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Místní akce
Noc kostelů je zážitkem
Již čtvrtým rokem pořádala letos
23. května Římsko-katolická farnost
v Malé Morávce akci Noc kostelů.
V rámci programu měli zájemci možnost
prohlédnout
si
prostory
kostela
Nejsvětější Trojice v nočním čase, kdy to
nebývá běžné. Mottem Noci kostelů letos
byl verš z První knihy Mojžíšovy:
„Nechť jsou světla na nebeské klenbě,
aby oddělovala den a noc. Budou na
znamení časů, dnů a let“.
Na zahájení Noci kostelů návštěvníky
vítalo vyzvánění kostelního zvonu,
zapalování svíček a modlitby. Zájemci si
mohli prohlédnout sakristii a v ní ornáty,
ministranské oblečení a další liturgické
předměty s výkladem jejich používání.
Naskytla se i ojedinělá příležitost
ochutnat mešní víno. Neopakovatelnou
noční atmosféru v kostele umocňovala
i hudba varhan. Večerní výstup na
kostelní věž, pohled na zvon a z výšky se
podívat na okolní krajinu, byl pro ty
fyzicky šťastné odvážlivce jistě pěkný
zážitek. Závěrečné pěkné vystoupení
souboru Schola z Vrbna pod Pradědem
hrou a zpěvem o sv. Martinovi
a vzájemné lásce v životě bylo milou
tečkou programu této akce.

Děti slavily svůj svátek s hasiči
Na soutěžně zábavný program
v obecním parku se mohly děti těšit
v sobotu odpoledne 31. května při
příležitosti oslavy Dne dětí spojené
s kácením máje. Bavit se přišlo s rodiči
a návštěvníky akce osmdesát dětí, pro
které byla připravena stanoviště se
soutěžními úkoly na téma „Víly
a skřítkové“. Z celé škály deseti
různých soutěží naše šikovné děti např.
vyráběly hůlky pro víly, zvládaly chůzi
poslepu na laně, hledaly dvojici
kamínků s přiřazením se skřítkem
„Sklíčkem“, zdolávaly překážkovou
dráhu s pískem na lopatce, skákaly na
tzv. divokém koni a v pytli, hledaly
perličky v trávě pro vílu a plnily další
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soutěžní disciplíny. Pokud děti obešly s kartičkou s obrázky květin všechna stanoviště a měly
je barevně vykreslené za splněné úkoly, pak je na konci čekala odměna bohatého balíčku
drobností a dobrot od sponzorů. Po skončení dětských soutěží převzali režii dětského dne naši
dobrovolní hasiči. Nastala očekávaná chvíle atraktivního kácení máje za velkého zájmu
obecenstva za asistence tradičních nástrojů. V obratných rukou hasičů sekyra a ruční pilka
postupně májku nachýlila až klesla k zemi. Zvládli to po několikaletých zkušenostech mistrně
a hlavně bezpečně.
V průběhu celého zábavného odpoledne při příjemném počasí děti měly příležitost se
vydovádět na oblíbeném skákacím hradu, jehož finanční úhradu zajistil obecní úřad.
Po skončení soutěží si děti u ohně udržovaného hasiči opékaly a pochutnávaly na špekáčcích
zakoupených z finančních prostředků štědrých sponzorů. A těmto jmenovaným, kteří přispěli
rovněž na balíčky pro děti, srdečně děkujeme: Obaly Alpex, s.r.o. Horní Václavov, Miroslava
Tomancová – potraviny TOMI Malá Morávka, TC Praděd Malá Morávka a z Malé Morávky
Tomáš Bernátek, manželé Rotterovi a Glatterovi,ml.
O zázemí pořádané akce – občerstvení a posezení návštěvníků vč. reprodukované hudby se
zasloužili dobrovolní hasiči. Patří jim náš dík. Děkujeme také našim školám a jejich obětavým
pomocníkům, kteří nemalou měrou se přičinili o důstojný průběh oslavy Dne dětí v Malé
Morávce.

