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INFORMACE
Obec bude v roce 2020 hospodařit s více než třiceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo vyrovnaný
rozpočet obce na rok 2020, který v příjmové a výdajové části představuje shodnou částku ve
výši 32 084 000 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy
18,775 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) 3,10
mil. Kč, komunální služby a územní rozvoj (prodej a
pronájem pozemků, příjem z věcných břemen) 1,01 mil. Kč, čistírna odpadních vod a
kanalizace 750 tis. Kč a nižší příjmy, jako jsou prodej dřeva, lyžařské běžecké trasy, pronájem
nebytových prostor, příjem za separovaný odpad, pronájem tělocvičny a další. Významným
příjmem obce je paragraf financování ve výši 5 mil. Kč (použitelné finanční prostředky a
kladný výsledek hospodaření obce za rok 2019).
Součástí příjmů jsou i dotace v roce 2020 v částce cca 910 tis. Kč, a to na: veřejně prospěšné
práce, lyžařské běžecké trasy, činnost dobrovolných hasičů a výkon státní správy.
Výdajové položky v roce 2020: kapitola silnice
3,45 mil. Kč (údržba a opravy místních
komunikací), bytové hospodářství 3,105 mil. Kč
(plyn, vodné a stočné, údržba a opravy bytů,
elektrická energie, fekální poplatky), sběr a svoz
komunálního odpadu 1,67 mil. Kč, péče o vzhled
obce a veřejné prostranství 1,815 mil. Kč (mzdy
pracovníků veřejně prospěšných prací, sečení
trávy obecních pozemků a hřbitova a další
výdaje), základní škola 1,093 mil. Kč (provoz
školy), mateřská škola 470 tis. Kč (provoz školy),
čistírna odpadních vod a kanalizace 850 tis. Kč
(elektrická energie, provoz, opravy, údržba), ostatní záležitosti kultury a sdělovacích
prostředků 600 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 450 tis. Kč (lyžařské
běžecké trasy a další výdaje), celospolečenská funkce lesa 280 tis. Kč, tělocvična 290 tis. Kč
(provozní náklady), zastupitelstvo obce 1,19 mil. Kč (odměny, sociální a zdravotní pojištění),
činnost místní správy 2,46 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 220 tis. Kč (příspěvky na činnost: tělovýchovná
jednota FC Kovárna - 120 tis. Kč, Tréninkové centrum Praděd - 100 tis. Kč), územní rozvoj a
plán 100 tis. Kč, platby daní a poplatků 10,683 mil. Kč (daň z přidané hodnoty, aktuální
projekty a potřeby obce, nespecifikovaná rezerva), financování splátek půjček 2,169 mil. Kč
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(stavba tělocvičny a rekonstrukce veřejného osvětlení), provoz veřejné silniční dopravy 80 tis.
Kč, dopravní obslužnost 110 tis. Kč (dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ, doprava občanů k lékaři),
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 110 tis. Kč, ostatní činnosti jinde
nezařazené 71 tis. Kč, pohřebnictví 20 tis. Kč, kontrola pitné vody 10 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 2020
2.4.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021 (ZŠ)

8.4.

Vítání jara - vynášení Morany (MŠ, ZŠ)

1.5.

Stavění máje (H)

30.4.

Čarodějná školka (MŠ)

6.5.

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 (MŠ)

13.5.

Besídka ke Dni matek v mateřské škole (MŠ)

30.5.

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

5.6.

Noc kostelů (F)

7.6.

Pouť v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce (F)

12.6.

Lehkoatletický trojboj žáků malotřídních škol (ZŠ)

24.6.

Rozloučení s předškoláky a spaní ve školce (MŠ)

25.6.

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

18.7.

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

18.7.

MTB Maraton - závod horských kol (TC)

1.8.

Den obce (OÚ, TC, M)

15. - 16.8. Borůvkové hody v obci (OÚ, TC, P, S, M)
22.8.

Hasičská soutěž družstev - Memoriál Jiřího Hudáka (H)

19. - 20.9. Řízkový festival v obci (OÚ, P, S)
23.9.

