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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 24. dubna 2019 ve víceúčelové
tělocvičně u základní školy v Malé Morávka 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 výpůjčce a následném darování mezi obcí a Sdružením obcí
Rýmařovska, která řeší vypůjčku a následné darování mobiliáře pořízeného v rámci
projektu „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“, registrační číslo projektu: 117D721007077,
dotační titul: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro
místní rozvoj ČR.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IE-12-8006575/20/SOBS/2018/DUD
„KARLOV,N.O.BR_2562,OBNOVA
vNN/kNN.
Uzavíranou mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Výši poplatku za zřízení věcného břemene
zastupitelstvo stanovilo na částku 10 000,-- Kč + DPH.
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č.BR/110/i/2019/TSÚ/HH mezi
obcí a Moravskoslezským krajem, která řeší bezúplatný převod pozemků z majetku MSK
do majetku obce. Jedná se o pozemky pod připravovanou stavbou chodníku do horní části
obce. Pozemky dotčené stavbou chodníku budou obci převedeny do majetku po kolaudaci
stavby chodníku.
Zřízení vodovodní přípojky na pozemcích parc.č. 736/2 a 646/1 oba v k.ú. Karlov pod
Pradědem. Investorem stavby je Ing. Jiří Dumbrovský, bytem Slezského odboje 94,
Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku. Vodovodní přípojka bude uložena dle projektové
dokumentace vytvořené Ing. Markétou Gabrlíkovou.
Uzavření souhlasného prohlášení mezi obcí a společností VaK Bruntál, a.s., které řeší
legalizaci vodovodu po jeho rekonstrukci z roku 2012 a jeho uložení do pozemků ve
vlastnictví obce. Jedná se o pozemky parc.č. 702/1 a 678 oba v k.ú. Karlov pod
Pradědem, dle geometrického plánu GP:443-00333/2012. Úhradu za zřízení věcného
břemene stanovilo zastupitelstvo na částku 2 000,-- Kč + DPH.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. SOBS_VB_IP-12-8022831/3 mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Úhradu za zřízení
věcného břemene stanovilo zastupitelstvo na částku 2 000,-- Kč + DPH.
Uložení kanalizačního vedení do
pozemků ve vlastnictví obce parc.č.
1421 a 255 oba v k.ú. Malá Morávka.
Jedná se o uložení odtokového potrubí
z čistírny odpadních vod investora
stavby pana Ing. Libora Bittnera,
vlastníka rekreačního objektu Malá
Morávka č.p. 117, dle projektové
dokumentace vypracované Ing. Ivo
Morawitzem.
Přijetí daru do majetku obce, ve formě
bezúplatného převodu pozemku parc.č.
754/2 (část hřbitova za kostelem) v k.ú. Malá Morávka o výměře 1198 m2. Pozemek obci
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daruje Římskokatolická farnost Malá Morávka, Malá Morávka č.p. 31, 793 36 Malá
Morávka.
Zastupitelstvo obce dále schválilo poskytnutí finančního daru pro Římskokatolickou
farnost Malá Morávka ve formě peněžitého daru z rozpočtu obce ve výši 220 000,-- Kč,
který bude účelově využitý na financování opravy fasády a nátěru kostelní věže kostela
Nejsvětější trojice v Malé Morávce. Zastupitelstvo také schválilo provedení rozpočtového
opatření pro poskytnutí tohoto finančního daru.


Pořízení zpomalovacího radaru do obce, který bude umístěn u základní školy v Malé
Morávce. Součástí radaru bude zobrazování SPZ projíždějících vozidel a statistika
průjezdů vozidel. Zastupitelstvo dále schválilo provedení rozpočtového opatření do výše
155 000,-- Kč pro provedení nákupu radaru.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



Informace starosty o podmínkách pořízení bankomatu do obce a schválilo uzavření
„Dohody o umístění peněžního bankomatu“, včetně jejich příloh 1. až 3. mezi obcí a
společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4,
Želetavská 1525/1, PSČ 140 92.

