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INFORMACE
Obec bude v roce 2019 hospodařit s třiceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo vyrovnaný
rozpočet obce na rok 2019, který v příjmové a výdajové části představuje shodnou částku ve
výši 30 242 760 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy
17,750 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) 3,55 mil. Kč,
komunální služby a územní rozvoj (prodej a
pronájem pozemků, příjem z věcných břemen) 1,03 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 3,83 mil. Kč (použitelné finanční prostředky a
kladný výsledek hospodaření obce za rok 2018).
Součástí příjmů jsou i dotace v roce 2019 v částce cca 895 tis. Kč, a to na: veřejně prospěšné
práce, lyžařské běžecké trasy, činnost dobrovolných hasičů a výkon státní správy.
Výdajové položky v roce 2019: kapitola silnice 6,36 mil.
Kč (dostavba chodníku do Karlova pod Pradědem,
údržba a opravy místních komunikací), bytové
hospodářství 3,505 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 697 tis. Kč
(provoz školy), mateřská škola 570 tis. Kč (provoz školy),
čistírna odpadních vod a kanalizace 900 tis. Kč (elektrická
energie, provoz, opravy, údržba), ostatní záležitosti kultury a sdělovacích prostředků 575 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 295 tis. Kč, tělocvična 330 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 230 tis. Kč (příspěvky na činnost: tělovýchovná jednota
FC Kovárna - 120 tis. Kč, Tréninkové centrum Praděd - 100 tis. Kč a Barbora Holubová - 10
tis. Kč), územní rozvoj a plán 100 tis. Kč, platby daní a poplatků 5,997 mil. Kč (daň z přidané
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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 120 tis. Kč, dopravní obslužnost 110 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 77 tis. Kč, pohřebnictví 15 tis. Kč, kontrola pitné vody 10 tis.
Kč, nájem nebytových prostor 20 tis. Kč, činnost knihovny 34,5 tis. Kč, ochrana památek
(kaple Nejsvětější Trojice, Schindlerova stodola) 25 tis. Kč, elektřina a drobné úpravy tábořiště Karlov 20 tis. Kč.

Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí v Malé
Morávce v roce 2019
18.3.

Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu (ZŠ)

20.3.

Závody dětí ve sjezdovém lyžování (MŠ)

23.3.

Jarní volejbalový turnaj (TC)

11.4.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 (ZŠ)

17.4.

Vítání jara - vynášení Morany (MŠ, ZŠ)

27.4.

Stavění máje (H)

30.4.

Čarodějná školka (MŠ)

9. - 10.5. Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 (MŠ)
15.5.

Besídka ke Dni matek v mateřské škole (MŠ)

24.5.

Noc kostelů (F)

1.6.

Dětský den a kácení máje (ZŠ, MŠ, H, OÚ)

8.6.

Výron CUP - turnaj ve volejbale (TC)

16.6.

Pouť v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce (F)

21.6.

Lehkoatletický trojboj žáků malotřídních škol (ZŠ)

26.6.

Rozloučení s předškoláky a spaní ve školce (MŠ)

27.6.

Ahoj školo - rozloučení se školním rokem v základní škole (ZŠ)

20.7.

Karlovský maraton a Mistrovství Malé Morávky o nejlepší kotlíkový guláš (OÚ,TC)

3.8.

Den obce (OÚ, TC, M)

17. - 18.8. Borůvkové hody v obci (OÚ, TC, P, S, M)
24.8.

Hasičská soutěž družstev - Memoriál Jiřího Hudáka (H)

1.9.

MTB Maraton - závod horských kol (TC)

14.9.

Krejča CUP - turnaj v nohejbale (TC)

21. - 22.9. Řízkový festival v obci (OÚ, P, S)
25.9.

Drakiáda (MŠ, ZŠ, OÚ)

12.10.

Svatohubertská mše (MS, F)

18.10.

Setkání seniorů obce (OÚ, MŠ, ZŠ)
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11.11.

Svatomartinská slavnost (MŠ, ZŠ)

29.11.

