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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 29. června 2015 v restauraci Pohoda
v Malé Morávce 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 účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 120 000 Kč určené na
zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Malá Morávka.
Zadání nového územního plánu obce Malá Morávka.
Směnu pozemků mezi obcí a KRT Ostrava, s.r.o., kdy obec převádí do majetku uvedené
společnosti část pozemku parc. č. 184/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, a to nově vzniklou
parc. č. 184/5 o výměře 124 m2 a KRT Ostrava, s.r.o. převádí do majetku obce část
pozemku parc. č. 190 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 58 m2 a část pozemku parc. č.
175/1 o výměře 66 m2. Výměry všech směnovaných pozemků a jejich ceny budou
započteny, náklady na převod pozemků hradí obec.
Přijetí daru ve výši 90 000 Kč, který poskytl SKI areál Kopřivná, a.s. ve prospěch
Základní školy Malá Morávka, příspěvkové organizace. Dále pověřilo starostu obce
k provedení rozpočtového opatření pro poskytnutí této částky dětem, které navštěvují ZŠ
Malá Morávka a to ve smyslu usnesení č. 76/2014 ze dne 22.9.2014.
Závěrečný účet hospodaření obce a účetní uzávěrku za rok 2014.
Prodej pozemku parc. č. 171/3 o výměře 1 628 m2 v k.ú. Malá Morávka (pod Kopřivnou)
za účelem výstavby rodinného domu. Kupující: Alena a Michal Danihelkovi, bytem Malá
Morávka č.p. 6. Cena: 300 Kč/m2. Náklady na převod hradí kupující.
Prodej pozemků parc. č. 231 o výměře 3 884 m2 a parc. č. 230/2 o výměře 500 m2 - oba
v k.ú. Malá Morávka (horní část obce) za účelem výstavby rodinného domu.
Cena 300 Kč/m2. Kupující: Ing. Willi Glatter (nar.: 1987), bytem Malá Morávka č.p. 288.
Dále schválilo nabytí lesního pozemku parc. č. 809 v k.ú. Malá Morávka o výměře
7 010 m2, který je v majetku Ing. Williho Glattera (nar.: 1962), bytem Malá Morávka č.p.
229. Cena tohoto lesního pozemku byla znaleckým posudkem stanovena na částku
272 247 Kč. Tato cena bude započtena proti ceně obecních pozemků.
Směnu části pozemku parc. č. 305 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklou parc. č.
305/2 o výměře 64 m2, která bude převedena do vlastnictví Jaroslavy Holubové, Malá
Morávka 89. Obec do svého vlastnictví přijímá převodem z majetku Jaroslavy Holubové
nově vzniklou parc. č. 106/2 o výměře 43 m2. Ceny obou pozemků budou proti sobě
započteny takto: 64 m2 x 200 Kč = 12 800 Kč a 43 m2 x 300 Kč = 12 900 Kč. Rozdíl cen
bude vyrovnán v rámci směnné smlouvy, náklady na převod hradí obě strany společně.
Nákup trojstranně sklopné vlečky za traktor v hodnotě 100 000 Kč a strojní samohybné
sekačky na trávu s finančním limitem do 300 000 korun. Starosta byl pověřen k provedení
rozpočtového opatření pro nákup strojů.
Vzít na vědomí informaci starosty obce o průběhu realizovaných staveb (tělocvična a
hasičská zbrojnice).
Přijetí dotace na projekt „Rozšíření separace odpadů na Rýmařovsku“ prostřednictvím
Rýmařovsko, o.p.s. a schválilo přefinancování nákladů projektu z vlastních zdrojů ve výši
275 647 Kč a pověřilo starostu obce k provedení rozpočtového opatření. Předpokládaná
vratka dotace činí 248 082,30 Kč. (Jedná se o pořízení 24 kontejnerů na papír, plasty,
sklo a bioodpad).

MORÁVECKÝ

STRANA 3

ZPRAVODAJ

INFORMACE
Hospodaření obce skončilo přebytkem
Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání konaném 29.06.2015 schválilo závěrečný
účet obce za rok 2014, který je výsledkem hospodaření obce za minulý rok. Hospodaření
skončilo přebytkem 1,63 mil. korun. Tyto prostředky posílí
současný rozpočet obce. Součástí závěrečného účtu je zpráva
o výsledku hospodaření obce, která byla rovněž schválena.
1. Údaje o obci
Počet obyvatel k 31.12.2014: 704
Zastupitelstvo obce - je devítičlenné, starosta - Ondřej Holub, místostarosta - Stanislav
Hýbner. Počet veřejných zasedání v roce 2014: 5, účast zastupitelů na zasedání: 95%,
průměrná účast obyvatel: 21.
Výbory - předsedové: finanční - Mgr. Martina Brachtlová, kontrolní - Petr Vavrla, výstavby Bc. Andrea Kožíšková, školství, kultury a sociálních věcí - Iveta Vlčková, životního prostředí
a regionálního rozvoje - Ing. Willi Glatter.
Pracovníci obce: tajemník, účetní, referent (bytový fond, evidence obyvatel, Czechpoint),
10 pracovníků na veřejně prospěšné práce, 12 dohod o pracovní činnosti - hasiči a uklízečka.
2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odborem kontroly ve dnech 8.-9.12.2014 a 16.-17.3.2015.
Přezkoumání zahrnovalo ověření dodržování povinností podle zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech a dalších právních předpisů upravujících finanční hospodaření obcí.
Při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky, které zastupitelstvo
schválilo s výhradou a přijalo opatření k nápravě do konce roku 2015.
3. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2014
Třída
schválený rozpočet - Kč
Daňové příjmy
12 119 600,00
Nedaňové příjmy
5 475 563,00
Kapitálové příjmy
300 000,00
Přijaté dotace
917 440,00
Celkem příjmy:
18 812 603,00
Běžné výdaje
18 091 443,00
Kapitálové výdaje
721 160,00
Celkem výdaje:
18 812 603,00

skutečnost - Kč
11 907 388,21
5 070 703,33
739 300,00
1 715 890,00
19 433 281,54
16 101 507,54
1 690 917,54
17 792 425,08

