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Obec bude v roce 2018 hospodařit se sedmatřiceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém
veřejném zasedání schválilo vyrovnaný rozpočet obce
na rok 2018, který v příjmové a výdajové části
představuje shodnou částku ve výši 37 160 363 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 17,651
mil. Kč (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti, daň z příjmu právnických
osob, daň z nemovitostí, za rekreační pobyt, poplatek
z ubytovací kapacity a další), poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu 500 tis. Kč, bytové
hospodářství (nájmy, služby) 3,56 mil. Kč, komunální služby a územní rozvoj (prodej a
pronájem pozemků, příjem z věcných břemen) 1,01 mil. Kč, čistírna odpadních vod a
kanalizace 750 tis. Kč a nižší příjmy, jako jsou prodej dřeva, lyžařské běžecké trasy, pronájem
nebytových prostor, příjem za separovaný odpad, pronájem tělocvičny a další. Významným
příjmem obce je paragraf financování ve výši 13 mil. Kč (dodatečně obdržená dotace na
stavbu tělocvičny a kladný výsledek hospodaření obce za rok 2017).
Součástí příjmů jsou i dotace v roce 2018 v částce cca 1,5 mil. Kč, a to na: veřejně prospěšné
práce, lyžařské běžecké trasy, činnost dobrovolných hasičů a výkon státní správy.
Výdajové položky v roce 2018: kapitola silnice 14,36 mil. Kč (stavba chodníku do Karlova
pod Pradědem, údržba a opravy místních komunikací), bytové hospodářství 2,905 mil. Kč
(plyn, vodné a stočné, údržba a opravy bytů, elektrická energie, fekální poplatky), sběr a svoz
komunálního odpadu 1,45 mil. Kč, péče o vzhled obce a veřejné prostranství 1,62 mil. Kč
(mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací, sečení trávy obecních pozemků a hřbitova a
další výdaje), základní škola 840 tis. Kč (provoz školy), mateřská škola 470 tis. Kč (provoz
školy), čistírna odpadních vod a kanalizace 800 tis. Kč (elektrická energie, provoz, opravy,
údržba), ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků 493 tis. Kč (kulturní a
společenské akce, Den obce, adventní koncerty, setkání seniorů, jubilea občanů, dárkové
balíčky, zpravodaj, obecní knihovna, ochrana památek - kaplička, stodola), sbor
dobrovolných hasičů obce 392 tis. Kč (mzdy hasičů, ochranné pomůcky, elektrická energie,
plyn, pohonné hmoty), cestovní ruch 600 tis. Kč (lyžařské běžecké trasy a další výdaje),
celospolečenská funkce lesa 150 tis. Kč, tělocvična 310
tis. Kč (provozní náklady), zastupitelstvo obce 1,05 mil.
Kč (odměny, sociální a zdravotní pojištění), činnost místní
správy 2,25 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
nemovitostí a další provozní náklady), veřejné osvětlení
320 tis. Kč, podpora sportu a tělovýchovy 275 tis. Kč
(příspěvky na činnost tělovýchovné jednoty FC Kovárna 120 tis. Kč a Tréninkového centra Praděd - 100 tis. Kč,
nájem fotbalového hřiště, sportovní akce), územní rozvoj a
plán 100 tis. Kč, platby daní a poplatků 6,093 mil. Kč (daň z přidané hodnoty, aktuální
projekty a potřeby obce, nespecifikovaná rezerva), financování splátek půjček 2,169 mil. Kč
(stavba tělocvičny a rekonstrukce veřejného osvětlení), provoz veřejné silniční dopravy 100
tis. Kč, dopravní obslužnost 108 tis. Kč (dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ, doprava občanů
k lékaři), komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 90 tis. Kč, ostatní činnosti jinde
nezařazené 58 tis. Kč, pohřebnictví 65 tis. Kč, kontrola pitné vody 30 tis. Kč, nájemné
nebytových prostor 20 tis. Kč, ostatní činnost 20 tis. Kč (členské příspěvky obce), Spolek
myslivců a přátel Jeseníků Karlov pod Pradědem - dar 30 tis. Kč, Dominik Varga (závodní
sportovní činnost - reprezentace obce) - dar 10 tis. Kč.
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Prezidentské volby v obci
Přímé volby prezidenta v naší obci, jako
v celé České republice, vyvrcholily ve dnech
26. a 27. ledna 2018 druhým kolem, do
kterého postoupili dva kandidáti Miloš
Zeman a Jiří Drahoš. Voliči rozhodli, že do
prezidentského křesla na Pražském hradě
usedne Miloš Zeman, který celostátně od
voličů získal 51,36 % hlasů, jeho soupeř Jiří
Drahoš 48,63 % hlasů. V naší obci, jako
jedné ze tří obcí v okrese Bruntál, kandidát

Jiří Drahoš získal 61,5 % hlasů. Tento
výsledek byl zřejmě ovlivněn návštěvníky
obce, kteří volili na voličský průkaz, celkem
506 cizích voličů ve srovnání s 333 občany místními voliči. Z toho důvodu nebylo možné
zjistit, jak se naši občané rozhodli svými
hlasy pro kandidáty ve druhém kole voleb.
Celková volební účast byla 79,32 % voličů,
volební účast občanů byla 58,62 %.