Andělské čertování - akce pro děti (MŠ, ZŠ, OÚ)

1.12.

Rozsvícení vánočního stromu

6.12.

Běh o vánočního kapra, Vánoční ladění (ZŠ, MŠ)

8.12.

1. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

15.12.

2. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

24.12.

Betlémské světlo, koledy (F)

30.12.

Florbalový turnaj Dani cup, 3. ročník (S)
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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.

Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům
Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn
preventivních opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za
cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení
zabezpečení
prostřednictvím
mechanických
zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod,
jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při
výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit
co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou
ochranu majetku.
Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí,
které se objevily v okolních sousedních státech, a nově již překročily i hranice České
republiky. Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie ČR a osvěty
obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a
elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad majetkové
trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných
zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.
Projektem chce policie probudit u majitelů domů a bytů
zodpovědnost k vlastnímu majetku a zájem o jeho
zabezpečování, ale i zvýšit zájem o dění
v bezprostředním okolí. Nedílnou součástí projektu je
vzdělávání policistů specializujících se na majetkovou
trestnou činnost v nejnovějších technologiích
zabezpečení majetku a v mechanických a elektronických
zámkových systémech.
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Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení
zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či
jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost
certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN
14383 při výstavbě budov.
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné
v App Store či na Google Play, na sociálních a webových portálech Policie ČR a
spolupracujících subjektů.
I v okrese Bruntál probíhají akce v rámci celorepublikového projektu „Zabezpečte se, chraňte
majetek sobě i svým sousedům“.
Policisté kontrolují chaty a rekreační objekty v zimním období, kdy je majitelé navštěvují
v menší míře, každoročně a v měsíci únoru akce proběhla na Rýmařovsku, Bruntálsku a
Albrechticku. V příhraniční oblasti policisté kontrolovali rekreační objekty také ve spolupráci
s polským kolegou v rámci česko-polských hlídek.
Doporučení jak správně zabezpečit rekreační objekt:
 zajistit všechny stavební otvory - dveře, okna
včetně střešních a sklepních a opatřit je
okenicemi nebo mřížemi
 nenechávat poblíž chaty či na pozemku volně
odložené nářadí, které by pachatel mohl použít
k případnému vloupání do objektu
 při delší nepřítomnosti doporučujeme odvézt
z chaty cennosti a elektroniku
 v případě vloupání si pořídit fotodokumentaci věcí a cenností
 zvážit instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení
 pokud to jde, navštěvujte rekreační objekt nepravidelně i v zimě, uklizený sníh budí
zdání neustále kontroly
 pokud máte v blízkosti objektu sousedy, kteří se zdržují i v zimním období na chatě,
požádejte je o vizuální kontrolu objektu, případně odmetení příjezdové cesty.
 dobré sousedské vztahy se vyplatí.
V případě násilného vniknutí do objektu ihned přivolejte Policii České republiky, nejlépe na
linku 158. Do objektu nevcházejte, neuklízejte po pachateli a vyčkejte do příjezdu policejní
hlídky, aby nedošlo ke znehodnocení stop, které pachatel na místě zanechal.

