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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 20. dubna 2015 v restauraci SKI
areálu Myšák v Karlově pod Pradědem 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:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Zrušení předkupního práva obce k bytové jednotce číslo 2 panelového domu č.p. 195
včetně podílu na společných částech budovy a pozemku parc.č. stav. 393 v k.ú. Malá
Morávka. Žadatel: Jaroslav Gajdošík, Malá Morávka, čp. 42.
Umístění kanalizační přípojky na obecním pozemku parc. č. 1452/5 v k.ú. Malá Morávka.
Přípojka je pro objekt Malá Morávka, č.e. 79 na pozemku parc.č. stav. 128.
Žadatelé: Mgr. Lenka Tománková a Robert Tománek, bytem Buchlovice.
Kupní smlouvu mezi obcí Malá Morávka a Lesy ČR, s.p. Předmětem odkoupení jsou
pozemky příslušných parcel pod vodním tokem Volský potok v Malé Morávce.
Kupující: Lesy ČR, s.p., kupní cena 64 860,-- Kč. Náklady na převod hradí kupující.
Přijetí účelové dotace ve výši 50 000,-- Kč, která je určena k financování výdajů na
zabezpečení akceschopnosti obecní jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Dotace je
poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. Nemovitost zatížena
věcným břemenem je pozemek parc.č. 267/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem (lokalita
„Tríb“). Oprávněný z věcného břemene je společnost VaK Bruntál, a.s. Na pozemku vede
potrubní část zásobovacího vodovodního řadu „B“. Úhrada za zřízení břemene je 2 000,-Kč bez DPH.
Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola Malá Morávka za rok 2014 a
schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku 86 683,35 Kč takto: do fondu
odměn částku 40 000,-- Kč a do rezervního fondu částku 46 683,35 Kč.
Prodej pozemku parc.č. 1405/2 - ostatní plocha o výměře 367 m2 v k.ú. Malá Morávka
(horní část obce). Cena 200,-- Kč/m2, náklady na převod hradí kupující.
Kupující: Markéta Benešová, Ostrava - Nová Bělá.
Prodej pozemku parc.č. 335/7 o výměře 125 m2 a parc.č. 335/6 o výměře 764 m2 - vše
trvalý travní porost v k.ú. Karlov pod Pradědem (místo - býv. rodinný dům Tománek).
Cena pozemku 200,-- Kč/m2, náklady na převod hradí kupující. Kupující: Ing. Pavel
Jordán a Ing. Markéta Jordánová, Uherské Hradiště - Rybárny.
Změnu kultury a vynětí z lesního půdního fondu u části pozemku parc.č. 823/1 o výměře
641 m2 v k.ú. Malá Morávka. Kultura pozemku bude změněna z lesního pozemku na trvalý
travní porost. Náklady spojené s vynětím pozemku z lesního půdního fondu a další
související náklady hradí žadatel o změnu: Jana a Ondřej Holubovi, Malá Morávka.
Zřízení věcného břemene služebnosti - právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem
přístupu k rodinnému domu žadatele (místo - pod Kopřivnou). Věcné břemeno se zřizuje
za úplatu 2 000,-- Kč bez DPH. Náklady za zapsání do katastru nemovitostí hradí žadatel.
Žadatel: Richard Soldán a Anna Bílá, oba bytem Břidličná, Nerudova 427.
Zadání změny číslo 5 Územního plánu obce podle příslušných zákonů za účelem rozšíření
sjezdovky SKI areálu Kopřivná.
Poskytnutí daru pro Mateřskou školu Malá Morávka ve výši 14 000,-- Kč na volnočasové
aktivity dětí této školy - školní výlet, návštěva divadelního představení a další.
Směnu obecního pozemku parc.č. 416/1 - trvalý travní porost o výměře 655 m2 v k.ú. Malá
Morávka (u hřiště) za pozemek v majetku Lesů ČR, s.p. parc.č. 1335/10 - ostatní plocha o
výměře 237 m2 (místo - budoucí relaxační areál v Karlově pod Prad.). Ceny obou
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pozemků jsou stanoveny znaleckými posudky a budou proti sobě započteny. Rozdíl cen
obou pozemků je 15 000,-- Kč. Tuto částku uhradí Lesům ČR obec Malá Morávka.
Účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Malá Morávka za rok 2014 a
schvaluje rozdělení kladného výsledku hospodaření 3 725,16 Kč takto: do fondu odměn
částku 2 000,-- Kč a do rezervního fondu částku 1 725,16 Kč.

INFORMACE
Zpráva o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území obce Malá Morávka v roce 2014
U Obvodního oddělení Policie České republiky v Rýmařově (dále jen „OOP“) se
v průběhu roku 2014 počet 25 zařazených policistů nezměnil. Z tohoto počtu je 5
policistů vykonávajících trvale službu na Stálé policejní stanici v Břidličné. OOP
plní úkoly Policie ČR ve služebním obvodu na území měst Rýmařova a Břidličné a
obcí Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Malá Štáhle, Dolní Moravice, Malá
Morávka, Velká Štáhle, Ryžoviště, Jiříkov, Lomnice a Dětřichov nad Bystřicí.
V roce 2014 došlo ve srovnání s rokem 2013 v ČR k poklesu celkové kriminality.
V Moravskoslezském kraji pokles cca o 13 %, v okrese Bruntál o 18%, u OOP
Rýmařov bylo evidováno 398 trestných činů - pokles zhruba o 10 %, zejména
v oblasti majetkové trestné činnosti a řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu či drog. V uvedeném roce na Územním odboru KŘP Bruntál bylo
evidováno 2 269 trestných činů, z toho bylo objasněno 1358, tj. 59,85 %. Z celkového
počtu 398 trestných činů v evidenci OOP Rýmařov bylo objasněno 240, tj.
60,30 %.
Stav kriminality a veřejného pořádku na území obce Malá Morávka
V katastrálním území obce Malá Morávka a v její části Karlov pod Pradědem bylo spácháno
celkem 27 trestných činů, došlo ke dvěma úmrtí osob za podezřelých okolností, jejichž
prověřováním však nebyl zjištěn podíl druhé osoby na příčině daných úmrtí.
Trestnou činnost lze rozlišit:
a) Z hlediska závažnosti trestných činů se jednalo o 5 krádeží vloupáním, 8 prostých krádeží,
4 ohrožení pod vlivem návykové látky a další trestnou činnost.
b) Z hlediska místa bylo 22 trestných činů spácháno v Malé Morávce a 5 v Karlově pod Prad.
c) Z hlediska charakteristiky pachatelů se na trestné činnosti podílelo 13 známých pachatelů
ve věku nad 18 let.
Stav kriminality a veřejného pořádku - oblast přestupků
V přestupkovém řízení bylo projednáno celkem 38 přestupků spáchaných v obci. Na úseku
BESIP bylo vyřešeno celkem 14 přestupků v blokovém řízení. V průběhu roku proběhlo větší
množství dopravně bezpečnostních akcí se zaměřením na požívání alkoholu řidiči před jízdou.
Celkem v přestupkovém řízení byli řešeni 2 řidiči pod vlivem alkoholu či jiných návykových
látek.
Na úseku veřejného pořádku a občanského soužití došlo celkem k 10 přestupkům, na úseku
proti majetku k 12 přestupkům. V roce 2014 nedošlo na území obce k žádnému požáru
v šetření Policie České republiky.
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Bezpečnostně rizikové lokality v Malé Morávce
Rizikovou lokalitou se v průběhu roku 2014 stal objekt bývalého Dřevoslohu - žebříkárny, kde
zde dochází k drobným krádežím, železného materiálu a vybavení budovy. Na území obce
nedošlo v roce 2014 k žádné mimořádné události.
Z hlediska Policie ČR lze konstatovat, že vzájemná spolupráce s orgány místní samosprávy je
na velmi dobré úrovni.
Pozn.: Zpracováno podle Zprávy o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území Obce Malá Morávka v roce 2014 - PČR OOP Rýmařov

