítat, jestli slyší a znají některá písmenka, zda ví, kde je vpravo, vlevo, nahoře
a dole, jak se umí vyjadřovat, případně kočičce zavážou mašličku.
Po této procházce se příští prvňáčci vrátili k mamince a k tatínkovi a začali kouzlit na nové
interaktivní tabuli. Všichni na ni pěkně dosáhli, protože jde stáhnout až k podlaze.
Po takovém výkonu přišly vhod i perníčky – zvířátka z naší školní kuchyně. Pak ještě
malý dárek od budoucích spolužáků a batůžek plný dobrých a zdravých receptů na
školní svačinky a honem domů, vždyť venku už byla pomalu tma. Rodičům se
počínání jejich dětí tak líbilo, že se ve třídě vytvořil debatní kroužek a nikomu se
ani nechtělo domů. Těšíme se, až je u nás opět 1. září přivítáme na zahájení
nového školního roku.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy
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Čtenáři nám píší
Reaguji na pobuřující zprávu v Moráveckém zpravodaji číslo 6/2009, že
z iniciativy ochránců přírody vznikla petice na podporu vzniku Národního
parku Jeseníky. Petice upozorňuje „na neuspokojivý stav ochrany přírody
v Jeseníkách a že hlavním cílem petice je zvýšení kvality ochrany přírody
v horách.“
Proto, jako lesník ve výslužbě a jako občan zde žijící, žádám důrazně, aby tito novodobí
zachránci přírody v Jeseníkách nám občanům tyto myšlenky konkretizovali, v čem spočívá
nedostatečnost ochrany. Dále se ptám, čeká nás osud Šumavy nebo Kralického Sněžníku?
Totiž již 22. října 2009 v olomouckém rozhlasu pan Chlápek, zástupce vedoucího
Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, se dal slyšet, že na Kralickém
Sněžníku se vedení Správy CHKOJ kůrovec vymkl kontrole a tudíž
Kralický Sněžník se mění ze zeleného lesa na hnědý les – tedy mrtvý les.
A to pro přírodu není dobré. Nabízí se otázka, zda stejný osud čeká okolí
Pradědu, Velké a Malé kotliny i jinde na bývalých polesích Hubertov,
Malá Morávka a Karlov?
Prosím o zveřejnění tohoto článku, ať diskuze na toto téma, které nás zajímá a pálí, jako
občany, odhalí všechny nejasnosti, než bude pozdě.
Vladimír Král
polesný v.v.

Není škola jako škola
Starosta naší obce obdržel dopis od klavírního technika a ladiče pana Štěpána
Macháčka z Krnova, ve kterém uvádí svou zkušenost a postřeh z návštěvy moráveckých
škol. Dále píše, že se blíží doba zápisu do 1. třídy a snad jeho argumenty a životní zkušenosti
usnadní rozhodování rodičů prvňáčků, kam své dítko poslat do školy. K jeho žádosti
o uveřejnění následujícího dopisu v Moráveckém zpravodaji rádi vyhovujeme.
Vážený pane starosto,
rád bych se s Vámi podělil o zkušenosti, které při svých cestách za klavíry podnikám.
Jsem klavírní technik a ladič a můj rajón sahá od Rýmařova až po Ostravu.
Pohybuji se převážně ve školách, školkách a jiných podobných zařízeních a mám
možnost srovnávat život, atmosféru a vybavenost od různých ostravských
megaškol až po krásné, útulné, klidné školičky, jako je ve Vaší obci.
Sám jsem vyrůstal v 1.-5.třídě ve vesnické školičce a cítil jsem se v ní velice
dobře. Ve třídě nás bylo asi dvacet a vládla pohoda a klid. Po přechodu na 2.
stupeň ZDŠ do šesti kilometrů vzdáleného města jsme vůbec nebyli hloupější než městské děti.
Při své pracovní návštěvě Vaší školy jsem si vzpomněl na tato svá školní léta a jen se mohl
Vašim dětem přát ten úžasný klid a pohodu, který na mne z Vaší školy dýchal. Moc jim přeji,
že mají možnost dostat vzdělání v místě svého bydliště, že mají srovnatelnou
vybavenost s velkými městskými školami, že mají mnohem lepší příležitost
individuálního přístupu vyučujících ke každému z nich. Rovněž jim přeji
tento kolektiv zaměstnanců, který o ně pečuje a v neposlední řadě jim
přeji Vás – představitele obce, kteří o „svoje“ školičky (základní
a mateřskou) pečujete.
Štěpán Macháček
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2010 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Jana Myšková – 72 let, Ludmila Oravská, Jaroslav Husták a Ludmila Holečková – 74 let,
Josef Kolesar a Josef Horský – 76 let, Jaroslav Ringl – 77 let, Oldřich Lehký – 78 let,
Bohuslava Helánová a Josefa Marčíková – 79 let, Drahomíra Ruprechtová a Leopold
Navrátil – 81 let, Rozalie Chavíková – 86 let, Hilda Sahulová – 89 let.

