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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 15. února 2016 obecní zastupitelstvo
provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a podle
schváleného programu projednalo záležitosti obce a k nim přijalo
příslušná opatření a usnesení.
V úvodu zasedání složila slib zastupitelky obce paní Irena Neoralová. Mandát zastupitelky
obce jí vznikl dne 12.01.2016 po odstoupení zastupitelky paní Zdeňky Markové. Za výkon
funkce zastupitelky a členky finančního výboru se stanovuje od 01.02.2016 měsíční odměna ve
výši 1 030 korun.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedené rekonstrukci kotelny
v základní škole a pověřilo ho k provedení rozpočtového opatření pro úhradu nákladů této
rekonstrukce v celkové částce 226 716 korun.
Obecní zastupitelstvo dále schválilo:
·
·

·

·
·
·

·

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 14 074 235 Kč z rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti Moravskoslezsko na projekt „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Malé
Morávce“. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Prodej části parcely č. 960/2 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou parcelu č.
960/8 o výměře 371 m2 (horní část obce). Cena 200 Kč/m2. Celková prodejní cena činí
74 200 Kč. Náklady na převod pozemku hradí kupující: UHS JAKOS, a.s., Moravníky
1392, Uherské Hradiště.
Prodej části pozemku parcely č. 363/4 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou
parcelu č. 363/6 o výměře 516 m2 (lokalita za Schindlerovou stodolou). Cena 200 Kč/m2.
Celková prodejní cena činí 103 200 Kč. Náklady na převod pozemku hradí kupující:
Ing. Rudolf Jedlička, Za humny 245, Rozdrojovice.
Zřízení věcného břemene práva vstupu a vjezdu na část pozemku parc. č. 1531 v k.ú. Malá
Morávka. Úhrada za zřízení věcného břemene činí 2 000 Kč + DPH. Náklady spojené se
zápisem břemene hradí oprávněný: Ing. Rudolf Jedlička, Za humny 245, Rozdrojovice.
Smlouvu o právu umístit stavbu kanalizační přípojky na parcele stavební č. 124/1 v k.ú.
Malá Morávka pro objekt č.p. 63 (u mostu na Karlov). Žadatelé: Mgr. Igor Hornišer, Na
Loučkách 2340/2, Přerov a PaedDr. Eva Stryková, Kainarova 284/5, Přerov.
Odkup pozemků parc. č. 490/2 o výměře 577 m2 a parc. č. 471/2 o výměře 322 m2 v k.ú.
Malá Morávka (u domu č.p.6) do majetku obce. Cena 50 Kč/m2, kupní cena celkem
44 950 korun. Vlastník pozemku: Ivo Konečný, Ludvíkov. Náklady na převod hradí
kupující - obec Malá Morávka.
Ceny palivového dříví vyrobeného na odvozním místě (cena za m3/Kč s DPH):
- jehličnaté (smrk, jedle, borovice, modřín): 575 Kč
- listnaté tvrdé (buk, javor, jasan): 978 Kč
- listnaté tvrdé (bříza, olše): 748 Kč; listnaté ostatní: 575 Kč
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Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu přípojky k nízkému napětí (dům č.p. 107 - manželé Ondřej a Jana
Holubovi). Oprávněný ze smlouvy je ČEZ Distribuce, a.s. Stavba přípojky se dotkne
pozemků parc. č. 313/2 a 1446/1 v k.ú. Malá Morávka, které jsou majetkem obce.
Prodloužení splatnosti smlouvy o půjčce z roku 2014 mezi Obcí Malá Morávka a
SPS- STAS, s.r.o. Malá Morávka do termínu 31.05.2016. Ostatní ustanovení smlouvy o
půjčce zůstávají beze změn.