4. Vyúčtování finančních prostředků z poskytnuté dotace
Na činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů 196 900 Kč - částka vyčerpána.
5. Hospodaření příspěvkových organizací
Základní škola: výnosy 2 611 453,21 Kč, z toho příspěvek obce 927 000 Kč, náklady celkem
2 533 641,43 Kč. Hospodářská činnost ZŠ: výnosy 58 904 Kč, náklady celkem 50 032,43 Kč.
Mateřská škola: výnosy 2 252 839,79 Kč, z toho příspěvek obce 470 000 Kč, náklady celkem
2 249 114,63 Kč.
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6. Poskytnuté finanční příspěvky neziskovým organizacím
Římskokatolická farnost Malá Morávka - 20 000 Kč, tělovýchovná jednota FC Kovárna Malá
Morávka - 100 000 Kč, Tréninkové centrum Praděd Malá Morávka - 100 000 Kč.
7. Cizí prostředky - splátky úvěrů a půjček
Rozšíření kapacity ČOV - půjčka LAWSTAV, s.r.o. - 1 875 000 Kč, uhrazeno v minulých
letech 1 562 500 Kč, úhrada v roce 2014 - 312 500 Kč. Celá půjčka je tím splacena.
8. Přijaté dotace
- Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR a obecního zastupitelstva - 43 320 Kč, volby do
Evropského parlamentu - 49 120 Kč.
- Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) - 741 939 Kč.
- Strojní vybavení na čištění chodníků v obci: náklady celkem 634 040 Kč, dotace
Ministerstva životního prostředí - 532 962 Kč.
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice: náklady celkem 1 718 401 Kč, dotace MSK 500 000 Kč.
9. Bankovní účty
Obec má u Komerční banky Bruntál zřízen bankovní, spořící a portfoliový účet. Zůstatek na
těchto účtech k 31.12.2014 činil celkem 1 943 491 korun. U České národní banky byl
k uvedenému datu zůstatek 4 194 korun.
10. Hospodaření společnosti SPS-STAS, s.r.o.
Výsledek hospodaření za rok 2014: náklady - 8 940 553 Kč, výnosy - 6 031 515 Kč,
Hospodářský výsledek - ztráta - 2 909 038 Kč. Celková výše drobného hmotného majetku 1 010 752 Kč.
Náklady na nedokončené investice roku 2014 (vlek BLV, dětská hrací sestava, 2 kontejnery,
rozvaděč trafostanice): 2 498 072 korun.
AKTIVA: hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně - 23 659 839 Kč, materiál na skladě 165 231 Kč, pokladní hotovost - 19 Kč, finanční prostředky na účtu - 217 889 Kč, pohledávky
- 706 857 Kč. Celkem: 24 749 835 korun.
PASIVA: úvěr na pořízení automobilu - 63 142 Kč, úvěr na pořízení lanové dráhy 14 025 000 Kč, závazky - 2 653 582 Kč. Celkem: 16 741 724 korun.

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci předána do užívání
V sobotu 30. května jsme byli svědky
slavnostního předání hasičské zbrojnice do
užívání našim dobrovolným hasičům. Na
úvod této slavnosti starosta obce Ondřej
Holub přivítal ředitele územního hasičského
odboru Bruntál Ing. Jiřího Patrovského,
velitele hasičské stanice Rýmařov Pavla
Skoupila a všechny přítomné, kteří přišli si
prohlédnout
restaurovanou
hasičskou
zbrojnici. Samozřejmostí bylo, že při této
příležitosti asistovali morávečtí hasiči ve
svátečních uniformách. Starosta obce
informoval o průběhu stavebních prací, které
se protáhly přes rok, i o problémech této rozsáhlé stavební akce. Ta si vyžádala celkové
náklady 2,74 mil. korun za přispění půlmilionové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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Našim hasičům popřál, aby zbrojnice s novým sociálním a
hygienickým zázemím jim dobře sloužila pro jejich
záslužnou činnost, které si všichni vážíme. Následně po
náboženském obřadu místní farář P. Mgr. Marek Žukowski
zbrojnici v novém provedení posvětil, aby dobře sloužila
svému poslání a účelu. Po slavnostním přestřižení pásky si
návštěvníci prohlédli prostory zbrojnice, samozřejmě, že se
tato událost neobešla bez malého pohoštění. Hasičská
zbrojnice v novém kabátě s příslušným zázemím, vybavenou
technikou a příslušenstvím vytvořila pro činnost našich dobrovolných hasičů příznivé
podmínky, které již o týden později uplatnili při likvidaci požáru v Bruntále. (Informace
v dalším článku).
Poděkování
Koncem května jsme oficiálně převzali naši nově opravenou
hasičskou zbrojnici. Špatný technický stav zbrojnice a
zejména problémy s garážováním nového hasičského
vozidla si vyžádaly celkovou tuto rekonstrukci. Samotní
hasiči jsou spokojeni i se sociálním a hygienickým zázemím,
kuchyňkou a dalšími prostory, které jim dosud chyběly.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Malé Morávce děkuji
naší obci, starostovi obce Ondřeji Holubovi i dalším, kteří
se zasloužili o předání tohoto díla pro naši činnost a službu
veřejnosti.
Gustav Kaláb, starosta SDH

Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání,
nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve
firmách - vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na
českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené náklady.
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost
vyzkoušet si potencionálního zaměstnance, a pokud se osvědčí, může s ním firma po skončení
stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady
zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a
podobně. V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr je široký, stáže například na pozice
sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka, kadeřnice, ale i
veterinárního lékaře či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2, kde si
zájemci vybírají stáže dle zaměření svého studia. Za každou odstážovanou hodinu získává
stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje individuální konzultaci
s odborným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje. Informace o
aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen pro nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo po
rodičovské dovolené, ale také pro osoby
nezaměstnané déle než tři měsíce a osoby
starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním,
stážista tedy nemá nárok na mzdu, účastí
v projektu však není ovlivněno pobírání
podpory v nezaměstnanosti. Stážistům je
v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování v místě stáže. Podrobné
informace o projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na www.stazevefirmach.cz.
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V rámci Olomouckého kraje můžete navštívit regionální kancelář na adrese Olomouc,
Jeremenkova 42, kde získáte informace o možnosti podpořit či rozšířit uplatnění v rámci
jednoho ze stážových projektů. Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání,
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Děti si budou užívat přírodní zahradu
Jednou z dalších investičních akcí obce, na kterou se mohou těšit děti naší mateřské školy,
bude nová zahrada v přírodním stylu. Stavební úpravy začaly před měsícem a budou
pokračovat do konce letních prázdnin, příp. ukončeny v září. Vymezení přírodní zahrady bude
provedeno plaňkovým plotem o výšce 1,2 metru
s okrasnou výsadbou. V zahradě bude venkovní
učebna, pískoviště, staveniště Mini, „studna“ opatřená
rumpálem pro hry dětí, kladiny, totem na lezení, lanový
most, prostor pro míčové hry, hrací tabule,
prohazovací lavička, terénní modulace s tunelem,
skleník a další nové i stávající herní prvky. Zahrada
bude mít nový trávník i chodník z kamenných nášlapů.
Rozpočet na rekonstrukci zahrady činí 2,4 mil. korun,
většinu nákladů pokryje dotace, která činí 85%.
Foto z 22.6.2015

Úspěch našich školáků
Žáci Základní školy v Malé Morávce se účastnili krajského kola
přírodovědné soutěže Zlatý list, kterou 11. května uspořádala
ZŠ Břidličná. Naše škola byla zastoupena dvěma tříčlennými
hlídkami v tomto složení: Karolína Kulinová, Jiří Slavík a
Milan Pospíšil a druhou tvořili Julie Hulejová, Marek Švarc a
Martin Macek. Naši žáci na
dvanácti soutěžních stanovištích
se velmi činili, zdárně plnili
předepsané úkoly a prokázali
velmi dobré znalosti a vědomosti.
Závěrečné vyhodnocení celé
soutěže za účasti 11 škol (mezi nimi Břidličná, Bruntál, Vítkov,
M. Albrechtice a další) nad očekávání přineslo naší škole
pozoruhodný úspěch, když získala celkové 2. místo. Radost
z tohoto výsledku byla našich zástupců veliká. Díky poctivé
přípravě, kterou se žáky zajišťovali paní učitelka Šulcová ve
vyučovacích hodinách prvouky a pan učitel Mecner v rámci činností ve školní družině,
dosáhli tohoto vynikajícího úspěchu. Za informaci o průběhu soutěže, kterou nám napsal p.
učitel Mecner děkujeme. Současně děkujeme všem zúčastněným za úspěšnou reprezentaci naší
školy i obce.

Dobrá práce našich hasičů oceněna
Obecní úřad v Malé Morávce obdržel od starosty města Bruntálu
pochvalné uznání o požárním zásahu našich dobrovolných hasičů
pod vedením velitele družstva Miloše Pavelky, které rádi
zveřejňujeme.
Vážený pane veliteli,
dovolte, abych ocenil vynikající práci a vysokou profesionalitu Vaší
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organizace při zásahu u požáru obytného domu v centru města Bruntálu v noci z pondělí na
úterý 9. června 2015.
Velmi si vážím nasazení Vašich lidí a vysoce oceňuji způsob, jakým byly požár a související
bezprostřední rizika zvládnuty, kdy nedošlo k újmě na zdraví a životě lidí a k dalším škodám
na sousedících objektech v městské památkové zóně a historickém jádru města.
Přijměte za to prosím mé upřímné poděkován
S úctou
Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntálu

Ordinační doba o letních prázdninách - MUDr. Špicerová
Ordinační doba v červenci a srpnu 2015 u praktické lékařky MUDr.
Věry Špicerové v Rýmařově bude následující:
- od 1.7. do 10.7. ordinace v Rýmařově: pondělí, úterý, středa, pátek
7:30 - 11:30 hod., čtvrtek 10:00 - 13:00 hod.
- od 13.7. do 24.7.2015 dovolená, zastupuje MUDr. Albrecht, AL Invest Břidličná, ordinační
doba v Břidličné: pondělí 6:00 - 10:30, úterý 12:30 - 16:00, středa 6:00 - 9:00, čtvrtek
12:30 - 16:00, pátek 10:00 - 11:30 hod.
- od 27.7. do 7.8.2015 ordinace v Rýmařově: pondělí až pátek: 7:30 - 11:30 hod.
- od 10.8. do 21.8. 2015 dovolená, zástup MUDr. Albrecht Břidličná, ordinační doba viz.výše.
- od 24.8. do 31.8.2015 ordinace v Rýmařově: pondělí až pátek: 7:30 - 11:30 hod.
Tyto informace naleznete i na: www.praktik-rymarov.cz.