INFORMACE
Zpráva o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území obce Malá Morávka v roce 2018
1. Situace u Obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov v roce 2018
U obvodního oddělení Policie České republiky v Rýmařově (dále jen
„OOP“) byl v roce 2018 plánovaný personální stav policistů naplněn.
OOP plní úkoly Policie ČR ve služebním obvodu katastrálního území
měst Rýmařov a Břidličná a obcí Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves,
Malá Štáhle, Dolní Moravice, Malá Morávka, Velká Štáhle, Ryžoviště,
Jiříkov, Lomnice a Dětřichov nad Bystřicí.
V roce 2018 došlo ve srovnání s lety 2017 a 2016 v ČR k poklesu
celkové kriminality. V Moravskoslezském kraji byl evidován pokles
kriminality o cca 4 % (v předchozím roce 2017 meziroční pokles o 6
%), přičemž v okrese Bruntál byl pokles kriminality zhruba o 6 %. U OOP
Rýmařov bylo v roce 2018 evidováno 262 trestných činů, v roce 2017
- 200, v roce 2016 - 274 a v roce 2015 - 316 trestných činů. U OOP
tedy došlo k nárůstu celkové kriminality zhruba o 31 %, kdy však z dlouhodobého hlediska byl
počet trestných činů v roce 2017 výjimečně nízký a úroveň kriminality v roce 2018 byla
srovnatelná s rokem 2016. Nárůst kriminality ve služebním obvodu OOP byl zaznamenán
zejména v oblasti majetkové, násilné a ostatní trestné činnosti.
V roce 2018 činila celková objasněnost trestných činů u Územního odboru Bruntál cca 67 %,
kdy z tohoto pohledu patří ÚO dlouhodobě mezi nejlepší v kraji i celé ČR. Celkový průměr
objasněnosti u Krajského ředitelství MSK byl 53,5 %. Z celkového počtu 262 trestných činů
jich u OOP bylo 178 objasněno, t.j. 67,94 %.
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2. Stav kriminality a veřejného pořádku na území obce Malá Morávka
V katastrálním území obce Malá Morávka a její místní části Karlov pod Pradědem bylo
v roce 2018 spácháno celkem 29 trestných činů. Z toho v Karlově pod Pradědem to bylo 7
trestných činů. Jednalo se 16× o krádež, 10× o ohrožení pod vlivem návykové látky, 2× o
porušování domovní svobody a 1× opoškození cizí věci.
Na území obce bylo zjištěno celkem 372 přestupků. Na
úseku bezpečnosti silničního provozu bylo zjištěno 312
přestupků, z toho v příkazním řízení na místě bylo řešeno
257 přestupků. Během roku proběhlo větší množství
dopravně bezpečnostních akcí se zaměřením na
dodržování povolené rychlosti jízdy a ovlivnění řidičů
alkoholem či jinými návykovými látkami. Celkem byli
v přestupkovém řízení řešeni 3 řidiči pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek.
Na úseku veřejného pořádku a občanského soužití došlo celkem k 12 přestupkům. Dále pak
došlo k 17 přestupkům proti majetku. Ve spolupráci s DI Bruntál byly v roce 2018 na území
obce šetřeny 4 dopravní nehody.
Z hlediska bezpečnostní situace nedošlo na území obce v roce 2018 k žádné mimořádné
události. Vzájemná spolupráce s orgány místní samosprávy je na velmi dobré úrovni a
odvíjela se v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti občanů, jejich majetku i zajištění
veřejného pořádku.
Pozn.: zpracováno podle Zprávy o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území obce Malá Morávka v roce 2018 - OOP ČR Rýmařov.