Pohádkou otvírali studánku
Kouzlo průzračné studánky
je věčné. Vždyť voda v ní je
vzácný dar přírody a jako
taková zdroj veškerého života
na naší planetě. To si zřejmě
uvědomili již naši předkové a
po staletí v období svatodušních
svátků – letnic dodržovali
lidový obyčej otvírání studánek.
Od roku 2003 lesní studánka
u Bělokamenného potoka se
stala u nás místem inspirujícím
pro pořádání této akce. I letos,
v pondělí 2. června odpoledne,
zamířil od základní školy
početný průvod dětí a převážně
jejich rodičů ke studánce na
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horním konci obce. Tam v příjemném lesním prostředí zahájily
malou slavnost svým programem děti mateřské školy a po nich
jejich starší vrstevníci ze školy základní. Za hudebního doprovodu
předvedli zpívanou scénku „Příběh o Rusalce“, která měla u
přihlížejících velmi příznivý ohlas. Na závěr programu se nabízela
účastníkům do džbánků nabraná jiskřivá voda ze studánky
k ochutnání i osvěžení. Za uspořádání zdařilé akce děkujeme dětem
našich škol a jejich učitelkám a učiteli.

Keltské slavnosti v Karlově proběhly popáté
Slavnost letního slunovratu po keltsku se letos opět
konala v Karlově pod Pradědem. Tak jako národ Keltů
před příchodem Slovanů uctíval nastupující léto hudbou,
tancem a různými rituály, tak v tomto duchu proběhl
v naší obci již 5. ročník této slavnosti. V sobotu
21.
června,
v
symbolický
den
začínajícího
astronomického léta, přišli návštěvníci do karlovského
lesnatého údolí, aby prožili chvíle dobré zábavy
a pohody. Téměř po celý den jim vyhrávala hudební
skupina Kelt Grass Band, v jejímž repertoáru převládala
líbivá
keltská
hudba.
Záchranná
stanice
handicapovaných živočichů ze Stránského zde
propagovala svou činnost, k vidění byla ochočená vydra
říční, dravci a další. Ke zhlédnutí byla ukázka bojového
umění dvou středověkých rytířů i keltského tance.
V areálu horské chaty Edison předváděli své umění kovář
a brašnář, k vidění bylo keltské tábořiště a byla zde možnost si pochutnat na různých
specialitách z domácí zabíjačky. V dobové tržnici na mnoha prodejních stáncích byly
k dostání různé upomínkové suvenýry a předměty, originální slovenské sýry, nápoje i další
výrobky. V obležení byl stánek, kde si gurmáni pochutnávali na masíčku z opékaného selete.
Nechyběla ani zelená lékárna, střelba z luku a kuše, děti se mohly těšit z projížďky na koních.
Proběhly také silácké soutěže v rychlosti pořezání klády a další. Mnoho návštěvníků přijelo
na oslavu keltské kultury v dobových kostýmech, pro které bylo vstupné zdarma.
Pořadatelům – Agentuře Petr Schäfer a přátelům Karlova děkujeme za přípravu
a program této místní slavnosti s vírou, že v této tradici budou pokračovat i v dalších letech.
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INFORMACE
O eurovolby občané neměli zájem
Nízká volební účast v naší obci i v celé České republice v květnových
volbách do Evropského parlamentu nebyla žádným překvapením a ničím
neobvyklým. Zřejmě mnoho lidí má dost svých starostí, než aby je zajímalo,
co se děje v Bruselu. Proto také většina občanů tyto volby ignorovala. Ve
srovnání s rokem 2009 (účast voličů 23,8%) k letošním volbám přišlo
16,05% našich občanů. Z počtu 598 zapsaných voličů se k volbám dostavilo
96 občanů, kteří mohli dát hlas kandidátům z 38 politických stran, koalic a
hnutí.
Výsledky voleb v obci:
M. Morávka
Karlov
Obec
Počet zapsaných voličů
530
68
598
Volilo místních
81
15
96
Volilo cizích na voličský průkaz
4
1
5
Počet platných hlasů
83
16
99
Nejvíce hlasů od voličů získaly v obci:
ANO 2011 – 23 (23,23%), ČSSD – 17 (17,17%), TOP O9,STAN – 14 (14,14%), KSČM – 9
(9,09%), ODS – 8 (8,08%), KDU ČSL – 7 (7,07%).
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Zastupitelé schválili závěrečný účet za loňský rok
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v červnu
t.r. schválilo závěrečný účet obce za rok 2013, který je
výsledkem hospodaření obce za minulý rok, které
skončilo přebytkem 1,7 mil. korun. Tyto prostředky
posílí současný rozpočet obce a budou využity v tomto
roce. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, která byla rovněž
schválena.
1. Počet obyvatel k 31. 12. 2013: 694
2. Zastupitelstvo obce: 9-ti členné, starosta Ondřej Holub, místostarosta Stanislav Hýbner
3. Výbory – předseda: finanční – Ing. František Novák, kontrolní – Jaroslav Lukeš, kulturní,
školství a sociálních věcí – Iveta Vlčková, stavební – Martin Batěk, životní prostředí
a regionální rozvoj – Ing. Willi Glatter.
4. V roce 2013 se konalo 5 veřejných zasedání obecního zastupitelstva s účastí 95%
zastupitelů na jednání, s průměrnou účastí 21 osob.
5. Pracovníci obce: 3 pracovní smlouvy – tajemník, účetní, administrativní pracovnice
bytového fondu, evidence obyvatel a Czechpointu, 12 dohod o pracovní činnosti – hasiči
a uklizečka, 5 pracovních smluv na veřejně prospěšné práce.
6. Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje ve dnech 23. a 24. 9. a 16. 12. 2013 a 18. 3. 2014. Závěr: při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 byly podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zjištěny
chyby a nedostatky, které zastupitelstvo schvaluje s výhradou a přijímá opatření k nápravě do
konce roku 2014.
7. Rozpočet – plnění příjmů a výdajů za rok 2013
Třída
Schválený rozpočet - Kč
Skutečnost - Kč
Daňové příjmy
12 119 000,00
11 907 389,21
Nedaňové příjmy
5 475 563,00
5 070 703,33
Kapitálové příjmy
300 000,00
739 000,00
Přijaté dotace
917 440,00
1 715 800,00
Celkem příjmy:
18 812 603,00
19 433 281,54
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkem výdaje:

18 091 443,00
721 160,00
18 812 603,00

16 101 507,54
1 690 917,54
17 792 425,08

8. Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů – dotace 342 800 Kč, čerpáno 342 800 Kč.
9. Hospodaření příspěvkových organizací
Základní škola: výnosy 2 517 924 Kč, přísp.obce 880 500 Kč, náklady celkem 2 535 671 Kč
Mateřská škola: Výnosy 2 216 474 Kč, přísp.obce 478 000 Kč, náklady celkem 2 210 214 Kč
10. Poskytnutí finančních prostředků neziskovým organizacím
Římskokatolická farnost 20 000 Kč, Školička základů uměl. práce 20 000 Kč, tělovýchovná
jednota FC Kovárna 100 000 Kč, Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka 100 000 Kč
11. Cizí prostředky – splátky úvěrů a půjček
Rozšíření kapacity ČOV – půjčka LAWSTAV, s.r.o. 1 875 000,- - uhrazeno 1 252 500,- úhrada
v roce 2013 – 312 500,- - zbývá uhradit 312 500 Kč.
12. Přijaté dotace
- účelová dotace na volby do Poslanecké sněmovny a volby prezidenta – 108 200 Kč
- neinvestiční transfer - aktivní politika zaměstnanosti – 770 321 Kč
- obnova autobusových zastávek v obci – celkové náklady 574 579 Kč, dotace 369 969 Kč
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13. Hospodaření SPS – STAS, s.r.o.
Společníkem této obchodní firmy je Obec Malá Morávka. Základní kapitál vložen ve výši 100
tisíc korun. V roce 2011 došlo ke změně v zápisu do obchodního rejstříku s navýšením
kapitálu o 12 milionů korun. Předmětem podnikání je mimo provoz lyžařského vleku, provoz
tábořiště a kempu, údržba komunikací a chodníků, provozování nehlídaného parkoviště a
další.
Výsledek hospodaření za rok 2013
Náklady 6 632 793 Kč, odpisy HIM 935 029 Kč, výnosy 5 873 113 Kč, HV – ztráta 1 684 709
Kč. V účetním roce 2012 byla zahájena výstavba lanové dráhy. Celková výše těchto investic
činila k 30. 11. 2013: 19 185 015 korun.