„Půlkulatá výročí“
Jiřina Martiníková – 55 let, Vladimír Král - 75 let..

„Kulatá výročí“
Hana Gadasová a Ludmila Gajdošová – 50 let, Oldřich Sedláček – 60 let,
Josef Pleský – 70 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených let v životě.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice zveřejněno, nechť své
stanovisko sdělí obecnímu úřadu. Jejich přání budeme respektovat.

Blahopřání
Dne 27. března 2010 oslaví své dvacáté narozeniny náš drahý syn, bratr
a vnuk Gustav Kaláb. K tomuto životnímu jubileu blahopřejeme a v dalším
životě mnoho štěstí, radosti a hlavně zdraví mu přejí rodiče, bratr a prarodiče.
Touto cestou děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří nám pomáhali a byli s námi
v době vážné nemoci našeho syna Gustava.
Za pomoc a podporu děkují Gustav, Iveta a Gustav ml. Kalábovi.
.

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.

Rozloučili jsme se
Dne 12. ledna 2010 zemřel ve věku 64 let náš občan, pan František Sokol.
Rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém rodinném kruhu.
Čest jeho památce.

28. březen – Den učitelů
Při příležitosti nadcházejícího Dne učitelů jménem svým i naší veřejnosti upřímně děkuji
učitelkám naší mateřské a základní školy za jejich nezastupitelnou práci při
výchově a vzdělávání naší mladé generace i za záslužnou mimoškolní
a veřejnou činnost s dětmi. Rovněž děkuji správním pracovnicím za
vykonávanou dobrou práci, kterou zabezpečují nezbytný provoz těchto škol.
Do další pedagogické a mimoškolní činnosti Vám přeji mnoho úspěchů.
Ondřej Holub
starosta obce
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Letošní Velikonoce oslavíme brzy
Podle církevních pravidel Velikonoce úzce souvisí s prvním jarním dnem.
Křesťanská církev datum tohoto dne stanovila na svém koncilu již roku 325.
Hlavní církevní oslavy Velikonoc
připadají vždy na první neděli po jarní
rovnodennosti (21. března) a úplňku
Měsíce. Protože letos tato neděle připadá
na 28. března a úplněk Měsíce 30. března,
stihneme letošní Velikonoce slavit již 4. a 5.
dubna.
Obecní úřad v Malé Morávce přeje svým
občanům, chatařům a chalupářům příjemné
a pohodové prožití velikonočních svátků
v radostném očekávání probouzející se jarní
přírody.