Hasiči se dočkali
Dokončením rekonstrukce hasičské zbrojnice se podstatně zlepší zázemí a podmínky pro
činnost dobrovolných hasičů v Malé Morávce.
Slavnostní předání tohoto díla do užívání našim
hasičům se uskuteční v sobotu 30. května
v 10:00 hodin. K jakým změnám v tomto
stánku hasičů došlo, o tom se mohou
návštěvníci přesvědčit v tento
den v době od 10:00 do
12:00 hodin. V tuto dobu si
zájemci mohou zbrojnici prohlédnout a dále
získají bližší informace o činnosti hasičů, technice
a dalším vybavení. Hasiči se těší na Vaši
návštěvu.

Zápis dětí do mateřské školy
Začátkem dubna se konal v mateřské škole zápis dětí pro školní rok
2015/2016. Se svými dětmi se k přijetí dostavilo pět rodičů. Vzhledem
k okolnostem, kdy po letních prázdninách odchází z naší mateřské školy 12
předškoláků, je nutné provést od nového školního roku organizační změny.
Mateřská škola s menším počtem dětí bude po čtyřech letech opět
jednotřídní s 26 zapsanými dětmi. Z tohoto důvodu a hlavně
z bezpečnostního nemohly být přijaty také dvě děti, které až na podzim
roku 2015 dosáhnou věku dvou let. V kolektivu dětí uvítáme tři nová
děvčátka Dominiku Trojákovou, Annu Mendrok a Virginii Kulašovou.
Přejeme holčičkám, aby se jim u nás líbilo a cítily se zde spokojeně, téměř jako doma.
V novém školním roce do věkově smíšené třídy „Myšáci“ bude docházet 26 dětí, z toho 11
děvčat a 15 chlapců. Dětem se budou věnovat dvě pedagogické pracovnice - ředitelka Iveta
Vlčková a učitelka Ivana Cejnková. Úklidové práce bude mít na starosti školnice paní Lenka
Cejnková a zázemí školního stravování paní Renáta Pechová. Po čtyřech letech z důvodu
nové organizace školy odchází od nás paní učitelka Petra Pleská, které bych chtěla tímto
poděkovat a popřát mnoho spokojenosti v dalším pracovním i osobním životě. Věřím, že nás
spolupracovnice i děti občas potěší svou návštěvou.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Jaro ve školní družině
Od pátku 10. dubna jsme zahájili letošní pomoc při
migraci skokana hnědého, jako každoroční naše
„Akce žába“. V horní části obce jsme za pomoci
členů obecní „Rychlé roty“ vybudovali zátarasy
z fólie a zakopali kbelíky (pasti), do kterých se žáby
chytají a v průběhu dalších dvou týdnů dvakrát až
třikrát denně přenášejí přes hlavní silnici do malého
rybníčku. Tam se skokan hnědý rozmnožuje. Za první
čtyři dny se podařilo zachránit před projíždějícími
auty deset žabiček. Od úterý 14. dubna bylo možné
v rybníčku spatřit nakladená vajíčka. Akce byla
ukončena ve čtvrtek 30. dubna.

Z dalších akcí školní družiny je to projekt
Recyklohraní, ve kterém jsme se zapojili do
úkolu Světlo, odvezli elektroodpad a vyhlásili do
konce
května
novou
sběrovou
akci.
Připravujeme se na krajské kolo přírodovědné
soutěže Zlatý list, které se uskuteční v Břidličné
11. května. Plníme dobrovolné úkoly – „Tlející
dřevo, Pavučina, Hálky“ – pozorování,
fotodokumentace, nákresy apod. Z tohoto výčtu
našich aktivit je zřejmé, že školní družina není
hlídání dětí, ale jsou to především prospěšné a
zajímavé činnosti s dětmi po vyučování.
Jan Mecner
vychovatel ŠD při ZŠ