Drakiáda (MŠ, ZŠ, OÚ)

10.10.

Svatohubertská mše (MS, F)

16.10.

Setkání seniorů obce (OÚ, MŠ, ZŠ)

11.11.

Svatomartinská slavnost (MŠ, ZŠ)

11.12.

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

13.12.

1. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

20.12.

2. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

24.12.

Betlémské světlo, koledy (F)

30.12.

Florbalový turnaj Dani cup, 4. ročník (S)
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23.1.2021 Výroční ples - 5 let Charity sv. Martina
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.

Místní knihovna
„Řekni mi co čteš, řeknu ti jaký jsi“ to říká přísloví. Ale není to
tak úplně pravda. To by čtenáři detektivek byli v lepším
případě samí detektivové a babičky si při čtení zamilovaných
románů o lásce spíš jen vzpomínají na mládí. Knihy nám
rozšiřují obzory, najdeme v nich poučení, ale hlavně jsou
zábavné.
Všechno toto najdete v knihách i v naší obecní knihovně, kterou
najdete v patře mateřské školy. Vybírat můžete z velké nabídky, ve které
nechybí ani právě vydané tituly. Půjčovní doba je každý čtvrtek od 16:30 do 18 hodin. Roční
poplatek za dospělého čtenáře je 40 Kč, děti a důchodci platí 20 Kč.
V minulém roce navštívilo knihovnu 35 dospělých registrovaných čtenářů a 4 zapsané děti do
15 let celkem 119 krát. Měli možnost vybírat si z 3 262 titulů, které jsou vlastnictvím místní
knihovny - v roce 2019 bylo zakoupeno 32 nových knih v hodnotě 7 350 korun. Kromě této
široké nabídky krásné, naučné i dětské literatury byly do knihovny během roku dodány 4
výměnné soubory knih v počtu 269, které zajišťuje ze svého fondu knihovna Bruntál.
Čtenáře je potřeba vychovávat už od dětství. Proto se v poslední době propaguje čtení malým
dětem alespoň chvilku každý den, aby si tento způsob zábavy a vzdělávání osvojovaly. Proto
knihovnu navštěvují v rámci vzdělávání i děti z mateřské školy.

Sběr použitého oblečení pomáhá potřebným lidem
V každé domácnosti se v průběhu života nahromadí
spoustu oblečení, které již jeho majitel neužívá, ale tyto
věci mohou ještě pomoci potřebným lidem. Proto je
nejlepším řešením odnést takovéto oblečení do bílého
kontejneru u obecního úřadu. Kromě použitelného
oblečení zde lze také odložit bytový textil, prostěradla,
přikrývky i kabelky a obuv. Požadavkem je, aby vše bylo
čisté a zabalené.
Odvoz každý měsíc zajišťuje společnost z Boskovic, která
se zabývá tříděním těchto komodit pro další používání.
Výsledek sběru v naší obci je velmi pozitivní. Podle
přehledu příjmů těchto věcí, uvedená společnost sdělila,
že v roce 2019 občané darovali celkem 1933 kilogramů,
převážně použitých oděvů. V předchozích letech to bylo např. 893 kg v roce 2017 a 952 kg
v roce 2016. Za vstřícný přístup k této sbírce děkujeme všem, kteří se jí účastní.
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Koronavirus - a jak se chovat
Krajský úřad Moravskoslezského kraje situaci výskytu
koronaviru monitoruje a je v úzkém kontaktu s Krajskou
hygienickou stanicí našeho kraje. I když jsou média plná této
tématiky a někomu se zdá medializace přehnaná, veškerá
opatření k zabránění šíření nemoci, na kterou dosud není lék, je
namístě. Celý svět je dnes propojen, lidé cestují z místa na místo
a tak je opatrnost nutná.
Jak se správně chránit? Stačí postupovat tak jako při klasické chřipce:
- vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní, třeba jen obyčejným nachlazením,
- dodržovat základní hygienická pravidla - mýt si ruce, popř. použít na ruce dezinfekční
gel,
- kdo trpí respiračním onemocněním, měl by používat při kašlání, kýchání či smrkání
nejlépe jednorázové kapesníky,
- osobám nad 70 let je doporučeno nevycházet z domu.
Nově je od 19.03.2020 zavedena povinnost nosit na veřejnosti roušku. Od stejného data
vstoupí v platnost nové opatření pro nákupy v obchodech - potraviny, drogerie a lékárny
budou mezi 10. a 12. hodinou vyhrazeny pouze důchodcům nad 65 let.
Rozhodně neplatí, že každý kdo má teplotu a kašle trpí koronavirem. Každý takový případ
musí být charakteristický tím, že se daný jedinec zdržoval v ohnisku nákazy a vykazuje
symptomy, které jsou pro toto onemocnění charakteristické. Typická je teplota nad 38 °C a
suchý kašel.
Pokud někdo byl v nedávné době v rizikových oblastech, měl by si uvědomit, že neohrožuje jen
sebe a svou rodinu, ale i všechny ostatní, se kterými přijde jakkoliv do styku. Proto je nyní
státem nařízena povinná čtrnáctidenní karanténa pro ty, kteří se již vrátili anebo se budou
vracet z rizikových oblastí. Problematiku karantény popisuje následující článek.