Ordinační doba v letních měsících
Ordinační doba v červenci a srpnu 2014 u praktické lékařky MUDR. Věry
Špicerové v Rýmařově bude následující:
Dovolená od 30.6. do 11.7.2014. Zastupuje MUDr. Jiří Albrecht –
AL INVEST Břidličná
Ordinační doba v Břidličné:
Po: 6.00 – 10.30, Út: 12.30 – 16.00, St: 6.00 – 9.00, Čt: 12.30 – 16.00, Pá:
10.00 – 11.30 hod.
Ordinace v Rýmařově od 14.7. do 25.7.2014, denně od 7.30 do 11.30 hodin
Dovolená od 28.7. do 8.8.2014. Zástup MUDr. Albrecht v Břidličné – dny a
hodiny uvedené
Ordinace v Rýmařově od 11.8. do 29.8.2014, denně od 7.30 do 11.30 hodin.

Oceňují službu občanům
Využívám Morávecký zpravodaj, abych za všechny občany, kteří využívají každou středu
zdarma dopravu k lékaři do Rýmařova, ocenila tuto pomoc zajišťovanou naší obcí.
Za tuto nevšední službu je potřeba obecnímu zastupitelstvu poděkovat a poukázat, že i tak
se dá starat o své občany.
Za všechny občany, kteří dopravu využívají - Ludmila Holečková, Karlov pod Pradědem.

Naše děti na divadelní akademii mateřských škol
V sále Střediska volného času
v Rýmařově
se
16.
května
uskutečnila divadelní akademie
mateřských škol, na které se již
podruhé představily i děti naší
mateřské školy. Pod vedením
učitelky Ivany Cejnkové a ředitelky
školy Ivety Vlčkové si děti
připravily
hudební
pohádku
„O perníkové chaloupce a jak to
bylo dál“, kterou mohli rodiče a
prarodiče
našich
dětí
také
zhlédnout na besídce ke Dni matek.
V malém muzikálu se v rolích
herců předvedli: Mařenka –
Markéta Wiltschová, Jeníček –
Šimon Peňáz, babička – Sofie Strouhalová, kočička – Rozárie Trojáková, mraveneček – Radek
Šíbl, zajíček – Jiří Křenek, žabka – Vojtěch Mikeska, pejsek – Adam Veselý, medvídek –
Martin Macek, zajíček – Štěpán Peňáz.
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Jak už to v pohádkách bývá, vše
dobře dopadlo se šťastným koncem.
Naše děti zaslouží pochvalu, neboť
představení se jim velmi podařilo. Za
pěkné vystoupení byly z Evropského
fondu
pro
regionální
rozvoj
odměněny tričkem a sladkostmi. Tuto
odměnu obdržely všechny vystupující
děti rýmařovských mateřských škol
a z pěti okolních obcí.
Děkuji dětem a paní učitelce
Cejnkové za vzornou prezentaci naší
mateřské školy na této akci. Děkuji
rovněž vedení chaty Kopřivná a panu
Jaromíru Cejnkovi za bezplatnou
dopravu dětí a kulis na generální
zkoušku. Pokud příští rok se bude
konat tato akademie, opět něco
vymyslíme a zúčastníme se.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Restaurace nabízí občanům stravování
Restaurace Na Rychtě nabízí našim občanům možnost odběru obědů. Stravování
v restauraci nebo důchodcům zajistí rozvoz obědů do místa jejich bydliště za
předpokladu vlastních jídlonosičů. Cena za oběd je 55 korun. Objednávky
podle jídelního lístku (výběr ze dvou jídel) a týdenní nebo měsíční platba
předem.
Příp. informace na tel.: 733 405 300 nebo 605 559 747