Obec bude hospodařit s dvaadvaceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém
veřejném zasedání schválilo vyrovnaný rozpočet obce
na rok 2016, který v příjmové a výdajové části
představuje shodnou částku ve výši 22 387 163 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 12,7
mil. Kč, například daň z přidané hodnoty 4,3 mil. Kč,
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2,03
mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 2,25 mil. Kč, daň z nemovitostí 1 mil. Kč, poplatek za
rekreační pobyt 980 tis. Kč, poplatek za likvidaci komunálního odpadu 450 tis. Kč, poplatek
z ubytovací kapacity 410 tis. Kč, daň z příjmů obce 538 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů 250 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 243 tis. Kč a
další příjmy nižší než sto tisíc korun, jako jsou poplatky správní, za užívání veřejného
prostranství, ze psů, odvod výtěžku z loterií, daň z příjmu fyzických osob z výdělečné činnosti
a další.
Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou 8,13 mil. Kč, z nichž významnými položkami
jsou: bytové hospodářství (služby, nájmy) 3,66 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy (SPS-STAS,
s.r.o.) 2 mil. Kč, komunální služby a územní rozvoj (prodej a pronájem pozemků, příjem
z věcných břemen) 1,01 mil. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 470 tis. Kč, čistírna
odpadních vod a kanalizace 335 tis. Kč, prodej dřeva 300 tis. Kč. Další příjmy v nižších
částkách jsou: cestovní ruch - lyžařské běžecké tratě, pronájem nebytových prostor, činnost
místní správy, příjmy za separovaný odpad a další.
Významnou součástí příjmů obce jsou dotace na rok 2016: veřejně prospěšné práce - 1 mil.
Kč, činnost dobrovolných hasičů 150 tis. Kč, úprava lyžařských běžeckých tratí 281 tis. Kč,
výkon státní správy 129 tis. Kč. Dotace celkem: 1 551 000 korun.
Výdajové položky obce v roce 2016:
Bytové hospodářství 3,052 mil. Kč (plyn, vodné a stočné,
údržba a opravy bytů, elektrická energie, fekální poplatky,
výměna oken u panelového domu č.p. 194), sběr a svoz
komunálního odpadu 1,25 mil. Kč, péče o vzhled obce a
veřejná prostranství 1,57 mil. Kč (mzdy pracovníků
veřejných prospěšných prací, sečení trávy obecních
pozemků a hřbitova a další výdaje), základní škola 858 tis.
Kč (provoz školy), mateřská škola 470 tis. Kč (provoz
školy), místní komunikace 815 tis. Kč (úklid, údržba,
služby, nutné opravy, materiál, pohonné hmoty), čistírna odpadních vod a kanalizace 800 tis.
Kč (elektrická energie, služby, provoz, opravy a údržba), ostatní záležitosti kultury a
sdělovací prostředky 358 tis. Kč (kulturní a společenské akce, Den obce, adventní koncerty,
setkání seniorů, jubilea občanů, blahopřání, dárkové balíčky, zpravodaj, obecní knihovna a
další), sbor dobrovolných hasičů 392 tis. Kč (mzdy hasičů, ochranné pomůcky, materiál,
elektrická energie, plyn, pohonné hmoty, školení), cestovní ruch 600 tis. Kč (lyžařské běžecké
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trasy, slevový systém), celospolečenská funkce lesů 150 tis. Kč, tělocvična 490 tis. Kč
(provozní náklady), zastupitelstvo obce 820 tis. Kč (odměny, sociální a zdravotní pojištění),
činnost místní správy 2,12 mil. Kč (mzdy pracovníků obecního úřadu, odvod zdravotního a
sociálního pojištění, elektřina, vodné, telefon, mobil, cestovné, poštovné, kancelářské potřeby,
vedení účtů, poplatky za KB, pojištění a další provozní náklady), veřejné osvětlení 80 tis. Kč,
podpora sportu a tělovýchovy 260 tis. Kč (příspěvky na činnost tělovýchovné jednoty Kovárna
a Tréninkového centra Praděd, nájem a údržba fotbalového hřiště, různé sportovní akce a
turnaje), nebytové hospodářství 200 tis. Kč (údržba, nákup pozemků, oprava fotbalových
šaten), komunální služby, geometrická zaměření, právní poradenství, konzultace a územní
plánování 350 tis. Kč (územní plán, projekt na chodník do horní části obce a další),
nespecifikovaná rezerva a daň z přidané hodnoty 5,16 mil. (aktuální projekty a potřeby,
bytový fond, částečná úhrada stavby chodníku do Karlova), financování půjčky 2,2 mil. Kč
(stavba tělocvičny a rekonstrukce veřejného osvětlení), provoz veřejné silniční dopravy 220
tis. Kč (dopravní obslužnost a zajištění dopravy občanů k lékaři). Vedle těchto hlavních
výdajových položek jsou z rozpočtu v částkách 20 až 40 tis. Kč financovány pohřebnictví,
ochrana památek, dezinfekce studní a kontrola vody, nájemné nebytových prostor, příspěvek
farnosti a Přátel muzea Kapličkový vrch, tábořiště a členské příspěvky Svazu měst a obcí,
Spolek pro obnovu venkova a Sdružení obcí Rýmařovska.

