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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 11. září 2019 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:











Přijetí investiční dotace ve výši 225 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nového
dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce
Malá Morávka. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu smlouvy o přijetí dotace.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Jesenická magistrála na
kole“ v maximální výši 84,99 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na
realizaci projektu, maximálně však ve výši 1 500 000 Kč, z toho investiční dotaci
maximálně ve výši 1 260 000 Kč a neinvestiční dotaci maximálně ve výši 240 000 Kč.
Dotace je účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu. Zastupitelstvo pověřilo
starostu k podpisu smlouvy o přijetí dotace.
Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí a Moravskoslezským krajem. Smlouva řeší
realizaci „Joga pointu“ a jeho umístění v areálu In-line okruhu v Karlově pod Pradědem
na pozemku v majetku obce, parcelní číslo 1336/12 v k.ú. Malá Morávka.
Darovací smlouvu o převodu speciální hasičské techniky z majetku Moravskoslezského
kraje do majetku obce ve formě daru. Jedná se o hasičskou techniku pro jednotku SDH
obce Malá Morávka, konkrétně o 4 ks protipožární kukly Dräger Parat v celkové ceně
17 617,60 Kč a Termokameru Dräger UFC 7000 včetně příslušenství v ceně 141 867,27
Kč. Celková hodnota daru činí 159 484,87 Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu
darovací smlouvy.
Prodej části pozemku parc. č. 823/2 v k.ú. Malá Morávka, která nově vznikla na základě
GP č. 1586-99/2018 vyhotoveného Ing. Jiřím Albrechtem. Jedná se o nově vzniklý
pozemek parcelní číslo 823/7 o výměře 290 m2. Cena pozemku je stanovena na 200,-Kč/m2. Kupujícím je pan Martin Meixner, bytem Přerovecká 23, 747 95 Opava - Suché
Lazce. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 60 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních
vod zrealizovanou na pozemcích parcelní číslo 92/2 a 674 oba v k.ú. Malá Morávka, pro
dům č.p. 304. Kapacita ČOV je 12-15 obyvatel, celkové náklady stavby činí 140 990,-- Kč.
Příjemcem příspěvku je majitel uvedených nemovitostí pan Kamil Žáček, bytem Smržická
454/25, 796 07 Držovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2018 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a vzalo na vědomí
celoroční hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska a to BEZ VÝHRADY, dle Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 17.2.2019, při
kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále vzalo na vědomí zprávu kontrolní komise
Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 13.5.2019.
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INFORMACE
Informace z farnosti
Vážení občané,
dovolte, abych Vás u příležitosti blížícího se adventního a vánočního období pozval do našeho
kostela Nejsvětější Trojice na následující akce.
Při mši svaté o 1. neděli adventní 1. prosince
2019 v 8:00 budou požehnány adventní
věnce. Kdokoliv může přinést svůj adventní
věnec a před začátkem mše ho položit před
oltář.
I letos se můžeme těšit na dva adventní
koncerty pořádané ve spolupráci a
s podporou Obce Malá Morávka. První se
uskuteční v neděli 8. prosince od 18:00
hodin, kdy se kostelem rozezní trumpety,
lesní roh, trombón a tuba při vystoupení SLEZSKÉHO ŽESŤOVÉHO KVINTETA, které bude