SPORTOVNÍ INFORMACE
Běžkaři si pochvalují tratě
Lyžařské běžecké tratě si rok od roku získávají značnou popularitu
a oblibu a jejich uživatelé – běžkaři jsou i letos s pravidelně upravenými
tratěmi nadmíru spokojeni. Od pana Ing. Petra Hartmanna, který má
nemalý podíl na realizaci tohoto úspěšného projektu, jsme získali
následující informace:
„I když se začátek letošní zimy trochu opozdil, můžeme být s jejím
dosavadním průběhem celkem spokojeni, rovněž i milovníci zimních sportů. Pro naše běžkaře
upravujeme celkem 80 kilometrů tratí a podmínky (k 23.2.) jsou vynikající. Jako novinku
protahujeme trasu Nová Ves Vyhlídka – hotel Avalanche – Hamříkova stáj – Janovice Růžová
– Stará Ves kostel – Nová Ves Vyhlídka. Děje se tak z iniciativy starosty obce Dolní Moravice
a Sportovního klubu policie Olomouc, kteří akci financují“.
Díky dotaci Moravskoslezského kraje, ale také zejména významné finanční pomoci
sponzorů, se nám daří projekt lyžařských běžeckých tratí realizovat. Jako každý rok
uveřejňujeme seznam všech, kteří nám na provoz tratí přispěli. Jejich pomoci si vážíme
a samozřejmě velmi děkujeme těmto sponzorům (číslovka = tisíc Kč):
Radomír Pomp, Otice – hotel Praděd Karlov – 40, Jiří Vérosta, Olomouc – 11,9, Hana
Hálová, Malá Morávka – M servis ubytovací služby – 7,5, EmB, s.r.o. Elektromontáže Bruntál
– 4, Ing. Bohumil Procházka – restaurace U Bohouše Karlov – 5,5, VÚSH Brno – 10,
Vojenské rekreační zařízení – zotavovna Ovčárna – 15, Mendlova zemědělská a lesnická
univerzita v Brně – rekreační zařízení Karlov – 10, Ing.arch. Milan Dvořák – 2,5. Ing.
Stanislav Smejkal - FIDES Bruntál – 2,5, Jarmila Novotná – KOMERCE Bruntál – 2,5,
NOVO – CZ Bruntál – 5, Dušan Červenec – Děhylov – 5, Miloslav Meitner – Tourtrend
Kroměříž – 10, Sporthotel Kurzovní – 8, SKI areál Kopřivná a.s. Malá Morávka – 5,
Restaurace a penzion Na Hvězdě – 2,5, Brněnské vodovody a
kanalizace,a.s. – rekreační středisko Karlov – 5, Imos group,a.s.
Zlín – 5, Ing. Ondřej Herdegen – cestovní kancelář Ostrava – 5,
Martin Šišma – restaurace Na Kovárně Malá Morávka – 3, Leo
Švančar – STARA JIZBA Krnov – 5. Gerhard Mendrok Malá
Morávka – 3, hotel Kamzík Karlov – 3, Petr Havlen –
restaurace Na vyhlídce – 2,5, RS BRANS Bohumil Stalmach
Malá Morávka – 2,5, Klub chatařů a chalupářů Malá Morávka –
Karlov pod Pradědem – 1, Roman Rozkošný J+R Autodoprava Kravaře – 5, Sdružení

MORÁVECKÝ

STRANA 10

ZPRAVODAJ

cestovního ruchu Šumperk – 20, MUDr. Radmila Staňková – 15, MUDr. Ota Staněk – 10,
TEVA CZECH Industrie, s.r.o. – 10, Ing. Zdeněk Konečný Bruntál – 2,5, JHF Heřmanovice –
8, KLIA CZ – Josef Klíšť – 5, SKI Karlov . Zdeněk Mitaš – 14, Solné Mlýny Olomouc – 5,
HYDROSPOL, s.r.o. Staré Město – 2,5. Celková částka 278 900 Kč od 38 dárců.

Hokejisté ukončili velmi úspěšnou sezonu
Hráči, funkcionáři a příznivci hokejového oddílu HC Malá Morávka mohou být velmi
spokojeni s výsledky a hrou mužstva nedávno skončené sezony ročníku 2009/2010. Koncem
měsíce února skončila v našem regionu populární soutěž „Rýmařovská hokejová liga“,ve
které náš kolektiv dosáhl velmi pěkného úspěchu. V průběhu základní části této soutěže naše
hokejové družstvo, ve kterém jsou registrováni i hráči z jiných míst, sehrálo celkem osmnáct
zápasů, z toho čtrnáct vítězných, jeden s nerozhodným výsledkem a pouze tři utkání skončila
výhrou soupeřů. Do dalších bojů náš tým pak postoupil z druhého místa - viz tabulka.
Rýmařovská hokejová liga – konečná tabulka základní části
1. Ferdovi Tygři Rýmařov
16
0
2
127:53
2. HC Malá Morávka
14
1
3
112:64
3. Slovan Rýmařov
13
0
5
112:67
4. Grizzlies Rýmařov
11
1
6
135:63
5. Predátors Břidličná
9
3
6
87:55
6. Kovošrot Rýmařov
8
3
7
69:64
7. Horní Město
4
2
12
59:88
8. Vikingové Rýmařov
4
2
12
52:95
9. Medvědi Rýmařov
4
0
14
60:96
10.Rest. U Hrozna Rýmařov
0
0
18
18:147