INFORMACE
Občané podpořili Tříkrálovou sbírku

Po roce opět procházeli naší obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby zpívanou koledou přáli
občanům štěstí a zdraví a přijímali od nich finanční pomoc pro potřebné lidi a prospěšné
sociální a zdravotní účely. Byla to pro občany příležitost otevřít svá srdce pro potřeby lidí,
kteří se ocitli ve složité životní situaci a potřebují naši pomoc.
Letošní Tříkrálová sbírka v naší obci probíhala o druhé lednové sobotě. Čtyři skupinky
koledníků obcházely domácnosti, aby si navzájem všichni nadělili radost. Jedni, kteří darovali
a druzí, kteří přijímali finanční prostředky na pomoc lidem nemocným, se zdravotním a
tělesným postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a sociálně potřebným. Část prostředků
bude určena na humanitární pomoc do zahraničí, ale také na nákup kompenzačních pomůcek
a na další zdravotní projekty. Přátelské přijetí koledníků u části našich občanů se neobešlo
jejich obdarováním různými sladkostmi, jako odměna za jejich obětavou činnost. Potom jako
dáreček koledníci předali na památku tříkrálový cukr a kalendářík. A když odešli, na dveřích
po nich zůstaly posvěcenou křídou napsané iniciály K + B + M + letopočet 2016. Jsou to
písmena z latinské modlitby Christus mansionem benedicat (Kristus ať požehná tomuto
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příbytku). Podle lidové víry se však jedná o zkratky jmen tří králů, i když smysl je stejný, tedy
požehnání domu a jeho obyvatelům.
Díky štědrosti našich občanů se letos v kasičkách Charity nashromáždila částka 11 165 korun
(loni 15 410 Kč). Děkujeme všem našim občanům, kteří se na vybrané částce podíleli a
podpořili tuto humanitární akci.
Rovněž děkujeme organizátorům této
sbírky, Farnosti Malá Morávka - panu
faráři P. Mgr. Marku Žukowskému a
zejména koledníkům, kteří se zasloužili
o její výtěžek. Z naší obce koledovali
Radek Ligač,
Patrik Zapletal,
Kateřina Neoralová, Julie Hulejová,
Martin Macek, Kamila Kubicová,
Hana Drábková, Jaroslav Šmakal a
doprovod dospělých paní Marie
Šulcová a paní Júlie Kalábová.
S koledováním vypomáhaly i děti ze
sousední Dolní Moravice, kterým
rovněž děkujeme.
Na celkové částce vybrané ve Farnosti Malá Morávka se podílely obce:
Andělská Hora
- 8 406 Kč
Dolní Moravice - 18 202 Kč
Světlá Hora - 18 157 Kč
Karlova Studánka - 7 911 Kč
Malá Morávka - 11 165 Kč
Václavov - 13 000 Kč
Rudná pod Prad. - 8 685 Kč
Celkem: 85 526 Kč (v loňském roce 88 137 Kč)
Z vybrané částky zůstává 65% prostředků pro potřeby Charity Odry, pod kterou spadá i naše
obec. Podstatná změna však nastane v souvislosti nově vzniklé charity v Malé Morávce.
Půjčovnu kompenzačních pomůcek ve Světlé Hoře mohou využívat i nadále naši občané. Je
určena zejména seniorům, 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. Ke krátkodobému i dlouhodobému zapůjčení pomůcky za
příznivé měsíční ceny není zapotřebí potvrzení lékaře či jiného doporučení. Tento
poskytovaný servis mnoha lidem pomáhá v jejich nelehké situaci. V případě zájmu půjčovna
zajistí dovoz pomůcky do domu i případnou montáž, například polohovacího lůžka.
Zapůjčované pomůcky: chodítko, invalidní vozík, polohovací postel s elektrickým ovládáním
(včetně matrace, poropropustného potahu a hrazdičky s držákem), nástavce na WC (14 cm),
pokojová WC, sedačky na vanu, oxygenerátory, jídelní stolky. Přehled všech zapůjčovaných
pomůcek naleznete na internetové adrese: www.odry.charita.cz
Kontakt na půjčovnu: Alena Fialová, Světlá Hora 329 (pondělí až pátek do 14:30 hodin),
email: alena.fialova@odry.charita.cz nebo mobil: 731 077 270.

V Malé Morávce vznikla Charita svatého Martina
V našem okrese dosud působily dvě katolické charity, které
mimo vlastní činnost také organizovaly Tříkrálovou sbírku.
Charita Krnov se starala o Krnovsko a Charita Odry o
zbývající část okresu Bruntál. Podle ohlasů veřejnosti jsme
tuto sociální organizaci postrádali v regionu Rýmařovsko.
Tato situace se však od letošního roku změnila. Z iniciativy
Římskokatolické farnosti v Malé Morávce byla zřízena nová
organizace, která dostala název Charita svatého Martina,
což je pro naši obec událost mimořádného významu. Netradiční zahájení činnosti charity
proběhlo ve čtvrtek 11. února 2016 v kostele Nejsvětější Trojice. Mši svatou tu sloužil
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prezident Diecézní charity ostravskoopavské Jan Larisch a místní duchovní
správce Marek Žukowski za novou tuto
charitu, její pracovníky i klienty.
Program pak pokračoval v tělocvičně
základní školy za hojné účasti
významných hostů, zástupců měst a
obcí i občanů. Význam této akce také
podpořila svou účastí ministryně práce
a sociálních věcí vlády ČR Michaela
Marksová, která zahájila činnost této
charity. V úvodní části slavnostního
ustavení nové charity vystoupila
hudební skupinka žáků místní základní
školy pod vedením pana učitele Mecnera. Pak následovala řada vystoupení řečníků, kteří ve
svých projevech poukázali na významnou a prospěšnou činnost katolické charity, která
poskytuje pomoc potřebným lidem a zabezpečuje nezbytné sociální i zdravotní služby. Ředitel
Diecézní charity ostravsko-opavské
Lukáš Curylo uvedl: „Jsme sociální
organizace, která pomáhá, a také
lidem dáváme materiální pomoc a
dotyk lidského srdce. Pomáhejme
člověku žít důstojný život“.
Poslanec Parlamentu ČR Ladislav
Velebný k této významné události
sdělil: „Jsem rád za to, že jsem
projekt mohl podpořit a zaštítit. Vážím
si
práce
všech
v sociálních
organizacích, kteří se věnují našim
občanům. Je to velmi důležité pro ty,
kteří to potřebují. Nejen na
Rýmařovsku je charita opravdu
potřebná“.
Ředitelkou Charity svatého Martina v Malé Morávce byla jmenována Mgr. Eva Macková.
O činnosti této organizace budeme informovat v dalších číslech této tiskoviny.