Karanténa a jak se v ní chovat
Karanténou ve smyslu zákona o ochraně
veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7
písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby,
která byla během inkubační doby ve styku s
infekčním onemocněním COVID 19 nebo
pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID
19 od ostatních fyzických osob a lékařské
vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit
přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by
se toto onemocnění mohlo šířit.
Pro onemocnění COVID 19 byla stanovena 14 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní
poznatky o inkubační době onemocnění. Po tuto 14 denní karanténu, je osoba povinna omezit
styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném
období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů),
je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo mimo ordinační dobu linku
112 a řídit se pokyny zdravotnických pracovníků.
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Co má dělat osoba v karanténě?
Osoba v karanténě je povinna dodržovat pravidla osobní hygieny, což znamená zejména:
-

důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou
alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu

-

při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou!
(kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte

-

hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před
jídlem a po použití toalety

-

aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy
svázat, nenechávat volně)

dále:
- často větrat
-

izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny, nejlépe využít
jednolůžkový pokoj se samostatným WC a koupelnou - pokud to není možné a
jednolůžková izolace není k dispozici, lůžka by měla být umístěna nejméně 1 m od sebe
a pokoj by měl být dostatečně odvětráván. Po použití společných toalet pokaždé WC
řádně dezinfikovat.

-

čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další
ložnicový nábytek (dezinfekčními prostředky působící na viry - poraďte se s
prodávajícím)

-

měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s
běžným pracím prostředkem na 60 - 90°C, poté důkladně usušte

Zajištění nákupů, léků, venčení domácích mazlíčků, doporučená pošta
- nákupy, donášku léků apod. si zajistit telefonicky a položit po domluvě nejlépe za
zavřené dveře
-

přebíraní poštovních doporučených zásilek jedině s rouškou a kontakt omezit na
minimum (po nezbytně nutnou dobu)

-

pobyt na vlastní zahradě bez přítomnosti
dalších lidí je možný

-

venčení domácích mazlíčků zajistit jinou
osobou

-

v případě nutnosti ošetření u lékaře,
volat 155, upozornit na vydání
karanténních opatření, vyčkat pokynů.

Co mám dělat, když nemám možnost zajistit si nákup, či venčení domácích mazlíčků jinou
osobou a bydlím v panelovém domě:
-

cestou praktického lékaře si zajistit respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2,
případně 2 chirurgické roušky, v krajním případě lze použít šátek, šálu apod., kterou
si zakryjete ústa a nos – toto se týká osob, které nemají příznaky onemocnění

-

nepoužívat výtah
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-

nakoupit v době, kdy je nejmenší pohyb osob - brzy ráno po otevření obchodu,
případně v noci

-

dodržovat odstup min. 1 m od ostatních osob

-

důsledně dbát na hygienu rukou, nesahat si na nos, ústa apod.