32
29
26
23
21
19
10
10
8
0

Po základní části odstartovalo očekávané play off o konečné umístění v celé soutěži.
V předkole se střetli vítězové základní části v pořadí s osmým umístěným, druhá Malá
Morávka se sedmým Horním Městem, atd. V utkání hráči Horního Města vydrželi našemu
celku vzdorovat pouze v první části, ve zbytku utkání naši zdolali svého soupeře s výsledkem
10:5 a postoupili do semifinále. Tam je čekal nelehký soupeř Slovan Rýmařov, se kterým
v základní části jeden zápas prohráli. S tímto týmem však naši hokejisté po výborném výkonu
v prvním utkání hladce zvítězili v poměru 8:2 a ve druhém 8:7 a tím si zajistili účast ve finále.
Druhou dvojici ve finále tvořil velmi zkušený a zdatný soupeř Ferdovi Tygři Rýmařov, který
nad našimi hokejisty zvítězil v poměru 6:3 a stal vítězem celé soutěže. Celek HC Malá
Morávka obsadil konečné druhé místo, které nutno považovat za velmi cenné.
Za úspěšné působení a dosažený výsledek v celé soutěži našim hráčům a realizačnímu týmu
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší obce.

Družstvo HC Malá Morávka
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Na Kopřivné se závodilo
Lyžařský areál SKI Kopřivná ve spolupráci s TC Praděd v Malé Morávce
připravily na zimní sezonu bohatý program závodů (18), které postupně si
získávají značnou popularitu, o čemž svědčí vzrůstající počet jejich účastníků.
S potěšením konstatujeme, že i místní mladí závodníci v nich
startují a objevují se na stupních vítězů.
Jednou z akcí v posledním období, která se konala ve čtvrtek 25. února 2010,
byl závod v obřím slalomu ZDARSKY FAMILY CUP 1O, pořádaný na počest
154. výročí narození zakladatele alpského lyžování Mathiase Zdarskeho,
rodáka z Kožichovic u Třebíče. Hlavní kategorii tvořili rodiče s dětmi do
ročníku 1998 včetně a dále sportovní pole bylo rozšířeno o věkové kategorie
dětí a dospělých. Sněhové podmínky byly výborné, počasí po dlouhé době
slunečné,organizace závodů na velmi dobré úrovni. Startovalo celkem 37 závodníků. Vítězové
obdrželi medaile a drobné dárky.
Výsledky závodů:
Kat. děti a rodiče: 1.M.Danosovi Vrbno, 2.K.Cejnkovi M.Morávka, 3.Horáčkovi Nová Véska
Kat.99 a ml.: 1.Vojtěch Krupa Vrbno, 2.Ondřej Novák Chvalčov, 3.Petra Holnová Rýmařov
Kat.95-98 1.Veronika Kalabusová Chvalčov,2.Zuzana Baťková,3.Radim Cejnek – M.Morávka
Kat.94 a st.:1.Martin Batěk M.Morávka, 2.Jindřich Komár, 3.Tomáš Komár – oba Klimkovice
Další závody podle plánu (viz MZ č.1/2010) a zřejmě podle sněhových podmínek by měly
probíhat až do konce března.