Zimní olympiáda základních škol okresu Bruntál
19.3.2015 se žáci základních škol z celého
okresu Bruntál sjeli do lyžařského střediska
Annaberg v Andělské Hoře na Bruntálsku.
Probíhal tady 2. ročník Zimní olympiády v
alpských disciplínách a snowboardingu.
Přihlášeno bylo celkem 167 závodníků
z devíti základních škol, včetně té naší.
Závodilo se v obřím slalomu a slalomu. Naše
škola vyslala 6 závodníků. Protože jsme
škola malotřídní, závodili jsme pouze
v kategorii předžákyně a předžáci. Mezi
startujícími byli i velmi dobří lyžaři, kteří
dosahovali vynikajících časů, ale i průměrní.
Někteří dokonce závodili poprvé, ale šlo
hlavně o to, aby si děti zazávodily, zkusily jízdu v branách a našly se nové lyžařské naděje.
Žákům naší základní školy se na Annabergu velmi líbilo, dokonce nechtěli přestat lyžovat, i
když již začínal závěrečný ceremoniál. Výsledky našich žáků, zajisté díky hodinám TV, které
od začátku ledna do konce března probíhaly na sjezdovkách ve Ski areálu Kopřivná a
instruktorům z lyžařské školy TC Praděd, nebyly vůbec špatné. Umístili se vždy hned za
závodníky, kteří jezdí na lyžích závodně a mají tudíž závodní vybavení. Mluví o tom i 5. místo
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v celkovém pořadí všech základních škol, kde jsme měli nejmenší počet závodníků. Naši
závodníci v obřím slalomu uhájili tato umístění: Dívky: Nela Bruntsvyková (5.třída) 3.místo,
Barbora Holubová (5.třída) 5.místo a Eliška Pospíšilová (5.třída) bohužel těsně před cílem
spadla, ale i tak závod dokončila a neskončila poslední! Chlapci: Radek Ligač (4.třída)
4.místo, Adrian Cejnek (2.třída) 5.místo a Jiří Slavík (3.třída) 7.místo a v kategorii
snowboard 1.místo.
Všem našim žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a pevně věříme, že se příští rok
opět úspěšně zúčastníme.
Mgr. Alena Danihelková, učitelka TV

Školní lyžařský výcvik SKI AREÁL KOPŘIVNÁ 2015
Každou středu odpoledne probíhal ve Ski
areálu Kopřivná lyžařský výcvik našich
žáků. Pod vedením Dr. Petra Housera se
instruktoři TC Praděd Malá Morávka
individuálně věnovali začátečníkům a
družstvu pokročilých.
Pokročilé lyžaře trénovala učitelka tělesné
výchovy Mgr. Alena Danihelková. Celkem
se výcviku zúčastnilo 18 žáků.
Přiblížil se konec lyžařské sezony a na
sjezdovce Ski areál Kopřivná lyžovali žáci
čtyř malotřídních škol. Závod v obřím
slalomu, Mistrovství malotřídních škol,
pečlivě nachystali a provedli členové TC
Praděd v pátek 13. března 2015. Závodníci sjeli kopec ve dvou kolech. Mezi jednotlivci se z
Malé Morávky prosadil Adrian Cejnek, který v mladší kategorii získal stříbrnou medaili a
Radek Ligač si ve starší kategorii vybojoval bronz. Oběma byla udělena pochvala ředitelky za
reprezentaci školy. Celkově se naše škola umístila na 2. místě.
Pochvala od dětí, učitelů a rodičů patří členům TC Praděd Malá Morávka za jejich
soustavnou práci a pomoc a jejich instruktorům Honzovi a Radimovi. Mnohokrát děkujeme za
možnost bezplatného lyžováni majitelům SKI AREÁLU KOPŘIVNÁ a všem, kteří se podíleli
na hladkém průběhu lyžování školáků z Malé Morávky - Radka Švarcová, Ondřej Holub,
Tomáš Cejnek.
Třešničkou na dortu se pak stala výzva majitelů SKI AREÁL KOPŘIVNÁ, kteří s očekávanou
bohatou sněhovou nadílkou na Velikonoční pondělí 6. 4. 2015 připravili benefiční lyžování
pro děti. Celý výtěžek z jízdného na Ski Areálu Kopřivná přislíbili věnovat Základní škole v
Malé Morávce.
A svůj slib dodrželi! Na plese vlekařů dne 18. 4. 2015 z rukou Ing. Petra Haase přijala
ředitelka školy dárkový poukaz ve výši 90 000,-- Kč. Velmi si vážíme tohoto ctnostného
jednání, díky kterému dobročinnost kvete také v obci, jako je Malá Morávka.
Mgr. Ivana Glatterová, ředitelka ZŠ

Jaro je čas i úklidu
Jarní příroda láká lidi ven, na výlety za památkami, začaly práce na zahrádkách a je také
třeba pouklízet po zimě. Naši občané již začali s úpravami a úklidem okolí svých rodinných
domů, rovněž tyto práce započaly u objektů chatařů a chalupářů. To si také uvědomili
obyvatelé domu č.p. 6 za bývalou žebříkárnou a domluvili se, že udělají něco pro pořádek
svého prostředí a okolí, aby se jim lépe žilo. A tak v nedávné době zorganizovali pracovní
brigádu. Výsledek jejich společné práce je zlepšení prostředí, kde žijí. I na jiných místech
občané uklízeli nebo budou ještě provádět úpravu svého nejbližšího okolí. Rovněž pracovníci

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 7

veřejně prospěšných prací provádějí úklid a úpravu obecních ploch, chodníku, místních
komunikací apod. Nyní bude záležet, aby obec zůstala i v dalším období nadále upravená a
udržovaná. K tomu můžeme být nápomocni všichni, neboť úroveň a stav životního prostředí
obce bude vždy naší vizitkou. Obecní úřad děkuje občanům, chatařům, chalupářům a všem
ostatním, kteří přispívají ke vzhledu obce a udržování pořádku u svých nemovitostí.

Společenská rubrika
10. květen - Den matek
V neděli 10. května s kytičkou a poděkováním jistě děti nezapomenou
blahopřát své mamince k Svátku matek.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Viktora Neshodu, Malá Morávka 6, který
spatřil tento svět 8. dubna 2015. Přejeme mu hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2015 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Františka Fialová - 71 let, Jaromír Klus, Marie Houdková a Marie Heiderová - 72 let, Jan
Macháček - 74 let, Anna Králová - 77 let, Emilie Skoupilová a Inge Partschová - 79 let,
Bohumil Myška - 92 let.

„Půlkulatá výročí“
Kateřina Barnetová, Petr Vavrla a Ludmila Vavrlová - 55 let, Pavel Chmura
a Lenka Nováková - 65 let, Jarmila Pánková - 75 let, Cyril Fiala - 85 let.

