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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 24. září 2018 v restauraci Pohoda
obecní zastupitelstvo podle schváleného programu vzalo na vědomí
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a dále projednalo
záležitosti obce a k nim přijalo příslušná opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
















Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-80015216/VB
01 na pozemku parc.č. 197/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, které řeší nadzemní vedení
přípojky nízkého napětí v areálu společnosti Ski Karlov, s.r.o. Oprávněnou stranou
z věcného břemene je ČEZ Distribuce, a.s. Úhrada za věcné břemeno ve prospěch obce
činí 2 000,-- Kč + DPH.
Poskytnutí příspěvku (v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV)
z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod zrealizovanou
pro dům č.p. 85 na pozemku parcelní číslo 1256/6 v k.ú. Malá Morávka. Příjemcem
příspěvku jsou majitelé uvedených nemovitostí manželé Mgr. Alena a Ing. Zdeněk Liškovi,
oba bytem Malá Morávka 85.
Zřízení věcného břemene práva chůze a vjezdu na částech pozemků parcelní číslo 266/1 a
275 oba v k.ú. Malá Morávka. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu ve prospěch obce ve
výši 2 000,-- Kč + DPH. Oprávněný z věcného břemene je Jaroslava Hustáková, bytem
Úvoz 162/20, Hradčany, 11800 Praha.
Prodej části pozemku parcelní číslo 954/1 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou
část pozemku parcelní číslo 954/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 356 m2. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je paní Helena Ficová, Malá Morávka
221. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Prodej části pozemku parcelní číslo 560/2 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou
část pozemku parcelní číslo 560/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 383 m2. Cena za
pozemek je stanovena na 300,-- Kč/m2. Kupujícím je paní Martina Brachtlová a pan
Jaroslav Lex, oba bytem Malá Morávka 179. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Směnu obecního pozemku parc.č. 348/4 v k.ú. Malá Morávka o výměře 715 m2 za pozemek
parc.č. 1450 v k.ú. Malá Morávka o výměře 504 m2, který je v majetku Ing. Zbyňka
Balhara, trvale bytem Malá Morávka 274. Výměry obou pozemků budou proti sobě
započteny. Rozdíl výměr pozemků, tedy celkem 211 m2 je oceněn kalkulací 211 m2 x 200,-Kč/m2 na částku 42 200,-- Kč. Tato částka bude uhrazena v rámci směnné smlouvy Ing.
Balharem na účet obce. Náklady na převod hradí obě strany napůl.
Odkoupení části pozemku parc.č. 1218/1 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově vzniklou
část pozemku o výměře 175 m2. Cena pozemku je 200,-- Kč/m2. Prodávající jsou Alena
Balharová a Ing. Zbyněk Balhar, oba trvale bytem Malá Morávka 274. Náklady na
převod hradí obec.
Směnu části obecního pozemku parc.č. 1336/5 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově
vzniklou část pozemku parcelní číslo 1336/31 o výměře 81 m2. Zastupitelstvo schvaluje
převod tohoto pozemku do majetku Ing. Svatopluka Ježka, trvale bytem U synagogy 4, 746
01 Opava.
Zároveň zastupitelstvo schválilo převod části pozemku parc.č. 1336/29 v k.ú. Malá
Morávka o výměře 194 m2 z majetku Ing. Svatopluka Ježka do majetku obce.
Výměry obou pozemků budou proti sobě započteny. Rozdíl výměr pozemků, tedy celkem
113 m2 je oceněn kalkulací 113 m2 x 200,-- Kč/m2 na částku 22 600,-- Kč. Tato částka
bude uhrazena v rámci směnné smlouvy obcí Malá Morávka na účet Ing. Svatopluka
Ježka. Náklady na převod hradí obě strany napůl.
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Prodej části pozemku parc.č. 1398/3 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou část
pozemku parc.č. 1398/9 v k.ú. Malá Morávka o výměře 55 m2. Cena za pozemek je
stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je pan Jiří Kudlička, bytem Volfova 20, 612 00
Brno. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Prodej části pozemku parc.č. 492/2 v k.ú. Malá Morávka o výměře 24 m2. Cena za
pozemek je stanovena na 300,-- Kč/m2. Kupujícím jsou manželé Anna a Josef Motůzovi,
trvale bytem Malá Morávka 196. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Prodej části pozemku parc.č. 117 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou část
pozemku parc.č. 117/3 v k.ú. Malá Morávka o výměře 176 m2. Cena za pozemek je
stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je Ing. Klára Adamová, bytem Borky 262, 664 41
Omice. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Prodej části pozemku parc.č. 1525/1 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou část
pozemku parc.č. 1525/6 v k.ú. Malá Morávka o výměře 116 m2. Cena za pozemek je
stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je Ing. Klára Adamová, bytem Borky 262, 664 41
Omice. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Dále schválilo prodej části pozemku parc.č. 1525/1 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově
vzniklou část pozemku parc.č. 1525/7 v k.ú. Malá Morávka o výměře 90 m2. Cena za
pozemek je stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím jsou pan Jiří Němec a paní Jana
Němcová, oba bytem Malá Morávka 160 a paní Olga Němcová, bytem Nové sady 581/16,
602 00 Brno. Náklady na převod pozemku hradí kupující.
Prodej nově vzniklých částí pozemku parcelní číslo 92/5 resp. 92/6 oba v k.ú. Karlov pod
Pradědem o výměře 68 m2 resp. 14 m2. Cena pozemků je stanovena na 200,-- Kč/m2.
Kupujícím je pan Pavel Hála trvale bytem Malá Morávka 96. Náklady na převod pozemku
hradí kupující.
Směnu části obecního pozemku parc.č. 184/2 v k.ú. Karlov pod Pradědem. Jedná se o
nově vzniklou část pozemku parc.č. 184/6 o výměře 624 m2. Zastupitelstvo schvaluje
převod tohoto pozemku do majetku manželů Marty a Otmara Rychtových, bytem Stará
Ježnická 1647/31, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. Zároveň zastupitelstvo
schvaluje převod pozemku parc.č. 182 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 231 m2
z majetku manželů Marty a Otmara Rychtových do majetku obce.
Výměry obou pozemků budou proti sobě započteny. Rozdíl výměr pozemků, tedy celkem
393 m2 je oceněn kalkulací 393 m2 x 200,-- Kč/m2 na částku 78 600,-- Kč. Tato částka
bude uhrazena v rámci směnné smlouvy na účet obce. Náklady na převod hradí obě strany
napůl.
Přijetí neinvestiční dotace ve výši 50 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která
je účelově určena k dofinancování nákladů na činnost jednotky SDH obce Malá Morávka.
Prodej části pozemku parc.č. 563/1 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou část
pozemku parc.č. 563/5 v k.ú. Malá Morávka o výměře 610 m2. Cena za pozemek je
stanovena na 200,-- Kč/m2. Zastupitelstvo zároveň schvaluje prodej pozemku parcelní
číslo 563/3 v k.ú. Malá Morávka o výměře 72 m2. Kupujícími jsou manželé Marcela a
Milan Vogelovi, bytem Loděnická 239, 747 74 Neplachovice. Náklady na převod
pozemků hradí kupující.
Rozpočtové opatření číslo 11/2018.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Úprava lyžařských
běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2018/2019“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo:




Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2017.
Informaci starosty o průběhu realizace projektu „Pořízení rolby pro úpravu LBT“.

MORÁVECKÝ

STRANA 4

ZPRAVODAJ

INFORMACE
Občané si zvolili obecní zastupitelstvo
V komunálních volbách pro čtyřleté volební
období v letech 2018 - 2022 kandidovalo do
devítičlenného zastupitelstva v Malé Morávce a
Karlově pod Pradědem celkem 38 kandidátů (27
můžů a 11 žen) z pěti sdružení nezávislých
kandidátů. Komunálních voleb se ve dnech 5. a
6. října 2018 zúčastnilo celkem 362 občanů voličů. Volební účast tudíž činila 61,15 %.

Výsledky voleb - účast voličů a hlasování
Volby do obecního zastupitelstva
Počet zapsaných voličů
Hlasovalo voličů
Počet platných hlasů

M. Morávka
513
310
309

Karlov
79
52
52

Obec
592
362
361

Jednotlivý kandidáti obdrželi hlasů:
1. Obec pro občany: 414 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Jaroslav Lukeš
50
16
66
Stanislav Hýbner
38
14
52
Martin Haničák
58
11
69
Ing. Ivana Lukešová
33
9
42
Tomáš Skokan
33
6
39
Ing. Šárka Šťastná
17
5
22
Jiří Kotlár
43
5
48
Vojtěch Kozmér
27
9
36
Ing. František Novák
31
9
40

2. Zdravá obec: 684 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Mgr. M. Brachtlová 111
19
130
Irena Neoralová
65
7
72
Mgr. A. Kožíšková,DiS. 94
11
105
Petr Vavrla
90
7
97
Tomáš Cejnek
54
7
61
Dagmar Balážová
68
7
75
Petr Mlýnek
43
6
49
Vít Pavelka
58
6
64
Jana Sonntagová
28
3
31

3. MY 2022: 186 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Ing. Michal Danihelka
74
9
83
Gerhard Mendrok, MBA 55
9
64
Bc. Roman Rokos
35
4
39