Předškoláci se rozloučili se svou školkou
V závěru školního roku se v naší mateřské
škole konalo slavnostní rozloučení s dětmi,
které po prázdninách zasednou do školních
lavic v základní škole. Byl to velmi příjemný
a milý akt malé „promoce“ nastávajících
prvňáčků za účasti všech jejich rodičů,
příbuzných a známých. Tentokrát se loučilo
se
svou
školkou
celkem
dvanáct
předškoláků, počtem nejvíce v posledních
letech. Program probíhal vždy odpoledne po
dobu dvou dnů. První část slavnostní
obsahovala na začátku pro děti malou
zkoušku. Děti se představily, zazpívaly
písničku, z klobouku si vytáhly otázku, na kterou někdy vtipně reagovaly nebo s odpovědí jim
pomohla paní ředitelka školy Iveta Vlčková. Ta všem dětem předala pěkné vysvědčení
s jedničkou a dekorovala je absolventskou čepicí a šerpou s nápisem „Ahoj školko!“
Následně paní učitelka Ivana Cejnková dítka pokropila školní vodou. Všechny děti si odnesly
na památku pohádkovou knížku, pamětní list a tričko. Na závěr celého ceremoniálu ředitelka
školy popřála dětem mnoho úspěchů, radostí a nových kamarádů v jejich nové škole, kterou
po prázdninách budou navštěvovat. Většina rodičů si svými fotoaparáty pořídila společný
snímek dětí s jejich učitelkami, který jistě zaujme své místo v rodinném albu, jako pěkná
vzpomínka jejich ratolestí na mateřskou školu. O druhé části zábavného programu, který
probíhal následující den, nám poskytla informaci ředitelka školy.
Již tradičně se děti těší na spaní ve školce a dobrodružnou večerní cestu alejí. Do setmění
jsme čas využili pěší procházkou na tábořiště v Karlově pod Pradědem, kde na nás již čekali
někteří rodiče s kamarády. Všichni se těšili na soutěže přetahování lana, hod květinou, slalom
na koloběžkách a výtvarnou soutěž. Za své výkony děti obdržely odměny, které pro ně
připravily paní učitelky. V průběhu podvečera došlo také na opékání špekáčků. Pak jsme se
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vydali zpátky do školky, neboť to nejdůležitější měli chlapci a děvčata před sebou. Ve
zbývajícím čase si děti pochutnávaly na dobrotách, které pro ně nachystaly maminky,
posilnily se bublinkovým nápojem a u pohádky si odpočinuly. Procházka za tmy alejí, to již
nebyla žádná legrace. Zvuky nočních zvířátek zněly až strašidelně, ale naše odvážné děti tyto
situace zvládly bez problémů a překonaly prvotní strach. Při návratu do školky již na děti
čekalo spaní, „hupky“ do postýlek a pohádka na dobrou noc. Snad si i po letech na tento den
děti rádi vzpomenou.
Děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli s organizací této akce, zejména paní Ivana Lukešová
a pánové Marek Peňáz, Libor Onderka a Ondřej Holub. Poděkování náleží volejbalistům
Malé Morávky a mládeži za imitaci hlasů zvířátek a rovněž pedagogickým pracovnicím za
jejich čas a ochotu, které dětem věnovaly.

Děti naší mateřské školy na zdařilém výletu
Začátkem června naše mateřská škola každoročně pořádá pro děti školní výlet na různá místa
do nedalekého okolí. Za poslední léta jsme navštívili několikrát zoologickou zahradu na
Svatém Kopečku, mechové jezírko Rejvíz, farmu v Bílé pod Bezdězem, Karlovu Studánkou a
její solnou jeskyni, zámek Hradec nad Moravicí, kde
děti zhlédly dobové divadelní představení Princ
Bajaja, zámek v Bruntále s návštěvou muzea a
společné setkání s tamní mateřskou školou, Smetanova
ulice. Vydali jsme se také do našich hor na Ovčárnu a
k Petrovým kamenům. V letošním roce zvolily paní
učitelky trasu směrem k hradu Sovinec. Nejprve jsme
se zastavili na farmě ve Stránském, kde na nás čekala
farmářka paní Vladimíra Křenková se svými zvířátky.
Předvedla dětem krásnou dřevěnou maketu mlýnského
kola a mlýnice v provozu a zprostředkovala jim
řemeslo zpracování a barvení ovčí vlny. Děti si vlastnoručně vyzkoušely česání vlny,
nasbíraly květiny na louce k jejímu barvení a na závěr
si ve skupinkách na památku vyrobily ovečky, kterými
vyzdobily šatnu ve školce. Hrad Sovinec nebyl pro
některé děti novinkou, přesto krásné výhledy z věže i
z nádvoří a prohlídka muzejních exponátů a hradeb
děti zaujala. Zmrzlina na závěr výletu pro všechny
výletníky byla sladkou tečkou pro děti, paní učitelky,
provozní pracovnice školy i paní učitelku Áju, kterým
tímto děkujeme za výpomoc při hlídání třiceti dětí. Na
zpáteční cestě jsme několikrát zazpívaly panu řidiči
písničku: „Chvíli krokem, chvíli klusem, ujíždíme
autobusem, řidič mačká houkačku, řeže každou zatáčku“ a on nám za odměnu opravdu
zahoukal, a to vám byla legrace! Počasí nám přálo a brzy budeme vymýšlet, kam se za rok
s dětmi zase vydáme.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Další děd Praděd sídlí v obci
V pořadí již patnáctou sochu děda Praděda zhotovil známý řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova.
Tento bájný duch jesenických hor zaujal místo v Karlově pod Pradědem u apartmánového
hotelu Praděd. Má výšku tři metry, váží 1,2 tuny a je z jednoho kmene lípy. Socha v nadživotní
velikosti tak jistě potěší i návštěvníky naší obce, kteří ji obdivují a rádi se u ní fotí. Reklamu
našemu regionu i obci dělá také již několik roků tento patron Jeseníků u prodejny potravin.
Foto Karlovského Praděda je na titulní stránce tohoto zpravodaje.
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Společenská rubrika
Pozornost obce ke starší generaci
Naše obec nezapomíná na své starší občany. Tento
postoj k této generaci svých občanů vyjadřuje na
každoročním setkání, na které zve všechny seniory obce.
Organizuje také v roce setkání občanů, kteří v určitém
období slaví významná životní výročí. Takové poslední
společné přátelské posezení se konalo koncem května
v penzionu Pohoda. Pozvání přijali občané, kteří
nedávno si připomněli 70, 75, 80 a 85 let svého života.
Gratulace a dárek od obce převzali paní Jarmila
Pánková a pánové Josef Pleský, Koloman Lašák,
Vladimír Král a Cyril Fiala. S přáním dobrého zdraví a spokojeného života jubilantům
blahopřáli starosta obce Ondřej Holub, místostarosta Stanislav Hýbner a za kulturní komisi
Iveta Vlčková a Ivana Cejnková. Po společné večeři v příjemné atmosféře se besedovalo a
vzpomínalo na různé životní situace a příběhy, nechyběly ani úsměvné historky. Milá
pozornost k oslavencům byla tradičně spojena s jejich podpisy do pamětní knihy obce.
Jubilantům, kteří nedávno oslavili svá životní výročí přejeme, aby si nadále užívali
spokojeného života v kruhu svých nejbližších i ve svazku našich spoluobčanů.