Nejlepší závodníci na stupních vítězů
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PRO VOLNOU CHVÍLI
Na návštěvě obecní knihovny
Březen – měsíc knihy nás inspiroval k návštěvě obecní knihovny,
abychom od knihovnice Ivety Vlčkové získali informace o činnosti tohoto
místního kulturního stánku.
Každý čtvrtek v době od 16.30 do 18.00 hodin si mohou zájemci o četbu vybrat z celkem
početného knižního fondu knihovny, který v současné době obsahuje 3 040 knih, z toho 473
titulů naučné i odborné literatury. V loňském roce z obecní dotace bylo zakoupeno 20 nových
knih za částku 4 250 korun. Pro tento rok je v rozpočtu
obce na nákup knih pamatována částka 6 100 korun.
Knihovna eviduje 53 čtenářů, z toho 12 dětí do 15 let.
Počet výpůjček se oproti minulému roku podstatně zvýšil.
Čtenáři si v minulém roce půjčili celkem 523 knih. Internet,
který mají registrovaní čtenáři zdarma, využilo 122
návštěv. Pětkrát v roce mají čtenáři příležitost si vybrat
vždy z kolekcí šedesáti nových titulů knih, které pro
knihovnu zajišťuje Regionální knihovnické centrum
v Bruntále. Obecní knihovna svým evidovaným čtenářům
může zajistit i literaturu, kterou nemá ve vlastním knižním
fondu. Za registraci čtenáře je poplatek (členský
příspěvek): dospělí 40 Kč, mládež do 15 let a důchodci
20 Kč.
Zveme vás na návštěvu knihovny, vždyť stále platí, že
kniha je dobrý přítel a rádce, připraví vám příjemné
Pravidelný návštěvník
prožitky i zábavu.
knihovny Ing. Vladimír

Jarní prázdniny ve škole

Janečka

O jarních prázdninách bylo v naší morávecké základní škole živo. Ne proto, že by děti
toužily po vzdělání, ale protože jsme v ní prožili od 9. do 12. února 2010 čtyřdenní „jarní
tábor“, který připravila Římsko-katolická farnost v Malé Morávce se svými pomocníky.
Tábora se účastnilo patnáct dětí z několika obcí morávecké farnosti. Škola poskytla své
prostory pro ubytování, stravování a zájmové aktivity.
Všichni jsme se sjeli do školy v úterý navečer. Po ubytování děti shlédly biblický příběh
o Mojžíšovi, po kterém měly následně ho ztvárnit pomocí modelovací hmoty ve skupinkách.
Všem se to povedlo krásným a originálním způsobem.
Ve středu po ranní rozcvičce venku a snídani
jsme se vydali na výlet. Vyjeli jsme autobusem
na Hvězdu, ze které jsme šli pěšky po červené
turistické značce zpátky do Malé Morávky.
Cesta byla náročná, místy jsme zapadávali
v hlubokém sněhu, ale díky různým zajímavým
soutěžím nebyla o zábavu nouze. Zastavili
jsme se i u Vévody z Morgenlandu – stromu,
který děti znají z letošní národní soutěže
„Strom roku“. Po návratu do školy nás čekal
dobrý oběd připravený naší paní kuchařkou.
Na večer byla naplánována beseda
s příslušníky Policie ČR z Bruntálu. Dvě
policistky mladším dětem poskytly informace o
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pravidlech dopravní bezpečnosti na silnici, starší seznámily s problematikou užívání drog
a závislosti na těchto látkách, které mají velmi vážné následky v životě člověka. Na závěr této
besedy si každý mohl vyzkoušet pravá
policejní pouta nebo si udělat otisk
prstu. Děti pak potěšily pěkné dárečky,
které obdržely od policistek. Večer jsme
zakončili filmem „Letopisy Narnie“.
Po ranním budíčku ve čtvrtek
následovala opět rozcvička, umývání,
úklid a snídaně. Poté jsme se vydali
pěšky do Karlova pod Pradědem, kde
jsme nejen sjížděli kopec na bobech, ale
také navštívili stanici Horské služby.
Tam se děti dověděly jak kontaktovat
Horskou službu pro případnou pomoc, jak se
chovat při lyžování a v horách vůbec. Velmi
zajímavé bylo seznámení s posláním a prací
Horské služby, zejména při pátracích a
zásahových akcích v posledním období.
Večer pak patřil opět besedě, tentokrát na
téma příroda a myslivost, což děti neméně
zajímalo. Poslední večer ve škole jsme
zakončili diskotékou.
Pátek, poslední den tábora, byl ve znamení
zimní olympiády. Celé dopoledne probíhaly
různé soutěže, aby si případně jednotlivé skupinky dětí zlepšily bodová hodnocení.
Po obědě děti netrpělivě očekávaly celkové vyhodnocení. K diplomům a medailím každý
dostal ještě několik malých cen. Pak už se všichni těšili na své rodiče a návrat domů. Přesto
některé děti se už těšily na tábor v létě a domlouvaly si se svými kamarády příští setkání.
Chtěl bych tímto poděkovat Obci Malá Morávka za finanční podporu a samozřejmě paní
ředitelce Ivaně Glatterové za propůjčení školy na tuto akci. Fotografie z tohoto tábora můžete
najít na internetových stránkách farnosti www.farnost-malamoravka.cz.
P. Mgr. Marek Žukowski
místní farář