Výsledky voleb

1. kolo
2. kolo
M.M. Karlov Obec M.M. Karlov Obec
Počet zapsaných občanů
490
78
568
490
78
568
Voličské průkazy - celkem 151
64
215
281
225
506
Zapsaných voličů celkem
641
142
783
771
303
1074
Počet platných hlasů
419
117
536
572
267
839
Výsledky voleb

Kandidáti - počet hlasů: M.M. Karlov Obec v % M.M. Karlov Obec v %
Mirek Topolánek
27
3
30
5,60
Michal Horáček
40
13
53
9,89
Pavel Fischer
42
19
61 11,38
Jiří Hynek
4
1
5
0,93
Petr Hannig
3
0
3
0,56
Vratislav Kulhánek
6
0
6
1,12
Marek Hilšer
33
6
49
9,14
Miloš Zeman
147
19
166 30,97 259
64
323 38,5
Jiří Drahoš
117
46
163 30,41 313
203
516 61,5
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Poohlédnutí za činností našich hasičů
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Malé Morávce na své výroční
valné hromadě konané v požární zbrojnici 19. ledna projednal a
zhodnotil činnost za uplynulý rok 2017. Jak dále informujeme,
hasiči se svou činností a výsledky mohou být spokojeni. Musíme si
uvědomit, že k dobré činnosti ve sboru je zapotřebí mnoho
obětavých lidí, kteří někdy podstupují náročnou i nebezpečnou práci
při zásahových akcích.
Preventivní a zejména zásahová činnost je hlavní náplní a posláním
hasičů. V průběhu minulého roku naši hasiči absolvovali celkem sedmnáct zásahových
výjezdů. Z toho tři při lokalizaci požárů (v Malé Morávce požár trafostanice a ve sběrném
dvoře, ve Světlé Hoře travní porost). Zúčastnili se dvou námětových cvičení na Pradědu a
v Karlově Studánce za účelem ověření akceschopnosti, dále to byl poplach k požáru údajně
hořícího lesa nad Karlovem. Zbývajících jedenáct technických zásahů se týkalo odstraňování
spadlých stromů, větví, obtížného hmyzu a dalších případů ohrožení. V rámci dobré
spolupráce s obcí byl brigádnicky proveden ořez větví u místních komunikací. Požární
jednotka na okrskové soutěži ve Staré Vsi prokázala svou zásahovou způsobilost a tím mohl
SDH již tradičně pořádat hasičskou soutěž družstev „O memoriál Jiřího Hudáka“, která se
také v roce 2017 uskutečnila. Byla prováděna cyklická příprava zásahové jednotky,
pravidelné prověrky techniky a kondiční jízdy. Tři členové sboru si zvýšili odbornost
v komunikační technice a funkci strojníka. Tři zásahové jednotky zajišťovaly po celý rok
v týdenních cyklech svými členy pohotovost k případným zásahovým výjezdům. Jejími
zkušenými a proškolenými veliteli byli a nadále zůstávají Gustav Kaláb, Miloš Pavelka a Vít
Pavelka.
Sbor dobrovolných hasičů, jako
nepostradatelná složka obce,
vedle své hlavní zásahové
činnosti, se podílel i také na
veřejném životě. Tradiční stavění
a kácení máje si bez hasičů již
nedovedeme ani představit.
V minulém roce se podíleli na
oslavě Dne dětí, zajistili
osvětlení akce „Běh o vánočního
kapra“, na akci Karlovský
maraton
družstvo
hasičů
zvítězilo v soutěži o nejlepší
kotlíkový guláš, na požádání
obce Václavova u Bruntálu
zajistili na konci letních prázdnin pro tamní veřejnost ukázku požární techniky.
V současné době má SDH 16 členů a uvítá do svých řad zájemce o záslužnou činnost
v hasičském sboru. Výbor bude v dalším období nadále pracovat v tomto složení: Gustav
Kaláb - starosta, Miloš Pavelka - místostarosta, Vít Pavelka - velitel, Miroslav Kučera technik a o finanční záležitosti z vlastní činnosti sboru se bude starat Iveta Kalábová.
Financování hasičského sboru je záležitostí obce, jako zřizovatele. Včetně dotace
z Moravskoslezského kraje (150 tisíc Kč) budou mít hasiči v rozpočtu obce v roce 2018 na své
výdaje celkovou částku 392 tisíc korun. Informace z této výroční schůze o akceschopnosti
zásahové jednotky našich hasičů se také brzy prověřila 29. ledna při lokalizaci požáru
rozsáhlé haly s uskladněným senem ve Světlé Hoře.
V další činnosti s poděkováním přejeme našim hasičům mnoho úspěchů a zdaru.
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Tříkrálová sbírka pomáhá potřebným
„My

tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám.“ - s touto zpívanou koledou nedávno
postávaly skupinky Tříkrálové sbírky u dveří našich občanů, aby přijímaly finanční pomoc
pro lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují naši pomoc. Především seniorům a
osobám se sníženou soběstačností, zdravotně postiženým, akutně i chronicky nemocným a
osamělým, rodinám s dětmi v tísni, na provoz pečovatelských a asistenčních služeb a dalších
humanitárních účelů.
Letošní Tříkrálová sbírka v naší obci
probíhala o druhé lednové sobotě. Tři
skupinky
koledníků
obcházely
domácnosti, aby si všichni navzájem
nadělili radost. Díky našich štědrých
občanů se kasičky s logem Charita
postupně naplňovaly mincemi i
papírovými bankovkami. Přátelské
přijetí koledníků u většiny našich
občanů se také neobešlo v mnoha
případech
obdarováním
různými
sladkostmi, jako pozornost za jejich
obětavou činnost. Potom jako dárek
koledníci předali tříkrálový cukr a
kalendářík. A když odešli, na zárubni dveří po nich zůstaly křídou napsané iniciály K+M+B a
letopočet 2018. Jsou to písmena z latinské modlitby Christus mansionem benedicat, což
znamená „Kriste, požehnej toto obydlí“.
O letošní Tříkrálové sbírce, kterou organizovala Charita sv. Martina Malá Morávka, se díky
štědrosti našich občanů v kasičkách koledníků nashromáždila celková částka 16 205 korun (v
loňském roce 15 500,-- Kč). Děkujeme pracovnicím Charity sv. Martina, rodičům a zejména
jejich obětavým dětem - koledníkům, kteří se o tento výtěžek zasloužili. Byli to sourozenci
Martin, Leonka a Beáta Mackovi, Ondřej a Barborka Lukešovi, Adrian Cejnek, Adam Kodrla
z Václavova a Alena Urdová z Rudné pod Pradědem. Asistenční službu u skupinek vykonávali
dospělí Miroslava Tomancová, Eva Macková, Anežka Štukavcová a Martin Ryšavík, kterým
rovněž děkujeme. Koledníkům za odměnu Charita sv. Martina připravila na poslední
lednovou sobotu odpoledne zábavný program ve spolupráci se Střediskem volného čau
Bruntál. Na akci, která se konala v tělocvičně naší základní školy, se velmi dobře bavilo
sedmdesát dětí.
Na částce vybrané ve Farnosti Malá Morávka se podílely tyto obce.
Malá Morávka - 16 205 Kč
Světlá Hora - 23 246 Kč
Rudná pod Prad. - 8 526 Kč
Andělská Hora - 9 084 Kč
Václavov - 14 000 Kč
Dolní Moravice - 16 608 Kč
Celkem: 87 669 Kč (v loňském roce 86 181 Kč).
V letošní Tříkrálové sbírce organizované Charitou sv. Martina se na Rýmařovsku a
Bruntálsku nashromáždila celková částka 405 225 Kč (v loňském roce 338 667 Kč).
Z této částky připadá 65% - 263 396 Kč na činnost charity v našem regionu.
Záměr Charity sv. Martina na využití sbírky v roce 2018:
1. Podpora rozvoje pečovatelské služby - dofinancování nákupu dvou automobilů, které
budou pořízeny především z dotace EU a současně podpora běžného provozu pečovatelské
služby.
2. Podpora rozvoje služby domácí péče - terénní zdravotnické služby - vybavení sestry,
náklady na provoz automobilu.
3. Nákup nových kompenzačních zdravotnických pomůcek (oxygenerátor a polohovací
postel).
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Sběr použitého oblečení pomáhá potřebným lidem
V každé domácnosti se v průběhu života nahromadí
mnohé věci, které časem již nejsou k dalšímu užívání, ale
mohou ještě pomoci potřebným lidem. V tom případě
nejlepším řešením je odnést do bílého kontejneru u
obecního úřadu, do kterého se odkládá použitelné
oblečení, bytový textil, prostěradla, přikrývky i kabelky a
obuv. Požadavkem je, aby vše bylo čisté a zabalené.
Odvoz každý měsíc zajišťuje společnost z Boskovic, která
se zabývá tříděním těchto komodit pro další používání.
Výsledek sběru v naší obci je pozitivní. Podle přehledu
příjmů těchto věcí, uvedená společnost sdělila, že v roce
2017 občané darovali celkem 893 kilogramů, převážně
použitých oděvů (952 kg v roce 2016). Za vstřícný
přístup k této sbírce děkujeme všem, kteří přispívají pro prospěšné její využívání. Sběr
pokračuje i v tomto roce.

Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí v Malé
Morávce v roce 2018
27.1.
Zábavné odpoledne pro děti (CH)
9.2.
Maškarní karneval (ZŠ)
9.2.
Zahájení Olympijského festivalu, koncert skupiny Mirai (Ski Kopřivná)
16.2.
Ples obce (OÚ)
16. - 17.2. Olympijský festival ve Ski Kopřivná pod Pradědem (Ski Kopřivná)
23. - 25.2. Olympijský festival ve Ski Aréně Karlov pod Pradědem (Ski Aréna Karlov)
12.3.
Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu (ZŠ)
14.3.
Závody dětí ve sjezdovém lyžování (MŠ)
16.3.
Florbalová liga žáků 1. stupně základních škol (ZŠ)
17.3.
Mistrovství Malé Morávky v obřím slalomu (MYŠ)
28.3.
Vítání jara - vynášení Morany (MŠ, ZŠ)
11.4.
Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2018/2019 (ZŠ)
28.4.
Stavění máje (H)
30.4.
Čarodějnická školka (MŠ), Čarodějnická škola (ZŠ)
5.5.
Zahájení muzejní sezóny - koncert pěveckého sboru z Bruntálu
5.5.
Okrsková soutěž hasičských zásahových jednotek (H)
10.5.
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
17.5.
Besídka ke Dni matek v mateřské škole (MŠ)
25.5.
Noc kostelů (F)
26.5.
Výron CUP - turnaj ve volejbale (TC)
27.5.
Pouť v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce (F)
2.6.
Dětský den a kácení máje (ZŠ,MŠ,H,OÚ)
21.6.
Ahoj školo - rozloučení se školním rokem v základní škole (ZŠ)
22.6.
Lehkoatletický trojboj žáků malotřídních škol (ZŠ)
27.6.
Rozloučení s předškoláky a spaní ve školce (MŠ)
21.7.
Karlovský maraton a Mistrovství Malé Morávky o nejlepší kotlíkový guláš (OÚ,TC)
4.8.
Vernisáž výstavy fotografií Dalibora Bednáře (M). Výstava trvá do 2.9.2018.
4.8.
Den obce - zábavný program (OÚ,TC,M,S)
18.8.
Lesnicko-myslivecký den na Kapličkovém vrchu (MS,M)
18. - 19.8. Borůvkové hody v obci (OÚ,TC,P,S,M)
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9.12.
16.12.
18.12.
29.12.
30.12.

ZPRAVODAJ

STRANA 7

Hasičská soutěž družstev - Memoriál Jiřího Hudáka (H)
MTB Maraton - závod horských kol (TC)
Krejča CUP - turnaj v nohejbale (TC)
Řízkový festival v obci (OÚ,P,S)
Drakiáda (MŚ,ZŠ,OÚ)
Svatohubertská mše (MS,F)
Setkání seniorů obce (OÚ,MŠ,ZŠ)
Svatomartinská slavnost (MŠ,ZŠ)
Andělské čertování - akce pro děti (MŠ,ZŠ,OÚ)
Běh o vánočního kapra. Vánoční ladění (ZŠ,MŠ)
1. adventní koncert v kostele (F,OÚ)
2. adventní koncert v kostele (F,OÚ)
Vánoční besídka v mateřské škole (MŠ)
Zimní volejbalový turnaj (TC)
2. ročník silvestrovského turnaje ve florbalu smíšených družstev (S)

Použité zkratky: (F) Římskokatolická farnost, (H) Sbor dobrovolných hasičů, (M) Muzeum
Kapličkový vrch, (OÚ) obecní úřad, (ZŠ) základní škola, (MŠ) mateřská škola, (TC)
Tréninkové centrum Praděd, (P) penziony, (S) soukromníci, (MYŠ) Ski areál Myšák, (CH)
Charita, (MS) Spolek myslivců.

Navštívili jsme obecní knihovnu
Kniha ve srovnání s filmem, televizí a internetem má a bude mít vždy jeden nezvratný význam.
Příběh zaznamenaný na papíře si čtenář může podle svého prožít na mnoho způsobů a nechat
se unášet vlastní představivostí. Tuto zkušenost jistě mají i čtenáři, kteří čas od času zavítají
do morávecké obecní knihovny, aby podle své záliby si vybrali knihu z jejího početného
knižního fondu. Vždyť stále bude poplatné, že kniha nás pobaví, potěší a někdy také inspiruje
v našem životě. Čtení knih i časopisů má také značný význam zejména pro nejmladší generaci,
neboť zlepšuje paměť a soustředění, rozvíjí slovní zásobu, způsob vyjadřování i logické
myšlení. Proto tyto důležité atributy mějme na paměti a neváhejte rodiče navštívit knihovnu se
svými dětmi.
V obecní knihovně, která má svůj stánek v budově mateřské školy, se knihy půjčují každý
čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin. Podle informací knihovnice paní Ivety Vlčkové čtenáři si
mohou knihy vybrat z početného knižního fondu, který v současně době má 3 193 knih, z toho
je 480 titulů odborné a naučné
literatury. K této nabídce si lze také
vybrat pětkrát v roce z kolekce 60
novějších publikací, které knihovně
distribuje Regionální knihovnické
centrum v Bruntále. V loňském roce
z obecní dotace 9 014,-- Kč bylo
zakoupeno 43 nových knih. Knihovna
eviduje celkem 51 čtenářů, z toho 9
dětí do 15 let, kteří si v minulém roce
půjčili 562 knih a knihovnu navštívilo
121 čtenářů. Roční čtenářský poplatek
je nadále pro dospělé 40,-- Kč, děti do
15 let a důchodci 20,-- Kč.
Budu se těšit na další čtenáře, zejména z řad školní mládeže, vzkázala knihovnice paní
Vlčková.

MORÁVECKÝ

STRANA 8

ZPRAVODAJ

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2018 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Anna Kocourová - 72 let, Josef Pleský - 76 let, Ludmila Holečková, Ludmila Oravská a
Jaroslav Husták - 82 let, Vladimír Král - 83 let, Josef Horský - 84 let, Drahomíra
Ruprechtová - 89 let.

„Půlkulatá výročí“
Jana Sonntágová - 55 let, Jaromír Šíbl a Jaromír Cejnek - 65 let,
Jaroslav Ringl - 85 let.