Úspěšná činnost našich hasičů
Ohlédnutí za svou činností v roce 2015 projednali členové Sboru
dobrovolných hasičů Obce Malá Morávka na své výroční schůzi
konané 9. ledna v zasedací místnosti v nedávno zrekonstruované
hasičské zbrojnici. Realizací této investiční akce obec vytvořila pro
naše hasiče dobré zázemí a podmínky pro jejich činnost, což také
zaznělo v přátelské debatě při hodnocení za uplynulý rok. Se svou
prací a činností naši hasiči mohou být spokojeni.
Preventivní a především zásahová činnost je nejdůležitější náplní a
posláním hasičů. Zásahová činnost byla téměř rekordní. To plně potvrzuje
nebývalý počet šestnácti zásahových výjezdů, které uskutečnili naši hasiči v minulém roce při
lokalizaci požárů, například v Bruntále (oceněný dopisem starosty tohoto města), v Lomnici,
Břidličné a v dalších místech. V Malé Morávce to byly dva zásahy při požáru auta a porostu.
Dále hasiči provedli osm technických zásahů při odstraňování spadlých stromů, větví,
obtížného hmyzu a jiných případů ohrožení. Mnoho hodin dobrovolné práce vykonali při
ošetřování techniky a úklidu zbrojnice.
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Zásahová jednotka (ZJ) má 11 členů a zajišťovala nepřetržitě po celý rok v týdenních cyklech
vždy čtyřmi členy pohotovost k případným zásahovým výjezdům. Tuto službu vykonávali se
členy jednotky její velitelé Gustav Kaláb, Miloš Pavelka a Vít Pavelka, kteří absolvovali
odborné školení. Technické vybavení sboru se v loňském roce zkvalitnilo dodáním speciálního
požárního automobilu značky MB
Atego CAS 1426, plovoucího čerpadla,
motorové pily a rozbrušovačky.
Požární družstvo na okrskové soutěži
prokázalo
svou
způsobilost
a
akceschopnost v požárním útoku.
Financování hasičského sboru je
záležitostí obce, jako zřizovatele.
Včetně dotace Moravskoslezského
kraje (150 tisíc Kč) budou mít hasiči
v roce 2016 na své výdaje v rozpočtu
celkovou částku 392 tisíc korun.
Hasiči, jako nepostradatelná složka
obce, vedle své hlavní zásahové
činnosti, se podíleli na společenském
životě. Tradiční stavění a kácení májky, podíl na oslavě Dne dětí a soutěž hasičských družstev
„Memoriál Jiřího Hudáka“ (letos po roce bude mít pokračování), patří k jejich celkové
záslužné činnosti. V současné době má sbor 19 členů a uvítá do svých řad další zájemce. To je
jedna z věcí, které se zatím nedaří, aby se zvýšila členská základna, především o mladé
příslušníky sboru. V dalším období bude výbor pracovat v tomto tradičním složení: Gustav
Kaláb - starosta a velitel ZJ, Miloš Pavelka - místostarosta a velitel ZJ, Vít Pavelka - velitel
ZJ, Miroslav Skoupil - technik, Iveta Kalábová - finanční záležitosti sboru.
V závěru jednání výroční schůze starosta obce Ondřej Holub ve svém vystoupení ocenil
dobrou práci našich hasičů a poděkoval jim za úspěšnou zásahovou i veřejnou činnost. Naši
dobrovolní hasiči, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému a svou činnost
vykonávají ve svém volném čase, zasluhují od nás všech poděkování a patřičné uznání. Do
další jejich činnosti jim přejeme mnoho zdaru a úspěchů.

Budoucí školáci u zápisu
Zápis do první třídy je pro šestileté dítě počátečním seznámením se školním prostředím a
krůčkem ke vzdělání, získání profesní kvalifikace a posléze uplatnění se v praktickém životě.
Je to však od základního, středoškolského a případně i vysokoškolského studia dlouhá cesta
vzdělávání po dobu nejméně devíti až osmnácti let. Jak budou příští školáci svůj školní život
prožívat a jak budou úspěšní, bude záležet na mnoha okolnostech. Zejména do značné míry to
ovlivní atmosféra, podmínky a požadavky na dítě v rodině, jeho píle a soustavnost, ale rovněž
samotní vyučující svými příslušnými didaktickými metodami, přístupy a vzájemnou spoluprací
s rodinou.
K zápisu do Základní školy Malá Morávka, který
proběhl 20. ledna, přišly se svými rodiči čtyři děti. Po
vstřícném přijetí zápis probíhal v pohodě a v příjemné
atmosféře. Všechny děti svým všeobecným rozhledem,
dovednostmi a schopnostmi dle svého věku prokázaly
školní zralost. Drobný dárek, který obdržely, byla
odměna za splnění této „zkoušky“. Svůj nemalý podíl
na dobré předškolní přípravě dětí mají učitelky
mateřské školy a samozřejmě i rodiče. A kteří prvňáčci
by měli po prázdninách v naší škole zasednout do
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školních lavic? Jsou to: Radim Vašíček, Jakub Krejčí, Beáta Macková a Leontýna Fréharová.
Přejeme vám šťastné vykročení do školních let a v nich mnoho úspěchů, milé děti!