při některých skladbách obohaceno ženským zpěvem (více na www.sbq.cz).
Druhý adventní koncert se uskuteční v neděli 15. prosince v 18:00 hodin, kdy nás navštíví
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BRUNTÁL, který v Malé Morávce vystupoval už vícekrát a vždy
s velkým úspěchem.
Na Štědrý den v úterý 24. prosince se můžete
s lampičkou vypravit do kostela pro „betlémské světlo“.
Kostel bude pro tento účel otevřen od 14:00 do 14:30
hodin. Poté bude následovat zpívání koled a setkání u
betléma zvláště pro děti.
Půlnoční mše svatá bude letos v Malé Morávce, po
sedmi letech skutečně půlnoční, tedy ve 24:00 hodin.
V dřívějších hodinách mohu nabídnout Světlou Horu ve
20:00 hod. a Rudnou pod Pradědem ve 22:00 hod.
Další vánoční bohoslužby budou v malomoráveckém
kostele ve středu 25. prosince v 11:00 hod., v neděli 29.
prosince v 8:00 hod., ve středu 1. ledna 2020 v 9:00
hod., v neděli 5. ledna v 8:00 hod. a na závěr vánoční
doby v neděli 12. ledna opět v 8:00 hod. Vždy půl
hodiny před mší a čtvrt hodiny po mši bude možná
prohlídka betlémů.
Přeji nám, aby se betlémské světlo stávalo pravdivým symbolem pro každého z nás...
Karel Rechtenberg, farář
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Dožínky v Polsku
Naše polská družební obec Walce zve
každým rokem zástupce Malé Morávky na
své dožínky. A protože leží v zemědělské
oblasti, je to pro ně snad nejvýznamnější
slavnost v roce. O tom jsme se mohli letos
při návštěvě těchto dožínek přesvědčit.
Walce je vesnice středisková, která spojuje
dalších sedm okolních obcí. Dožínky slaví
všechny společně. Sklizeň plodin z polí,
jedná se hlavně o obilí, a dobrá úroda je pro
obyvatele v této oblasti odpradávna životně
důležitá. A tak se společně radují a oslavují
její zdárné ukončení. Zemědělství je závislé
na přírodě a počasí, možná je to jedna
z příčin jejich zbožnosti, která je upřímná a
má zde svoji dlouholetou tradici, ale vidíme
ji i u mladé generace. Slavnost dožínek
začíná v kostele zaplněném do posledního
místa dlouhou mší, stojí se i venku před
kostelem. Zpěvy, svěcení chleba z letošní
úrody, kroje dívek a společné modlitby - to
vše má pro nás působivou a trochu
starosvětskou atmosféru.
Po slavnostním obědě, kterého se zúčastnili
hosté z partnerských obcí (Malá Morávka,
německý Berg a severopolská Kobylnica),
následoval průvod vesnicí. Krásné slunečné
počasí ještě podtrhlo slavnostní atmosféru.
Před vchody domů byly k vidění různé figury
a zvířata, vytvořené ze slámy, na plotech
byly připevněny ozdoby z květin a klasů,
kolem ulice, kudy průvod procházel, stály
davy lidí. V průvodu hrála krojovaná kapela,
pochodovaly mažoretky, děti ze školy a
školky měly stejné kostýmy, nechyběly ani
alegorické vozy z jednotlivých vesnic, které
vezly obrovské koruny vyrobené ze slámy a
klasů.
Cílem průvodu bylo prostranství, kde stály
stánky, kolotoče a stany pro návštěvníky
s posezením. V největším stanu bylo podium
s parketem a velké množství stolů a lavic.
Nejdříve byli na podiu přivítáni hosté a
zástupci družebních obcí, kteří přednesli
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svoji zdravici, předali dárky a dostali od
hostitelů dožínkový chléb. Potom následoval
program dětí, dva lidoví vypravěči bavili
veselými historkami a přišla na řadu
hudební produkce. Pro děti tam byly skákací
hrady a jiné atrakce.
Slámové koruny byly vystaveny tak, aby si je
všichni mohli prohlédnout. Která z nich je
nejhezčí, vyhodnotí prý krajský úřad. Po
náročném dni a plni dojmů jsme se
v podvečer vrátili domů.
Jaroslava Holubová