Pokud je to možné, získávat si neustále aktuální informace z internetu, zpráv apod.
z ověřených odkazů - např. https://www.who.int/publications-detail/considerations-forquarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
Tato karanténní opatření a doporučení jsou v souladu s opatřením MZČR č. j.: MZDR
10386/2020-1/MIN/KAN.

Slezský železniční spolek
Železniční trať Bruntál - Malá Morávka je občas využitá
k přepravě návštěvníků do Malé Morávky při obecních akcích,
jako jsou např. borůvkové hody. Tyto vlaky vypravuje Slezský
železniční spolek. Je to spolek pro podporu a rozvoj odkazu
historie železnic v našem regionu. Jeho cílem je především
vypravovat zvláštní nostalgické vlaky do zajímavých lokalit v Moravskoslezském kraji. Spolu
s partnery je jejich cílem popularizovat železnici v očích široké veřejnosti. Snaží se získat
především rodiny s dětmi, pro které byl vlak vždy velkým lákadlem a oblíbeným dopravním
prostředkem.
Náš region má širokou nabídku
zajímavých kulturních památek a akcí,
které mohou cestující jejich vlaky
navštívit. Mezi jejich záměry do
budoucna patří obnova a provozování
historických
drážních
objektů,
historických vozidel - tedy rozvoj
kulturního dědictví železnice. Mezi 24
partnery spolku je i město Bruntál a
Malá Morávka.
V roce 2018 byl vlak vypraven do
Malé Morávky na borůvkové hody a
na Olympijský festival. Po lokální trati
Bruntál - Malá Morávka byly zapojeny
dva motorové vozy řady 810, v nichž
byla vyhrazena místa pro rodiny
s dětmi, sportovce a jejich sportovní
vybavení. Ve vlaku bylo cestujícím
k dispozici i drobné občerstvení. Vlaky
z Ostravy
přivezli
návštěvníky
borůvkových a řízkových hodů.
Koncem roku se začal úsek železniční tratě na přejezdu k Rudné opravovat a rekonstruovat.
Takže to vypadá, že houkání přijíždějícího vlaku uslyšíme častěji.
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Zápis do ZŠ Malá Morávka na školní rok 2020/2021

Organizaci zápisu na základní školu zatím ponecháváme v plánovaném termínu a informace
budeme aktualizovat podle účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zápis do MŠ Malá Morávka na školní rok 2020/2021
Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková
organizace vyhlašuje dne 6.5.2020 v době od 10:00 do 11:00 hod.
„Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021“ v kanceláři
ředitelky školy (ze závažných důvodů si můžete s ředitelkou školy
domluvit telefonicky i jiný termín - mob. 739 229 806). Rodiče
přijdou s dítětem, dále předloží doklad o trvalém pobytu a rodný
list dítěte. Pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně pěti let
a mají trvalý pobyt na území obce Malá Morávka je předškolní
vzdělávání ve školním roce 2020/2021 povinné. Děti, které do
31.8.2020 dosáhnou nejméně pěti let a byly již do MŠ zapsány
v minulých letech, k zápisu opětovně chodit nemusí.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2020 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Milena Novobilská, Marta Onderková, Petr Čech - 71 let, Zuzana Fraňová, Miroslav Kučera
a Josef Mazal - 72 let, Anna Kocourová - 74 let, Ludmila Oravská a Jaroslav Husták - 84 let,
Josef Horský - 86 let, Jaroslav Ringl - 87 let, Drahomíra Ruprechtová - 91 let.

„Půlkulatá výročí“
Zdeňka Klimundová, Miroslav Svák - 55 let, Jiřina Martiníková - 65
let, Vladimír Král - 85 let.

