MORÁVECKÝ
Číslo 4

ZPRAVODAJ

Červenec 2016

Cena 7 Kč

V Karlově pod Pradědem se slavil letní slunovrat

Z obsahu :
* Zasedání obecního zastupitelstva
* Informace
* Společenská rubrika

* Sportovní zprávy
* Místní akce
* Víte, že …

Vydává Obecní úřad v Malé Morávce

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 2

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 20. června 2016 v penzionu 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:
• Závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za
uvedený rok a souhlasilo s celoročním hospodařením obce za rok 2015, a to s výhradami.
• Strategický plán obce (Program rozvoje obce) pro období let 2016 - 2020 (viz. strana 3).
• Prodej části pozemku parc.č. 492/2, a to nově vzniklé parc.č. stavební 670 o výměře 17 m2
(cena 300,-- Kč/m2) a parc.č. 492/6 o výměře 408 m2 (cena 200,-- Kč/m2) - obě parcely
v k.ú. Malá Morávka (v dolní části obce). Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně
daně z prodeje hradí kupující: MUDr. Jana Trněná, Větrná 6, Rýmařov.
• Prodej pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem o výměře 594 m2 (lokalita Hadí
vrch). Stanovená cena 300,-- Kč/m2. Náklady na převod včetně daně z převodu
nemovitosti hradí kupující: Ivan Kolář, Malá Morávka 6.
• Prodej pozemku (pod stavbou) parc.č. stavební 58/4 o výměře 5 m2 v k.ú. Malá Morávka
za cenu 300,-- Kč/m2. Náklady na převod pozemku včetně daně z převodu nemovitosti
hradí kupující: Ing. Tomáš Prášek, Plzeňská 10, Ostrava.
• Záměr prodeje budovy Malá Morávka č.p. 80 a pověřilo starostu obce ke zveřejnění
záměru prodeje nemovitosti včetně souvisejících pozemků parc.č. stavební 246 a par.č.
348/8 - oba v k.ú. Malá Morávka.
• Rozpočtová opatření číslo 6/2016.
• Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi Obcí Malá Morávka a KRT Ostrava,
s.r.o. se sídlem Ostrava - Mariánské Hory. Smlouva řeší umístění stavby podzemní
přípojky nízkého napětí v části pozemku parc.č. 177 v k.ú. Karlov pod Pradědem.
• Uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rýmařov a obcí
Malá Morávka o zajišťování výkonu působnosti podle zákona o obecní policii ze dne
08.04.2008 (bude bezplatné).
• Bezplatný převod pozemků do majetku obce. Jedná se o pozemky Moravskoslezského kraje
příslušných nově vzniklých parcelních čísel v k.ú. Malá Morávka na základě
geometrického plánu ze dne 18.03.2016. Na těchto pozemcích je umístěna zkolaudovaná
stavba chodníku v Malé Morávce.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2015, jeho hospodaření bez výhrady dle
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR ze dne 27.02.2016. Dále vzalo na
vědomí zprávy kontrolní komise ze dne 18.02.2016 týkající se kontroly hospodaření za rok
2015 a roční závěrky za rok 2015.
• Zprávu starosty obce o havarijním stavu střešní krytiny bytových domů Malá Morávka
č.p. 42 a 43 („Kolonka“) a schválilo provedení kompletní výměny střešní krytiny na
těchto budovách.
• Informaci starosty obce o vydání stavebního povolení na stavbu chodníku do Karlova pod
Pradědem a schválilo realizaci této stavby a vypsání výběrového řízení na zhotovitele
díla.
• Informaci starosty obce o havarijním stavu oken v budově základní školy a schválilo jejich
výměnu a provedení nové fasády této budovy.
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Strategický plán rozvoje obce na období 2016 - 2020
Strategické cíle: kvalita života - rozvoj infrastruktury - ekonomický rozvoj a rozvoj turismu
Název projektu - aktivity:
* Zkapacitnění ČOV a dostavba kanalizace * Opravy obecních komunikací a
chodníků * Výstavba vodovodu do horní části obce * Zateplení obvodových
plášťů základní a mateřské školy, výměna oken u obou budov a
rekonstrukce kotelen * Rekonstrukce obecního úřadu * Stavba
a provoz infocentra * Stavba bytů pro seniory * Dovybavení
hasičské jednotky * Rekonstrukce fotbalových šaten a souvisejícího
zázemí
* Rekonstrukce vhodného objektu pro ambulance
praktických lékařů * Lyžařské běžecké trasy * Budování
dětských, sportovních a volnočasových hřišť * Plynofikace obce
* Realizace sportovně relaxačního areálu v Karlově pod
Pradědem (soukromá investice investora) * Rozšíření rybníku
„Bahňátko“ * Opravy bytového fondu * Budování
parkovacích míst.
Realizace projektů a aktivit jsou závislé na finančních prostředcích obce a získaných dotací.

Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015
PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Upravený rozpočet
13 230 901,00
894 745,50
3 997 700,00
7 387 362,81
30 510 709,31

Skutečnost
13 230 277,12
5 893 480,55
3 997 660,00
3 386 920,94
30 508 338,61

Rozdíl
623,88
1 264,95
40,00
441,87
2 370,70

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

22 130 846,39
23 723 932,92
45 854 779,31

16 904 776,83
23 723 187,67
40 627 964,50

5 226 069,56
745,25
5 226 814,81

Hospodaření organizací založených obcí
SPS - STAS, s.r.o. Malá Morávka
Výnosy: 6 098 000 Kč, náklady: 6 677 000 Kč,
výsledek hospodaření: - 579 000 Kč
Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
- obec splácí:
- Úvěr u Komerční banky, a.s., který byl ve výši 10 mil. Kč na
výstavbu tělocvičny. Zůstatek
tohoto úvěru k 31.12.2015 činí - 9 473 684 Kč (dlouhodobý závazek)
- Uznání dluhu společnosti Energie pod Kontrolou, o.p.s. ve výši 5 804 512 Kč za revitalizaci
veřejného osvětlení. Zůstatek tohoto dluhu k 31.12.2015 činil 5 755 321 Kč
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Poskytnuté přechodné vratné výpomoci
Obec poskytla v roce 2014 vratnou finanční výpomoc 2 mil. Kč organizaci SPS - STAS, s.r.o.
Splatnost byla do 30.4.2015. Poté byla však zastupitelstvem prodloužena splatnost do
31.5.2016
Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2015 - žadatelé z Malé Morávky
FC Kovárna - 120 tis. Kč, TC Praděd - 100 tis. Kč, Římskokatolická farnost - 20 tis. Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka
Přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka za rok 2015
provedly pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odbor kontroly a interního auditu Ing. Miroslava Šlégrová a Ing.
Eliška Švaňová, a to dílčí přezkoumání ve dnech 7. - 8.9.2015 a
závěrečné přezkoumání ve dnech 2. - 3.5.2016.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v
kanceláři Obecního úřadu Malá Morávka u účetní obce paní
Libuše Kočí ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od
13:00 do 17:00 hodin. Ostatní pracovní dny po telefonické
domluvě - tel.: 554 230 290.