Dožínky Walce – fotoreportáž
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Bankomat v Malé Morávce
Od října je na budově hasičské zbrojnice, na
boční stěně vedle dveří do horního patra,
umístěn bankomat Uni Credit Bank. Ještě
stále jsou v obci provozovny, které
nepřijímají platby kartou a vyžadují
hotovost. Nejbližší bankomat byl v Karlové
Studánce, což působilo problémy nejen
místním, ale i rekreantům hlavně o
víkendech a svátcích. Možnost výběru
hotovosti je dalším zlepšením služeb
občanům i návštěvníkům Malé Morávky.

Oprava kostelní věže
Nepřehlédnutelné lešení na kostelní věži a
akrobatické výkony zedníků, truhlářů a
pokrývačů jasně informovaly o opravě
fasády a střechy věže kostela Nejsvětější
Trojice v Malé Morávce. Z jejího vrcholu
byla sundána krytina i „makovice“, které
bývají obvykle na špičce věží umístěny.
Většinou jsou vyrobeny z trvanlivých

materiálů, mědi apod. Do jejich dutiny jsou
umisťovány dokumenty z doby opravy věží.
Po sundání staré makovice z věže našeho
kostela bylo dost překvapivé, že celá její
spodní polovina byla vyrobena ze dřeva,
jinak byla celá opláštěna plechem. Ten však
průběhem času úplně zkorodoval, proto se
musela vyrobit báň nová.
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Očekávalo se, že se najde schránka
s dokumenty z minulosti, tak jak tomu bylo
v Rudné, kde se současně také opravuje věž
kostela. Ale ani v roce 1971, kdy se náš
kostel naposledy opravoval, se žádná
schránka s dokumenty nenašla. Na rozdíl od
minulosti byly nyní písemné materiály o naší
současnosti již uloženy pro budoucnost na
samé špičce kostela. Uložení písemných
materiálů je v tomto čísle zpravodaje
věnován samostatný článek, který najdete na
straně 13.

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Již dne 20. června 2019 jsme do svazku naší obce přivítali
Karolínu Šimkovou, Karlov pod Pradědem č.p. 201. Dalším
novým občánkem se stal Mikoláš Kolář, Malá Morávka č.p. 6,
který spatřil tento svět 27. října 2019. Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2019 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Jaroslava Holubová a Miroslav Skoupil - 71 let, Růžena Kaňová a Zdeněk Kurfürst - 72 let,
Věra Lašáková, Oldřich Onderka a Josef Bršťák, - 73 let, Drahomíra Křížová a Anna Palová
- 76 let, Jarmila Horská - 79 let, Jaroslav Kaláb - 82 let, Helena Fialová a Adolf Oravský
- 86 let, Alžběta Lehká - 87 let, Ludmila Michálková - 91 let, Martin Havlík - 93 let.

„Půlkulatá výročí“

Zdeněk Varga - 55 let, Jaroslav Doležel - 65 let, Eva Čelanská
- 75 let.

„Kulatá výročí“
Petr Fila a Gustav Kaláb - 50 let, Vlasta Králová - 60 let, Miroslava
Dvořáčková, Anna Motúzová a Jiří Ševčík - 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.
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Blahopřání k narozeninám
Dne 12. listopadu oslavila své jubilejní narozeniny 70 let naše maminka, babička, prababička
paní Anička Motúzová.
Přejeme jí další spokojené a šťastné léta ve zdraví a lásce.
Ze srdce přejí manžel a děti Anička s rodinou, Venca s rodinou, Pepík a Martin s rodinami.

Rozloučili jsme se
Obřadní síň olomouckého krematoria byla místem posledního rozloučení
s naším občanem, panem Janem Macháčkem, který zemřel 2. října 2019
ve věku 78 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo poslední rozloučení s naším občanem,
panem Petrem Richterem, který zemřel 5. listopadu 2019 ve věku 68 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 17. října 2019 uplynulo 20. let co zemřel náš otec a manžel pan Norbert
Wiltsch.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.
Dne 12. listopadu 2019 uplynulo deset let od úmrtí pana Františka Křápka z Malé Morávky.
Vzpomíná družka Urszula s rodinou a kamarádi.

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
Podzimní část fotbalové sezony
Polovina fotbalové sezony je za námi.
Mužstvo mladších žáků v okresním přeboru
odehrálo 10 zápasů. Po velkém snažení se
své výhry nedočkali. Je třeba ocenit snahu a
věřím, že do budoucna se jim bude dařit
lépe. Mužstvo mužů odehrálo také 10
zápasů, z toho bylo pět vítězných, třikrát
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remizovali a dvakrát byli pokořeni. S těmito
výsledky drží 6. místo ve 3. třídě skupiny B.
Jsem potěšen, že naše tréninky začali
navštěvovat noví malí fotbalisté. Myslím si,
že příští sezonu bychom mohli přihlásit další
mužstvo dětí. Zimní příprava dětí bude od
měsíce ledna probíhat ve školní tělocvičně.
Do zimní přestávky bych chtěl Všem popřát
mnoho úspěchů a pevné zdraví.
Milan Pospíšil
předseda TJ

MÍSTNÍ AKCE
Festival řízků.
Tato gastronomicko-kulinářská akce láká každoročně
příznivce dobrého jídla do místních restauračních
zařízení. Velký plakát na křižovatce u Rychty už
s předstihem upozorňoval kolemjedoucí a kolemjdoucí,
že 14. a 15. září si u nás mohou pochutnat na
nejrůznějších variantách řízků. Kromě obvyklých druhů
se smažily i řízky klokaní a pštrosí. Spolu s restauracemi
a hotely v Malé Morávce a Karlově se do této akce už
tradičně zapojuje i restaurace Na Hvězdě, která si rozšířenou nabídku řízků v rámci festivalu
prodloužila až do 30.9.
Na mnoha místech u cesty byly umístěny plakátky s nabídkou bezplatné taxislužby
s telefonním číslem, na kterém si mohli zájemci objednat dovoz k jednotlivým restauračním
zařízením. Modrá auta firmy ADIV měla stanoviště u Pradědu v Karlově.