Uplynulo 45 let od zřízení Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, prameny živé vody, skaliska,
ledovcové kary s padajícími lavinami, nespoutané horské bystřiny
s vodopády, rašeliniště opředená pověstmi o skřítcích, květnaté podhorské
louky, pestrá a vzácná květena i zvířena, architektonické památky, muzea,
lázeňská léčba, rekreační i horská turistika, podmínky pro milovníky
lyžařské stopy a sjezdového lyžování, nabídka rozmanitých kulturních
prožitků – to jsou Jeseníky. Rozkládají se na ploše větší než 3 600 km2 na území okresů
Bruntál, Jeseník a Šumperk, z toho Chráněná krajinná oblast Jeseníky (CHKOJ) zaujímá
rozlohu 740 km2.
Pro unikátní a velkolepé zachovalé přírodní hodnoty byla téměř pětina území Jeseníků
před pětačtyřiceti lety 19. června 1969 vyhlášena chráněnou
krajinnou oblastí. Hlavním důvodem zřízení a jejím posláním
bylo předat jesenickou krajinu a přírodní dědictví v co
nejzachovalejším stavu příštím generacím, zabránit devastaci
přírody a krajiny, zajistit ochranu vzácných druhů a jedinců flóry
i fauny a všech jedinečných maloplošných území i architektury
tohoto kraje. Kontrolou nad dodržováním zákonů o ochraně
přírody a krajiny a statutu této vytčené oblasti byla pověřena
Správa CHKOJ, která od počátku sídlila v Malé Morávce,od
roku 1998 působí v Jeseníku.
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CHKOJ zaujímá Hrubý Jeseník s částí Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny a je čtvrtou
největší v rámci České republiky. Téměř celé katastrální území obce Malé Morávky je její
součástí. Proto obecní zastupitelstvo, občané i ostatní veřejnost mají plné právo i povinnost
mít své kritické připomínky a nesouhlas v posledním období diskutovaný záměr změny
CHKOJ na Národní park Jeseníky. Ke klenotům této oblasti patří do území naší obce
Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd, která vznikla spojením rezervací Velká a Malá
kotlina, Petrovy kameny, Vrchol Pradědu, Bílá Opava a Divoký Důl, dále jsou to NPR Rejvíz,
Šerák – Keprník a Rašeliniště Skřítek na územích jiných obcí.
K pozoruhodným lokalitám patří dvacet přírodních rezervací a pět
přírodních památek. CHKOJ turistům nabízí přes deset naučných
stezek, v katastru naší obce jsou to Velká kotlina, Se skřítkem okolím
Pradědu, Světem horských luk a nedávno hornická naučná stezka
Javorový vrch Malá Morávka, která v délce přes pět kilometrů má
šestnáct zastavení.
Do dalších let je si třeba přát, aby ohleduplné chování, ochrana
přírody a ekologické vztahy ke krajině a životnímu prostředí patřily
vždy k těm nejhodnotnějším.
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Zasedání obecního zastupitelstva
Na veřejném zasedání konaném 25. června 2014 obecní zastupitelstvo
provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a podle
schváleného programu projednalo záležitosti obce a k nim přijalo
příslušná opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
* Přijetí investiční dotace od Moravskoslezského kraje ve výši 500 tis.
Kč určenou na úhradu realizace stavebních úprav hasičské stanice
v obci.
* Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvu
o právu provést stavbu nízkého napětí. Stavebník: MUDr. Norbert Rotter, Malá Morávka.
* Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2013 a účetní uzávěrku za rok 2013.
* Smlouvu o zřízení služebnosti práva vstupu a vjezdu na pozemek parc.č. 693 v k.ú. Karlov
pod Pradědem. Oprávnění z věcného břemene: chata Edison a chata Marion. Úhrada
za zřízení služebnosti: každý subjekt 2 000 Kč + DPH.
* Smlouvu o připojení na místní komunikaci parc.č. 1404 v horní části Malé Morávky.
Stavebník: Markéta Benešová, Ostrava – Nová Bělá.
* Věcné břemeno – právo vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování
poruch na kanalizačním řádu - objekt Solitér. Oprávněný z věcného břemene: Ing. Vítězslav
Stavař, Malá Morávka. Úplata za břemeno: 2 000 Kč + DPH.
* Smlouvu o zápůjčce a následném darování mezi Sdružení obcí Rýmařovska a Obcí Malá
Morávka (jako vypůjčitel). Předmětem smlouvy je 1 ks velkoobjemového kontejneru na
biologický odpad, 1 ks drtiče dřevního odpadu v hodnotě 116 tis. Kč a 90 ks zahradních
kompostérů na biologický odpad.
* Uzavření smluv o výpůjčce zahradního kompostéru a následném darováním mezi obcí
a občany s trvalým pobytem.
* Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva provozování údržby a oprav vyústění dešťové
kanalizace v rámci stavby „Malá Morávka – chodník, úsek Karlov“ mezi Lesy ČR, s.p. a Obcí
Malá Morávka jako budoucím oprávněným.
* Smlouvu o právu provést stavbu podzemní přípojky vysokého napětí podle projektové
dokumentace na pozemcích obce. Jedná se o Sportovní areál Karlov – bazén.
* Přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko na projekt
„Zvýšení bezpečnosti v obci Malá Morávka“ Jedná se o chodník ve směru od panelových
domů k rest. Na Rychtě s realizací v tomto roce. Předpokládané náklady cca 5 mil. korun,
z toho obec uhradí 15% nákladů.*
* Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Přírodní zahrada při
MŠ Malá Morávka“. Předpokládané náklady 3,3 mil. Kč, spoluúčast obce 10%.
* Podat žádost o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na údržbu lyžařských běžeckých
tratí pro zimní sezonu 2014-2015. Jedná se o náklady ve výši 650 tis. Kč obec hradí 15%.
* Smlouvu o svícení, údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě
veřejného osvětlení s prospěšnou společností Energy Performance and Quality Contraeting
dle předložené kalkulace s roční úhradou 497 tis. korun.
* Bezúplatný převod hasičského vozidla CAS 24L 101 včetně příslušenství z města Horní
Benešov na obec Malou Morávku pro účely hasičského sboru.
* Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi obcí Malá Morávka a Lesy ČR, s.p.
za účelem převodu částí obecních pozemků na realizaci stavby Volský potok v délce 600
metrů, za podmínky zachování všech stávajících přístupů přes tento vodní tok.
* Obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2014 o volném pohybu psů na veřejných prostranstvích.
* Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu víceúčelové tělocvičny
a pověřuje ho k zajištění úvěru k financování stavby.
- Vrácení půjčky 59 tis. Kč od tělovýchovné jednoty FC Kovárna Malá Morávka.
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- Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska, celoroční hospodaření bez výhrad, zprávu o
výsledku hospodaření, zprávu kontrolní komise o hospodaření za 2013 a závěrky za 2012-13.
- Zprávu o výsledku aukce na dodávku plynu.
* Zastupitelstvo pověřilo místostarostu obce Stanislava Hýbnera a zastupitele Jaroslava
Lukeše k zastupování obce na valných hromadách Společnosti VaK Bruntál.
Usnesení ze zasedání a vyhláška č 3/2014 jsou zveřejněny na úřední desce obesního úřadu.