„Kulatá výročí“
Alena Kuchta - 60 let, Miroslav Kučera, Zuzana Fraňová a Josef
Mazal - 70 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
Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi.
Dne 24. dubna 2018 uctíme tichou vzpomínkou 10. smutné výročí úmrtí
paní Anny Ringlové.
S úctou a láskou vzpomínají manžel, dcera Dana a syn Jaroslav s rodinami
a bratr František.

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.

Poděkování paní Daně Hýbnerové
V roce 2017 ukončila své pracovní působení na obecním úřadě paní Dana Hýbnerová. Jako
účetní zde pracovala od roku 2007 a ze zdravotních důvodů se již k výkonu této funkce
nevrátila.
Děkujeme jí tímto za odvedenou práci a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně radosti a
spokojenosti v jejím osobním, společenském a zejména rodinném životě.
Kolektiv zaměstnanců Obce Malá Morávka a zastupitelstvo obce
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KRONIKA zašlých časů
Vznik Malé Morávky, jako osady, se datuje do období let 1524 - 1528. V roce 1614 však již
existovala jako hornická obec, neboť osídlování úzce souviselo s těžbou železných rud v jejím
okolí. Vypovídá o tom také text na místním kostelním zvonu, ulitém v tomto roce 1614.
Z počátku se při těžbě používal oheň k měkčení skály, později střelný prach. Velkého rozkvětu
dosáhlo dolování rud v druhé polovině 16. století. Stály tu rozsáhlé hutě a v roce 1618 tři
vysoké pece a hamr (kladivo poháněné vodním proudem). V roce 1620 byla zřízena slévárna
děl a koulí. V dolní části obce stál v roce 1621 hamr na kosy. Po roce 1630 byly ve zdejší obci
vyráběny zbraně, zejména muškety, pistole a dokonce i odlévána malá děla. Ani v 18. století
neustal v Malé Morávce železářský průmysl, i když železná ruda se zde tavila velmi omezeně.
V té době byly ve velkém provozu hlavně hamry, ve kterých se obrábělo dovážení surové
železo na pruty, drát a později na hřebíky. Stoletá železářská tradice v naší obci podnítila již
v druhé polovině 18. století vznik malých továren. Rozvoji Malé Morávky během 17. a 18.
století, i později, pomohlo několik podnikatelských rodin, kterým věnujeme následující řádky.
První z nich byli Schilderové. V roce 1640 se mezi malomoráveckými obyvateli uvádí jméno
zahradníka Christopha Schildera. Další
nositelé jména, Caspar a Balthasar
Schilderové jsou již spojeni s drátařskými
podniky v obci. Jejich potomci v průmyslové
tradici rodu pokračovali v následujícím století.
Být v té době podnikatelem bylo stejně
riskantní jako dnes, svědčí o tom prosebné
dopisy v letech 1740 a 1741 k vrchnosti do
Bruntálu, zadlužených Josefa Schildera a jeho
nájemníka jedné z jeho drátoven Antonína
Partsche. Následně dražba Schilderovy
drátovny nakonec do Malé Morávky přivedla
další významnou rodinu Weissů. Antonín Weiss
z Nové Vsi vlastnil v Morávce již jeden
z hamrů, v roce 1744 k němu připojil i
drátovnu. Založil tak v obci rod, který jí přinesl
rozvoj průmyslový i kulturní. Oba jeho synové,
Jan Kašpar a Karel Josef, totiž koupili další
dva morávecké hamry a vystavěli další
drátovnu. Oba zemřeli ve stejném roce 1797.
Na jejich památku vdovy nechaly v roce 1800
vytesat u bruntálského sochaře Strausse unikátní empírový náhrobek s reliéfním nápisem a
symboly smrti, který lze dodnes spatřit v levém horním rohu místního hřbitova. I další
generace Weissů ovlivnily tvář vesnice. V drátařské tradici pokračoval Jan Klement Weiss,
jeho bratranec Jan z Ryžoviště odkoupil dvě drátovny a v jedné z nich po požáru v roce 1832
založil papírnu. Kromě toho se Jan zapojil i do kulturního dění v obci, když založil kapelu,
která hrávala v havířských uniformách. Jména Schilderů a Weissů jsou spojena také s pozdně
barokní kaplí Nejsvětější Trojice na Kapličkovém vrchu. Tu zde nechal v letech 1690 - 1693
postavit Václav Schilder a o půl století později synové Antonína Weisse se postarali o opravu
již značně poškozené kaple.
V dalších letech významně život a rozvoj obce ovlivnily rodiny továrníků Müllera a Olbricha.
Existence malomorávecké papírny je spjata od svého vzniku v roce 1832 se jménem rodiny
Weissů a od poloviny 19. století se jménem rodiny Müllerovy. Byl to Joseph Müller, který se
do Malé Morávky přiženil do rodiny rychtáře Franze Richtera. Jeho syn Dr. Johann Müller,
který převzal rodinný podnik, řídil ho však pouze zprostředkovaně, neboť v Opavě provozoval
advokátní praxi. Řízením provozu pověřil svého příbuzného Franze Weisse. Pod jeho
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vedením, jako zkušeného papírenského mistra, zde v letech 1867 - 1877 byla přistavena
brusírna dřeva. Stával tu také moučný mlýn a bělidlo (lokalita za křižovatkou na Karlov) a
řeznictví, které bylo přestavěno na budovu nového papírenského provozu. V té době
malomorávecký papír byl známý svou kvalitou a mimo kancelářský se tu také vyráběla
lepenka. Je známá informace, že
na zdejším vyráběném ručním
papíře bylo vytištěno první
vydání Babičky od Boženy
Němcové. Po smrti Johanna
Müllera, jako vlastníka továrny,
převzal podnik jeho syn Rudolf.
Ten nechal v roce 1907 osvětlit
celý úsek vesnice mezi Rychtou a
správní
budovou
papírny
(nedávná budova restaurace Pod
Kapličkou), dále všechny vlastní
i přilehlé budovy a nechal vytýčit
veřejné osvětlení a předstihl tak
o celých dvacet let oficiální
elektrifikaci vesnice. Za druhé
světové války padl v roce 1944 na francouzské frontě a následně papírnu vedla jeho sestra
Paula. Práce v továrně skončila v květnu 1945, majitelé byli v roce 1946 odsunuti a provoz
zanikl. I rodina Olbrichova se významně podílela na rozvoji obce a zaměstnanosti místních
obyvatel a lidí z blízkého okolí. Vyučený kovář Franz Olbrich založil v roce 1840 řetězárnu,
která přetrvala téměř sto třicet let. Z počátku se v ní ručně vyráběly řetězy pro zemědělství.
Po zkušenostech získaných v zahraničí se závod rozšiřoval a postupně zaváděl strojní výrobu
řetězů, v dalších letech také drát, hřebíky, železné hospodářské nářadí a z šedé litiny se