Policejní zápisník
Krádeže peněženek
Rýmařovští policisté přijali v pátek 8. 2. 2019 oznámení o krádeži peněženky z rekreační
chaty v Malé Morávce. Pachatel vnikl do objektu přes odemčený vchod a odcizil nalezenou
peněženku, ve které byla hotovost 4 200 korun, doklady a platební karty.
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Kniha – přítel člověka
Kniha - přítel člověka. Nezapomínejme na ni ani dnes, kdy se nám nabízí plno nových zdrojů
informací a zábavy. Ta současná média poskytují uživatelům velmi dokonalé zážitky, ale
nedávají žádný prostor pro rozvíjení fantazie. Často slyšíme, že děti
nejde odtrhnout od mobilů, tabletů nebo počítačů. Je to zkrátka
tím, že tato generace vyrůstá ve světě počítačů a internetových
her a pokrok zkrátka nelze zastavit. Přesto zůstává kniha
důležitým, třebaže tradičním zdrojem zábavy a poučení.
Síť knihoven v naší zemi je velká a svědčí o kulturnosti našeho národa. Už začátkem 19.
století v době národního obrození se zakládaly první veřejné knihovny. Zpočátku jich bylo jen
několik desítek, větší úspěch měly školní knihovny, kterých mohlo využívat i obyvatelstvo,
žijící ve školním okrsku. V roce 1901 byla snaha uzákonit, aby veřejná knihovna byla v každé
obci. To se podařilo až v roce 1918, o tři roky později už bylo v českých zemích 10 426
knihoven.
V obecní knihovně v Malé Morávce si může každý za nízký roční poplatek, dospělí 40 Kč, děti
a důchodci 20 Kč, vybírat každý čtvrtek od 17 do 18:30 hod. z bohaté a pestré nabídky knih.
Každý rok poskytuje obec peníze na zakoupení knižních novinek. V roce 2018 to byla částka
6 759 korun, za kterou bylo zakoupeno 31
nových knih. V současnosti nabízí
knihovna 3 230 vlastních výtisků, které
jsou
ještě
doplňovány
knihami,
zapůjčovanými z Bruntálu. Loni se tak
vystřídalo 4 krát 60 dalších titulů, takže
vybírat bylo opravdu z čeho. V loňském
roce bylo zapsáno 49 čtenářů, z toho 8
dětí. Vypůjčeno bylo 539 knih, z toho pro
dospělé nejvíce krásné literatury 486, 15
knih naučných. Děti si půjčily 28 knih,
z toho 10 naučných. Pro získání zájmu
dětí o četbu jsou pořádány besedy a
návštěva knihovny. V Den dětské knihy se
do knihovny přišly podívat děti z mateřské školy.
Ceny nových knih nejsou dnes zrovna malé. Přesto by bylo hezké, kdyby děti dostaly knihu
třeba za vysvědčení. A pokud by si chtěly vybírat z většího množství, v místní obecní knihovně
je ráda přivítá a poradí s výběrem knihovnice paní Iveta Vlčková. A dospělí čtenáři detektivek
zde najdou např. díla Jo Nesbo nebo soubor historických detektivek Vlastimila Vondrušky,
stejně jako milostné i romantické příběhy.