„Kulatá výročí“
Lenka Chvojková a Miloš Vlček - 50 let, Pavel Gajdoš, Evženie Ježková a Ing. Bohumil
Procházka - 60 let, Koloman Lašák - 70 let, Elisabeta Bršťáková - 80 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Rozloučili jsme se
Místní kostel Nejsvětější Trojice byl místem posledního rozloučení s naší
občankou, paní Bohuslavou Helánovou, která zemřela 21. dubna 2015 ve věku
84 let.
Čest její památce.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.
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SPORTOVNÍ AKTUALITY
Lyžařský výcvik v mateřské škole
Tak jako každoročně, i letos v zimním
období uspořádala naše mateřská
škola lyžařský výcvik dětí pro
začínající i mírně pokročilé lyžaře. Za
letošního příznivého počasí děti
mohly každou středu v průběhu tří
měsíců vyrazit na svah SKI areálu
Kopřivná pod vedením instruktorů TC
Praděd a učitelek mateřské školy. I
když začátky byly pro některé nováčky
těžké, zvládly nakonec obloučky a
jízdu na kotvě všechny děti velmi
dobře. A tak se u nás za zimu zrodili
tito lyžaři: Rozárka Trojáková,
Sofinka Strouhalová, Alenka Urdová,
Beátka Macková, Gabriel Bedřich, Vojta Mikeska, Šimon a Štěpán Peňázovi, Samuel a
Gabriel Hanákovi, Vojta Onderka, Maxim Pleský, Adámek Danihelka a Radek Šíbl. V druhé
polovině března na závěr výcviku jsme ve spolupráci s TC Praděd uspořádali pro malé lyžaře
závody v obřím slalomu. Bez ohledu na umístění, ale především za píli a vytrvalost ve výcviku
byli všichni závodníci odměněni diplomem, medailí, nějakou tou dobrotou, knihou, dárkem a
sladkým dortíkem, který pro děti připravila paní Miroslava Šíblová.
Děkujeme panu Petru Houserovi a paní Aleně Danihelkové z TC Praděd, paní učitelce Ivaně
Cejnkové a všem instruktorům za jejich trpělivou a záslužnou činnost při výcviku našich dětí.
Rovněž děkujeme vedení SKI areálu Kopřivná za možnost bezplatného využití lyžařských
vleků a sjezdovek. V současné době jsme lyže již odložili k „letnímu spánku“ a můžeme
zavzpomínat na lyžařské zážitky.
Pozn.: výsledky závodu - viz. dále
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Ohlédnutí TC Praděd za zimou
Činnost Tréninkového centra (TC) Praděd Malá Morávka byla v uplynulé lyžařské sezoně
soustředěna na pořádání mnoha závodů, na tréninky svých závodníků a jejich účast na
mistrovských soutěžích a také na pravidelnou výuku lyžování dětí mateřské a základní školy
v Malé Morávce. Členové tohoto sportovního klubu svou nezištnou prací významně přispívají
k propagaci a rozvoji lyžování v našem regionu. Tuto aktivní činnost plně oceňujeme.
Z hodnotící zprávy PaedDr. Petra Housera uvádíme:
V průběhu zimní sezony TC Praděd uspořádal tři veřejně přístupné závody, dva územní
klasifikační závody žactva, dva závody FIS - Český pohár, Mistrovství malotřídních škol
okresu Bruntál, Přebor místní mateřské školy a Memoriál Mathiase Zdarského. Na těchto
třinácti závodech ve slalomu a obřím slalomu byla účast 982 startujících.
Po dobu lyžařské sezony zajistili účast svých závodníků na akcích: přípravka a předžactvo 8 závodů, dospělí - 14 mezinárodních závodů FIS, masters - 5 závodů. Nejlepší závodníci TC
Praděd, kterým blahopřejeme s přáním dalších úspěchů: kat. přípravka a předžactvo Gabriela Horáčková (26. místo v seriálu Madeja z 59 účastníků), žactvo - Veronika Stuchlová
(10. místo Mistrovství Moravy ve slalomu), junioři - David Bolek (13. místo Mistrovství ČR ve
slalomu), dospělí - Petra Houserová (22. místo Mistrovství ČR ve slalomu), kat. masters 30
let a starší - Martina Brachtlová (1.místo Mistrovství Moravy a Slezska ve slalomu) a Petr
Bačík (1. místo v seriálu Moravskoslezský pohár).
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Posledními závody jsme se rozloučili se zimní sezonou
Koncem března, s výjimkou vrcholové části Pradědu, skončila převážně v místních areálech
zimní lyžařská sezona. Aprílová sněhová nadílka však o několik dní prodloužila provoz
v některých areálech. Přírodního sněhu příliš v zimě nenapadlo, ale díky technologie umělého
zasněžování svahů si milovníci lyžování přes tři měsíce užívali tohoto sportu.
Již tradičně na závěr sezony se v obci pořádají závody, zejména pro děti i dospělé v obřím
slalomu. I letos převážně v druhé polovině března závodily děti naší mateřské školy, žáci
základní školy soupeřili v okresní soutěži malotřídních škol a sezonu zakončila akce
„Mistrovství Malé Morávky“. Na uspořádání těchto závodů se podílely naše školy, technické
záležitosti kvalitně zabezpečovalo Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka. Zásluhou
členů tohoto sportovního klubu měly všechny závody velmi dobrou úroveň. Děkujeme
PaedDr. Petru Houserovi, Mgr. Martině Brachtlové, Mgr. Aleně Danihelkové a manželům
Mendrokovým za jejich obětavou práci, a to nejen při těchto závodech, ale i za činnost,
kterou přispívají k rozvoji lyžování u naší nejmladší generace. Děkujeme rovněž vedení
lyžařských areálů Kopřivná a Myšák za bezplatné využívání těchto středisek pro
lyžařský výcvik dětí a konání závodů. Vítězům těchto závodů, kteří za své
výkony obdrželi diplomy, medaile, poháry a věcné odměny, blahopřejeme.
Mistrovství malotřídních škol okresu Bruntál v obřím slalomu
SKI areál Kopřivná - 13. března 2015
Účast základních škol: Dolní Moravice, Karlova Studánka, Malá Morávka, Rudná pod Prad.
Kategorie 1. a 2. třída - 12 startujících:
1. Zvědělík Vojtěch - 23,64 vt. - K. Studánka
2. Cejnek Adrian - 25,32 - M. Morávka
3. Putnerová Kateřina - 29,32 - K. Studánka
Kategorie 3. až 5. třída - 22 startujících:
1. Zvědělík Ondřej - 21,30 - K. Studánka
2. Putner Jan - 24,29 - K. Studánka
3. Ligač Radek - 24,57 - M. Morávka

4. Bulava Petr - 30,42 - M. Morávka
5. Holub Lukáš - 31,51 - M. Morávka
6. Švarc Marek - 31,95 - M. Morávka
4. Zapletal Patrik - 24,64 - M.Morávka
5. Šmach Tomáš - 25,22 - K. Studánka
6. Dulovec Pavel - 26,16 - K. Studánka

Pořadí škol: 1. Karlova Studánka, 2. Malá Morávka, 3. Dolní Moravice, 4. Rudná pod Prad.