4. Za budoucnost občanů: 1113 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Ondřej Holub
177
24
201
Iveta Vlčková
174
22
196
Ing. Willi Glatter
108
13
121
Milan Pospíšil
101
11
112
Libor Onderka
96
10
106
Petr Jahoda
83
9
92
Jitka Frčková
86
10
96
Ing. Petr Hartmann
70
11
81
Petr Haničák
95
13
108
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5. S mladými do budoucnosti: 489 hlasů
Kandidát
M.Morávka Karlov Obec
Jan Navrátil
46
21
67
Ivan Kolář
55
23
78
Mgr. Karin Hálová
41
18
59
Martin Zajíc
52
16
68
Petr Hála
42
18
60
Mgr. Marie Šimková
30
18
48
Ing. Ondřej Vlček
47
14
61
Ing. Ondřej Šimko
32
16
48
Za předpokladu přímých voleb by ve volbách uspěli kandidáti, kteří dostali od voličů nejvíc
hlasů. Volební zákon však upřednostňuje zásadu poměrného zastoupení stran a sdružení.
Na základě těchto kritérií byli do obecního zastupitelstva zvoleni:
Sdružení č. 1 „Obec pro občany“: Martin Haničák
Sdružení č. 2 „Zdravá obec“: Mgr. Martina Brachtlová, Mgr. Andrea Kožíšková, DiS.
Sdružení č. 4 „Za budoucnost občanů“: Ondřej Holub, Iveta Vlčková, Ing. Willi Glatter,
Milan Pospíšil
Sdružení č. 5 „S mladými do budoucnosti“: Ivan Kolář, Martin Zajíc
Nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu přejeme v nastávajícím čtyřletém volebním období
hodně elánu a tvořivé práce ve prospěch dalšího rozvoje obce a spokojenosti občanů.

Staronový starosta zvolen
Malá Morávka má po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva staronového starostu
p. Ondřeje Holuba. Ustavující jednání se konalo 31. října 2018, ve víceúčelové tělocvičně u
základní školy, za početné účasti a zájmu občanů. Ondřej Holub obhájil svůj post
v komunálních volbách, kde obdržel nejvíce hlasů a po hlasování nově zvolených zastupitelů
opět zasedl do starostovského křesla pro volební období 2018 - 2022.
Zastupitelstvo na svém zasedání
vzalo na vědomí výsledky voleb, ve
kterých byli zvoleni: Ondřej Holub,
Iveta Vlčková, Willi Glatter,
Martina Brachtlová a Andrea
Kožíšková - dřívější zastupitelé a
noví Milan Pospíšil, Martin
Haničák, Ivan Kolář a Martin
Zajíc.
Všichni členové zastupitelstva v dalším jednání složili předepsaný slib podle příslušného
ustanovení zákona o obcích a schválili volební řád, ve kterém stanovili, že funkce starosty
obce bude uvolněná a místostarosty obce neuvolněná. Ve veřejném hlasování byli zvoleni pan
Ondřej Holub starostou obce a paní Martina Brachtlová místostarostou obce. Obecní
zastupitelstvo schválilo zřízení čtyř příslušných výborů v tomto složení:
Výbor finanční: Mgr. Andrea Kožíšková, DiS. - předsedkyně, členové: p. Martin Haničák,
p. Dagmar Balážová, p. Irena Neoralová, p. Marie Šimková
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Výbor kontrolní: Ivan Kolář - předseda, členové: p. Martin Zajíc, p. Miroslav Kučera ml.
Výbor životního prostředí: Ing. Willi Glatter - předseda, členové: p. Milan Pospíšil, Ing. Jiří
Jiskra, Stanislav Hýbner, Jaroslav Lukeš
Výbor školství, kultury a sociálních věcí: Iveta Vlčková - předsedkyně, členové: p. Ivana
Cafourková, Mgr. Ivana Glatterová, Ing. Ivana Lukešová, p. Lenka Cejnková, p. Alena
Danihelková, p. Petra Křenková