„Kulatá výročí“
Renáta Čapkovičová - 50 let, Ludmila Gajdošová - 60 let, Oldřich
Sedláček - 70 let, Josef Pleský - 80 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. Jana Křtitele v Malé Štáhli jsme se rozloučili s naším
bývalým občanem, panem Karlem Bršťákem, který zemřel 12. února 2020
ve věku nedožitých 64 let.
Smuteční obřadní síň na hřbitově v Krnově byla místem posledního
rozloučení s naším občanem, panem Jaromírem Klusem, který zemřel 14.
února 2020 ve věku nedožitých 77 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 13. března 2020 uplyne 30 let, co nás navždy opustila naše milá maminka, babička a
prababička paní Helena Kafurová.
S úctou a láskou vzpomínají dcera Helena Karlíková a syn Pavel Kafura.

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
Úspěšné Mistrovství ČR
O víkendu 28.2 - 1.3.2020 proběhlo
mistrovství ČR ve sportovní střelbě,
které organizoval střelecký oddíl SSK
Břidličná v tělocvičně rýmařovského
gymnázia.
Obrovského
úspěchu
dosáhla v rámci tohoto mistrovství ČR
dorostenka z Malé Morávky Barbora
Holubová, která soutěží pod hlavičkou
oddílu SSK Břidličná.
Barbora Holubová ve svých 16-ti
letech prokázala svoji vysokou
sportovní výkonnost, navázala na své
dosavadní střelecké úspěchy ve
střeleckých disciplínách a vybojovala v individuálních soutěžích titul Mistra ČR v disciplíně
Standardní vzduchová pistole
3x20 ran v kategorii dorostenky.
Dalším skvělým úspěchem je i 2.
místo ve Standardní vzduchové
pistoli na 40 ran v kategorii ženy
a další 2. místo v Rychlopalné
vzduchové pistoli 2x30 ran
v kategorii
ženy.
Společně
s dalšími
členkami
oddílu
vybojovala další tři 2. místa
v kategorii
družstev,
čímž
rozšířila víkendovou sbírku
medailí z Mistrovství ČR ve
sportovní střelbě ze vzduchové
pistole na 6 medailí a stala se
tak nejúspěšnějším účastníkem
mistrovství ČR.
Obstála tak významně v konkurenci závodnic z celé ČR, když se na mistrovství kvalifikovali
závodnice z oddílů, jako jsou Karlovy Vary, Plzeň, Praha, Liberec, Chomutov, Ostrava atd.
Báře Holubové děkujeme za skvělou reprezentaci naší obce a přejeme jí i do dalších závodů
přesnou mušku a mnoho dalších úspěchů v tomto náročném a krásném sportu.

Letošní zima běžkařům moc nepřála
Letošní běžkařská sezóna patří k těm horším. Dlouho jsme čekali
na sníh a úpravy tratí jsme zahájili až 6. ledna, kdy poprvé vyjela
rolba. Sníh však nevydržel a tak jsme v lednu upravovali tratě jen
čtyřikrát. Únor a prozatím začátek března byl už lepší, ale jen ve
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vyšších polohách nad Mravencovkou a
v okolí Alfrédky. Přístupové trasy nad
Mravencovku však byly většinou
obtížně sjízdné až nesjízdné. Většinu
běžkařů to však neodradilo a tak na
Alfrédce je stále plno. Proto jsme také
nechali rolbu na Mravencovce a
upravujeme až pětkrát týdně.
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 2019/2020:
Pavel Pomp, Vlaštovičky u Opavy - Hotel Praděd Karlov - 15 000 Kč, Petr Hála, Malá
Morávka - SKI Bohemia - ubytovací služby - 5 000 Kč, VÚSH Brno - 10 000 Kč, Leo Švančar
- Balnabed, s.r.o. KRNOV - 5 000 Kč, Klub chatařů a chalupářů Malá Morávka - Karlov pod
Pradědem - 1 000 Kč, Autotransport Kravaře - Roman Rozkošný - 3 000 Kč,
JHF Heřmanovice - 5 000 Kč, Dan
Pawlín - Karlov - 3 000 Kč, Sedlinský
Marek - WILBACH EKO Brno - 4 000
Kč, KLIA CZ, Josef Klíšť - 5 000 Kč,
Marcel Hadamczik - Buly Arena
Kravaře - 5 000 Kč, Martin Šišma Malá Morávka - 1 000 Kč, Jiří Němec
- chata Klára - 800 Kč, KRT Ostrava,
Ing. Roman Lasák - 10 000 Kč,
Ladislav Frančák, Frančák, s.r.o.,
Guntramovice - 10 000 Kč, Martin
Pavlík, Opava - 5 000 Kč, MUDr. Petr
Pravda, Opava 5 000 Kč, Ing.
Tomáš Ohlídal, Prostějov - 5 000 Kč.
CELKEM: 97 800,-- Kč
09.03.2020 Petr Hartmann