Informace finančního úřadu
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Malí lyžaři – velcí závodníci
Zima k nám byla letos nakloněna jak svoji
sněhovou nadílkou tak i počtem mrazivých
dnů a to potěšilo nejen návštěvníky SKI
areálů naší obce, ale také naše malé lyžaře,
kteří se v rámci lyžařské školy při MŠ Malá
Morávka zdokonalovali v tomto krásném
sportu.
Každou středu odpoledne čekala na děti
před mateřskou školou dvě auta, aby je
dopravila do SKI areálu Myšák (ty
pokročilejší lyžaře) a SKI areálu Kazmarka (naše lyžařské začátečníky). Děti necelé tři
měsíce nadšeně sjížděly lyžařské stráně, zdokonalovaly svůj lyžařský styl, začátečníci
získávali první lyžařské zkušenosti, odvahu a jistotu v součinnosti se dvěma prkénky na
nohou.
Vše vyvrcholilo závěrečným závodem
v obřím slalomu, který jsme ve spolupráci
s TC Praděd a SKI areálem Myšák pro děti
připravili. Závodníci soutěžili ve třech
kategoriích (začátečníci a pokročilí, chlapci
a dívky.) Po celou dobu děti povzbuzovala,
ale také zpovídala a vtipně bavila Myška
z Myšáku paní Ivana Lukešová. Rodiče i
prarodiče fandili nejen svým dětem, ale všem
zúčastněným borcům. Ti často stačili během závodů na své blízké zamávat a to jen
dokazovalo, že atmosféra byla bezvadná. Při závěrečném vyhlašování to dopadlo následovně;
v kategorii pokročilí lyžaři se z chlapců na
prvním místě umístil závodník Adam
Danihelka, druhé místo obsadil závodník
Hynek Babiš a třetí skončil lyžař Patrik
Romof. Ve druhé kategorii pokročilá děvčata
a mladší pokročilí chlapci zvítězila lyžařka
Leona Macková, druhá pak byla závodnice
Sára Romofová, třetí příčky dosáhl
přeborník Ondřej Lukeš. V kategorii
začátečníci chlapci dosáhl nejlepšího času
závodník Tomáš Skokan, druhý nejlepší čas
patřil přeborníkovi Adamovi Odložilovi, třetí skončil závodník Michael Šustek, čtvrté místo
pak obsadil závodník Tobias Šišma a pátí se umístili borci Dominik Děrda a Pepík Šťastný.
V začátečnické kategorii nebyla děvčata
obsazena, ale dostavila se účastnice lyžařské
školy Anastázie Strnadelová, která se pro
nemoc nemohla na start postavit. Všichni
závodníci obdrželi diplomy, medaile a
drobné dárky.
A nám už nezbývá než poděkovat všem, kteří
se na organizaci letošní lyžařské školy
podíleli - za TC Praděd panu Petrovi
Houserovi a jeho instruktorům, panu
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Jaroslavovi Lukešovi za SKI areál Myšák (oba dětem zajistili bezplatnou dopravu, lanovku a
výuku), za MŠ paní učitelce Ivaně Cafourkové a chůvě Lence Cejnkové a všem rodičům, kteří
nám byli nápomocni ať už při oblékání dětí nebo při zajištění bezpečnosti. V závěru chci
poděkovat také panu Petrovi Hálovi z Malé Morávky, který nám na začátku sezóny
sponzorsky věnoval nové lyžařské vybavení pro větší děti. Všem přejeme pěkné jaro a teplé
léto, věříme, že následující zima bude tak přívětivá, abychom to mohli na sjezdovkách zase
pořádně roztočit 
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Naši malí lyžaři byli nejlepší
Děti z Malé Morávky mají možnost využít
v plné míře prostředí, které jim naše obec se
svými lyžařskými svahy nabízí. Místní
základní škola již mnoho let zajišťuje svým
žákům v zimních měsících lyžařský výcvik.
Ukončením zimního lyžování je už tradičně
Mistrovství malotřídních škol v obřím
slalomu, na které jsou pozvány školy
z okolních vesnic. Letos, tak jako i
v předešlých letech, se soutěžilo na svahu Ski
Areálu Kopřivná. V pondělí 18. března přijeli závodit děti z Karlovy Studánky, Dolní
Moravice a Rudné pod Pradědem.
Dobré sněhové podmínky, kvalitně připravená trať, výborná organizace a snaha malých
závodníků ukázat, co se naučili - to vše přispělo k bezproblémovému průběhu závodů.
Konečné výsledky:
Dívky 1. - 3. ročník:
1. Beáta Macková
MM
2. Barborka Lukešová MM
3. Sandra Kubjátová DM

Dívky 4. a 5. ročník:
1. Sabina Soviarová MM
2. Nikola Čudovská
KS
3. Markéta Vrabcová KS

Chlapci 1. - 3. ročník:
1. Pavel Soviar MM
2. Rudolf Marek RpP
3. Jan Peňáz
KS

Chlapci 4. a 5. ročník:
1. Vojtěch Babiš
MM
2. Daniel Danihelka MM
3. Adrian Danos
KS
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Mezi školami měla nejlepší výsledky ZŠ Malá Morávka, druhá se umístila ZŠ Karlova
Studánka, třetí místo získala ZŠ Rudná pod Pradědem a čtvrtá byla ZŠ Dolní Moravice.
Školy obdržely poháry, děti na stupních vítězů si odnesly medaile.
Akce, které jsou určeny pro sportovní vyžití dětí, si zaslouží pochvalu. Ta patří i pořadatelům
TC Praděd a Základní škole Malá Morávka.