Děti se loučily se svou školkou
Jedna důležitá etapa dětství skončila pro naše děti předškolního věku. Strávily v mateřské
škole od tří let jistě pěkné chvíle her, zpěvu, kreslení, modelování, ale také kamarádství
a naučily se mnohému prospěšnému pro život. Snad i po letech jim zůstanou pěkné vzpomínky
na svou školku. Po prázdninách usednou do školních lavic, budou z nich školáci a nastanou
školní povinnosti.
Slavnostní rozloučení s budoucími
prvňáčky základní školy proběhlo ve
středu v posledním červnovém týdnu
v herně mateřské školy. Program
obsahoval dvě části. V té první za
účasti všech rodičů dětí ředitelka školy
Iveta Vlčková představila předškoláky,
které čekal obřad „promoce“ a malá
zkouška. Děti samostatně zazpívaly
písničku nebo přednesly básničku a
potom si z klobouku vytáhly otázku, na
kterou dokázaly i někdy vtipně
odpovědět. Následně paní učitelka
Cejnková je pokropila školní vodou,
nasadila jim absolventské čepicea ředitelka školy zavěsila stužku s nápisem „Ahoj školko“!
Pak převzaly vysvědčení s velkou jedničkou za pěkné chování a plnění úkolů po dobu
docházky do mateřské školy. A to ještě jako upomínku obdržely pamětní list, knížku
s věnováním a drobný dárek. Na závěr ředitelka školy dětem popřála mnoho úspěchů a
radosti v jejich nové škole, kterou po prázdninách budou navštěvovat: Markétka Wiltschová,
Veronika Motúzová, Adam Veselý, Martin Macek a dvě děti Jiří Křenek a Matýsek Jahoda –
nastávající také školáci byli s rodiči na dovolené.
O druhé části slavnostního
odpoledne
nás
informovala
ředitelka školy paní Vlčková. Pro
deštivé počasí museli zrušit
táborový
oheň
v Karlově
v penzionu U Cejnků a zůstat
v budově školy. Děti se však těšily
na dobrodružnou stezku večerní
školkou a spaní ve škole, které
každoročně na závěr školního
roku
pro
děti
pořádají,
samozřejmě
s pohádkou
na
dobrou noc.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2014 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Eva Prášilová a Josef Janík – 72 let, Pavel Hlavinka – 74 let,
Anna Kulhavá – 78 let, Růžena Čelanská – 89 let.