Přebor Mateřské školy Malá Morávka v obřím slalomu
SKI areál Kopřivná - 18. března 2015
Kategorie chlapci - 9 startujících:
5. Pleský Maxim - 22,89
1. Mikeska Vojtěch - 17,92 vt. 3. Peňáz Šimon - 18,42
2. Šíbl Radek - 18,32
4. Hanák Gabriel - 21,82 6. Peňáz Štěpán - 26,23
Další umístění: 7. Gabriel Bedřich, 8. Danihelka Adam, 9. Hanák Samuel.
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Kategorie dívky - 2 startující:
1. Strouhalová Sofie - 18,70

2. Macková Beáta - 25,22

Kategorie závodníci - 3 startující:
1. Danihelka Daniel - 13,26 2. Urdová Alena - 18,48 3. Jandák Jakub - 19,09
Mistrovství Malé Morávky v obřím slalomu - 41 startujících
SKI areál Myšák - 22. března 2015
Kategorie dívky 2003 a mladší - 7 startujících:
1. Lukešová Julie - Rýmařov - 20,64
2. Brunstvyková Nela - Malá Morávka - 20,82
3. Kučerová Marie - Staré Město - 21,52 4. Soviárová Sabina - 24,86
Kategorie chlapci 2003 a mladší - 9 startujících:
1. Kožíšek Šimon - Malá Morávka - 16,64 2. Babiš Vojta - Hlučín - 17,33
3. Ligač Radek - Malá Morávka - 18,09 4. Cejnek Adam - Malá Morávka - 18,30
Další umístění: 5. Danihelka Daniel - Malá Morávka, 6. Bednář Pavel - Dlouhá Loučka
Kategorie žactvo 2002 - 1999 - 3 startující
1. Kučera Antonín - Staré Město - 16,90, 2. Bednářová, 3. Horáková - obě Dlouhá Loučka
Kategorie muži 1998 a starší - 14 startujících:
1. Cejnek Tomáš - Malá Morávka - 14,92 2. Lukeš Radek - Rýmařov - 15,51
3. Cejnek Kamil - 15,61,
4. Kožíšek Jiří - 16,26,
5. Lukeš Jaroslav - 16,72,
6. Haničák Martin - 16,89 - všichni Malá Morávka
Kategorie ženy 1998 a starší - 8 startujících:
1. Danihelková Alena - Malá Morávka - 16,70 2. Soviárová Jitka - 18,45
3. Babišová Kateřina - Hlučín - 18,47,
4. Lukešová Ivana - 19,25,
5. Kožíšková Andrea - 20,08,
6. Cejnková Ivana - 20,26 - všechny Malá Morávka
Titul „Mistr Malé Morávky“ pro rok 2015 podle kategorií z místních závodníků získali:
Nela Brunstvyková - Šimon Kožíšek - Alena Danihelková - Tomáš Cejnek.

Začalo fotbalové jaro
Zimní fotbalová přestávka je za námi. První kolo začínající sezony bylo ještě pro zasněžený
terén hřiště odloženo, ale od 11. dubna se sezona už
rozjela naplno. Vstup do jarní části fotbalových soutěží
se mužům FC Kovárna Malá Morávka hrajícím ve III.
třídě, skupině B příliš nevydařil. Na hřišti soupeře
v Ryžovišti prohráli vysoko 1:5. V dalším utkání na
domácí půdě za slunečného počasí a v závěru se
sněhovou vánicí po dobrém výkonu naše mužstvo
zvítězilo nad Dětřichovem v poměru 5:0. Třetí utkání se
hrálo v Moravskoslezském Kočově a naši fotbalisté
podlehli svému soupeři 2:4. V dalším utkání si po
dobrém výkonu naši fotbalisté zastříleli a deklasovali
celek ze Dvorců 6:1. Vynikající výkon podal brankář
Kuba Krejčí. Mužstvo má před sebou ještě 7 zápasů.
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Mladí fotbalisté starší přípravka, která v tabulce
okresního přeboru se šestnácti celky na počátku soutěže
aspiruje na pěkném 6. místě, zahájila sezonu vítězstvím
s týmem Chomýže v poměru 10:0. Druhé utkání pro
zasněžený terén domácího hřiště se nehrálo. Další
zápasy sehráli naši mladí fotbalisté v týmy Juventus
Bruntál. S družstvem „B“ tohoto klubu hráli nerozhodně
3:3 a s celkem „A“ prohráli 4:8. Vyrovnané utkání naši
benjamínci sehráli s Městem Albrechticemi. Po
neproměněných šancích zápas prohráli těsně 4:5. Do
konce soutěže zbývá ještě sehrát 11 zápasů.
Údaje v článku jsou k 02.05.2015

Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži - III. třída, skupina B

Starší přípravka - okresní přebor

So 16.5. - 17:00 - Široká Niva
So 6.6. - 17:00 - Milotice
So 13.6. - 17:00 - Velká Štáhle

So 16.5. - 10:00 - Břidličná B
So 23.5. - 10:00 - Slavoj Ol. B Bruntál
So 6.6. - 10:00 - Slavoj Ol. A Bruntál
St 10.6. - 17:00 - Zátor
So 13.6. - 10:00 - Břidličná A
VENKU

So 9.5. - 16:30 - Lomnice
So 30.5. - 17:00 - Razová
So 20.6. - 17:00 - Leskovec

So 9.5. - 13:15 - Stará Ves
St 27.5. - 17:00 - Rýmařov
Ne 31.5. - 10:00 - Vrbno pod Pradědem
So 20.6. - 10:00 - FK Krnov