FOTO: Obecní zastupitelstvo pro volební období 2018 - 2022

Informace z farnosti
Vážení občané Malé Morávky a Karlova, dovolte, abych Vám
prostřednictvím těchto řádků sdělil pár informací.
Adventní doba letos začne v neděli 2. prosince - při mši svaté v 8:00 hod.
budou požehnány adventní věnce. Kdokoliv může přinést svůj adventní
věnec a před začátkem mše ho položit před oltář.
Roráty pro děti budou v pátky 7. a 14. prosince v 6:45 hod. v kostele.
Nebudou to mše svaté, ale jen krátká setkání s lucerničkovým průvodem,
modlitbou a adventním zamyšlením. Pro děti bude následovat snídaně
v základní šlole.
Můžeme se těšit na dva adventní koncerty pořádané ve spolupráci a
s podporou Obce Malá Morávka. V neděli 9. prosince v 18:00 hod.
vystoupí VIENTOMARERO DUO, se kterým jsme se v moráveckém kostele setkali už před
dvěma lety, a myslím, že se nám to moc líbilo. Jedná se o komorní duo ve složení příčná flétna
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a klasická kytara v podání Michaely a Jiřího Mecy, kteří celoročně studují skladby českých
i zahraničních autorů z oblasti klasické i soudobé hudby včetně jazzu. Pravidelně pořádají
koncerty jak v České republice, tak v zahraničí. Na koncertu zazní skladby z období
klasicismu, romantismu, 20. století a moderní hudby včetně hudby jižní Ameriky. Další
informace jsou k dispozici na www.vientomarero.cz a www.facebook.com/vientomarero.
V neděli 16. prosince v 18:00 hod. nás navštíví Pěvecký sbor BERNARDINI z Břidličné pod
vedením paní Bernardiny Mereďové. Ani oni u nás nebudou poprvé. Letos se však můžeme
těšit i na Dětský sbor, který na základní škole v Břidličné vede tatáž sbormistryně. Pěvecký
sbor Bernardini interpretuje řadu nejen duchovních skladeb starých i současných mistrů, ale
i písně lidové, populární a spirituály a to v podání „a capella“ nebo za doprovodů různých
nástrojů. Více na www.bernardini.cz.
Po době adventní, která letos bude o jeden den delší než vloni, vstoupíme do slavení Vánoc.
Chcete-li, aby na vašem štědrovečerním stole hořelo Betlémské světlo, můžete si pro něj přijít
do kostela na Štědrý den v pondělí 24. prosince od 14:00 do 14:30
hod. Poté bude následovat zpívání koled a setkání u betléma pro
děti.
„Půlnoční“ mše svatá bude letos v Malé Morávce ve 22:00 hodin.
Kdyby někomu čas nevyhovoval, mohu nabídnout naše okolní
kostely, a sice v Dolní Moravici ve 20:00 hod. nebo v Andělské
Hoře ve 24:00 hod.
Další vánoční bohoslužby budou v malomoráveckém kostele v úterý
25. prosince v 9:00 hod., v neděli 30. prosince v 8:00 hod., v úterý
1. ledna 2019 v 10:30 hod., v neděli 6. ledna v 8:00 hod. (s
žehnáním vody, kadidla a křídy) a na závěr vánoční doby v neděli
13. ledna v 8:00 hod. Vždy půl hodiny před mší a čtvrt hodiny po
mši bude možná prohlídka betlémů.
Začátkem ledna proběhne tradiční charitní Tříkrálová sbírka.
Také chci už nyní pozvat na Farní ples, v pořadí už osmý, který
se po třech letech vrátí do Malé Morávky. Uskuteční ve
spolupráci s obcí Malá Morávka v pátek 18. ledna 2019 od 19
hodin v tělocvičně základní školy. Stejně jako v minulých letech,
i letos bude hrát Reflex - Rock (www.reflex-rock.cz). Vstupenky
(250,-- Kč, včetně večeře) bude možno zakoupit po
bohoslužbách v kostele, na faře (tel.: 554 273 110,
605 577 831), na obecním úřadě nebo v Charitě sv. Martina
(naproti obecnímu úřadu).
Karel Rechtenberg, farář

Policie radí
V nastávajícím
podzimním
a
zimním období se setkáváme
častěji se sníženou viditelností, což není jen v noci, ale také za
soumraku, svítání, deště, mlhy, sněžení. Viditelnost chodců v
tomto období je velmi důležitá, zejména i proto, že chodci patří
mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. „Vidět a být
viděn“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené
viditelnosti platí dvojnásob. V průběhu minulého týdne na toto
riziko upozorňovali policisté v rámci celého Moravskoslezského
kraje chodce a to jak v obcích na frekventovaných přechodech,
ale i mimo obec. Reflexní prvek, umístěný na viditelném místě,
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musí mít každý chodec, který se pohybuje po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani
veřejné osvětlení. Bezpečnostní opatření probíhalo také v okrese Bruntál a to jak v ranních,
tak podvečerních hodinách. Dopravní policisté byli dne 1. 11. 2018 v Krnově na ulici
Opavská, v blízkosti obchodního domu a rozdávali chodcům reflexní pásky s radou, aby je
umístili na dobře viditelné místo. Jelikož i v obci na osvětlené komunikaci, může reflexní
prvek zachránit život.
por. Bc. Pavla Jiroušková