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Malá Morávka na školní rok 2016/2017 se
koná ve čtvrtek 14. dubna a v pátek 15. dubna 2016 v kanceláři ředitelky
školy od 10:00 do 11:00 hodin.
U zápisu je nutné předložit rodný list dítěte. Rodiče si mohou s dětmi
prohlédnout prostory školky, informovat se o aktivitách, kroužcích a
zaměření Školního vzdělávacího programu a činnostech, které nabízí
naše mateřská škola.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Masopustního veselí si děti užily
Masopust, který začíná po svátku Tří
králů, byl již odedávna pro mládež a
dospělé radostným obdobím pořádání
plesů, tanečních zábav, maškarních
karnevalů, masopustních průvodů a na
vesnicích konáním zabíjaček. Také se
pro něj vžil lidový název fašank a
končil
pochováním
basy
před
Popeleční středou. Pak již začínal
čtyřicetidenní půst před velikonočními
svátky, který dnes už téměř nikoho
neoslovuje. I v současné době se
v mnoha městech a vesnicích konají
v období masopustu různé akce. V naší
obci tradici masopustního veselí a
s tím spojeného průvodu dětských masek započala v loňském roce místní základní škola.
Letošní pečlivě připravená zábavná akce konaná 28. ledna měla oficiální zahájení u obecního
úřadu, kde se shromáždili účastníci maškarního průvodu. Jejich představitelka ve svém
prohlášení všem sdělila, že nastal
v této době pravý čas veselých
radovánek a požádala starostu obce o
svolení masopustní slavnosti. Ten
v kostýmu horala prohlásil, že tuto
mimořádnou a prospěšnou akci vítá a
se vší vážností svého úřadu uděluje
souhlas ke konání průvodu a
masopustní merendy. Poté se účastníci
průvodu vydali k základní škole a
cestou navštívili hosty blízkých
restaurací a několik domů místních
obyvatel, kterým zazpívali. Všude byly
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maškary srdečně přivítány, někde i pohoštěny a obdarovány příspěvkem do pokladničky.
Bujaré a radostné veselí pak nastalo ve vyzdobené tělocvičně. V úvodu dvouhodinového
programu se na slavnostní promenádě představily nápadité a rozmanité masky v podobě
princezen, pohádkových postav, čertíků, kominíků, kuchtíků a různých povolání. Všechny od
pořadatelů byly odměněny dárkovým balíčkem sladkostí a ovoce, díky těmto sponzorům: Obec
Malá Morávka, Potraviny TOMI Malá Morávka, Zelenina MAREKO Šumperk a paní Jana
Holubová z Malé Morávky. V další zábavné části si maškary užívaly různých závodivých her,
soutěží a tanečního skotačení. I dospělí, zejména rodiče, se pobavili pohledem na své šťastné
a dovádivé děti. Pořádající základní škole, která zajistila pro účastníky občerstvení, děkujeme
za uspořádání této masopustní akce pro děti i veřejnost.

Kalendář akcí v Malé Morávce v roce 2016
19.2.
18.3.
19.3.
23.3.
27.3.
22.4.
27.4.
29.4.
29.4.
30.4.
duben
11.5.
12.5.
22.5.
květen
květen
1.6.
4.6.
10.6.
18.6.
18.6.
22.6.
červen
2.7.
9.7. - 20.8.
13.7. - 23.7.
23.7.
6.8.
20. - 21.8.
27.8.
3.9.
17. - 18.9.
21.9.
14.10.
říjen
10.11.
listopad
2.12.

Ples obce (OÚ)
„Sousedství na hranici - Bruntálsko 1938 - 1946“ - beseda (M)
Turnaj ve volejbale (S)
Vítání jara (MŠ, ZŠ)
Velikonoční neděle (F)
Den země (ZŠ)
Ukázka dravců (MŠ, ZŠ)
Čarodějnický rej (MŠ)
Čarodějnická škola (ZŠ)
Stavění máje (H)
Preventivní dopravní akce pro děti (ZŠ)
Den matek (MŠ)
Den matek (ZŠ)
Pouť v kostele Nejsvětější Trojice (F)
Vládce nebes (ZŠ, MŠ)
Otvírání studánek (ZŠ, MŠ)
Lehkoatletický trojboj žáků malotřídních škol (ZŠ)
Den dětí a kácení máje (ZŠ, MŠ, H, OÚ)
Noc kostelů (F)
Keltské dny v Karlově pod Pradědem (S)
Hasičská soutěž družstev „Memoriál Jiřího Hudáka“ (H)
Rozloučení s předškoláky, spaní ve školce (MŠ)
Rozloučení se školním rokem, divadelní představení (ZŠ)
Výron CUP - turnaj ve volejbale (TC)
Plži a mlži Jesenicka - výstava (M)
Farní tábor dětí v Mostech u Jablunkova (F)
Karlovský maraton na tábořišti (TC, OÚ)
Den obce (OÚ, TC, M)
Borůvkové hody (OÚ, TC, P, S, M)
MTB Maraton - závod horských kol (TC)
Krejča CUP - turnaj v nohejbale (TC)
Festival řízků - gastronomická akce (OÚ, P, S, M)
Drakiáda (MŠ, ZŠ, OÚ)
Setkání seniorů obce (OÚ, MŠ, ZŠ)
Svatohubertská mše a slavnost (Mys)
Svatomartinská slavnost (ZŠ, MŠ)
Slavnost slabikáře (ZŠ)
Mikulášská nadílka (ZŠ, MŠ, OÚ)
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16.12.
prosinec
4.12.
11.12.
17.12.
18.12.
30.12.