„Půlkulatá výročí
František Vašíček – 65 let, Jana Gajdošová – 75 let,
Ludmila Totková a Anna Feretová – 85 let.

„Kulatá výročí“
Petr Rosolanka – 50 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.

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
pro občany je bezplatná.

SPORTOVNÍ

AKTUALITY

Skončily soutěže našich fotbalistů

O předposledním víkendu v červnu skončilo posledními zápasy jarní kolo
fotbalového ročníku 2013-2014 pro týmy FC Kovárna Malá Morávka.
Družstvo mužů sice usilovalo o návrat do okresního přeboru, ale postup se
nekonal, unikl jim o vlásek. Zejména prohrané zápasy se Svobodnými
Heřmanicemi a s Velkou Štáhlí, vždy o jeden gól, rozhodly o pořadí v této skupině. Konečné
umístění našich fotbalistů na 2. příčce tabulky III. třídy, skupiny B lze považovat za úspěch
pro tento převážně mladý i perspektivní hráčský kádr. Do nové sezony, která začíná v srpnu,
přejeme úspěšný start a hodně gólů v síti branek soupeřů.
Starší přípravka 5+1, která druhým rokem soutěžila v okresním přeboru, již získala
potřebnou zápasovou zkušenost a vyspělost. Proto 5. místo v okresním měřítku je velmi cenné
a můžeme těmto našim fotbalovým benjamínkům k tomuto výsledku pogratulovat.
Domácí fotbalové fanoušky zveme do ochozů místního hřiště na zápasy podzimního kola
nového soutěžního ročníku 2014-2015.
III. třída, skupina B

Okresní přebor – starší přípravka
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ZŠ Malá Morávka v lehkoatletickém trojboji stříbrná

Tradiční
zápolení
žáků
malotřídních škol v lehkoatletických disciplínách uspořádala na
svém hřišti 23. června naše
základní škola. Letošního již
7. ročníku těchto závodů se
účastnily
čtyři
malotřídky,
poprvé ZŠ Rudná pod Pradědem.
Na
startu
lehkoatletického
trojboje stanulo 65 závodníků žáků těchto základních škol:
Dolní Moravice (DM) – 12,
Karlova Studánka (KS) – 24,
Malá Morávka (MM) – 18 a Rudná pod Pradědem (RP) – 11. Závodilo se v disciplínách běh
na 50 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Jednotlivé výkony se hodnotily podle
bodových lehkoatletických tabulek.
Výsledky trojboje:
Kat. dívky 1. a 2. třída: 1. Amálie Vinohradníková (30 b.) - DM, 2. Ema Malíková (28 b.) - RP, 3. Terezie
Gamová (17 b.) - KS
Kat. dívky 3. - 5. třída: 1. Jessica Vršanová (42 b.) - RP, 2. Eliška Pospíšilová (39 b.) – MM,
3. Vanesa Haláková (27 b.) - KS
Kat. chlapci 1. a 2. třída: 1. Milan Pospíšil (28 b.) - MM, 2. Adrian Cejnek (19 b.) - MM,.
3. Vojtěch Strouhal (17 b.) - MM
Kat. chlapci 3. - 5. třída: 1 Radek Ligač (43 b.) - MM, 2. Tomáš Šmach (42 b.) - KS,.
3. Ondřej Pánek (39 b.) - MM
Nejvíce 43 bodů ze všech soutěžících za své výkony získal Radek Ligač z Malé Morávky.
Nejlepší na stupních vítězů obdrželi medaile, diplomy a drobnou odměnu.
Umístění škol podle průměru bodů na jednoho žáka (tři nejlepší ZŠ získaly poháry):
1. Rudná pod Pr. (21,3), 2. M. Morávka (18,6), 3. D. Moravice (14,8), 4. K. Studánka (14,4).