Přebor malotřídních škol
v obřím slalomu
Letošní velmi mírná zima byla sice
skoupá na sníh, ale lyžařské areály
díky umělému zasněžování měly
sněhovou pokrývku dostatečnou. Také
Ski areál pod Kopřivnou poskytoval i
letos našim malým školákům prostor
pro každoroční kurzy lyžování pod
dohledem lyžařských instruktorů. A
výsledek je vidět. Ve čtvrtek se tak jako
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každý rok na konci lyžařské sezóny
sjeli malí lyžaři z okolních vesnic
Karlové
Studánky,
Rudné
pod
Pradědem a Dolní Moravice do Malé
Morávky, aby na připravené trati na
svahu na Kopřivné změřili svoje síly.
Letos to vyšlo na 30. ledna dopoledne,
což byl poslední den I. pololetí tohoto
školního roku a současně den vydávání
vysvědčení. Počasí jim vyšlo, dokonce
začalo i trochu sněžit. Závody
proběhly ve dvou kolech a děti byly
rozděleny do čtyř kategorií podle věku.
V I. kategorii - dívek 1. až 3. ročník bylo pořadí:
1. Barborka Lukešová MM, 2. Leona Macková MM, 3. Mária Vrabcová KS.
Ve II. kategorii - chlapci 1. - 3. ročník bylo pořadí:
1. Pavel Soviar MM, 2. Jan Peňáz KS, 3. Tadeáš Martínek RpP.
Ve III. kategorii - dívky 4. a 5. ročník bylo pořadí:
1. Alena Urdová MM, 2. Sabina Soviarová MM, 3. Julie Záchová RpP.
Ve IV. Kategorii - chlapci 4. a 5. ročník bylo pořadí:
1. Ondřej Baláš RpP, 2. Vojtěch Onderka MM, 3. Tobias Gurecký KS.

V celkovém hodnocení zúčastněných škol
vyhrála ZŠ Malá Morávka před druhou
Karlovou Studánkou a třetí Rudnou pod
Pradědem, čtvrtá byla ZŠ Dolní Moravice.
Závodníci, kteří se umístili na prvních třech
místech, obdrželi medaile a věcné odměny.
Všichni zúčastnění pak dostali perníčky,
které jim upekla paní kuchařka ze školní
jídelny v Malé Morávce.
Bylo příjemné pozorovat, jak máme šikovné a
sportovně zdatné děti.
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MÍSTNÍ AKCE
Masopustní karneval nejen pro koledníky
Charita sv. Martina, ZŠ Malá Morávka,
Obec Malá Morávka a MAS Rýmařovsko - to
byli pořadatelé dětského masopustního
karnevalu, který se konal v pátek 7. února od
16 hodin v tělocvičně v Malé Morávce.
Malí návštěvníci přišli v maskách zvířátek,
pohádkových postav, ale třeba i robota nebo
uklízečky. Program zahájila vedoucí místní
charity paní Macková, přítomné pozdravil a
koledníkům poděkoval i místní pan farář
Rechtenberg. A pak už se chopila slova
jedna ze dvou ženských klaunů a začala - tak
jak to bylo uvedeno na plakátě - pravá
klaunská karnevalová show. Střídaly se
soutěže, tance a hlavně bylo plno legrace,
kterou se bavili nejen děti, ale i dospělí.
Program měly obě klaunky výborně
sestavený. Není divu, když jezdí i do
nemocnic bavit děti, jakožto zdravotní
klauni. Zatímco první mluvila do mikrofonu,
druhá „Pepina“obstarávala zábavu na sále.
Pro pobavení dětí používaly vtipné pomůcky:
velké průhledné puntíkaté míče, barevnou
plachtu, velký červený nafukovací balonek ve
tvaru srdce. Všechny děti dostaly stejné sluneční brýle s růžovými obroučkami. Nakonec
vytvarovaly každému dítěti z dlouhých nafukovacích balonků zvířátko. Posledním dárkem,
který děti získaly, byl sáček s dalšími odměnami.