odlévaly hrnce. Celý provoz závodu pohánělo sedm vodních kol, která po roce 1908
vystřídala výkonná vodní turbína a o tři roky později byl závod elektrifikován. Pokračovala
výroba řetězů, největší rozmach továrna prožívala v letech 1933 až 1936, kdy v ní pracovalo
téměř pět set zaměstnanců. Od roku 1948 se výroba specializovala převážně na výrobu
těžkých lodních řetězů, která definitivně skončila delimitací k 1. říjnu 1967. Následoval
METAZ (Metalurgické závody Týnec nad Sázavou) a v současnosti nový název Ferrum Form,
s.r.o. Ale to už jsme se dostali do doby, která mnohým našim občanům je dobře známá, neboť
v podniku prožili a odpracovali mnoho let.
Zpracováno podle archivních dokumentů a odborných článků z historie Malé Morávky.
Jaroslav Ringl
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Výjimečná akce v lyžařských areálech
V době nedávných olympijských her v Jižní Koreji
probíhala v naší obci o dvou únorových víkendech
velmi zajímavá a atraktivní sportovní akce. Pod
záštitou Českého olympijského výboru a Moravskoslezského kraje se v lyžařských areálech
Kopřivná pod Pradědem a Ski Aréně Karlov konal Olympijský festival. Byla to významná
událost a pocta pro tyto areály, kterým byla svěřena náročná organizace zajištění této
sportovní i společenské akce spojené s doprovodným kulturním programem. Podle ohlasu a
spokojenosti
lyžařů
a
návštěvníků, kterých přijelo
několik tisíc, nešetřili chválou
zajímavého
a
pestrého
programu. Připravit takovou
rozsáhlou a velmi náročnou akci
nebylo lehkou záležitostí, proto
děkujeme organizátorům za
přípravu a průběh této nebývalé
akce. Byla to dobrá vizitka a
zároveň reprezentace těchto
lyžařských areálů, o kterou se
zasloužili
především
jejich
vedení, zaměstnanci a pomocní
pracovníci. Neméně je také jejich
významná zásluha, že Malá
Morávka s Karlovem se dostaly
do podvědomí široké veřejnosti, a to nejen sportovní, což má svůj efekt pro popularitu obce a
její návštěvnost v dalších letech.
Na Olympijském festivalu, který probíhal na Kopřivné ve dnech 17. a 18. února a o týden
později v Karlově, byla nadšená
atmosféra, jako by se bojovalo o
olympijské medaile. Lyžaři a
snowboardisté si užívali lyžování
a vyzkoušeli si různé atraktivní
sporty, jako například kitting
nebo skialby. Lyžařské areály
nabídly svým návštěvníkům
bohatý a pestrý sportovní i
kulturní
program.
Kromě
klasického sjezdového lyžování
bylo možné si vyzkoušet obří
slalom, lyžařský orientační běh
nebo
biatlon
s připravenou
střelnicí.
Okruh
tábořiště
v Karlově posloužil k běžeckému
závodu v klasické i volné technice. Organizátoři nezapomněli ani na dětské návštěvníky, pro
které připravili malou olympiádu lyžařských soutěží, dětskou školu, vystoupení klauna a
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divadelního souboru. Fandové olympijských her měli příležitost sledovat olympiádu na
velkoplošných televizních obrazovkách. A k tomu všemu nebyli ochuzeni o kulturní akce,
zejména si užít atmosféru na koncertech hudebních skupin zvučných jmen, např. Mirai, Buty a
další. Horská služba se v obou areálech prezentovala ukázkou své techniky a záchranářskými
prostředky. Náhodní návštěvníci v areálu Kopřivná v sobotu 17. února měli příležitost na
punčové party se setkat s hejtmanem našeho kraje prof. Ivo Vondrákem. O významu a početné
účasti na této akci svědčil i zájem o dopravu po železnici. V sobotu 24. února na Olympijský
festival v Karlově vypravil Slezský železniční spolek pro návštěvníky mimořádný přímý vlak z
Ostravy do Malé Morávky a ještě byly vypraveny tři páry zvláštních vlaků na trati Bruntál Malá Morávka.
Olympijský festival v našich lyžařských areálech se vydařil, návštěvnost předčila očekávání.
K jeho úspěchu přispěla obětavá činnost organizátorů, rovněž i velmi příznivé sněhové
podmínky a vlídné počasí. Přijměte všichni naše poděkování za tuto vydařenou akci a tím i
reprezentaci naší obce.