Výstava k 16. výročí spolupráce obcí Malá Morávka – Walce
V Schindlerově stodole je instalace výstavy
k 16. výročí spolupráce mezi naší obcí a
polskou vesnicí Walce.
Po celou dobu spolupráce se zástupci obou
obcí nejméně jednou ročně účastní
společných kulturních projektů pořádaných
v rámci obecních akcí.
U nás je to především Den obce a v Polsku se
jedná hlavně o dožínky.
Hlavní myšlenka spolupráce je - porozumět si
navzájem, což je idea společné Evropy.
Vernisáž výstavy byla zahájena 31. března
2019 v Polsku, a to i za účasti delegace
z Malé Morávky. Naši občané mohou
navštívit výstavu v Schindlerově stodole po
předchozí telefonické domluvě s panem
Hornišerem (tel.: 602 732 056).

Společenská rubrika
Setkání s jubilanty
Na středu 3. dubna 2019 byli pozváni do
penzionu Pod Kapličkou občané, kteří
v prvním čtvrtletí letošního roku oslavili
kulaté životní jubileum. Na čerstvé
sedmdesátníky čekala slavnostní večeře a
příjemně strávené odpoledne se zástupci
obce - starostou Ondřejem Holubem a
předsedkyní kulturní komise Ivetou
Vlčkovou. Byli to Josef Zahnáš, Jiří
Němec, Petr Cenek, Daniela Wiltschová,
Marie Krátká a Petr Čech. Kromě
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čerstvých sedmdesátníků přišli i pan Gerhard Mendrok, který oslavil 75 roků a pan Josef
Horský, kterému přejeme vše nejlepší k jeho 85. narozeninám. Všem oslavencům popřáli
zástupci obce a předali jim dárkové koše, hrníček a podepsali se do pamětní knihy.
Následovala příjemná zábava plná vzpomínání, ale i probírání současnosti. Během posezení
v pěkném prostředí nově zrekonstruované restaurace čas rychle ubíhal a besedovalo se tak až
do podvečerních hodin.
Všem oslavencům ještě jednou gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Nikolu Šmakalovou, Malá
Morávka č.p. 179, která se narodila 21. března 2019.
Přejeme jí hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2019 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Dan Pawlín - 72 let, Jaroslav Káňa - 73 let, Koloman Lašák - 74 let, Marie Heiderová, Marie
Houdková a Jaromír Klus - 76 let, Jan Macháček - 78 let, Jarmila Pánková - 79 let, Anna
Králová - 81 let, Ingeborg Patschová - 83 let, Elisabeta Bršťáková - 84 let, Cyril Fiala 89 let.

„Půlkulatá výročí“
Jana Rosolanková a Alfred Partsch - 55 let, Petr Solich - 65 let,
Františka Fialová - 75 let.

„Kulatá výročí“
Blanka Albrechtová - 50 let, Květoslava Klimová, Irena Mlýnková a
Karel Kolář - 60 let, Jiří Kolář - 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.

Blahopřání
Dne 21. června 2019 oslaví životní jubileum naše maminka a babička Irena Mlýnková.
Přejeme ti hodně zdraví, hodně věcí co tě baví, hodně štěstí, hodně lásky, hodně času na
procházky. Hodně a hodně dobrého k narozeninám ti přeje celá rodina.