Z obecní kroniky - Nejstarší osídlení na území Malé Morávky a okolí
V době čtvrtohor, asi před 1 milionem let, zasahoval severský ledovec z Arktidy do střední
Evropy a svým čelem se dotýkal Jeseníků. Jeho zřetelné stopy nalézáme dodnes ve Velké
Kotlině na skalách a ve zbytcích karového jezírka.
Člověk se v této oblasti objevil poprvé na sklonku poslední doby ledové v tak zvaném würském
letním období, tj. asi před 30 000 lety. Po ústupu ledovce se vytvořily příznivé podmínky pro
život lovců a sběračů lesních plodů. Nejstarší nálezy svědčící o lidské činnosti z této doby jsou
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jednoduché pracovní nástroje zhotovené štípanou technikou z pazourků. Nacházejí se však
severněji od obce v okolí Krnova a na Osoblažsku. Na
Bruntálsku a zvláště na území obce Malá Morávka bylo
osídlení řidší, vlivem drsnějšího a chladnějšího podnebí.
Neolitických nálezů je zde málo a svědčí o tom, že na tato
místa pronikali lovci a sběrači jen přechodně. V posledních
stoletích před naším letopočtem pronikli do naší oblasti
Keltové, jejich sídliště byla objevena u Úvalna a na
Opavsku.
V prvních stoletích našeho letopočtu prochází údolím Bruntálska důležitá obchodní cesta jantarová stezka, která spojovala baltické země s Římem. V 6. století je v naší oblasti
dokončeno slovanské osídlení. Podle prvních písemných zpráv je jmenován kmen Holasiců,
žijící tehdy na Krnovsku a Opavsku. Tuto skutečnost potvrdil i archeologický výzkum, který
začal už za 1. republiky. Také oblast Bruntálska a Rýmařovska byla před německou
kolonizací osídlena Slovany. Svědčí o tom slovanské názvy řek, potoků, hor a obcí, které se
zachovaly v místním názvosloví. Jedná se například o názvy jako Slunečná, Podolský potok aj.
Začátkem 13. století se začali na Bruntálsku a Rýmařovsku usazovat lidé z moravských
oblastí, zvláště z Olomoucka a Opavska. Tato první kolonizace je označována jako česká
neboli vnitřní. Kolonizace německá tedy vnější probíhala od pol. 13. století a vedla k přílivu
obyvatelstva ze Saska a Bavorska přes Slezsko. Hlavním účelem kolonizace bylo osídlení
pustých pohraničních krajů, zvláště když zde byla nalezena ložiska rud. Nebylo to jen železo,
ale i stříbro, měď a dokonce některé řeky se ukázaly jako zlatonosné. Kolonisté získávali půdu
v dědičný nájem a těžba rud byla propůjčována za regální poplatek buď jednotlivým
podnikatelům, nebo důlním společnostem. Bruntálské panství zakoupili od krnovských knížat
páni z Vrbna. Právě v této době začíná prudký rozvoj dolování na Bruntálsku a vznikají
hornická střediska.
Od roku 1524 jsou první písemné zmínky o hornické osadě Malá Morávka, německy Klein
Mohrau. Ve 2. pol. 16. století se objevila na Bruntálsku ve dvou etapách morová epidemie,
která si vyžádala mnoho obětí, takže mrtví byli pochováváni ve společných hrobech. Naše
obec byla v té době jen malou osadou, proto obětí nebylo tolik. Úbytek obyvatel byl
doplňován kolonisty z Německa.
Krátce po bitvě na Bílé Hoře v roce 1621 koupil
bruntálské panství Řád německých rytířů za 200 000
zlatých. Jak ve středověku, tak až do roku 1850
vykonávaly
správu
obcí
vrchnostenské
úřady
prostřednictvím dědičných rychtářů. V Malé Morávce
sídlil rychtář v domě, na jehož místě je dnes restaurace
Na Rychtě. Hornická obec Malá Morávka tedy existovala
už na přelomu 16. a 17. století, Karlov vznikl o něco
později. První zmína o něm je z roku 1669, kdy se na dole
Sv. Antonín dolovalo stříbro. Jako obec byl Karlov
založen hraběnkou Ditrichsteinovou v roce 1693.
Na území nynější obce bylo v této době asi 40
povrchových dolů, ve kterých se těžilo železo, zinek,
olovo a stříbro. V řece Moravici se rýžovalo zlato.
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Činnost našich hasičů v uplynulém roce
Jednotku sboru dobrovolných hasičů je podle § 68 zákona č.
135/1985 Sb., o požární ochraně povinna zřídit každá obec. Své
sbory dobrovolných hasičů zřizují také některé průmyslové podniky.
Sbory dobrovolných hasičů zastřešuje na Moravě Moravská
hasičská jednota. V našich obcích mají tyto sbory mnoholetou
tradici.
Na své výroční schůzi 15. prosince 2018 zhodnotili místní hasiči
svou činnost za uplynulý rok, který byl bohatý na zásahovou činnost,
nejdůležitější náplň jejich práce. Celkem v roce 2018 uskutečnili 17
výjezdů, a to 9 krát k požárům, 7 krát to byla technická výpomoc, 1
krát planý poplach. Zásahová jednotka zajištovala nepřetržitě pohotovost po celý rok, a to v
týdenních cyklech vždy čtyřmi členy sboru. Tuto službu vykonávali společně se členy jednotky
také její řádně proškolení velitelé, kterými jsou pánové Miloš Pavelka, Gustav Kaláb a Vít
Pavelka.
Hasiči, jakožto nepostradatelná složka obce se kromě své hlavní činnosti podílí i na
společenském životě obce. Už tradičně staví v obecním parku každoročně májku. Kácení máje
je pak spojeno s oslavou Dne dětí, na jehož organizaci se hasiči rovněž podílí. V současné
době má sbor 18 členů a rádi by uvítali ve svých řadách další zájemce o tuto záslužnou a pro
společnost důležitou činnost. Každý měsíc probíhá pravidelná kontrola techniky, její
ošetřování a úklid zbrojnice. Motorové pily má na starosti Vít Pavelka, centrály a plovací
čerpadla Gustav Kaláb ml. Novým členem zásahové jednotky se stal p. Josef Vymětal, který se
zaškolil na post řidiče a má na starosti dýchací techniku. Na tento rok jsou plánované
zdravotní prohlídky, spyrometrie a EKG členů zásahových jednotek. Technické vybavení by
měl doplnit i automobil, který by zajišťoval technickou pomoc. V dalším období bude výbor
pracovat ve složení: starosta a zástupce velitele ZJ - Gustav Kaláb, místostarosta a velitel ZJ
- Miloš Pavelka, zástupce velitele ZJ - Vít Pavelka, technik ZJ - Miroslav Kučera, finanční
záležitosti sboru - Iveta Kalábová.
Celkové finanční náklady na provoz jednotky SDH byly v roce 2018 ve výši cca 360 tis. Kč,
kdy z tohoto bylo cca 200 tis. Kč financováno z dotací a zbytek ve výši cca 160 tis. Kč
financovala obec ze svého rozpočtu. Výroční schůze se zúčastnili i čestní hosté - pan Zdeněk
Kurfürst a pan Miroslav Skoupil. Všem členům sboru patří poděkování za jejich obětavou
práci.