Drakiáda na ohradě
Travnaté svahy v Malé Morávce přímo lákají
ve větrném podzimním počasí k pouštění
draků. Ale přesto je jedno místo pro tuto
zábavu nejvhodnější, je to tzv. ohrada nad
kostelem. V posledních letech se tam
každoročně na přelomu září a října schází se
svými draky děti ze školky i školy, aby za
asistence rodičů vyzkoušely, do jaké výšky
jim jejich drak vyletí. Vybrat to správné
datum, kdy bude svítit sluníčko a foukat ten
správný vítr, není pro pořádající MŠ snadné.
Posunutí termínu konání na 2. října se
ukázalo výbornou volbou. Mezi deštivými
dny byl tento jediný, který splňoval všechny požadavky na počasí.
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V 15 hodin se na ohradě sešli všichni: děti,
rodiče, draci i paní učitelky. Vítr foukal,
takže draci okamžitě vylétli a děti měly co
dělat, aby je udržely. Nejvýše se dostala
oranžová rybka závojnatka, hned pod ní se
míhali další draci různých velikostí, tvarů a
barev. Bylo tam letadlo, orel, netopýr a
dokonce i pes. Další skupinou už byli draci
klasičtí tedy papíroví, jak je znají dříve
narození ze svého dětství. Ti byli doma
vyrobení s pomocí rodičů. Při hodnocení
tvořili samostatnou kategorii. Asi po hodině
pečlivého
zkoumání
a
pozorování
vyhodnotila a vzápětí ocenila odborná
pedagogická porota účastníky. Hodnotila se
výška, kam až drak vyletěl, u doma
vyrobených draků ten nejhezčí. V první
kategorii Kabrňák drak vyhrála Vendulka
Bernátková, druhý byl Adam Danihelka a
třetí Lea Macková. V kategorii Drak Frak byl
jako první Štěpán Matějíček, druhý byl
Kubíček Šimko a jako třetí se umístili Ema a
Tobiášek Šišmovi. Vítězům i všem
zúčastněným dětem byly předány malé
dárečky.
A protože se od západu blížil velký mrak,
který v závěru akce začal zakrývat sluníčko,
odcházeli všichni spokojeně domů. A draci si
budou muset nejspíš počkat zase do příštího
roku, protože v dešti a sněžení se draci
nepouští.

SvatohubertSká mše
Ani letos členové Spolku myslivců a přátel
přírody Jeseníků z Karlova pod Pradědem
nezapomněli na svého patrona svatého
Huberta. V sobotu 12. října ve 14 hodin
v místním kostele Nejsvětější Trojice v Malé
Morávce sloužil Mgr. Karel Rechtenberg
mši.
Slavnostně
vyzdobený
kostel
s mysliveckými artefakty před oltářem a
hudební doprovod mysliveckých trubačů
Rabštejn, stejně jako zelené uniformy
myslivců, vytvořily důstojnou atmosféru pro
pasování nového adepta myslivosti. Letos byl
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přijat do řad myslivců pan Libor Onderka.
Tomuto
ceremoniálu
předcházelo
absolvování kurzu o zákonech myslivosti a
jeho úspěšné dokončení. Pan Stanislav
Hýbner přednesl deset závazných pravidel,
kterými se každý myslivec musí řídit a slibem
nového adepta byl tento pasován a byla mu
předána jeho zbraň.

Po ukončení obřadu se návštěvníci mše
mohli občerstvit u vchodu do kostela, kde
byl připraven čaj a koláčky. Lešení kolem
kostelní věže a složený stavební materiál
nenarušil příjemnou atmosféru, ke které
dopomohlo i krásné slunečné počasí. Potom
se členové spolku se svými rodinnými
příslušníky a hosty odebrali k restauraci
Pohoda, kde měli připravené další
pohoštění.