Z aktivit naší základní školy
Soutěž Zlatý list
V pátek 16. května se dvanáct žáků naší školy
zúčastnilo krajského kola soutěže Zlatý list
pořádaného základní školou v Břidličné. Měli jsme
zastoupení ve dvou kategoriích 1.-3. ročník a 4. a
5. ročník. Každé družstvo prošlo postupně deset
stanovišť, kde žáci odpovídali na otázky týkající se
znalostí o přírodě v tématických celcích les, voda,
myslivost, ochrana přírody, včely a co děláme pro
přírodu. Naši žáci i přes dobré znalosti o přírodě
skončili na posledních postech – 8. a 11. místo.
I přesto se jim celý soutěžní den líbil a užili si ho.
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Florbalový turnaj malotřídek
Poslední úterý školního roku
prožili žáci naší základní školy
na
Florbalovém
turnaji
malotřídek v Dolní Moravici.
Byly sestaveny týmy ve dvou
kategoriích – mladší žáci (1. a 2.
ročník) a starší žáci (3. až 5.
ročník). Naše týmy se utkaly ve
vzájemných zápasech a žáky ze
základních
škol
Karlova
Studánka a Dolní Moravice.
A jak jsme dopadli?
Zvítězili jsme drtivým způsobem
– ani jeden zápas jsme
neprohráli.
Pořadí škol: 1. místo ZŠ Malá
Morávka, 2. místo ZŠ Karlova
Studánka, 3. místo ZŠ Dolní Moravice.

Recyklohraní v naší škole aneb jak šetříme životní prostředí
Základní škola v Malé Morávce je dlouhodobě zapojena do projektu
Recyklohraní zaměřeného na zpětný odběr elektrozařízení a
vybitých baterií.
Z Certifikátu společnosti ASEKOL vyplývá, že v loňském roce jsme
tříděním elektroodpadu uspořili 2,16 MWh elektřiny, 122 litrů
ropy, 9,06 m³ vody a 0,07 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 0,45 tun CO₂ a produkci
nebezpečných odpadů o 1,82 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok v provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík!
Mgr. Martina Smíšková

O víle Nelince
V pondělí 16. června předvedli
žáci naší školy svým malým
kamarádům z mateřské školy
své představení „O víle
Nelince“, se kterým vystoupili
také na akci Otvírání studánek.
Pan učitel Mecner si po svém
předělal známou operu Rusalka,
která měla, jak už to
v pohádkách
bývá,
šťastný
konec V hlavních rolích rusalky
Nelinky a prince Zdeňka se
představili Nela Brunstvyková a
Zdeněk Podrazil. Čarodějnici si s chutí zahrála Verunka Rokosová a tátu vodníka Patrik
Zapletal. Roli vypravěče zvládl Milan Pospíšil. Ostatní děti se pak představily v rolích
rusalek, hejkalů a trpaslíků. Našim divákům z mateřské školy se představení líbilo.
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Cyklobusy pro cykloturisty a pěší turisty

Zpravodaj vychází 2. července 2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 21. dubna 2014.

Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic, dokumentů a informací chceme našim

Zpravodaj vychází 2. července 2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20. srpna 2014.