Sněžné blechy
Teplé počasí přes den, kdy slunce svítí na tající sníh, jsou přesně
ty podmínky, které vyhovují sněžným blechám. Pokud se pozorně
zadíváte na prohlubně ve sněhu, možná je také uvidíte. Jsou
menší než maková zrnka, ale čím jsou menší, tím je jich víc. Jsou
to chvostoskoci, a pokud se jich budete chtít dotknout, skáčou
jako blechy. Odtud jejich lidový název.
Tito tvorečci žijí převážně v půdě, v trouchnivějících látkách
nebo spadaném listí. Je jich asi 250 druhů a některé z nich žijí
na zemi už stovky milionů let. Živí se většinou odumřelými zbytky
rostlin, někteří ale mohou sát na rostlinách. Na povrchu se
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vyskytují jen za zvláštních okolností - v době tání nebo po silném dešti. Vyskytují se
v Krkonoších, Orlických horách a teď už víme, že i v Jeseníkách.

Kde jsou pstruzi ?
Před 20, 30 lety jsme mohli z kteréhokoliv mostku přes řeku
Moravici nebo Bělokamenný potok pozorovat pstruhy, stojící na
místě proti proudu nebo se mihli, aby se schovali u břehu pod
kameny.
Dnes je tato populace pstruha říčního u nás vzácností. Příčin tohoto stavu je hned několik.
K úbytku ryb přispělo vysazení vydry říční, které se u nás daří a ryby jsou její potrava.
Dalším problémem, se kterým si pstruh neumí poradit, jsou migrační překážky na tocích a
těmi jsou stavidla, odklánějící vodu do náhonů k vodním elektrárnám. První je hned za
obecním úřadem na soutoku Moravice a Bělokamenného potoka, druhá je za Malou
Morávkou na Moravici.
Velkým konzumentem ryb je také pro nás dost
exotický pták - volavka popelavá. Vznik velké
vodní plochy Slezské Harty ji sem přilákal a
nestačí ji jen loviště na přehradě, ale dostává
se proti proudu Moravice a byla spatřena
dokonce až ve Velké Kotlině. Takže i ona se
podílí na úbytku pstruží populace. Ale s trochou
černého humoru bychom mohli říct, že všechno
zlé je k něčemu dobré. Ubylo pytláků na řece,
protože není co lovit.