Setkání seniorů
Vybraný pátek v polovině října je každý rok
věnován našim starším spoluobčanům. Obec
pro ně pořádá setkání v prostorách
víceúčelové
tělocvičny
s bohatým
pohoštěním a hudbou k tanci. Místní škola a
školka připravují pro babičky a dědečky
malé dárky a kulturní vystoupení. Kromě
básniček a písniček s malováním dětí
z mateřské školy nás svými scénkami starší
školáci přivedli do Afriky i do lesa. Třem
jubilantům popřáli starosta, místostarostka i
členky kulturní komise všechno nejlepší
k jejich narozeninám a byly jim předány
dárky. Potom následovala hudební produkce
už osvědčené dvojice muzikantů z Karlova.
Hráli největší hity posledních padesáti let.
Krásně se při nich vzpomínalo, ale i
tancovalo. Tak vzornou obsluhu děvčat ze
školy, školky a obce by nám mohla závidět
všechna restaurační zařízení. A pokud chtěl
někdo z přítomných odejít domů, byl pro něj
připraven odvoz bezplatným „taxíkem“pana
Tomáše Cejnka.
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Hezké slavnostní prostředí, jídlo a pití,
v pohádce by bylo napsáno „co hrdlo ráčí“,
setkání s vrstevníky a čas na besedování, to
všechno dělá z tohoto setkání seniorů snad
nejoblíbenější akci, pořádanou obecním
úřadem.
Důležitou informací pro příští setkání za rok
je, že již nebudou rozesílány osobní
pozvánky do schránek. Občané obce, kteří
dosáhnou seniorského věku, budou o termínu
této akce informováni plakátky na veřejných
místech,
na
webových
stránkách
www.malamoravka.cz nebo prostřednictvím
SMS na telefon, pokud mají bezplatnou
registraci na webových stránkách obce pro
zasílání zpráv o aktuálních informacích.
Tyto informace lze zasílat i na
e-mail.
Způsob registrace je uveřejněn na webu
obce, v případě potíží vám pomohou
pracovníci obecního úřadu. Takže ženy nad
58 let a muži nad 60 - nashledanou za rok na
setkání seniorů.

Návštěva divadla
V pondělí 4. listopadu po sedmnácté hodině
odjížděl autobus, který zaplatila obec Malá
Morávka, do Opavy. Třicet místních občanů
si zakoupilo na obci u paní Rončákové
vstupenky do Slezského divadla Opava na
muzikál Noc na Karlštejně. Všichni
"účastníci zájezdu" se těšili na výstavné
prostory divadla a hlavně na představení,
známé díky filmovému zpracování režiséra
Zdeňka Podskalského a hitům s krásnými
melodiemi Karla Svobody. Předlohou
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příběhu byla činohra Jaroslava Vrchlického. Zajímavé pojetí, kdy herci částečně využili i
prostory hlediště, živý orchestr, tance, sborový i sólový zpěv účinkujících, to vše dohromady
vytvořilo zdařilé představení, o čemž svědčil i závěrečný potlesk vestoje.
Děkujeme kulturní komisi obce, která nám umožnila tento pěkný kulturní zážitek.

Oprava věže kostela dokončena
V úterý 5. listopadu v 9 hodin se u kostela Nejsvětější
Trojice sešli pan farář Rechtenberg, starosta obce pan
Ondřej Holub a šéf klempířů pan Lukáš Gajdošík.
Střecha věže svítí do dálky novou měděnou krytinou a ze
stejného materiálu vyrobil pan Gajdošík i tubus, do
kterého uložili přinesené dokumenty pro příští
generace.

Tubus obsahuje za obec tři výtisky obecního zpravodaje, doklad od firmy provádějící opravy a
dva listy sepsané panem farářem o současném stavu farnosti. Následně byla schránka panem
Gajdošíkem neprodyšně uzavřena víčkem. Potom všichni tři vystoupali po lešení až na špičku
věže a do nové báně uložili připravený tubus s dokumenty. Nad ní pak vztyčili kříž - nejvyšší
část věže.
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Podzim ve škole
Listopad je měsíc, kdy léto už je pryč a zima
blízko. Ze zahrádek se sklízejí krásně
oranžové dýně, ze kterých se dá vyrobit
strašák. Nejdříve se musí odříznout čepička
u stopky, potom vydlabat měkký vnitřek se
semínky a nakonec vyřezat oči, nos a pusu.
Ve čtvrtek 7. listopadu v 16 hodin se do toho
pustili děti se svými rodiči v místní škole
v učebně výtvarné výchovy. Mezitím se
setmělo, takže si mohli rozsvícené
„dýňáky“prohlídnout venku před školou
v celé jejich parádě.