Policejní zápisník
Střet s jelenem
Dne 30. 9. 2018 v 18:50 hodin
vběhl mezi obcemi Malá
Morávka a Dolní Moravice do
jízdní dráhy vozidlu Citroen
jelen. Řidička již nestihla pro
krátkou vzdálenost zabránit
střetu a zvíře zůstalo na místě
usmrceno. Způsobená škoda
činí 100 tisíc korun.
Dopravní nehoda
Mezi parkovištěm Hvězda a obcí Malá Morávka v neděli 21. 10. 2018 v 10:55 hodin
havarovala s vozidlem Fiat 26-ti letá řidička. Při průjezdu pravotočivé zatáčky dostala na
mokré komunikaci s autem smyk, který nezvládla a vyjela za pravý okraj vozovky, kde zůstala
stát v silničním příkopu. Při nehodě došlo k lehkému zranění řidičky i jejího spolujedoucího,
kteří byli převezeni k ošetření do nemocnice. Způsobená škoda činí 80 tisíc korun.
Vloupání do restaurace
V době od 6. do 7. 11. 2018 vnikl prozatím nezjištěný pachatel do hotelu v obci Malá
Morávka. V objektu poškodil dveře vedoucí do restaurace, ze které odcizil nalezený číšnický
flek s hotovostí 4 tisíce korun a cigarety různých značek. Celková škoda činí 14 830 korun.
Rýmařovští policisté případ prověřují jako podezření z přečinu krádeže a poškození cizí věci.

Společenská rubrika
Přivítali jsme
V průběhu roku jsme opoměli zmínit v této rubrice narození tří
našich občánků. Abychom to napravili, činíme tak nyní.
Do svazku naší obce jsme v roce 2018 přivítali Jana Šťastného,
Malá Morávka č.p. 24 a Samuela Zajíce, Malá Morávka č.p. 181, kteří oba spatřili tento svět
24. března 2018 a Emmu Haničákovou, Malá Morávka č.p. 180, která se narodila 19. května
2018. Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život.
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Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2018 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Růžena Kaňová a Zdeněk Kurfürst - 71 let, Josef Bršťák, Věra Lašáková a Oldřich Onderka 72 let, Eva Čelanská - 74 let, Jarmila Horská - 78 let, Jaroslav Kaláb - 81 let, Alžběta Lehká 86 let, Martin Havlík - 92 let.

„Půlkulatá výročí“
Jiří Marek a Miroslav Motešický - 55 let, Milena Nováková,
Dagmar Balážová a Jaroslav Řezáč - 65 let, Drahomíra Křížová 75 let, Helena Fialová a Adolf Oravský - 85 let.

„Kulatá výročí“
Jana Fojtíková - 60 let, Jaroslava Holubová a Miroslav Skoupil 70 let, Ludmila Michálková - 90 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
V kapli sv. Michala v Bruntále jsme se rozloučili s naším občanem,
panem Petrem Skoumalem, který zemřel 29. října 2018 ve věku 64 let.
Smuteční obřadní síň na hřbitově ve Valašském Meziříčí byla místem
posledního rozloučení s naším občanem, panem Antonínem Vimmerem,
který zemřel 5. listopadu 2018 ve věku 64 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 4. prosince 2018 uplyne dvacet let ode dne, kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka Bendová. Za vzpomínku s námi děkuje rodina Mlýnkova a
Böhmova.

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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Přivítání nových občánků
V herně mateřské školy se v pátek 26. října
2018 od 16 hodin konalo vítání občánků.
Rodiče se svými dětmi narozenými v letošním
roce se zde sešli s představiteli obce. Byli
přivítáni
starostou,
který
promluvil
k rodičům. Poblahopřál jim k narození jejich
dítěte a připomněl jim, že děti nejsou jen
radost, ale také velká odpovědnost spojená s
jejich výchovou.
Přítomným rodičům popřála i předsedkyně
výboru školství a kultury paní Iveta Vlčková.
Předškolní děti svým novým malým
kamarádům zazpívaly a přednesly pár básniček o miminkách. Potom se rodiče podepsali do
pamětní knihy a převzali dárky. Na závěr si každý nový občánek vyzkoušel, jak se leží v obecní
kolíbce. Byli to: Jan Šťastný, Samuel Zajíc, Emma Haničáková, Valerie Hálová a nejmladší
Emilie Krejčí.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalisté ukončili podzimní část soutěže
Fotbalisté FC Kovárna Malá Morávka ukončili podzimní část sezóny posledními zápasy a
mohou být se svými výkony spokojeni.
Nejlepších výsledků dosáhlo mužstvo
starších žáků, i když v něm hraje i jedna
dívka. Její výkony nenechávají nikoho na
pochybách, že se mezi kluky neztratí.
Bohužel se blíží její 15. narozeniny, a ty
podle pravidel její působení v žákovském
fotbale ukončí. Družstvo žen místní fotbal
bohužel nemá. Zkusí to někde jinde? Starší
žáci odehráli 10 zápasů, z toho 8 vítězných.
Zatím to vypadá na 2. místo v tabulce. Muži
jsou po podzimní části na 4. místě.
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Pradědův letní lyžařský duatlon
Společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru pomáhá veřejnosti najít co nejsnazší
cestu ke sportu. Najít si čas sportovat - to je motto letošního 4. ročníku Evropského týdne
sportu, který připadnul na 23. - 30. září. 2018. Ve všech zapojených zemích Evropy řídí
organizaci národní koordinátoři. Program je strukturován do bloků na základě hlavních
témat: školní prostředí, pracoviště, venkovní prostory, sportovní kluby a fitcentra.