Následky vichřice
V noci z neděle na pondělí 11. března se prohnala naší obcí silná vichřice s bouřkou a
mohutnými poryvy větru. Protože už
několik dní předtím pršelo a půda byla
podmáčená, vyvrátil silný vichr vzrostlý
smrk v horní části Malé Morávky. Ten
spadl na sloup vysokého napětí tak
nešťastně, že ho celý zlomil v půli.
Následkem byl výpadek elektřiny od
Rychty až po horní konec obce. A ani
poslední domy směrem na Dolní
Moravici neměly proud.
Jelikož orkán Eberhard napáchal značné škody prakticky na celém území České republiky,
trval black out v Malé Morávce až do úterý 12.3. cca 15:30 hodin. Vzhledem k destrukci
sloupu vysokého napětí bylo potřeba provést náhradní přesměrování elektrického proudu
z jiné rozvodové větve. Avšak tento zásah neměl kdo dříve provést, jelikož se opravdu jednalo
o celorepublikovou energetickou kalamitu nebývalých rozměrů.
Dětem se tak na místní základní škole prodloužily jarní prázdniny o dva dny. Kromě
postižených domácností působila absence elektřiny velké problémy i chatám a penzionům
v této části obce.
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Zápis do MŠ Malá Morávka na školní rok 2019/2020
Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková
organizace vyhlašuje zápis do mateřské školy na školní rok
2019/2020 dne 9.5 2019 a 10.5.2019 v době od 10:00 hod. do
11:00 hod. v kanceláři ředitelky školy (ze závažných důvodů si
můžete s ředitelkou školy domluvit telefonicky i jiný termín mob. tel.: 739 229 806).
Rodiče přijdou s dítětem, předloží doklad o trvalém pobytu a
rodný list dítěte. Pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou
nejméně pěti let a mají trvalý pobyt na území obce Malá
Morávka je předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020
povinné. Děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně pěti let
a byly již do mateřské školy zapsány v předešlých letech,
k zápisu opětovně chodit nemusí. Na školní rok 2019/2020
budou přijímány i děti dvouleté.
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Viktorii Kellerovou, Malá
Morávka č.p. 233, která se narodila 25. února 2019. Přejeme jí
hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2019 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Zuzana Fraňová, Miroslav Kučera a Josef Mazal - 71 let, Anna Kocourová - 73 let, Josef
Pleský - 79 let, Ludmila Oravská a Jaroslav Husták - 83 let, Vladimír Král - 84 let, Jaroslav
Ringl - 86 let.

„Půlkulatá výročí“

Jiří Horský - 55 let, Josef Horský - 85 let.

„Kulatá výročí“
Marie Hamplová a Gerhard Mendrok - 50 let, Jiřina Kocichová,
Emilie Lancová a Jan Mecner - 60 let, Milena Novobilská
a Petr Čech - 70 let, Drahomíra Ruprechtová - 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 naší občankou, paní
Evou Prášilovou, která zemřela 9. února 2019 ve věku 76 let.
Smuteční síň na Okružní ulici v Rýmařově byla místem posledního
rozloučení s naším občanem, panem Jiřím Čudou, který zemřel 16. února
2019 ve věku 66 let.
Čest jejich památce.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Lyžaři všech věkových kategorií se na Myšáku bavili s
Českou televizí
Televizní soutěž pro amatérské
lyžaře „S ČT sport na vrchol“ se se
svou devátou řadou po roce vrátila
do Ski Arény Karlov. Třetí lednový
víkend (od pátku 18. ledna do
neděle 20. ledna 2019) byly na FIS
sjezdovce v areálu Myšák pro malé
i velké lyžaře opět připraveny
závody v obřím paralelním slalomu
o hodnotné ceny, přičemž účast
v závodech byla již tradičně
bezplatná.
Do závodů se, především v dětských kategoriích, zapojila i řada “domácích” lyžařů. Společně
s ostatními návštěvníky areálu jsme pak v Karlově vytvořili rekord letošní televizní série, když
se každý soutěžní den zaregistrovalo více než 100 závodníků.
Česká televize ze závodů natočila
celkem šest dílů pořadu „S ČT
sport na vrchol“. Kromě dění na
sjezdovce se prezentovaly i novinky
a služby ve skiareálu (nová
čtyřsedačková lanovka, skibus a
skitaxi, vylepšené zázemí vč. relax
zóny atd.), ale třeba také nový
obecní chodník, který významně
přispěl ke zvýšení bezpečnosti
chodců a plynulosti dopravy v
Karlově. V pořadu hovořili mimo
jiné také historik Igor Hornišer, Martina Brachtlová zavzpomínala na Šálu děda Praděda a
Petr Houser připomněl průkopníka alpského lyžování Matyáše Žďárského.
Všechny díly pořadu jsou dohledatelné v archivu České televize, přímé odkazy jsou také na
webových stránkách a facebookovém profilu Ski areálu Myšák.
Boris Keka