Významné jubileum naší občanky
MOTTO: „Člověk nikdy nemusí být příliš starý na život!“
Stejně jako naše nejstarší občanka, paní Růžena Čelanská, která se 17. července 2015 dožívá
devadesáti let. Naše jubilantka se narodila ve vesničce Svatý Kříž v okrese Havlíčkův Brod,
kde prožila své dětství a mladá léta. V naší obci trvale žije od roku 1954. Téměř dvacet let
svědomitě vykonávala povolání poštovní doručovatelky. V jistém období
byla členkou místního národního výboru. Všechnu svou práci a lásku
věnovala vždy své rodině, ve které vychovávala čtyři dcery. K jejím
zálibám patřila práce a odpočinek na zahrádce, na které i v současné
době tráví svůj volný čas.
K Vašemu významnému životnímu výročí, vážená paní Čelanská, se
chceme připojit kytičkou, přáním pevného zdraví, úcty a všeho dobrého
v dalším životě.

Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Amálii Haničákovou, Malá Morávka 5, která se narodila
25. června 2015 a dále pak Vendulu Bernátkovou, Malá Morávka 54, která spatřila tento svět
29. června 2015. Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2015 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Eva Prášilová - 73 let, Jana Gajdošová - 76 let, Anna Kulhavá - 79 let,
Anna Feretová - 86 let.

„Půlkulatá výročí“
Oskar Böhm - 55 let, Jaroslav Chytil, Zdeněk Pavelka a Lotka
Magdziaková - 65 let, PhDr. Pavel Hlavinka - 75 let.
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Zdeněk Kulina - 50 let, Alena Buchtová, Mgr. Alena Lišková, Věra Křivánková, Jarmila
Korytářová, Růžena Barnetová a Alena Kurfürstová - 60 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
Smuteční síň v Rýmařově byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Janem Hubáčkem, který 9. května 2015 zemřel ve věku 76 let.
Čest jeho 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 AKTUALITY
Fotbalistům skončila sezona
V sobotu 20. června skončila fotbalová sezona ročníku 2014 - 2015, ve
kterém startovala dvě družstva FC Kovárna Malá Morávka. Muži
v soutěži III. třídy, skup. B ukončili sezonu na hřišti Leskovce vysokou
porážkou 0 : 7 (hráli pouze v deseti hráčích). Jarní sezona se výsledky a
bodovým ziskem příliš nelišila od podzimní, neboť tým získal za tři
vítězství a jednu remízu celkem 10 bodů, což stačilo jen na 10. místo
v tabulce. Snahu a bojovnost v zápasech našim hráčům nelze upřít, ale jen
tyto vlastnosti zatím nestačily na lepší výsledky a umístění. Kádr mužstva
tvoří perspektivní mladí hráči a proto lze doufat, že pod vedením trenéra
Víta Pavelky se jejich výkony budou zlepšovat a tím se také posunou na přednější pozice
v soutěži. Fotbal je hra o gólech a kdo je nedává, ten prohrává.
Starší přípravka 5 + 1 soutěžící v okresním přeboru měla v konkurenci městských celků, které
mají výhodu většího výběru hráčů, úlohu složitější, ale v soutěži obstála. Naši nejmladší
fotbalisté z předcházejících sezon získali potřebné zkušenosti i zápasovou vyspělost, které
využili v tomto soutěžním ročníku. Z počtu patnácti sehraných zápasů v jarní části zvítězili
šestkrát a jednou hráli nerozhodně. V konečném pořadí obsadili 9. příčku. Jak nám sdělil
trenér Milan Pospíšil, s výkony hráčů a umístěním je spokojen.
Domácí příznivce fotbalu zveme na zápasy nového soutěžního ročníku, který začíná v srpnu.
Rozpis utkání zveřejníme v příštím čísle tohoto časopisu.
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Naši žáci opět vítězní ve florbalovém turnaji malotřídek
Po roce jsme obhájili vítězství ve florbalovém
turnaji malotřídek, který již poosmé uspořádala
Základní škola Dolní Moravice. Na jejich
víceúčelovém hřišti se nám s hokejkou a míčkem
tradičně daří. V obou kategoriích jsme s celkovým
skóre 14:0 vyhráli všechny zápasy s družstvy ZŠ
Karlova Studánka a ZŠ Dolní Moravice. O naše
vítězství se zasloužili - kat. 1. a 2. ročník: Martin
Macek, Adrian Cejnek, Lukáš Holub, Julie
Hulejová a Marek Švarc, 3. - 5. ročník: Karolína
Kulinová, Milan Pospíšil, Jiří Slavík, Radek
Ligač, Nela Bruntsvyková, Eliška Pospíšilová a Patrik Zapletal.
Dětem děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
Jan Mecner, učitel ZŠ