Hokejisté prvenství neobhájili
Družstvo hokejistů HC Malá Morávka po loňském
vítězství v soutěži „Rýmařovská hokejová liga“ prvenství
neobhájilo. Letošního ročníku se v 1. kole zúčastnilo
celkem devět mužstev, z nichž jedno odstoupilo. Našemu
družstvu se soutěž nepovedla, neboť ze zdravotních
důvodů a zranění některých hráčů, družstvo nebylo
kompaktní a k zápasům nastupovalo s minimálním
počtem hráčů na střídání. Z těchto hlavních důvodů
tomu odpovídaly výsledky v jednotlivých zápasech. V 1.
kole družstvo zvítězili nad družstvem Predators Břidličná 3:2 a kontumačně 5:0 nad celkem,
který nenastoupil k zápasu, zbývajících šest utkání družstvo prohrálo. S počtem čtyř bodů
obsadilo předposlední 7. místo. Pro nedostatek hráčů náš tým 2. kolo již neabsolvoval a ze
soutěže odstoupil. Je otázka, jak se náš hokejový klub s tímto problémem vyrovná a vyřeší pro
případnou příští hokejovou sezonu. Chceme věřit, že ve své činnosti bude nadále pokračovat.

Poděkování za sponzorský příspěvek
Pan Tomáš Cejnek touto formou děkuje za sponzorské příspěvky na pořízení nového
pingpongového stolu. Stolní tenis je celoroční sportovní aktivita provozovaná každou středu
ve víceúčelové tělocvičně při ZŠ Malá Morávka.
Na pořízení stolu přispěli: Tomáš
Cejnek, Petr Ostřížek, Petr Mlýnek,
Valentina
Mohelníková,
Hana
Žídková, Jaromír Cejnek, Michal
Danihelka, Miloš Vlček, Martin Šišma,
Jiří Kotlár, Petra Zapletalová, Štěpán
Rončák, Stanislav Zaoral, Zdeněk
Novobilský,
Zdenka
Rončáková,
manželé Rotterovi, Kamil Cejnek a
Miloš Pavelka.
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Letošní zima běžeckým tratím přeje
Po čtyřech letech se běžkaři
konečně
dočkali
dobrých
sněhových podmínek. V polohách
kolem 1000 m je více jak metr
sněhu. Nejlepší podmínky jsou
jako vždy v okolí Alfrédky. Také
zájem běžkařů je značný, protože
Jeseníky mají mnohem více
sněhu než například Beskydy.
Jako vždy v tomto období
uveřejňujeme seznam sponzorů,
kteří nám na provoz LBT přispěli
a
samozřejmě
jim
velmi
děkujeme.
SPONZOŘI, kteří přispěli na provoz lyžařských běžeckých tras Malá Morávka - Karlov pod
Pradědem v sezóně 2017/2018:
Pavel Pomp, Vlaštovičky u
Opavy - Hotel Praděd Karlov 15 000 Kč, Petr Hála, Malá
Morávka - SKI Bohemia ubytovací služby - 5 000 Kč,
VÚSH Brno - 10 000 Kč, Leo
Švančar - Balnabed, s.r.o.
KRNOV - 5 000 Kč, Klub
chatařů a chalupářů Malá
Morávka - Karlov pod Pradědem
- 1 000 Kč, Autotransport
Kravaře - Roman Rozkošný 3 000 Kč, JHF Heřmanovice 5000 Kč, Dan Pawlín - Karlov 3 000 Kč, Michal Plašil - SILEX
OPAVA - 5 000 Kč, Sedlinský
Marek - WILBACH EKO Brno - 4 000 Kč, Petr Hadamčík - Agromarket Opava - 5 000 Kč,
API Novo Machinery, Ing. Novotný - 3 000 Kč, KLIA CZ, Josef Klíšť - 5 000 Kč, Marcel
Hadamczik - Buly Arena Kravaře - 5 000 Kč, Martin Šišma - restaurace Kovárna - 3 000 Kč,
Jiří Němec - chata Klára - 1 650 Kč, KRT Ostrava, Ing. Roman Lasák - 10 000 Kč, Ladislav
Frančák, Karlov - 15 000 Kč. CELKEM: 103 650,-- Kč