Vánoční besídka (MŠ)
Vánoční ladění ve škole (ZŠ)
1. adventní koncert v kostele (F, OÚ)
2. adventní koncert v kostele (F, OÚ)
Běh o vánočního kapra a jarmark (ZŠ, MŠ, TC)
3. adventní koncert v kostele (F, OÚ)
Živý betlém u Schindlerovy stodoly (F, M)
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Použité zkratky: obecní úřad (OÚ), základní škola (ZŠ), mateřská škola (MŠ),
TC Praděd (TC), Římskokatolická farnost (F), Sbor dobrovolných hasičů (H), Muzeum
Kapličkový vrch (M), penziony a restaurace (P), soukromníci (S), myslivci (Mys).

Vážení spoluobčané,

Příležitost pro milovníky tance

plesová sezona se chýlí ke konci, ale jelikož čas rychle plyne, je potřeba
myslet na časy budoucí. V hojném počtu jsme se sešli na obecním plese,
který byl příjemným setkáním místních obyvatel, ale také farní ples dostál
své tradice a po všech stránkách byl z mého pohledu profesionálně
připraven a plesová atmosféra z něj čišela na každém kroku.
A jelikož je plesová sezona velmi krátká, přicházím za Vámi s nabídkou si ji
trochu prodloužit. Bude-li dostatečný zájem z řad místních obyvatel, vítaní
jsou rovněž tanečníci z okolních obcí, uspořádáme na podzim 2016 v naší
tělocvičně asi pět tanečních večerů, kde se naučíme, případně oprášíme
základní kroky typických plesových tanců. Taneční večery by se pravděpodobně
konaly některý den v týdnu od 20:00 do 22:00 hodin.
A teď to nejdůležitější. Celým tanečním kurzem by nás provedl velice
příjemný a profesionální taneční mistr pan Libor Sobek se svou
taneční partnerkou. Výuce tanců se věnují již dlouhou řadu
let a mají bohaté zkušenosti i s pořádáním kurzů pro
dospělé. Náš taneční kurz by vyvrcholil začátkem prosince
a zakončen by byl jak jinak, než plesem. Je v řešení, zda by
se oprášily staré tradice a měli bychom tu čest zatančit si
na plese mysliveckém, nebo zahájíme novou tradici
„Zimního či Vánočního plesu“. Ráda bych podotkla, že
smyslem této akce není udělat z nás profesionály, ale mít
možnost se setkat jinde než v restauraci, na lyžích nebo
v obchodě. Především mít příjemný pocit z toho, že nám to
sluší, a že děláme i něco sami pro sebe.
V případě, že Vás tato akce zaujala a rádi byste se tanečních večerů zúčastnili, kontaktujte mě
nezávazně do konce března, ať vím, zdali se touto akcí nadále zabývat. Akce se uskuteční při
minimálním počtu deseti tanečních párů.
Ivana Lukešová, Karlov pod Pradědem 197, Ivana.malanik@seznam.cz; +420 724 360 266
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu
2016 slaví své narozeniny a životní jubilea:
Josef Pleský - 76 let, Jana Myšková - 78 let, Vladimír Král 81 let, Josef Horský - 82 let, Jaroslav Ringl - 83 let,
Drahomíra Ruprechtová - 87 let.

„Půlkulatá výročí“
Jaroslav Debnár - 55 let, Anna Hýbnerová, Ema Ševčíková,
Dana Sedláčková a Libor Bradík - 65 let.

„Kulatá výročí“
Helena Ďásková a Marcela Lašáková - 50 let, Beáta Hartmannová 60 let, Anna Kocourová - 70 let, Ludmila Oravská, Jaroslav Husták
a Ludmila Holečková - 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.

Vzpomínka
„Kdo v srdci žije - ten neumírá“
Dne 15. dubna 2016 by se dožila naše maminka, babička a prababička, paní
Josefa Marčíková, věku 85 let. Zároveň jsme si 8. února tohoto roku
připomněli první smutné výročí jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