Vzpomínka

Odešel jsi cestou, kterou jde každý sám, jen vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dne 10. května 2019 uplynulo 20 let od úmrtí našeho drahého manžela,
tatínka a dědečka, pana Jaroslava Fialy z Karlova pod Pradědem.
S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou.
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Rozloučili jsme se
V kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce jsme se rozloučili s naším
občanem, panem Jaroslavem Křížem, který zemřel 22. března 2019 ve
věku 81 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naším občanem, panem
Vojtěchem Fraňem, který zemřel 27. března 2019 ve věku 54 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naším občanem, panem
Františkem Vašíčkem, který zemřel 6. května 2019 ve věku nedožitých 70 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.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Jarní část sezony 2018/2019
V měsíci dubnu nám začala jarní část
fotbalové sezony ročníku 2018/2019. Díky
finanční podpoře ze strany obce můžou
Malou Morávku reprezentovat 3 mužstva, a
to v kategoriích muži, starší žáci a starší
přípravka.
Družstvo mužů (pozn.: na fotografii pod
tímto textem) pod vedením Víti Pavelky
doposud odehrálo čtyři utkání s velmi
dobrými výsledky. V prním utkání hostili
muži vedoucí celek Lomnice, se kterým po
urputném boji prohráli 3:5. Ke
druhému utkání vyjeli do Ryžoviště,
kde zvítězili 3:2. Ve třetím utkání
porazili doma Leskovec v poměru 6:1
a ke čtvrtému zápasu cestovali do
Dětřichova, kde zvítězili ve stejně
vysokém poměru 6:1. Prozatím drží
velmi pěkné 3. místo ve 3. třídě
skupině B.
Ještě lepších výsledků dosáhli naši
starší žáci pod vedením Milana
Pospíšila. V jarní části odehráli
rovněž čtyři utkání a pokaždé zvítězili.
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První utkání odehráli na hřišti v Krásných Loučkách, kde zvítězili 2:0. Ve druhém utkání
hostili Slezské Rudoltice a zvítězili 2:1. Ve třetím utkání porazili doma vysoko Osoblahu
v poměru 8:1 a ve čtvrtém zápase vyhráli na hřišti Zátoru ještě větším rozdílem, a to 11:2.
Díky těmto výhrám prozatím drží naši starší žáci 1. místo v okresním přeboru.
Starší přípravka pod vedením Jakuba Krejčího absolvovala v jarní části rovněž čtyři utkání se
značně proměnlivými výsledky. K prvnímu utkání vyjela přípravka do Horního Benešova, kde
zvítězila vysoko 9:0. Ve druhém utkání odehráli vyrovnaný souboj s Břidličnou, kde však
podlehli 5:3. Třetí utkání se Slavojem Olympia Bruntál „B“ skončilo naší prohrou v až
nefotbalovém skóre 27:0. Poslední čtvrtý zápas se Slavojem Olympia Bruntál „A“ dopadl již
podstatně lépe, a to remízou 2:2.
Tabulky
Muži - III. třída skupina B

Okresní přebor starších žáků

Pozvánka na zbývající fotbalová utkání jarního kola
DOMA
III. třída, sk. B - muži
25.5. - 17:00 - Razová
8.6. - 17:00 - Břidličná „B“

Okr. přebor - st. žáci

Okr. přebor - st. přípravka

25.5. - 15:00 - Chomýž
1.6. - 10:00 - Juventus Bruntál
8.6. - 15:00 - Stará Ves
22.6. - 15:00 - Horní Benešov

VENKU
18.5. - 17:00 - Horní Město
1.6. - 15:00 - Karlovice
1.6. - 17:00 - Dvorce
13.6. - 16:00 - Třemešná

18.5. - 10:00 - S.O. Bruntál „C“
25.5. - 10:00 - Horní Město
6.6. - 17:30 - Krnov „A“

Do další části soutěže přejeme všem hráčům hlavně zdraví a co nejméně zranění.
Přijďte prosím podpořit naše fotbalisty.
Milan Pospíšil
předseda TJ
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Jarní volejbalový turnaj
Už IV. ročník jarního volejbalového
turnaje se uskutečnil 23. března
v tělocvičně u školy. Na tuto populární
dvoudenní akci přijeli hráči nejen z
Malé Morávky, ale i z Brna, Opavy,
Olomouce a Kojetína. Od rána, kdy
byly rozepsány jednotlivé zápasy, mezi
sebou
soutěžilo
pět
smíšených
družstev.
Konečné umístění dopadlo takto:
Na 1. místě byli s nejlepším výsledkem
SUTERÉNI, 2. místo obsadili DRTIČI,
3. místo získali BROMÁCI, 4. příčka
patřila EVIČÁKŮM a čestné poslední místo obsadily věrny svému jménu LEMRY LÍNÉ.
V tomto sportovním klání nešlo ani tak o vítězství, i když se bojovalo statečně, ale o příjemně
strávený víkend mezi přáteli, spojený navíc se zdravým pohybem. Pohár pro vítěze a další
ceny byly povětšinou poskytnuty od zaměstnavatelů přítomných hráčů. Na úspěšnou akci
přispěli - Obec Malá Morávka, Ski Areál Kopřivná, TC Praděd, EZ Barák Brno a
Rýmařovsko OPS.
Parta zúčastněných sportovců, i když
většina z nich nepatří zrovna mezi
nejmladší, chystá další podobné akce
na květen do Olomouce, na červen do
Tišnova a v prosinci letošního roku se
v podobné sestavě potkají v Bzenci.
Taková setkání, na kterých nechybí
kromě zdravého pohybu a soutěžení
ani legrace, večerní posezení s kytarou
a patřičným občerstvením patří
k tomu, co náš život dělá pestřejší.