Během celého odpoledne bylo hostům nabízeno bohaté občerstvení. Na stolech byly už
předem nachystány nápoje, křupky a slané tyčinky. Podávaly se zákusky, chlebíčky a pití
nejen pro děti, káva nebo čaj. Díky všem pořadatelům za zdařilou akci.
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Obecní ples
Víceúčelová tělocvična u školy se 14. února
stala místem už tradičního plesu obce Malá
Morávka. Téma tohoto dne - sv. Valentýn se odráželo i ve výzdobě sálu. Vstupenky na
tuto společenskou akci si mohli zájemci
zakoupit na obecním úřadě v předprodeji.
Zájem byl veliký, takže už několik dní před
plesem byly všechny vstupenky vyprodané.

Protože počet míst u stolů je omezený,
prodalo se letos 136 slosovatelných
vstupenek.
Program zahájilo vystoupení skupiny
tanečnic z Bruntálu. A dál už následovala
produkce oblíbené kapely Tyrkys, která se
osvědčila i v minulosti. Zábava, tanec a vše,
co takový valentýnský ples nabízí, pokračovalo až do brzkých ranních hodin. V nabídce bylo
také patřičné občerstvení - guláš, chlebíčky, zákusky a další, na pití si mohli žízniví tanečníci
zakoupit alko i nealko nápoje nabízené
v širokém sortimentu za přívětivé ceny.
Z tomboly si díky sponzorům z řad místních i
přespolních podnikatelů odnesli majitelé
šťastných čísel 70 hodnotných cen.
Společenské obleky mužů, krásné večerní
šaty žen, příjemné prostředí a dobrá hudba,
to vše přispívá k tomu, že se Ples obce Malá
Morávka stává populární kulturní a
společenskou událostí. O zájemce o odvoz
domů se postarala bruntálská taxislužba
Black and White.

Vítání nových občánků
V mateřské školce v Malé Morávce si ve
čtvrtek 5. března dali sraz tři nově narození
občánci naší obce. Přinesli je rodiče, některé
doprovázeli při této významné události i
babičky a dědové.
Paní Iveta Vlčková přítomné přivítala a pak
už nastoupili žáčci mateřské školy, aby svým
novým malým kamarádům a spoluobčánkům
na přivítanou přednesli několik básniček a
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zazpívali několik písniček. S hlavním
proslovem pak vystoupil pan starosta Ondřej
Holub. Poděkoval přítomným rodičům za
největší dar, který dostali narozením jejich
dítěte nejen oni, ale celá naše společnost.
Připomněl první a nejdůležitější roli rodičů
ve výchově dětí. Následovaly podpisy do
pamětní knihy a předání dárku od obce.
Starosta každého nového občánka přivítal

osobně a to tím, že je podržel v náručí,
dokud se rodiče nepodepsali a nepřevzali si
dárek. Potom už pokračovalo méně oficiální
ukládání dětí do kolébky a focení.
Tak vítejte u nás Karolínko Šimková,
Mikolášku Koláři a Vanesko Vatrtová.
Přejeme vám zdraví, lásku a dlouhý a
spokojený život.