Děti z Malé Morávky na výměnném pobytu v Polsku
Na základě partnerství obcí
Malá Morávka a polských Walce
a Kobylnica proběhl ve dnech 9. až
21. února 2010 výměnný pobyt
dětí z těchto obcí, kterého se
účastnilo deset moráveckých dětí. Cílem
tohoto projektu bylo vzájemné seznámení
a přátelství dětí stejné věkové skupiny, které
dělí jazyková bariéra a geografická
vzdálenost. Obec Kobylnica, se kterou má
naše obec čerstvě uzavřenou partnerskou
dohodu, se nachází cca 800 kilometrů
od Malé Morávky v zemědělsky bohatém
kraji na břehu Baltického moře.
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První část projektu spočívala ve
společném pobytu všech sedmdesáti
zúčastněných dětí na hoře Svaté
Anny, která je významným poutním
místem nedaleko města Opole. Pro
děti byl připraven bohatý kulturní
i zábavný program a celodenní
výlet do Krakova. V sobotu 13.
února se všichni účastníci přesunuli
do Malé Morávky, kde všechny
polské děti byly ubytovány na chatě
Solitér v Karlově pod Pradědem.
Náplní druhé části tohoto projektu
bylo především lyžování, zpestřené
prohlídkou Schindlerovy stodoly,
bruntálského zámku a výletem na Praděd. Na besedách dětem zajímavě vyprávěli o lesnictví
pan Vladimír Král a o činnosti Horské služby pan Jiří Hendrych. Naše děti se svými novými
polskými kamarády absolvovaly převážnou část programu jejich pobytu a nutno dodat, že si
společné chvíle opravdu užívaly. Výměnný pobyt skončil v neděli 21. února odjezdem dětí
domů do Polska. Celý projekt byl financován z prostředků Evropské unie (EU) v rámci
programu na podporu přeshraniční spolupráce a naše obec hradila pouze náklady spojené
s dopravou našich dětí do Polska.
Ze stejného programu přeshraniční spolupráce připravujeme společně s polskou obcí
Kobylnica a partnerským slovenským městem Tvrdošín další výměnný pobyt dětí, který se
uskuteční v době od 2. do 8. července 2010. Náplní projektu bude pobyt našich a slovenských
dětí ve věku od 10 do 15 let v polské Kobylnici u Baltického moře, kde bude pro ně připraven
bohatý sportovně kulturní program. Náklady na pobyt budou opět hrazeny z finančních
prostředků EU, děti budou hradit pouze náklady na dopravu, které zatím nejsou vyčísleny.
Rodiče, kteří budou mít zájem své dítě přihlásit na tento pobyt, musí pro dítě zajistit cestovní
pas. Projektu by se mělo z naší obce účastnit asi patnáct dětí.
Předběžný zájem o účast svých dětí na tomto projektu nahlaste, prosím, na Obecní úřad
v Malé Morávce.
Ondřej Holub
starosta obce

Letošní zima plná sněhu v Malé Morávce

Zpravodaj vychází 2.3.2010, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.4.2010.
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