Srubovka
Kdo přijíždí do Malé Morávky
od Bruntálu, tomu se naskytne
krásný pohled na pastviny, stáje
pod lesem a pasoucí se koně. Už
na první pohled je vidět, že to
jsou štíhlí dostihoví koně.
Hospodaří
zde
společnost
Srubovka s.r.o., která vznikla
v roce 2010. Jednatelem firmy
byl do roku 2016 Ing. František
Novák, od roku 2016 je
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jednatelkou Ing. Šárka Šťastná, trenérem dostihových koní je Antonín Novák.
František s Antonínem jsou sourozenci z Malé Morávky. Místní starousedlíci si jistě ještě
pamatují na jejich otce, který se staral o stádo koní, pasoucích se nad jejich domem. Takže
rodinná tradice pokračuje i do současnosti.
Majitelem koní, které jsou trénovány pro
dostihy, je převážně právě Srubovka, s.r.o.
Tito koně pak reprezentují buď přímo DS
Malá Morávka nebo běhají v barvách
sponzorů a jsou v Malé Morávce trénováni.
Dále jsou zde i koně jiných majitelů, např.
Stáje Annaberg. Mají tu ustájeny i chovné
klisny, které jsou jednak majetkem Srubovky,
ale i cizích vlastníků a jsou tu na odchov.
Letos se narodilo už pět hříbátek. Mají zde
však i mladé koně, kteří ještě nedospěli do
věku, aby mohli být v plném tréninku na dostihy. Zbytek koňského stáda tvoří koně
v rekonvalescenci po zranění a koně důchodci - dožil zde i náš nejslavnější dostihový kůň
Železník.
V současnosti má firma 8 stálých
zaměstnanců,
o
prázdninách
jsou
zaměstnáváni i brigádníci, můžeme jmenovat
i místní studentky Nikolu a Žanetu. Případní
zájemci o práci v této firmě jsou vítáni.
Kromě ošetřování koní, ale je podmínkou
dovednost ježdění na koni. Do pracovní
náplně patří i trénování koní na dostihy. Je
to práce náročná a neobejde se bez lásky
k těmto krásným zvířatům.

Poděkování
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili seznam sponzorů, kteří
přispěli na provoz lyžařských běžeckých tras.
Dodatečně nám přispěl částkou 10 000,-- Kč pan Ing. Tomáš Ohlídal
z Prostějova. Moc děkujeme.
Ing. Petr Hartmann

MÍSTNÍ AKCE
Zápis do první třídy ZŠ Malá
Morávka
Čtvrtek 11. 4. byl pro předškoláky
významným dnem. V místní základní škole se
totiž uskutečnil zápis do první třídy pro
školní rok 2019/2020.
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Vezmou mě do školy? Umím to, co mají předškoláci umět? Bude se mi tam líbit? S obavami,
zvědavostí a očekáváním přišli s rodiči k zápisu do 1. třídy. Po letních prázdninách se z nich
stanou školáci. Příští roky, někteří až do dospělosti, budou čerpat vědomosti, které je mají
připravit na život a zaměstnání. Naučí se
nejen to, co předpisují osnovy, ale prožijí i
plno radostí a starostí, které školní docházka
přináší. I to je příprava na život.
Do ZŠ v Malé Morávce přišlo k zápisu 7
dětí. Tři děvčátka - Anička, Sára a Leonka a
čtyři chlapci - Patrik, Adam, Hynek a
Honzík. Všichni byli přijati a zapsáni.
Většina z nich už do školy docházela jednou
měsíčně v rámci akce Škola nanečisto, kde
se pomalu připravovali na dráhu budoucích
školáků. Učitelky i starší žáci se už na ně
těší. A my jim přejeme šťastný vstup do školy
a hodně úspěchů při zdolávání všech úkolů,
které jim školní docházka přinese.