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
Hokejistům skončila sezona
Letošní ročník hokejové soutěže „Rýmařovská hokejová liga“
(RHL) je za námi. Byl provázen nepřízní počasí a tím i horší
způsobilostí ledové hrací plochy stadionu, ale i organizačními
problémy. Z toho důvodu se měnily termíny některých utkání
nebo byla kontumována.
Náš celek TJ Malá Morávka hrál v jedné ze skupin systémem
každý s každým dvoukolově. Při počtu devíti účastníků
soutěže to představovalo sehrát ve dvou kolech celkem
šestnáct utkání. Už před zahájením RHL bylo zřejmé, že tato
sezóna bude těžká, jelikož náš tým měl hrát proti kvalitním
hokejistům zvyklým i na vyšší soutěže. Z tohoto důvodu bylo nutné tým posílit pěti
hráči ze Šternberka. Morávecký tým zaznamenal tyto výsledky zápasů: 5
vítězných, 3 nerozhodných a 8 prohraných. Dva zápasy se neodehrály z důvodu absence
soupeře. Podle počtu dosažených 13-ti bodů obsadil v soutěži 7. místo.
Za Malou Morávku bojovali tito hráči: Pavel Dittrich, Petr Dittrich,
Ondřej Vitásek, Jakub Zelený, gólman Robert Motan (hráči ze
Šternberka), Roman Vaca, Jan Chudý, Jan Král, Pavel Šebestík, Josef
Kovařík, Rostislav Zapletal, Radek Ligač, gólman MUDr. Luboš
Kuliha, nejstarší hráč mužstva Karol Baštrnák, který i v 60-ti letech
odehrál kvalitní zápasy a Tomáš Cejnek.
Hokejisté děkují těmto sponzorům, kteří finančně přispěli na jejich činnost:
Obec Malá Morávka, Petr Bulava (turbo - repas) Malá Morávka, Martin Šišma - restaurace
U Kovárny Malá Morávka, Jaromír Cejnek - penzion U Cejnků.
Dále děkují také věrným fanouškům, kterými jsou Vít Pavelka, Adam Brachtl a Petr Mlýnek.
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Lyžařský výcvik dětí mateřské školy
S nadsázkou se říká, že
děti žijící v horách se
narodily
s lyžemi
na
nohou. Samozřejmě, že
lyžování je třeba se
naučit, od prvních krůčků
na lyžích až po jízdu
z kopce
nebo
mezi
slalomovými
brankami.
Proto naše mateřská škola
(i základní) organizuje
pro své svěřence lyžařský
výcvik, do kterého je
v letošní sezoně zařazeno
14 dětí. Ten probíhá
v lyžařském
areálu
Kopřivná jednou týdně
podle
sněhových
podmínek až tři měsíce, což představuje 10 až 12 lekcí výcviku. Odborný výcvik vedou
PaedDr. Petr Houser, Mgr. Alena Danihelková, učitelky mateřské školy a
instruktoři lyžařské školy areálu Kopřivná. Dopravu dětí každou středu
zajišťuje svým autem TC Praděd. Na závěr výcviku se koná závod v obřím
slalomu, který prověří úroveň a zdatnost našich lyžařských nadějí. Z naší
návštěvy jsme byli potěšeni nadšením dětí pro lyžování i snahou
zvládnout lyžařskou techniku. A to je radostné zjištění.

KRONIKA ZAŠLÝCH ČASŮ
Přenést se do let minulých, vidět místa i objekty již dnes neexistující a nahlédnout do krajiny a
života dřívějších obyvatel naší vesnice - to vše nám umožňují historické pohlednice, které jsou
často přesvědčivým a jediným dokumentem změn a srovnání současného stavu místa a krajiny
s minulostí. O tom nám vypovídají a dokládají následující pohlednice z let 1911 - 1918. Menší
průmyslové podniky, které tu dříve existovaly, například pily, mlýny, slévárna, papírna,
žebříkárna, drátařství, kolářství, elektrárny na vodních dílech, výroba hřebíků a drátů,
řetězárna i další, postupně v první polovině dvacátého století zcela zanikly. Životní úroveň
obyvatel byla v minulosti závislá na výdělku v místních podnicích, ale také na úrodě ze
zemědělské činnosti a domácím chovu drůbeže a zvířat. To všechno již odvál čas. Změnil se
také ráz okolní krajiny. Po druhé světové válce mnohé chalupy (téměř čtyřicet, nejvíce
v Karlově pod Pradědem) i jiné budovy byly neuváženě zbourány. V dalších letech postupnou
výstavbou bytových a rodinných domů, rekreačních středisek, chat, hotelů, penzionů,
prodejen, lyžařských areálů, sportovních zařízení, dětských hřišť a dalších objektů se změnil
kolorit obce do současné podoby.
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- Žebříkárna Theimer a syn se nacházela na pozemku současného hotelu Neptum a
zaměstnávala až 20 pracovníků. Budova bývalého hostince (U Křížku) stojí dodnes i
v blízkosti socha kříže z roku 1862.

- Budovy za křižovatkou směrem na Karlov - papírna a moučný mlýn (poslední zbytek jsou
dva pilíře stodoly, kde je umístěna technická památka vodní turbíny) jsou od roku 1832
spojeny se jménem rodiny Weissů, od roku 1871 Müllerova papírna.
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- Řetězárna založená Franzem Olbrichem existovala v letech 1840 - 1967. Z počátku vyráběla
řetězy a železné nářadí pro hospodářské účely, ale i také drát a hřebíky. Mnohem později se
orientovala na výrobu lodních řetězů až do síly 5,5 centimetrů. Největší rozmach závodu byl
v letech 1933 - 1936, kdy zaměstnával téměř 400 pracovníků.

Místní akce
Ples obce v novém prostředí a provedení
Ples je vždy společenská událost slavnostní povahy. V minulosti to byla výsada šlechty,
později se postupně plesy, nebo
se jim také říkalo bály, staly
běžnou záležitostí společnosti a
zábavy lidí všech vrstev. A právě
příznivci této zábavy a veselí si
nenechali
ujít
příležitost
k návštěvě Plesu obce, který se
konal
19.
února
poprvé
v prostorách nové tělocvičny.
K tanci a poslechu hrála
ostravská country kapela Tyrkys.
Součástí programu bylo i
vystoupení
taneční
skupiny
Dombra z Bruntálu. Slavnostním
večerem provázel plesové hosty
herec Jan Antonín Duchoslav,
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který v tento den přijel do Malé Morávky i jako lyžařský inspektor. V příjemné a veselé
atmosféře se bavila mladší i starší generace naší obce i hosté ze vzdálenějších míst, jak je
vidět z našich amatérských záběrů.