Pradědův letní lyžařský duatlon to je název akce, kterou se do tohoto projektu zapojilo
TC Praděd, a která se uskutečnila 23.9. od 9 do 15 hodin na tábořišti v Karlově. Děti i
dospělí, kteří se přihlásili, se utkali v přespolním běhu a suchém slalomu. Hodnotilo se podle
nejmenšího součtu umístění, v případě rovnosti rozhodlo pořadí v suchém slalomu.

MÍSTNÍ AKCE
Festival řízků.
Na obecním poutači na rozcestí do Karlova nešlo
přehlédnout dvě velké akce, které se tradičně konají v
naší obci, a to Borůvkové hody a Festival řízků. Obě
tyto události jsou zaměřeny hlavně na podporu
cestovního ruchu v obci a obě trvají dva dny.
Přestože jsou borůvkové hody svým rozsahem i
množstvím různých atrakcí akcí daleko větší, získal si
i festival řízků u nás své příznivce.

Většina místních penzionů a restaurací se ve
dnech 15. a 16. září do tohoto kulinářského
maratonu zapojila a pro hosty svých podniků
připravila jídelní lístek plný nejrůznějších
variant řízků. Kromě obvyklých masových
specialit se objevily i méně obvyklé, jako
třeba klokaní řízky. Cesta za hledáním
nejlepšího menu začínala v Malé Morávce
v hostinci U Kovárny a pokračovala
Karlovem až po restauraci U Bohouše.
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Je hezké, že netradiční nabídky v místních restauracích
nevyužívali jen cizí návštěvníci obce, ale přišli si vybrat z široké
nabídky řízků i místní občané.
Počasí bylo příjemné, takže se dalo posedět i na předzahrádkách
restaurací. Věříme, že se příští rok zapojí i těch několik málo
restauračních zařízení, které letos rozšířenou nabídku nevyužily.
Přestože byla tato akce pro personál jistě velmi náročná, větší
množství strávníků znamenalo větší tržby. Pro některé hosty
restaurací byla nabídka jídel i inspirací pro obohacení jejich
vlastního vaření.