26.02.2018 Petr Hartmann
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MÍSTNÍ AKCE
Děti si užily masopustního karnevalu
Masopust začíná po svátku Tří králů a
končí Popeleční středou, která letos
připadla na 14. února. Již odedávna
s tímto obdobím souvisely masopustní
průvody maškar, plesy, karnevaly i
další různé formy zábavy a veselí. Je
potěšitelné, že tato tradice nezanikla a
přetrvala do současné doby. V naší
obci v posledních pěti letech si
masopustního veselí a zábavy užívají
především děti, ale také pořádaný Ples
obce je vhodnou příležitostí dobré
zábavy a tance pro dospělé. Ten
letošní se konal podle náboženských
tradic v době půstu, což však nemělo vliv na konzumaci dobrého jídla a pití.
Po loňské zkušenosti a kladném ohlasu i letos 9. února naše základní škola uspořádala ve
víceúčelové tělocvičně dětský karneval. Děti se mohly těšit na program, který si užily plnými
doušky. Bylo příjemné pohledět na
mnohé děti originálně nastrojené a
nalíčené, které netrpělivě očekávaly
zahájení karnevalové merendy. Toho
okamžiku se dočkaly, když je nadšeně
pozdravila
a
představila
se
moderátorka programu Petra Čechová
se členkami skupiny ze Střediska
volného času Rýmařov. Ve velmi
kreativním zábavném programu si děti
téměř
devadesát
minut
užily
rozmanitého pohybového cvičení,
tanečků, akrobatických a rytmických
prvků a dalších herních sestav a
soutěží. Nechyběly písničky s bouřlivým potleskem i další zajímavé zábavné činnosti, které
děti prováděly s velkým nadšením a
elánem. Celý program probíhal ve
svižném tempu, děti se nejen bavily,
ale svými dovednostmi byly hlavními
strůjci této vydařené akce. V závěru je
také za jejich snažení čekala sladká
odměna.
Radostná
atmosféra
karnevalového odpoledne následně
gradovala dětskou diskotékou, která
byla závěrečnou tečkou této akce. Za
její uspořádání, organizaci a zajištění
chutného pohoštění pro návštěvníky
děkujeme pedagogickým pracovníkům
základní školy a jejich pomocníkům.
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Díky vstřícnosti a štědrosti sponzorů Potraviny TOMI Malá Morávka, BIOFOOD Opava a
VITAMINÁTOR Sosnová se z dárkových balíčků radovalo 23 dětí přítomných na této akci.

Tříkrálová dětská párty
Pro Charitu sv. Martina je velkou
radostí poděkovat svým malým i
velkým králům, tj. všem koledníkům a
dobrovolníkům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2018. Velice
děkujeme za Vaše nasazení při
koledování v mrazivém počasí. Akce
proběhla 27.1.2018 od 15 do 18 hodin
v tělocvičně ZŠ Malá Morávka a
zúčastnilo se jí 70 dětí. Každý koledník
si odnesl dárek z tomboly, protože
každé dítě vyhrává díky naším milým
sponzorům.
Středisko volného času Bruntál
zabavilo děti svým programem a soutěžemi. Děkujeme obci Malá Morávka za pronájem
tělocvičny a úhradu programu SVČ Bruntál. Charita sv. Martina nabídla občerstvení.
Také děkujeme dalším sponzorům, bez kterých by akce nebyla tak úspěšná a veselá: KDUČSL za vypůjčení skákacího hradu a
ostatním za dary do tomboly: Auto
Lašák Rýmařov s.r.o., Lékarně Avion,
MAS Rýmařovsko, potraviny TOMI p.
Tomancové,
p.
Lašákové
a
p.
Kalábové,
manželům
Mendrokovým ml., p. Bernátkovi,
SkiBohemia, skiareálu Kopřivná, 2M
pletené čepice a čelenky - p.
Brachtlové,
MAS
Rýmařovsko,
obchodu Voňavý krámek, AutoKelly a
Zlatnictví p. Asseffové z Bruntálu,
Zámečnictví David z Nových Valteřic a
p. Zaoralovi – soukromému zemědělci.

Policejní zápisník
Vloupání do vozidla
V Karlově pod Pradědem v dopoledních hodinách dne 27. 1. 2018 na parkovacím místě u lesa
vnikl pachatel násilně do zaparkovaného vozidla Renault. Z kufru odcizil tašku, ve které byly
uloženy dětské pleny a krémy. Způsobená škoda činí 3 500 korun.
Krádež lyží
V Malé Morávce odcizil pachatel v průběhu úterního dne 13. 2. 2018 z lyžárny ubytovny dva
páry lyží Nordic a Elan i s lyžařskými hůlkami. Způsobená škoda je kolem 20 tisíc korun.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 16

Rýmařovští policisté případ prověřují jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí
svobody až do výše dvou let.
Vloupání do vozidla
Během třiceti minut nedělního odpoledne mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Malá Morávka
rozbil pachatel na zaparkovaném vozidle Hyundai okno a vnikl dovnitř. Majitelům odcizil ze
sedadel viditelně odložené dvě tašky, ve kterých bylo oblečení, doklady a peněženka
s hotovostí. Způsobená škoda přesáhla 13 tisíc korun.

Fotoreportáž – Ples obce

Zpravodaj vychází 9.3.2018, příspěvky pro příští číslo dodejte do 24.4.2018.