Zpravodaj vychází 10.03.2016. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 26.04.2016.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „ROZKVETLÁ ZAHRADA“
Naše škola se zapojila
do výtvarné soutěže
na téma „ROZKVETLÁ
ZAHRADA“. Soutěž
vyhlásil Český
zahrádkářský svaz.
Z prací školního kola
vybrala paní učitelka
Veronika Slámová a
děti výtvarného
kroužku šest obrázků.
Nejlépe si vedli:
Štěpán Konečný (1.
ročník), Vojtěch
Onderka (1. ročník),
Matyáš Jahoda (2.
ročník), Adam Veselý
(2. ročník), Julie
Hulejová (3. ročník),
Karolína Kulinová (4.
ročník). Všem dětem
se obrázky velmi
povedly a patří jim
pochvala.

Titulní stranu
v hodině informatiky
zpracoval Milan
Pospíšil a Jiří Slavík
(4. ročník).

ÚČAST ŠKOLNÍHO ORCHESTRU PŘI ZAHÁJENÍ CHARITY SV. MARTINA
Ve čtvrtek 11. 2. 2016 svou činnost v Malé Morávce zahájila Charita sv. Martina. Program svým
vystoupením uvedl školní orchestr pod vedením pana vychovatele Jana Mecnera. Děti tak měly
možnost nejen umělecky obohatit celou akci, ale také poznat ministryni práce a sociálních věcí
Michaelu Marksovou - Tominovou, ředitelku Charity sv. Martina paní Evu Mackovou a další
vedoucí charit Ostravsko-opavské diecéze.

KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ
Jistě si všichni vybavíte pohádku o chytré dívce Zdeničce, která žila
v malém království. Splnila tři úkoly, vymyslela koloběžku a stala se
královnou. Ať už si ji pamatujete z mistrného vyprávění Jana Wericha,
filmového zpracování nebo pohádky Boženy Němcové Chytrá horákyně, tato
pohádka nás oslovila pro svůj důvtip a písničky z filmového zpracování.
Vysmívá se špatným lidským vlastnostem – hlouposti, patolízalství a
neschopnosti uznat vlastní chybu.
Scénář pohádky upravila Marie Šulcová, hudbu zaranžoval Jan Mecner. Právě probíhá její
nastudování v tomto obsazení:
Jiří Slavík – král, Karolína Kulinová – Zdenička, Milan Pospíšil – rybář, otec Zdeničky, Julie
Hulejová – rybářka, matka Zdeničky, Marek Švarc – soudní rada, Adrian Cejnek – soudní

zapisovatel, Alena Urdová – chůva, Radek Ligač – Kotrba, Petr Bulava – mlynář, Štěpán Konečný –
přespolňák, Vojtěch Babiš, Vojtěch Onderka, Martin Macek, Radek Šíbl – stráž, Daniel
Danihelka, Matyáš Jahoda – vypravěči, dvořané, Veronika Motúzová, Natálie Pukleová, Sabina
Soviarová, Markéta Wiltschová – dvorní dámy, Adam Veselý – dvořan.

Premiéru plánujeme v polovině června.

Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
Na konci prvního pololetí
byla vyhodnocena soutěž
RECYKLOHRANÍ.
recyklační
školy,

Jde o

program

jehož

prohloubit

cílem

pro
je

znalosti

žáků

v oblasti

třídění

a

recyklace

odpadu

a

umožnit

jim

osobní

zkušenost

se

zpětným

odběrem

baterií

použitých

a

drobných

elektrozařízení.
Celkem

jsme

nasbírali

2667 kusů baterií a 28
vysloužilých
elektrospotřebičů.
získané
z projektu

body

Za
jsme
dostali

výtvarné a školní potřeby.
(red.)

Nejvíce se o body pro školu zasloužili:
1. místo: Štěpán Konečný měl celkem 1786 baterií a 7 spotřebičů
2. místo: Daniel Danihelka měl celkem 497 baterií 4 spotřebiče
3. místo: Markéta Wiltschová měla celkem 189 baterií a 7 spotřebičů

Sběr elektroodpadu i nadále pokračuje, další vyhodnocení bude na konci školního roku.

CO NÁS ČEKÁ
Březen
13.

Mistrovství

malotřídních

škol

v obřím

slalomu
24. Velikonoční prázdniny
Hasík - Preventivní program pro žáky 2. ročníku
Exkurze na Srubovku
Akce žába
Duben
Akce žába
Preventivní dopravní akce pro děti
22. Den Země
27. Ukázka dravců
29. Čarodějnická škola

NAVRHNI ŠKOLNÍ ZAHRADU
Redakční rada připravila několik prvků, které by pomohly vytvořit hezké i lákavé prostředí
školní zahrady. Využití najdou ve školní družině, ale i během vyučování tělesné výchovy a při
relaxaci o velké přestávce.
Staň se architektem! Vyber prvky pro školní zahradu, které splňují výše uvedené podmínky.
Jistě tě zajímá, kolik peněz máš na projekt. Použij celou výši finančního daru SKI areálu
Kopřivná, 90 000 korun, z loňského benefičního lyžování pro děti.
Tvoji práci čekáme do 31. března v modré schránce. Kresli nebo piš a hlavně dobře počítej.
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