Volejbalisté soupeřili nad vysokou sítí
V sobotu 27. června si na obecním víceúčelovém hřišti v Malé Morávce dali dostaveníčko
milovníci hry nad vysokou sítí, aby změřili své sportovní výkony v oblíbeném volejbalovém
turnaji Výron Cup 2015. Pořadatelem turnaje byli aktivní členové Tréninkového centra
Praděd Malá Morávka. Na start tohoto sportovního klání se přihlásilo šest družstev z Brna,
Olomouce a Malé Morávky, za podmínky účasti nejméně jedné ženy v každém týmu. Hrálo se
systémem každý s každým na dva sety, což v turnaji obsáhlo celkem patnáct zápasů, někdy i
velmi dramatických. Přátelské prostředí, příznivé počasí, dobrá organizace i občerstvení pro
účastníky - to byly hlavní atributy zdařilého turnaje. Po téměř celodenním zápolení se
z vítězství v turnaji radovalo družstvo Malé Morávky s originálním názvem „Vím já“. Hrálo
v tomto složení: Jaroslav Lex, Matěj Pavelek, Martina Brachtlová, Dušan Heiser, Tereza
Laláková, Lukáš Černín a David Kroupa. Další pořadí: 2. Brno „Laciné zadky“, 3. Olomouc
„Čuníci“. Pořadatelé děkují za finanční podporu těmto sponzorům: Obec Malá Morávka,
chata Kopřivná a sportovní klub TC Praděd. Poděkování si také zaslouží hasiči Jakub Krejčí
a Miroslav Skoupil, kteří pro turnaj upravili hrací plochu hřiště.
Pořadatelé, hráči a příznivci tohoto sportu se těší na jubilejní 15. ročník tohoto turnaje
v příštím roce.

Účastníci turnaje

Vítězné družstvo
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Místní akce
Noc kostelů je vždy nevšedním zážitkem
Noc kostelů pořádaná naší farností nabízí jednou v roce
navštívit ve večerních hodinách prostory našeho kostela
Nejsvětější Trojice - chrámu, který slouží svému účelu a poslání
od vysvěcení v roce 1793. Při jeho prohlídce sakrální
architektury si člověk uvědomí, kolik tento svatostánek našim
předkům připravil radostných zážitků při bohoslužbách a
prožitků při obřadech křtu novorozenců nebo požehnání sňatku
manželského, ale i mnoho bolestí a zármutku při rozloučení se
svými blízkými.
Návštěvník může v této stavbě provedené v barokním slohu
s mistrně volenou klenbou na chvíli se zastavit a obdivovat jeho
vzácné památky. Zvláště umělecky cenný je obraz Nejsvětější
Trojice nad hlavním oltářem. Tato olejomalba pochází od Jana
Františka Greipela, významného barokního malíře českého původu. Vzácné jsou i boční
oltáře. Na pravé straně Kristus na kalvarském kříži od Ondřeje Koschatského a vlevo sv. Jan
Nepomucký od N. Kindermanna z Vídně. Původní varhany od J. Staudingera z Andělské Hory
nahradil v roce 1915 nový nástroj Riegrovy firmy z Krnova, který slouží dodnes. Ve věži
kostela vysoké 25 metrů jsou umístěny dva zvony s letopočtem 1614. Tyto zvony, jako nejstarší
svědkové historie obce přečkaly čtyři staletí útrap lidí v době různých smutných událostí,
pohrom a válek, kdy mnohé na jiných místech byly posvěcené zvony znehodnoceny pro zbrojní
průmysl. Pokud si všimneme obvodové zdi této dominanty obce, tak nad hlavním vchodem nás
upoutá latinsky psaný chronogram, který v českém
překladu zní: „Trojjedinému Bohu, buď vždy čest a
sláva. A v míru ať žijí obyvatelé této obce“. Tento
povzbudivý odkaz budoucím generacím v tomto textu je
pozoruhodný také tím, že sčítáním jeho římských číslic
dostaneme letopočet 1793, kdy byla stavba dokončena.
Na jižní straně kostela jsou umístěny neobvyklé
sluneční hodiny. Po této prohlídce obrazů, soch,
varhan, zvonů a dalších skvostů, člověk na chvíli
v kostele usedne do lavice, aby v pokoře se zklidnil a
uvědomil si celou minulost, kterou v tomto chrámu a v této obci prožívali věřící a s nimi
spoluobčané několika generací. Jim vděčíme za mnohé. Proto mějme vždy na paměti, že o toto
duchovní i světské dědictví našich předků je naší povinností pečovat a chránit tyto hodnoty.
Naše počínání bude vždy projevem a zrcadlem současnosti a odkazem pro časy budoucí.
Jedinečnou prohlídku místního kostela ve večerní atmosféře nabídla letošní akce Noc kostelů
pořádaná 29. května. Návštěvníci, kteří přišli, mohli podle programu nahlédnout do míst
běžně nepřístupných, prohlédnout si křesťanské knihy, liturgické předměty, výstavku
dřevořezeb z galerie Heleny Vaculíkové i pochvalné
listy a ocenění dětských artefaktů Andělé pro lepší svět
od významných osobností a z pamětných míst. Zájemci
si mohli zapálit svíčku a napsat přání pro své nejbližší,
zhlédnout videozáznam ze života farníků, kolekci
rozmanitých svíček vyráběných na faře, prohlédnout si
sakristii, zvonici, varhany apod.
Noc kostelů je malý svátek nejen pro věřící, ale i pro ty
návštěvníky, kteří nejen ze zvídavosti přišli si
prohlédnout prostory kostela v neobyčejném čase, ale
také prožít chvíle pokory, ticha, modlitby a rozjímání. Děkuji naší farnosti, jmenovitě

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 13

duchovnímu P. Mgr. Marku Žukowskému, farníkům a všem ostatním, kteří se podíleli na
uspořádání této akce.
J.R.