ZAUJALO NÁS
Železník poctěn cenou in memoriam
Legendární kůň Železník, který si užíval slávy i odpočinku v dostihových stájích ve Světlé
Hoře a v Malé Morávce, se dočkal po své smrti zaslouženého ocenění. V anketě hlasování
časopisu Jezdectví získal po více než deseti letech od úmrtí titul „NEJ kůň české dostihové
historie“. Na slavnostním galavečeru Koně na Žofíně v Praze (28.2.) cenu převzali majitel
koně Ing. František Novák z Malé Morávky spolu s populárním žokejem Josefem Váňou.
K tomuto významnému ocenění blahopřejeme.
Pokud navštívíte moráveckou Dostihovou stáj Srubovka,
tak v areálu vám neunikne pozornosti malý kamenný
pomníček s nápisem „Železník - kůň století“ s daty
narození a úmrtí, který tu na jeho památku instalovali
bratři František a Antonín Novákovi. A od nich jsme
získali další informace o tomto fenoménu překážkových
dostihů v osmdesátých letech minulého století.
Psát o bratrech Novákových a o jejich celoživotní lásce
k chovu koní a zejména dostihovému sportu, je jako známý
příměr o nošení dříví do lesa. Dlouholetá a poctivá práce v tomto oboru jim přinesla mnoho
starostí, ale i radostných okamžiků. Zvláště pak v době kariéry koně Železníka. Tento dnes již
legendární kůň se narodil v roce 1978 ve slovenském Šamorínu a jako tříletého ho odkoupila
ze Slavkova u Brna dostihová stáj Jantar ve Světlé Hoře. V počátcích ho trénoval František
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Novák a jeho bratr Antonín s ním absolvoval poprvé Velkou pardubickou v roce 1985. Po
několika dalších dostizích a zejména pro zranění ho v sedle vystřídal Josef Váňa. Následovalo
období, kdy po téměř sedm sezón byli nejlepší v překážkových dostizích v České republice.
Jako jediný tento anglický plnokrevník zvítězil čtyřikrát ve Velké pardubické a tento rekord
nebyl dosud překonán. Třikrát ji za sebou vyhrál v letech 1987 až 1989 a počtvrté v roce
1991. Naposledy tato dvojice startovala na tomto překážkovém dostihu v roce 1992.
V kvalifikaci na tento závod přesvědčili laickou i odbornou veřejnost o ambici na vítězství
páté. Došlo však k události, kterou Velká pardubická dosud nezažila. Skupina anarchistů tzv.
„ochránců zvířat“ během závodu vběhla na dráhu dostihu, ovlivnila jeho průběh a zejména
náběh koní na nejobávanější překážku velký Taxisův příkop. Došlo ke kolizi koní a mnoha
pádům. Před Železníkem upadl kůň a v jeho těsném závěsu po nárazu následoval i jeho pád.
V tomto roce 1992 byl vyhlášen „Koněm století“, ale byl to pro něj rok osudový. Při jedné
vyjížďce si zlomil korunkovou kost na noze, což znemožnilo pokračování jeho závodnické
kariéry, ve které absolvoval celkem osmapadesát dostihů, z nichž třicet vyhrál. Po ukončení
závodní činnosti však Železníkova popularita nezapadla. Do roku 2004 si téměř do 27 let
svého života užíval „invalidního důchodu“ v péči Novákových na Srubovce v Malé Morávce.
Jako koňská celebrita byl velmi často navštěvován a obdivován jako turistická atrakce.
Pocta udělená slavnému Železníkovi tak uzavřela jeho životní dráhu i slávu těch, kteří ho
ošetřovali, trénovali a sedlali. Titul „Nejlepší kůň české dostihové historie“ je i pro naši obec
ctí, jelikož zde přes deset let žil Železník - legendární šampion.

Foto: Železníkův pomníček na Srubovce

Ceny převzali Ing. František Novák a Josef Váňa

Místní akce
Utopením Morany jsme vítali jaro
Příchod jara naši předkové od pradávna uctívali starověkým náboženským obřadem. Stačí si
jen připomenout svěcení jara, otvírání studánek nebo vynášení Smrtky z vesnice. Dnes je
známe především jako tradici, která se nám zachovala v podobě lidového zvyku vynášení a
utopení Morany. Ta vždy v minulosti symbolizovala zimu, nemoci, smrt a všechno, co by
mohlo člověku škodit. Proto také podle tradice s končící zimou musela být zničena a vhozena
do řeky. Z dávné doby se traduje, že tento akt byl doprovázen zpěvem „Smrt nesem ze vsi,
nové jaro do vsi!“. V naší obci má tento starý slovanský zvyk vybudovanou trvalou tradici, o
čemž svědčí letošní konání akce již podvacáté.
Loučení se zimou a vítání jara - symbolu života, jsme si opět po roce připomněli za
slunečného počasí odpoledne 15. dubna na zahradě mateřské školy. O program malé
slavnosti se postaraly se svými pedagogy děti našich škol. „Ať je zima pryč, vezmeme na ni
bič...“ - tak a podobně příznivými říkankami a písničkami se děti mateřské školy loučily se
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zimou a vítaly nadcházející jaro. Doprovodily je i líbivé melodie v podání skupinky žáků
základní školy na zobcových flétnách. Jejich vystoupení „přihlížela“ také vystrojená slaměná
figurína Morana, kterou čekal neblahý osud. Po této kulturní části děti mateřinky rozdávaly
všem přítomným velikonoční kraslice, původně připravené na první termín akce, která se však
z důvodu nepříznivého počasí na Škaredou středu před Velikonocemi nekonala.
Následně početný průvod dětí a jejich rodičů v čele s Moranou zamířil za zvuků
reprodukované hudby obecního rozhlasu na most k řece. Tam se ujal své úlohy starosta obce,
aby za zpěvu školáků hořící Morana skončila v řece Moravici. Jejím utopením byla myšlenka
této lidové legendy naplněna. My přihlížející jsme mohli jen dodat, že zima byla snad
definitivně zažehnána a můžeme se těšit z příchodu očekávaného jara. Pořadatelské mateřské
škole, účinkujícím dětem a jejich učitelkám děkujeme. Fotky z této akce jsou na titulní straně.