Dalším hezkým a tradičním podzimním
osvětlením, které si děti mohou nést v ruce,
je lampion. V pondělí 11. listopadu se opět
v 16 hodin, v době stmívání, scházeli na
Ohradě nad kostelem všechny děti a rodiče,
kteří chtěli přivítat Martina na bílém koni a
na cestu si svítili lampiony.
Bílý kůň s jezdcem sice přijel jako každý rok,
ale ten, který by „zalehl celý dvůr“ - na toho
si ještě chvíli musíme počkat. Bílý kůň se
svým hnědým kamarádem odjeli do tmy
směrem ke stájím a světelný průvod se vydal
alejkou kolem Rychty po chodníku na park.
Tam už byl z dálky vidět táborák a světelná
cestička z lucerniček, která děti dovedla až
ke keři, ve kterém byla schovaná
„svatomartinská husa“. Od té dostali
všichni koláček, upečený ve školní jídelně.
Tak už se všichni těšíme na toho bílého koně,
který nám všechno přikryje bílou peřinkou.
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30 let od sametové revoluce
Všechny velké revoluce a převraty se nejdříve odehrávají v hlavních městech, sídlech vlády a
s největším počtem obyvatelstva. Bylo tomu
tak i v listopadu 1989. Obyvatelé menších
měst a vesnic vše sledovali u televizorů.
Převratné politické změny sebou přinesly
pozitivní, ale i některé negativní jevy, které
se projevily až v průběhu času. Privatizace,
dražby státního majetku, změny ve vlastnictví
místních podniků - to vše se odrazilo v životě
našich občanů. Místní národní výbor se
změnil na obecní úřad, předseda MNV na
starostu obce.
Nové zastupitelstvo, vzešlé z voleb roku 1990, bylo
v tomto složení:
Vilém Kunz - starosta (neuvolněný, stále i vedoucí
prodejny v Karlové Studánce), Ing. Ivan Hornišer - 1.
zástupce starosty, Dan Pawlin - 2. zástupce starosty,
Marie Žídková a Jan Tománek - členové obecní rady,
Bohumil Myška - předseda komise výstavby, Gerhard
Mendrok - předseda finanční komise, Josef Lehký správce domů a bytů, Dana Honigová - referentka.
V roce 1991 dochází k privatizaci a dražbě prodejen a hotelů. Uvádíme vyvolávací ceny, které
byly u většiny objektů snižovány tzv. holandskou dražbou.
Občerstvení Karlov 133 - 1 077 000 Kč, prodejna potravin Karlov 72 - 1 084 000 Kč, hotel
Praděd, Karlov 72 - 1 009 000 Kč, samoobsluha Malá Morávka 196 - 1 482 000 Kč,
samoobsluha Malá Morávka 223 - 6 035 000 Kč, Rychta Malá Morávka - 2 281 000 Kč,
prodejna textil Malá Morávka 56 - 152 000 Kč. Do privatizace šly rekreační objekty
v majetku podniků, ne odborů.
Místní Žebříkárnu získává pan Grebovský, z Metazu se stává akciová společnost FERRUM
FORM a jeden z majitelů Ing. Milan Matěj nabídl obci k bezúplatnému převodu státní
majetek, označený jako „nepoužitelný pro podnikatelské účely“ a to dům č. 12 (216) a bytové
domy čp.: 178, 179, 197, 196, 195, dále bývalou pilu čp. 6, fotbalové hřiště, cestu
k fotbalovému hřišti a dům v Karlově čp. 1.
Budova kina je převedena 6.4.1992 z OSK Bruntál do
majetku obce. Občané začali využívat živnosti pod
názvem Ubytování v soukromí. Rekreační poplatek obci
byl stanoven na 7 Kč za osobu. Tito živnostníci museli
mít domovní knihu a živnostenský list.
K 31.12.1993 byla ukončena tzv. malá privatizace
rozhodnutím ministra pro správu státního majetku. Změn
v tomto období bylo mnoho tak jen krátké připomenutí
toho, čím procházela naše obec.
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