Děti oslavily svůj svátek s večerníčkem
Na soutěžně zábavný program v obecním parku se
mohly děti těšit v sobotu odpoledne 30. května na
oslavě Dne dětí. Tentokrát večerníček se svými
pohádkami byl hlavní myšlenkou a cílem této
tradiční oslavy svátku našich dětí spojené
s kácením máje. Z celé škály deseti zajímavých
soutěží naše šikovné děti plnily různé úkoly a
uplatnily své dovednosti. Účastníci se tak ocitli
jako mávnutím kouzelného proutku v roli „malé
čarodějnice“ - slalom na koštěti, „pejska a
kočičky“ - co patří a nepatří do narozeninového
dortu, „Pata a Mata“ - jak se staví komín, „Macha a Šebestové“ - jak najít pomocí lupy
bacily, „víly Amálky“ - navlékání barevných korálků. Dále děti hledaly dvojici pohádkových
postav, vyrobily si stejnou papírovou čepici jako nosí večerníček, skládaly pohádkové puzzle.
Měly toho prostě hodně na práci. Jejich píle a vytrvalost se jim ovšem vyplatila. Pokud děti
splnily úkoly na všech stanovištích a měly na kartičce zabarvených všech deset zvonečků,
mohly ji vyměnit za balíček plný drobných hraček, sladkostí a jiných odměn. Po soutěžích se
děti mohly zdarma vydovádět na oblíbeném skákacím hradu, opéct si špekáček, protáhnout se
na atrakcích v parku i zakusit bezplatnou projížďku na koních.
Závěr dětského dne byl již v režii našich dobrovolných hasičů. Atraktivní kácení máje, které
vždy probíhá za velkého zájmu všech návštěvníků
akce, spojené se závodivou hrou dospělých,
nedopadlo nejlépe. Májka padla k zemi, výhra
v podobě láhve s lákavou tekutinou se rozbila a
její obsah pojala tráva parku. Kuriozitou této
atrakce je, že v předloňském roce se tato výhra
ztratila a letos se jí vítěz nedočkal. Po zbytek
odpoledne mohli návštěvníci, jak ti nejmladší i
starší,
odpočívat,
porozprávět
a
při
reprodukované hudbě si pochutnat na grilovaných
makrelách a nápojích, o které se postarali naši
hasiči. Zábavné odpoledne se pomalu přehouplo
do podvečerních hodin při společném posezení u táborového ohně.
Za organizaci a pomoc při této akci je třeba poděkovat členům a členkám kulturního výboru,
pracovnicím mateřské a základní školy vč. pana učitele, členům místního hasičského sboru,
obecnímu úřadu a TC Praděd. Hlavním sponzorem byla Obec Malá Morávka, ovšem
poděkování náleží také těmto štědrým dárcům: paní Zuzana Peňázova a Stanislav Kostka
z Horního Václavova a z Malé Morávky Tomáš Bernátek, Miroslava Tomancová - potraviny
TOMI, manželé Gajdošovi, Daniela Kolářová, TC Praděd a Sbor dobrovolných hasičů. Vám
všem srdečně děkujeme za naše děti. Přálo nám i počasí, i když v jedné chvíli trochu
pozlobilo, ale jinak akci lze hodnotit jako zdařilou, vždyť jsme potěšili téměř 90 dětí, které
přišly oslavit svůj svátek.
Za kulturní výbor
Iveta Vlčková
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Slavnost letního slunovratu v Karlově pod Pradědem
Keltové, kteří uctívali nastupující léto hudbou, tancem a
různými rituály, se na jeden den v sobotu 20. června
symbolicky vrátili do Karlova pod Pradědem.
V lesnatém malebném prostředí podél říčky Moravice tu
připravila Agentura Petr Schäfer se svými přáteli oslavu
slunovratu po keltsku.
Zahájení proběhlo čestnou salvou dopoledne u turistické
ubytovny U Ostřížka a vystoupením hudební skupiny
Kelt Grass Band. Téměř po celý den tato kapela
návštěvníky potěšila a bavila převážně líbivou keltskou
hudbou. V areálu slavnosti sokolníci předváděli dravé opeřence, řezbáři nabízeli svá díla,
jeden z nich pracoval na soše medvěda, babka paličkářka a kořenářka se prezentovala svými
výrobky a bylinkami. Na mnoha stáncích bylo možné si zakoupit slovenské ovčí sýry,
medovinu, různé značkové druhy vín z rodinného vinařství, ozdobné předměty, upomínkové
suvenýry, keramiku a další. Děti mohly uplatnit své schopnosti ve výtvarné dílně, podstoupit
barvení vlasů nebo malování tváře. V programu dne nechyběly různé silácké soutěže, např.
v rychlosti pořezání kulatiny. Závěr slavnosti byl ukončen večerním pochodňovým průvodem.
Děkujeme pořadatelům za uspořádání této akce, která letos byla již pošesté, a
předpokládáme, že se uskuteční i v příštím roce.