DEN ZEMĚ
V pondělí 20. 4. 2015 nás navštívila Mgr. Kristýna Čopjanová z Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky. Seznámila nás s vývojem vodních živočichů a jejich životem v jejich přirozeném
prostředí. Dověděli jsme se mnoho zajímavých informací o žábách, ploštěnkách, mlocích,
jepicích, ale i o vážkách. Moc nás to bavilo. Jsme zase o kousek chytřejší!
Ve středu 22. 4. 2015 u příležitosti Dne Země vysázeli v aleji žáci Základní školy Malá
Morávka za vydatné pomoci žáků Základní školy Dolní Moravice a občanů Malé Morávky
jírovce maďaly a habry obecné pod vedením pana Dušana Duhonského z CHKO Jeseníky.
Tentýž den nás také navštívil absolvent ZŠ Malá Morávka Filip Varga. Podělil se s námi o své
zážitky a fotografie z cest. Byl v Kanadě, na Aljašce, v Japonsku i na Islandu. Příroda ukázala
své. Nejvíce nás však zaujala svoboda volně pobíhajících zvířat. Filipovo vypravování bylo
velmi poutavé a inspirující.
Žákyně ZŠ: Nela Bruntsvyková, Eliška Pospíšilová, Barbora Holubová

O zábavu a zážitky bude postaráno
V nejbližších měsících se v Malé Morávce uskuteční pestrá nabídka akcí, které v tomto jarním
a letním období obohatí kulturní a společenský život občanů, chatařů, chalupářů i
návštěvníků obce.
Již 1. května jsme mohli
v Karlově pod Pradědem
prožít každoroční recesní
oslavu 1. máje, na kterou
vždy přicestují návštěvníci
i ze vzdálených míst.
Stavění májky v obecním
parku, která zde byla
vztyčena 2. května, je
dlouholetá tradice našich
dobrovolných hasičů. Téhož dne odpoledne (2.5.)
příznivci sborového zpěvu měli příležitost navštívit
koncert Pěveckého sboru Šternberk, který zajistilo
Muzeum Kapličkový vrch. Našim maminkám budou
děti přát a potěší je svým programem při příležitosti
jejich svátku Dne matek na besídkách v základní
škole - 8. května a v mateřské škole - 13. května.
K oslavě vody, jako zdroje veškerého života, se
vydáme 29. května v průvodu od základní školy do
horní části obce, abychom v programu dětí našich
škol „otevřeli“ lesní studánku u Bělokamenného
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potoka. A téhož dne ve večerních hodinách se vypravíme na akci „Noc kostelů“, která nám
mimo jiné nabídne prohlédnout si běžně nepřístupné prostory místního kostela Nejsvětější
Trojice. V sobotu 30. května můžete navštívit dopoledne nově zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici a odpoledne v místním parku naše děti prožijí svůj Den dětí plný zábavy a různých
soutěží. Do programu přispějí místní hasiči a nebude chybět kácení májky. V neděli 31.
května se můžeme vydat na slavnostní pouť s bohoslužbou v místním kostele. Na hojně
navštěvované Keltské slavnosti v Karlově pod Pradědem pořádané 20. června, účastníky jistě
potěší hudební skupiny, dobová tržnice, ukázky lidových řemesel, různé soutěže a atrakce.
Děti předškolního věku se rozloučí se svou mateřskou školou na „promoci“ 24. června a po
dalším programu v ní stráví i noc. Základní škola se rozloučí se svými žáky a školním rokem
na slavnosti „Ahoj školo!“ dne 26. června. Příznivci volejbalu budou na víceúčelovém hřišti
27. června soupeřit o umístění v turnaji „Výron CUP“.
Ani léto nebude chudší na zábavu, výstavy a různé oslavy. Muzeum Kapličkový vrch
připravuje dvě výstavy v Schindlerově stodole. Ta první v červenci bude u příležitosti 20.
výročí založení muzea prezentovat své sbírky a v srpnu výstava originálních ulit jesenických
plžů. Karlovský maraton na tábořišti s celodenním programem různých závodů, soutěží a
ochutnávkou kotlíkových gulášů se uskuteční 18. července v režii TC Praděd. Zábavný
program si nenecháme ujít na již tradiční oslavě Dne obce 1. srpna. Následně ve dnech 15. a
16. srpna se uskuteční oblíbené Borůvkové hody. Dobrovolní hasiči opět po roce 15. srpna
prověří své schopnosti v soutěži družstev „Memoriál Jiřího Hudáka“ a 22. srpna proběhne
závod horských kol MTB maraton TC Praděd. Poslední srpnovou sobotu se tradičně setkají
na srazu spolužáci bývalé školy v Karlově pod Pradědem. O letních prázdninách se rovněž
můžeme těšit na zábavné a atraktivní akce, které připraví některé SKI areály.
Bližší informace o akcích budou zveřejněny na plakátech. Buďte všichni vítáni a užijte si
veselí a zábavy na akcích, které v následujícím období nabízíme.

POZVÁNKA
Studenti Univerzity třetího věku ve spolupráci s Městským
úřadem a Střediskem volného času v Bruntále a Rádiem ČAS
pořádají v pátek 15. května 2015 na náměstí Míru od 14:00 hodin
KLOBOUKOVÝ MAJÁLES.
V rámci bohatého programu vystoupí kapela „DONAHA“, zazpívá dětský sbor, zahraje
kapela „MELODIK z Jedlí“. V doprovodném programu návštěvníci mohou sledovat
např. „Oddávání zamilovaných“, zúčastnit se šachového turnaje nebo slyšet Rádio
ČAS a jeho moderátory. Dále zde bude „Břízka přání“ apod.
A co je pro návštěvníky důležité, aby na akci do Bruntálu přišli v klobouku.
Pořadatelé srdečně zvou a těší se na návštěvu studentů i veřejnosti z Malé Morávky.
Navštívit expozici historie dobývání a kutání nerostných surovin na
Jesenicku, prohlédnout si vystavené minerály, horniny, důlní techniku,
mapy nebo zhlédnout film o dobývání zlata - to vše nabízí SKANZEN
JESENICKA, který má otevřeno každý pátek a sobotu od 10:00 do 17:00
hodin a nachází se v horní části hotelu Avalanche v Dolní Moravici.