Zima běžkařům přála
Stejně jako loňská sezóna je i ta letošní poměrně bohatá na sníh. Tratě jsme novou rolbou
začali upravovat 14.12.2018 a doufáme, že to ještě větší část března vydrží. Dobré sněhové
podmínky poněkud narušovaly časté výkyvy počasí a teplot se silnými větry. Museli jsme stále
odstraňovat spadlé stromy a na tratích se tvořily velké závěje. Nejvíce sněhu zůstává jako
obvykle v okolí Alfrédky.
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V tuto dobu již pravidelně s velkým
poděkováním uveřejňujeme seznam
sponzorů, kteří nám na provoz LBT
přispěli.
SPONZOŘI, kteří přispěli na
provoz lyžařských běžeckých tras
Malá Morávka - Karlov pod
Pradědem v sezóně 2018/2019:

Pavel Pomp, Vlaštovičky u Opavy Hotel Praděd Karlov - 15 000 Kč,
Petr Hála, Malá Morávka - SKI
Bohemia - ubytovací služby - 5 000
Kč, Vojenské lázeňské a rekreační
zařízení Ovčárna - 6 000 Kč, VÚSH Brno - 10 000 Kč, Ing. Smejkal Stanislav, FIDES Bruntál
- 2 000 Kč, Ing. Ondřej Herdegen - cestovní kancelář, Ostrava - 5 000 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 - 5 000 Kč, Dan
Pawlín - Karlov - 3 000 Kč, Michal
Plašil - SILEX OPAVA - 5 000 Kč,
SKI AREÁL KOPŘIVNÁ, a.s. Malá
Morávka - 5 000 Kč, Marek
Sedlinský - WILBACH EKO Brno 4 000 Kč, Petr Hadamčík Agromarket Opava - 5 000 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 - 1 700 Kč, KRT Ostrava,
Ing. Roman Lasák - 10 000 Kč, Ladislav Frančák, Frančák, s.r.o., Guntramovice - 5 000 Kč,
Martin Pavlík, Opava - 5 000 Kč. CELKEM: 113 700,-- Kč.
04.03.2019 Petr Hartmann

Využití víceúčelové tělocvičny
Prostory tělocvičny jsou využívány na různé
kulturní akce, ale nejvíce je využitá ke
sportovním aktivitám. Během školního
vyučování v hodinách tělocviku, ale i o
každé hlavní přestávce a ve sportovních
kroužcích florbalu a stolního tenisu. Dvakrát
týdně mají žáci sportovní průpravu na
lyžování. Během týdne v odpoledních a
večerních hodinách se zde schází i starší
zájemci o sportování.
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Program aktivit pravidelného využití tělocvičny vypadá takto:
Pondělí 18 - 20 hod. - muži nohejbal
Úterý 18 - 19 hod. - ženy aerobik
Středa 17:30 - 18:30 - stolní tenis, 19 - 21 hod. - muži nohejbal
Čtvrtek 18 - 19:30 hod. - volejbal
Pátek 16 - 17:30 - trénink žáků fotbalistů, od 18 hod. - florbal muži
Další akce během víkendů se vyskytují nepravidelně. Tento týdenní přehled může sloužit také
jako inspirace pro další zájemce o zdravý pohyb.