Vítání jara
K typickým jarním lidovým zvykům patří
vynášení Moreny. Pokud se tak nestane, zima
nás neopustí. A proto tak jako každý rok i
letos připravili v mateřské školce figurínu
Moreny, aby mohla být vynesena, zapálena a
hozena do řeky, aby uplavala tak jako zima.
Ve středu 17. dubna v 15 hodin se na
zahradě školky sešli děti mateřské i základní
školy, jejich rodiče, známí i kolemjdoucí, aby
byli svědky loučení se zimou. Dva tatínci už
mezitím na zahradě mateřské školy chystali
proutky, aby pak mohli pomoci chlapcům
s pletením pomlázky. Pro děvčata bylo připraveno barvení vajíček.
Po básničkách o jaru, kterými se děti se
zimou rozloučily, vyšel průvod s Morenou
v čele nejbližší cestou k řece Moravici. Na
mostě byla zapálena a hozena do vody. Už
bez ní ale s dobrou náladou pokračovaly na
zahradě školky připravené velikonoční
činnosti.
Poděkování za tuto pěknou akci patří
zaměstnancům MŠ a všem, kteří se na ní
podíleli.
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Čarodějnická škola a školka
V úterý 30. dubna se ve škole a školce změnily děti na malé čaroděje a čarodějky. A protože
malé čarodějky musí učit a hrát si s nimi velké čarodějky, proměnily se i paní učitelky, takže
to bylo skoro jako v Bradavicích. Děti ve školce si nejdříve vyzkoušely všechno možné
čarování a potom je za jejich snažení čekal vydatný oběd. Podávala se polévka z hadích
ocásků, žížaly a omáčka z netopýrů. Všem moc chutnalo, zvláště když to zapili kouzelným
nápojem.
Po obědě se vydal obcí čarodějnický průvod od školy přes vesnici až po obecní úřad. Jen
tento jeden den v roce si mohou děti takto zahrát na kouzelnickou školu. Zkusí to za rok
znovu?

Stavění májky a pálení
čarodějnic
Každý rok se opakují stejné události, které jsou spojením
křesťanství a přírody. Nejdříve to jsou Tři králové,
Velikonoce a po nich přichází květen, tedy máj. Lidé na
začátku měsíce skoro v každé vesnici staví májku. Dnes to
chápeme jako radost z nejhezčího měsíce v roce. Ale jaký je
původní význam stavění „máje“? Některé lidové zvyky se
dochovaly až do současné moderní a přetechnizované doby
ještě z předkřesťanského období, kdy lidé uctívali přírodu a
bohy, které si chtěli naklonit.
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Příkladem spojení pohanských zvyků s křesťanstvím je Filipo-Jakubská noc 30. dubna. V této
magické noci se prý dají najít poklady, ale zlé síly vládnou větší mocí a silou, proto ty ohně a
pálení čarodějnic. Po této době Keltové vyháněli dobytek na pastvu - tak daleko tyto zvyky
sahají. A sv. Jakub byl jedním z apoštolů.
A stavění májky? Jedním z výkladů je, že si lidé chtěli přenesením lesního ducha do vesnice
zajistit požehnání. Tyto zvyky se v menších obměnách dodržují v celé Evropě - od Anglie až po
Švédsko.
I v naší obci se každé jaro staví májka, která je ozdobou parku až do konce května. Děkujeme
za ni našim hasičům, kteří se o její bezpečné vztyčení postarali i letos.

1. máj v Karlově
Krásné jarní počasí, rozkvetlé stromy a
modrá obloha přivítaly účastníky již
tradičního recesistického prvomájového
průvodu v Karlově. U restaurace pana
Ostřížka se průvod seřadil a za zvuků
budovatelských písní minulé éry vyrazil
Karlovem. Cestou doplňovala radostnou
atmosféru stylová výzdoba u restaurací,
které průvod míjel. Byla to hlavně vtipná a
úderná hesla a vlajky nejen naše, ale i
zaniklého Sovětského svazu. Svátek práce a
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to prací slavili i zaměstnanci firmy, která
buduje chodník - ten v současné době vede
skoro až na konec obce. Průvod došel až
k restauraci U Cejnků, kde vítali účastníky
chlebem a solí a nezbytnou štamprličkou.
Pod starou rozkvetlou třešní si tam mohli
dvojice odbýt prvomájový polibek. A že
někteří už patřili ke generaci, pamatující si ty
původní prvomájové průvody? Prý to vůbec
nevadí. Ta třešeň prý letos rozkvetla po 6
letech. Jaro je prostě měsíc lásky a nového
života.

Pozvánka na „Den dětí a kácení máje“

Zpravodaj vychází 17.5.2019, příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.7.2019.