MDŽ slaví 110 let
Mezinárodní den žen připadá každý rok na 8. března. Je mezinárodně uznávaným svátkem,
který byl stanoven Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce
1908, které demonstrovaly za rovnoprávnost a odstranění diskriminace žen. V roce 1910
zavedení MDŽ schválila Druhá internacionála v dánské Kodani a tak se Mezinárodní den žen
slavil v dalším roce v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku. Demonstrací se tehdy
zúčastnilo více než milion lidí. Ti všichni shodně požadovali pro ženy možnost volit a být
voleny a také právo pracovat, nastoupit do učení a ukončení jejich diskriminace na
pracovišti.
V Česku jsou oslavy MDŽ často spojovány se zvyky socialistického Československa. Řada lidí
tak přestala tento svátek slavit v domnění, že se jedná o umělý svátek vytvořený minulým
režimem. Do českých kalendářů se tak 8. březen jako Mezinárodní den žen začal vracet až
v novém tisíciletí. V roce 2004 byl na návrh Václava Klause zařazen mezi významné dny.
Každý rok řeší Češi stejnou otázku. Slavit nebo neslavit?
Pro se přiklání spíše starší generace, přesto stále častěji
i mladí využívají této příležitosti, aby mohli darovat
kytičku ženě, dívce, mamince nebo babičce. Těch žen,
které máme kolem sebe a které by si naši pozornost
zasloužily, je stále dost. A že se už dávno odstranily
nespravedlnosti, proti kterým už před více než sto lety
ženy bojovaly? To je na zamyšlení. Takže tímto všem
ženám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku.
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Den učitelů
Den učitelů se slaví v České republice 28. března, v den výročí
narození Jana Amose Komenského a je vyhlášen k poctě učitelů.
K tomuto dni uděluje ministerstvo školství Plakety J. A.
Komenského oceněným učitelům. Ale dík a úctu si zaslouží všichni,
kteří přispívají ke vzdělanosti a výchově nové generace. Jan Amos
Komenský je právem nazýván učitelem národů. Položil základy
moderní pedagogiky, tak jak ji známe dnes. Pomáhal budovat
školství i v jiných zemích v Evropě a zemřel před 350 lety
v Amsterdamu, kde je i pohřben. Jen jeden z jeho velmi moderních
názorů: Člověk by měl studovat do 24 let a potom cestovat.
Den učitelů se u nás dostal do kalendáře jako významný den v roce 1955. Takže už po
šedesáté páté přejeme i dnes všem učitelům a vychovatelům všechno všechno nejlepší, hlavně
trpělivost a porozumění s nejmladší generací - je v ní budoucnost nás všech.

Informace obecního úřadu ke koronaviru
Z důvodu šíření respirační choroby koronaviru
COVID-19 přistupuje naše obec k následujícím
opatřením.
Od 16. 3. 2020 bude obecní úřad pro veřejnost
fungovat v omezeném režimu. Vyzýváme občany,
aby přednostně využívali elektronický nebo
telefonický způsob komunikace s obecním úřadem.
K vyřízení neodkladných záležitostí bude obecní úřad otevřen až do odvolání vždy v pondělí
a ve středu v dopoledních hodinách v době od 9 do 10:30 hodin a v odpoledních hodinách
v době od 14:00 do 15:30 hodin.
V případě, že potřebujete pomoc se zajištěním základní životních potřeb jako je dovoz
potravin nebo léků, kontaktujte zaměstnance obecního úřadu na telefonním čísle 554 273
095, který s Vámi domluví další postup. Pomoc se především vztahuje na osoby, které uvízly
v karanténě bez jakékoliv možnosti pomoci jiných osob, případně spadají do rizikové
skupiny osob, jako jsou senioři, chronicky nemocní lidé, nebo osoby s oslabeným
imunitním systémem.
Prosíme všechny občany, aby byli v této době ohleduplní k sobě i ke svému okolí. V případě,
že se u Vás projevují příznaky onemocnění COVID-19, kontaktuje telefonicky svého
praktického lékaře, případně využijte bezplatnou informační linku 1212, která byla zřízena
speciálně pro řešení případů s nákazou koronavirem.
Vzhledem k tomu, že se situace kolem koronoviru neustále mění, tak doporučujeme sledovat
televizní zpravodajství anebo internet. Například web https://koronavirus.mzcr.cz/ nebo
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.
Zpravodaj vychází 18.3.2020, příspěvky pro příští číslo dodejte do 7.5.2020.