Nad ohradou létali draci i vrtulník
Krásné slunečné počasí, i když chladné
odpoledne ve středu 26. září přálo
svým povětřím drakům. Dětem stačilo
jen držet a odmotávat provázek a draci
poletovali nad ohradou. Nejen klasičtí
draci, ale také třeba sova, netopýr a
poštolka. Jako každý rok i letos se
soutěžilo. Odborná porota složená
z učitelek základní a mateřské školy
měla práci ztíženou, protože všichni
draci létali krásně a vysoko. V
kategorii „Drak Frak“ byli hodnoceni
draci po domácku vyrobení. První místo v této kategorii
získal Jakub Šimko. Druhé místo patřilo Matěji Jahodovi a
třetí byla Anastázie Strnadelová.
V kategorii Drak Kabrňák, ve které se hodnotila
výška letu a samostatnost dětí, vyhrála Natálka
Holubová. Na druhém místě skončil Hynek Babiš a
na třetím společně Beáta Macková a Alenka
Urdová. Všechny děti dostaly malé dárky ve formě
papírových větrníků a sladkostí. Vítězové pak
obdrželi navíc i diplomy.
Nad ohradou s létajícími draky se objevil ještě
jeden létající objekt. Proletěl docela nízko a přistál na místním
fotbalovém hřišti. Tam už čekala ochranka prezidenta republiky,
který zakončil návštěvu
Olomouckého kraje na
vrcholu Pradědu, který
paradoxně patří z větší
části do našeho katastru
a
tudíž
do
kraje
Moravskoslezského.
Nicméně pan prezident zde měl jednání s hejtmany obou
zmíněných krajů, čímž se vše vysvětluje. Po skončení tohoto
mítinku a příjezdu limuzín na fotbalové hřiště, nastoupil
prezident Zeman do vrtulníku a odletěl směrem do Lán.
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Setkání ve škole
V sobotu 6. října se budova místní základní školy
stala místem setkání učitelů, provozních zaměstnanců
a žáků, kteří naši školu navštěvovali v minulé době se
současnou moderní školou. Na tuto příležitost, kdy
oslavuje své 110. výročí, se škola patřičně připravila.
Ve všech prostorách budovy bylo pro návštěvníky
připraveno plno zajímavostí. Na chodbách byly
umístěny přístroje a pomůcky, které se používaly při
vyučování v minulosti a fotografie z činnosti školy za
uplynulých 10 let. Nejzajímavější však byla expozice
v tělocvičně, kam byly převezeny staré lavice a obrazy z muzea v Schindlerově stodole.
Oslava začala v jídelně, kde byla připravena
tabule ke slavnostnímu obědu, na který byli
pozváni školní pracovníci současní i minulí
a zastupitelé obce spolu s hosty z družební
vesnice Walce z Polska. Protože se jednalo o
školní oslavu, čtyřčlenná polská delegace se
skládala s ředitelky, zástupkyně a dvou
učitelů. Po zahájení a uvítání přítomných
ředitelkou školy Ivanou Glatterovou, předaly
jí zástupkyně polské školy dárkové předměty
- košík se sladkostmi pro naše žáky a obraz
jejich školy s fotografiemi žáků a aktivit.
Následoval slavnostní oběd a beseda, při
které přítomní vzpomínali na svá školní léta, na své učitele i prostředí školy, které si
pamatovali z doby, kdy školu navštěvovali. Bývalý ředitel školy pan Jaroslav Ringl
zavzpomínal na své kolegy i na školu v Karlově.
Ve dvě hodiny byla otevřena škola pro veřejnost. Našim současným školákům se nejvíce líbily
psací stroje, které oni už neznají a všichni si
je chtěli vyzkoušet. V družině přednesl
bývalý náš občan i žák Igor Hornišer
poutavou přednášku o historii školství v naší
obci od úplného počátku kterou doplnil
promítanými fotografiemi. Posluchači si
mohli sednout do historických lavic a
dokonce si i vyzkoušet něco napsat perem
namočeným do inkoustu kalamáře. K tomu
účelu byly na lavicích připraveny sešity
s fotografiemi dětí při školních aktivitách.
V tělocvičně byl umístěn nafukovací stan ve tvaru
kupole, ve kterém pracovnice Mobilního planetária
z Ostravy promítala záběry z vesmíru, takže si děti i
dospělí mohli vleže na žíněnkách prohlížet hvězdnou
oblohu, planety Jupiter a Saturn se zasvěceným
výkladem. Zájemci o toto planetárium se vždy po půl
hodině vystřídali.
V jídelně bylo po celou dobu připraveno pro všechny
návštěvníky pohoštění ve formě chlebíčků, zákusků,
kávy, džusů apod. Do školy v den jejího výročí přišlo 100 návštěvníků, které tvořilo 12
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pedagogů, 73 hostů, 12 absolventů a 3 zastupitelé. Nejstarší bývalý žák školy pan Rudolf
Glatter navštěvoval tuto školu v letech 1940 - 1944.
Na úspěchu této akce mají hlavní zásluhu zaměstnanci školy v čele s ředitelkou paní Ivanou
Glatterovou a sponzoři. Občerstvení financovala Obec Malá Morávka, pan Gerhard Mendrok
přispěl částkou 5 000,-- Kč, pan Radek Sadil částkou 4 000,-- Kč a bývalý žák pan
G. Michalke přispěl škole částkou 1 000,-- Kč.

Svatohubertská mše
Spolek myslivců a přátel přírody a Jeseníků,
Karlov pod Pradědem byl pořadatelem už
tradiční slavnosti patrona myslivců svatého
Huberta. Sobota 13. října byl krásný
slunečný den. U kostela Nejsvětější Trojice
v Malé Morávce se scházeli myslivci ve
svých zelených uniformách, aby uctily svátek
sv. Huberta a zúčastnili se svaté mše.
Doprovázeli je jejich rodiny, ale přišli i další
občané a návštěvníci obce.

Před kostelem se sešli tři duchovní. Místní
farář Mgr. Karel Rechtenberg, bývalý farář
zdejší farnosti Mgr. Marek Žukowski a
bruntálský děkan P. Mgr. ICLic. František
Zehnal, Th.D. Mši svatou sloužil pan farář
Rechtenberg a doprovázel ji zpěv z kůru.
Před oltářem byla na chvojím vyzdobených
nosítkách umístěna hlava jelena s bohatým
parožím, před ní obraz sv. Huberta. Závěrem
byl pasován nový člen myslivecké obce panem
Stanislavem Hýbnerem, který přečetl myslivecké
desatero, na které nový myslivec přísahal.
Před kostelem čekal chvojím vyzdobený vůz, tažený
párem koní v čele průvodu, který vyrazil přes obec
směrem k tělocvičně. Tam už byl připraven sál
s prostřenými stoly a občerstvením pro hosty. U zadní
stěny byly instalovány panely s fotografiemi medvědů,
které pořídil pan Gahura na svých cestách. Po 16.
hodině vystoupil se svým programem sběratel vábniček
a odborník na vábení zvěře a ptáků pan Václav Svoboda.
Během své přednášky předvedl posluchačům zvuky,
kterými se ozývají třeba veverky nebo strakapoud a pro
přítomné myslivce užitečný návod, jak některé druhy
zvěře přilákat. V přední části sálu byly nabízeny
zvěřinové gastronomické speciality, které připravili
zaměstnanci školní jídelny z Rýmařova. Další program obstarala tříčlenná hudební skupina
Brodwaz, která hrála i na večerní myslivecké zábavě. Děti si mohly venku vyzkoušet jízdu na
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vozíku taženém koňmi a byly zde k dispozici
i další dva koně, na kterých si zájemci mohli
vyzkoušet jízdu.
Poděkování za úspěšnou akci patří kromě
organizátorů také sponzorům, kterými byli Lesy ČR, s.p., Obec Malá Morávka,
Moravskoslezský kraj, Ing. Petr Kuba
(Brno), Mgr. Jan Vinohradník, Rolba team
Karlov, manželé Glatterovi, Radek Tvrdec
(Rýmařov) a Ing. Vladimír Gahura.