Základní škola informuje
VLÁDCE NEBES
V květnu a koncem června se uskutečnilo školní kolo v hodu vlaštovkou - „Vládce nebes“.
V květnu soutěžily děti ze základní školy, v červnu pak děti z naší mateřské školy. Po
kvalifikaci postoupilo do semifinále 10 nejlepších, v závěru si to pak vždy tři nejlepší rozdali o
vítězství.
Letošními vítězi se stali Radek Ligač ze základní školy hodem
dlouhým 700 cm, mezi předškolními dětmi pak zazářil
„rekordman“ Štěpán Peňáz, jehož vlaštovka dolétla až do
vzdálenosti 10 m 40 cm.
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Začátkem června jsme po roce navštívili studánku na horním konci
obce, abychom ji "otevřeli" a popřáli hodně spokojených
návštěvníků, kteří při výletech do lesa využívají její pohostinnost.
Zároveň jsme si v reálném prostředí vyzkoušeli několik obrazů
námi připraveného divadelního představení Lotrando a Zubejda.
VÝTVARNÁ EXKURZE NA ZÁMKU V JANOVICÍCH
12. června se vydalo 13 dětí naší školy na zámek v
Janovicích u Rýmařova. V rámci výtvarné exkurze si
prohlédly zámek i s výtvarnými pracemi žáků
rýmařovských mateřských, základních a středních škol.
Velmi inspirativní byla nově vzniklá expozice autorky
Melyny Ciosové na téma rýmařovské pověsti. Děti si
společně se skřítkem Janíčkem, hlavním strážcem janovického zámku, vyprávěly o pověstech
rýmařovského kraje. Nakonec si namalovaly skřítky, bludičky, hejkaly, čerty, ježibaby a jiné
bytosti, které je nejvíce zaujaly.
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SETKÁNÍ MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL
Sedmé setkání malotřídek v rámci projektu Spolupráce neúplných základních škol okresu
Bruntál proběhlo na Základní škole Hošťálkovy. Pan ředitel s panem starostou nás přivítali
ve škole, která se velikostí, stářím i vzhledem podobala naší. Pro děti byl připraven zajímavý
program - povídání o lese s lesními pedagogy, výtvarná dílna, plnění úkolů v přírodě,
návštěva muzea praček ve Vraclávku. Počasí nám přálo, a tak jsme si den moc pěkně užili.
VÝLET PO STOPÁCH JULESE VERNA
Letošní školní výlet byl ve znamení exkurze Malý svět techniky do Dolní oblasti Vítkovice. V
pondělí 22. června jsme se cestou do Ostravy nejdříve zastavili u hrabyňského
památníku Ostravsko-opavské operace v roce 1945, kde jsme si prohlédli
vystavené exponáty válečné techniky sovětské armády ze 2. světové
války. Po příjezdu do Ostravy jsme pak již netrpělivě očekávali, co
je pro nás ukryto ve velké tovární hale z 19. století v pavilonu U6.
Víc jak dvě hodiny jsme obdivovali, ale i sami zkoušeli úžasnou techniku 19. a 20. století, jak
ji také popsal ve svých románech Jules Verne. Od některých exponátů nešlo děti doslova
odtrhnout a rozhodně bychom zde strávili daleko více času, než jaký byl na prohlídku určen.
Po obědě jsme ještě krátce navštívili centrum města a cestou zpátky nám ani nevadila
pořádná přeháňka.
ORIENTAČNÍ HRA V KARLOVÉ STUDÁNCE
Krátce před koncem školního roku jsme využili pozvání partnerské školy
v Karlové Studánce a ještě společně s dětmi z Dolní Moravice jsme se
zúčastnili orientační hry. Po cestě na Skalnatý vrch jsme plnili pět úkolů.
Po dosažení cíle museli žáci najít společný poklad a během zpáteční
cesty družstva řešila další doplňkové úkoly. Prožili jsme další hezký den
v přírodě.
OLYMPIÁDA ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE
První dětské olympijské hry (DOH) byly zakončeny v úterý 23. června závěrečnou desátou
disciplínou - běh na 4x10 metrů. Protože se dosavadní vedoucí závodník Radek Ligač
poslední soutěže nezúčastnil, celkovou vítězkou se stala Julie Hulejová z 2. ročníku. Ta si za
vítězství odnesla zlatou medaili, diplom, cenu v podobě 4CD a především dort (o ten se ale
stejně rozdělila s ostatními spolužáky). Za ní skončili stříbrný Adrian Cejnek a bronzový
Patrik Zapletal.

Smích je kořením našeho života
Skončil opět jeden školní rok. Žáci a studenti opouštěli svou školu se známými okřídlenými
slovy „Hurá na prázdniny!“. Nahlédli jsme do jejich žákovských knížek či poznámkových
sešitů a vybrali jsme několik úsměvných perliček, které snad potěší i naše čtenáře. Zde je naše
nabídka:
Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do dalšího ročníku je
třeba, aby se minimálně zdvojnásobily.
Vyhodil spolužákovu tužku z okna se slovy: „Pokud tě má ráda, vrátí se“.
Hodil mokrou houbičku po učitelce, která pak udělala loužičku.
Váš syn ani neví, na kterou horu vylezl praotec Říp.
Dívá se na mě skrz pravítko a směje se, že jsem zelená.
Bije svého spolužáka deštníkem, ač není jeho.
Směje se mi do očí za mými zády.
Strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami.
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Obecní úřad v Malé Morávce je vydavatelem Moráveckého zpravodaje. Z tohoto titulu přijímá příspěvky čtenářů ke
zveřejnění, ale nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů. Vyhrazuje si také právo úpravy textů,
aniž by změnil jejich obsahovou stránku a případně právo nezveřejnit všechny došlé příspěvky.
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