MÍSTNÍ AKCE
Farní ples
První společenský ples této sezóny
pořádala římskokatolická církev ve
spolupráci s obecním úřadem v Malé
Morávce 18. ledna. Byl to už VIII. Farní
ples se stejným mottem: „Chvalte
Hospodina tancem.“
Do místa konání, kterým byla víceúčelová
tělocvična u ZŠ, přicházeli nejen místní
občané, ale i farníci s okolních vesnic,
které k naší farnosti patří. Je to Dolní
Moravice, Rudná pod Pradědem, Světlá
Hora a Václavov. K tanci a dobré náladě
přispívala kapela Reflex-Rock. Občerstvení, které připravili farníci, si mohli zakoupit u baru,
kde je mohl obsloužit sám pan farář Rechtenberg. Celý večer proběhl v příjemné slavnostní
atmosféře.

Masopustní karneval
Na pátek 1. února 2019 byli
pozváni na masopustní veselí
koledníci Tříkrálové sbírky nejen
z Malé Morávky, ale i okolních
vesnic. Pořadatelem této akce byly
Charita sv. Martina, Obec Malá
Morávka
a
základní
škola.
Víceúčelová tělocvična se od 15
hodin plnila dětmi v různých
maškarních kostýmech, doprovázeli
je rodiče i další hosté.
Nejdříve rýmařovský děkan pan
Mgr. František Zehnal poděkoval
všem koledníkům a připomenul
význam a historii Tří králů. Pro
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všechny přítomné bylo připraveno bohaté pohoštění
- káva, koláčky a nápoje pro děti, později přišly na
řadu i chlebíčky a řízky. O hudební produkci a
organizování
zábavy
během
následujícího
karnevalového veselí dětí se postarala skupina
Střediska volného času z Bruntálu. Na závěr dostaly
všechny děti dárkový balíček.
O úspěch této na přípravu náročné akce se
zasloužili zaměstnanci základní školy, kteří
připravili občerstvení a podíleli se na výzdobě sálu.
Dále se na organizování akce podílely členky
charity a obec Malá Morávka pak zaplatila
občerstvení. Dárky pro děti sponzorovaly už
tradičně firmy: Potraviny Tomi, Moreko, Kelly
Havlík a Auto Lašák.

Obecní ples
V pátek 15.2.2019 pořádala Obec Malá Morávka svůj již tradiční „Ples obce“. Jelikož je o
tuto kulturní akci rok od roku čím dál větší zájem, prodávají se vstupenky vždy v předprodeji,
aby zajišťovaly všem účastníkům místo u stolu.
Vyzdobený sál tělocvičny u školy se kolem 19. hodiny zcela zaplnil návštěvníky. Zahájením
programu bylo krásné vystoupení tanečního souboru ZUŠ Rýmařov pod vedením Aleny
Tomeškové, který je vítězem Mistrovství světa v moderním tanci.
Následovala hudební produkce kapely Tyrkys, která hrála k tanci i dobré pohodě. K
občerstvení bylo kromě klasických nápojů nabízeno i další občerstvení. Zájemci si mohli
dopřát guláš, chlebíčky nebo sladké trubičky.
Zlatým hřebem večera byla tombola, ve které bylo díky sponzorům plno hodnotných cen.
Každý druhý návštěvník si některou z nich odnesl. O bezpečný návrat domů se postarala
taxislužba.

Fotoreportáž – Ples obce
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Prodej palivového dříví
Obec Malá Morávka provádí ořez a kácení mimolesní zeleně a nabízí
možnost odkoupení palivového dříví občanům. Zájemci o odkup dřeva
se mohou přihlásit se svým požadavkem na obecní úřad, kde jim bude
sděleno jaké dříví je momentálně k dispozici včetně ceníkových sazeb
jednotlivých druhů dřevin. V případě zájmu se obraťte na starostu obce
buďto osobně anebo na tel.: 604 997 799 příp. emailu:
starosta@malamoravka.cz.
Zpravodaj vychází 15.3.2019, příspěvky pro příští číslo dodejte do 6.5.2019.