Přeshraniční spolupráce
pobyt dětí v polské Kobylnici o letních prázdninách 2015
V letošním roce opět proběhne pobyt dětí z Malé Morávky v Polsku, konkrétně v naší
partnerské obci Kobylnica, který bude podpořen dotačními prostředky v rámci přeshraniční
spolupráce.
Jedná se o již tradiční projekt "Multi-Culty divadelní festival 2015", který má za účel setkání
mladých lidí ze čtyř zemí: Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko a bude probíhat
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od 14. do 18. července 2015 ve městě Kobylnica na severu Polska (cca 650 km). Projektu se z
Malé Morávky zúčastní skupina maximálně 20-ti dětí ve věku 9 až 17 let. Na dobu pobytu je
pro děti připraven i bohatý doprovodný program s výlety k moři a do okolí.
Odjezd z Malé Morávka bude v úterý 14.7.2015 v 9:00 hodin od restaurace U Kovárny, kde
děti přistoupí do autobusu, který již bude z poloviny obsazen dětmi ze slovenské obce
Tvrdošín. Návrat dětí z
Kobylnice je plánován na
18.7.2015
okolo
18-té
hodiny.
Děti musí mít sebou platný cestovní pas, kartičku pojištěnce a sjednáno pojištění pro cestu do
zahraničí od 14.7. - 18.7.2015 (tyto doklady budou kontrolovány před odjezdem z Malé
Morávky). Náklady na stravu a ubytování jsou hrazeny z dotačních prostředků, děti musí mít
pouze stravu na cestu tam. Náklady na dopravu budou placeny z rozpočtu obce. V případě, že
máte zájem o účast Vašeho dítěte na tomto projektu, informujte o tom co možná nejdříve
starostu obce, pro organizační zajištění akce.
Ondřej Holub

Policejní zápisník
Recepční si půjčil auto hosta a naboural
38letý pracovník recepce hotelu v Malé Morávce je podezřelý z toho, že si bez vědomí
majitele půjčil jeho auto a havaroval s ním. V pátek 13. února si host hotelu uložil klíče od
vozu v recepci. Recepční si klíče bez jeho vědomí půjčil a odjel s jeho autem do Rýmařova. Na
benzínové čerpací stanici vozidlo naboural a pak ho odstavil zpět na parkoviště u hotelu.
Klíče vrátil poškozenému až následující den prostřednictvím taxislužby. Způsobená škoda na
vozidle činí 43 tisíc korun.
Do hotelu šel pro peníze
Rýmařovští policisté intenzívně pátrali po pachateli, který v pondělí 23. února ráno vnikl
násilím přes okno do jednoho z hotelů v Malé Morávce. Dostal se do kanceláře a odcizil
pokladny s hotovostí ve výši 60 tisíc korun.
Zdroj: PČR (Rýmařovský horizont)

Hlas veřejnosti
Vážený pane starosto, vážení spoluobčané.
Při návštěvě veřejné schůze zastupitelstva dne 20.4.2015 jsem nabyl přesvědčení, že základní
pracovní náplní schůze byl prodej pozemků a jak stížit matkám předání dětí do školky. A
přitom stačilo jen trochu předvídavosti a dobré vůle a vše mohlo být zdárně vyřešeno.
A protože diskuze byla časově limitována a rychle ukončena, nebyly mi zodpovězeny základní
otázky, které jistě budou zajímat i ostatní občany žijící nad Rychtou a v Karlově.
Když se postavil chodník na chodníku, kdy bude pokračovat dál se stavbou od Rychty na horní
konec Malé Morávky a do Karlova. Proto se ptám a chci znát základní údaje: kdy se začne se
stavbou chodníku, zda se počítá se stavbou kanalizace, vody a plynu? Také by mě zajímala
celková délka stavby. V jaké fázi je projektová dokumentace, předběžný odhad a rozpočet
nákladů a kolik bude možno čerpat z EU pro obnovu venkova?
Dál mě zajímá, jak bude do budoucna řešen lékař v obci. V minulosti obec měla svého
dětského, ženského, obvodního a zubního lékaře a dnes musíme dojíždět do Rýmařova.
Považoval bych za rozumné, kdyby obec využila rezervní plochu v územním plánu obce a to
pod Rychtou a vybudovala tam velký obecní dům, kde by kromě kanceláří obce měla být i
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zasedací místnost pro veřejnost, obvodní lékař, prostory pro služby jako je kadeřnice, klub
důchodců, byt pro domovníka a také nějaké nízkopodlažní byty pro důchodce s pečovatelskou
službou.
Nejsem sám, koho tyto věci zajímají, a proto prosím o zveřejnění mého článku a Vaši odpověď
v Moráveckém zpravodaji v plném znění.
Za povzbuzující odpověď předem děkuji a chci věřit, že stavební práce na několik let neskončí
u Rychty.
Vladimír Král

Reakce starosty obce
Vážení spoluobčané, pane pisateli,
v návaznosti na dotazy vznesené v předchozím článku pana Vladimíra Krále si Vás dovoluji
informovat o aktuálním stavu dotazovaných investičních projektů obce.
- Stavební povolení na chodník do Karlova je vázáno na vyřešení vlastnického práva u
dvou soukromých pozemků, do kterých chodník zasahuje. V obou případech jsme již
s majiteli dohodnuti. Vydání stavebního povolení očekáváme v měsíci červenci 2015.
Podle finančních možností obce chceme realizovat alespoň část tohoto chodníku ještě
v roce 2015. Předpokládané náklady na 2,8 km chodníku jsou 15 mil. Kč.
- Chodník na horní část Malé Morávky je ve fázi přípravy projektové dokumentace.
V současné době probíhá geometrické zaměření průběhu komunikace pro určení trasy
chodníku.
- Kanalizace a vodovod mají platná stavební povolení. Náklady na stavbu vodovodu
jsou cca 20 mil. Kč. Náklady na dobudování kanalizace v celé obci dle stavebního
povolení jsou cca 60 mil. Kč. Při takových nákladech jsou tyto akce naprosto závislé
na získání dotačních prostředků. Na tyto akce se pokusíme zajistit dotace z nově
vznikajících dotačních programů EU pro roky 2014-2020.
- Na stavbu plynovodu nelze zajistit dotaci (není to obnovitelný zdroj energie). RWE o
stavbě neuvažuje, ale v případě, že stavbu zrealizuje za své prostředky obec, tak RWE
nabízí odkup této infrastruktury za 50% odhadní ceny.
- Lékař v obci a řešení dostupnosti lékařské péče je již vysvětleno poměrně obsáhlým
článkem ve Zpravodaji č. 6/2012, který je k dispozici na www.malamoravka.cz.
- Investice do „velkého obecního domu“ v lokalitě pod Rychtou je jistě věcí názoru,
zastupitelstvo v současné době v této lokalitě řeší stavbu bezbariérového domu pro
seniory.
Ondřej Holub

Obecní úřad v Malé Morávce je vydavatelem Moráveckého zpravodaje. Z tohoto titulu
přijímá příspěvky čtenářů ke zveřejnění, ale nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými
v příspěvcích dopisovatelů. Vyhrazuje si také právo úpravy textů, aniž by změnil jejich
obsahovou stránku a případně právo nezveřejnit všechny došlé příspěvky.

Zpravodaj vychází 07.05.2015. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 26.06.2015.