Setkání seniorů
Tradičního setkání našich seniorů, které se
uskutečňuje každoročně na podzim, se letos
zúčastnila tak jako každým rokem většina pozvaných.
V sobotu 19. října přiváželo auto pana Tomáše
Cejnka účastníky setkání do vzorně připravené
tělocvičny. Z Karlova byli zájemci o dopravu
odváženi od točny, se zastávkami U Bohouše,
Pizzerie a Hotelu Karlov. Z Malé Morávky pak od
dolních paneláků, se zastávkou U kovárny a u Rychty.
Bílé ubrusy, květinová výzdoba a připravené
skleničky s občerstvením na každém stole navodily
slavnostní atmosféru. V 16 hodin, po oficiálním
zahájení a přivítání přítomných seniorů starostou
obce, vystoupily se svým programem děti z mateřské
školy. Ty předvedly zpívanou pohádku o Honzovi a
princezně. Následoval program dětí ze základní
školy. Na závěr svého učinkování předaly děti všem
babičkám a dědečkům dárečky, které pro ně se svými
učitelkami vyrobily.
Dalším bodem programu bylo blahopřání jubilantům,
kteří se v této době dožívají 70, 75, 80 a 85 roků.
Starosta je vyzval, aby předstoupili a mohl jim tak
přede všemi poblahopřát a předat dárky společně s
předsedkyní výboru školství, kultury a sociálních věcí
paní Ivetou Vlčkovou. Dárkový koš, hrníček a knihu
leteckých fotografií Bruntálska letos ke svému
významnému životnímu výročí dostali paní Ludmila
Endlerová, paní Jaroslava Holubová, paní Vlasta
Zobalová, paní Drahomíra Křížová a paní Julie
Glatterová.
Následovala večeře, ke které byly řízky s
bramborovým salátem, nápoje podle přání, káva a
zákusky. Začala hrát oblíbená kapela pana Bobka
s příjemnými melodiemi i hity z dřívějších let, které
navodily tu správnou atmosféru ke vzpomínání.
Besedovalo se, tančilo a čas příjemně ubíhal. Na
přání odvážel „taxík“ pana Cejnka odcházející
k jejich domovům.
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Velké poděkování patří všem, kteří tuto na přípravu
tak náročnou akci zvládli na výbornou. Obec vše
zafinancovala, členky kulturního výboru se zhostily
obsluhy snad lépe než profesionálové, učitelky
mateřské i základní školy nacvičily s dětmi hezká
vystoupení a připravily s nimi pěkné dárečky.
Věřím, že mluvím za všechny seniory, když říkám:
„Díky! A už se těšíme na příští setkání.“
Jaroslava Holubová

Nová rolba pro úpravu lyžařských běžeckých tras
Obec za přispění dotace Moravskoslezského kraje strojově upravuje zhruba 80 km lyžařských
běžeckých tras na území Malé Morávky a Karlova pod Pradědem. Trasy jsou upravovány
sněžnou rolbou, která již ale po třinácti úspěšných sezónách provozu má své odpracováno a
bylo nutné řešit pořízení nového stroje. Obec získala 50% dotaci z programu Ministerstva pro
místní rozvoj na nákup nové rolby v ceně 4,16 mil.
Kč a tento nový stroj Kassbohrer PistenBully 100
SCR byl ve čtvrtek 15.11.2018 v Karlově pod
Pradědem předán obci do užívání. Akce se zúčastnil
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro
cestovní ruch pan Jan Krkoška a za účasti zástupců
médií a hrstky místních občanů byla rolba uvedena
do provozu. Nezbývá než si přát, aby letošní zima
byla štědrá na sníh a běžkaři mohli ocenit práci
nového stroje přímo v běžecké stopě.
Sněžná rolba pro úpravu LBT byla pořízena za přispění prostředků státního
rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY POŠTY V MALÉ MORÁVCE

Zpravodaj vychází 16.11.2018. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.1.2019.