INFORMACE
Pečovatelská služba Charity sv. Martina
Nově zřízená Charita sv. Martina v Malé Morávce, která má sídlo na místní faře, zajišťuje
pečovatelskou službu, která je určena pro seniory či osoby se zdravotním znevýhodněním,
dospělým osobám s tělesným postižením, které potřebují pomoc druhé osoby. Pečovatelskou
službu prozatím vykonávají dva pracovníci se zkrácenými úvazky, kteří jsou zaměstnanci
Charity a jeden dobrovolník. O tuto službu mohou požádat osoby žijící v regionu Bruntálsko a
Rýmařovsko.
Charita ve své informační zprávě uvádí a nabízí:
Naším posláním je pomoc, podpora a péče osobám se sníženou soběstačností, zejména
seniorům, při každodenní péči o vlastní osobu a domácnost. Usilujeme o zachování
důstojného života klientů v jejich vlastní domácnosti, tedy tam, kde je jim nejlépe a kde jsou
zvyklí žít.
Pomůžeme Vám
* žít co nejdéle ve svém domově
* být více soběstačný, samostatný a aktivní
* využívat běžně dostupné služby či instituce
* mít dobré vazby s rodinou či se svým blízkým okolím
Nabízíme
* pomoc při osobní hygieně
* pomoc a podporu při podávání jídla a pití
* běžné práce spojené s chodem domácnosti
* dovoz a donášku obědů
* nákupy
* nutné pochůzky, např. u lékaře, na úřadech
* základní sociální poradenství
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Jedná se o placenou službu, klient přispívá na úhradu úkonů této služby,
především ze sociální dávky příspěvek na péči podle zákona o sociálních
službách. Klient platí skutečně spotřebovaný čas a výše úhrady je 23
Kč/15 minut, což je zhruba třetina skutečných nákladů. Hlavní složkou
financování této služby Charity jsou dotace z kraje a obcí, část
finančních prostředků z Tříkrálové sbírky a z darů jednotlivců a
firem.
Myslíme si, že je v okolí stále hodně osamělých lidí, především
seniorů, kteří nevědí, kam a jak se obrátit s žádostí o pomoc. O
ty, kteří se na nás obrátí, ať už sami nebo zprostředkovaně,
bude dobře postaráno. U mnoha klientů můžeme být jediní
lidé, se kterými se za celý den setkají a popovídají si.
Pečovatelskou službu provozujeme od 7:00 do 15:30 hodin a to ve dnech pondělí až pátek uvádí se, že tato služba působí i na území naší obce. Charita sv. Martina Vám zapůjčí různé
zdravotnické pomůcky, např. polohovací postel, invalidní vozík, toaletní křeslo, chodítko
apod.
I v našem okolí jsou osamělí lidé, kteří potřebují naši pomoc. Zájemci o pečovatelskou službu
se mohou obrátit: Kateřina Babišová, Malá Morávka č. 31; tel.: 734 264 333, 598 598 211
e-mail: katerina.babisova@charitasvmartina.cz
Charita sv. Martina, Malá Morávka 31 - www.charitasvmartina.cz

Policejní zápisník
Za ubytování dětí nezaplatila
Z přečinu zpronevěry byla v těchto dnech obviněna 42letá žena z Blanska,
která jako předsedkyně spolku uzavřela s majitelem ubytovacího zařízení
v Karlově pod Pradědem smlouvu na poskytnutí ubytování pro děti na letní
tábor v červenci 2015. Poškozenému měla dle smlouvy uhradit za poskytnuté
ubytování a stravu přes 68 tisíc korun. Poskytla mu zálohu 21 tisíc korun,
následně po urgencích ještě 4 tisíce korun a zbytek ve výši 43 tisíc korun mu
do dnešních dní nezaplatila. Finance, které byly na bankovním účtu
spolku a měly sloužit k úhradě pobytu, měla obviněná vybrat a použít,
dle svého tvrzení, na chod domácnosti. Nyní ji hrozí trest odnětí
svobody do výše dvou let.
Jízda pod vlivem alkoholu
Při silničních kontrolách v počátku května 2016 policisté zjistili přes víkend u
osmi řidičů jízdu po požití alkoholu. Jeden z řidičů, kterého zastavili rýmařovští
policisté v neděli 8. května 2016 po 17:00 hodině v Malé Morávce když řídil
vozidlo Opel, chtěl po zastavení od vozidla ihned odejít. Začal tvrdit policistům, že
auto neřídil, nechtěl předložit žádné doklady potřebné k řízení a byl zjevně pod
vlivem alkoholu. S policisty nespolupracoval a tak byl zajištěn a předveden na
obvodní oddělení. Zde policisté zjistili jeho totožnost, jednalo se o 37letého muže.
Následně ho převezli k vystřízlivění na záchytnou stanici, kde po necelých dvou hodinách
od zjištění, ještě nadýchal přes dvě promile. Je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Zdroj: Policie ČR - ÚO Bruntál
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Autobus skončil v příkopu
Tři jednotky profesionálních hasičů zasahovaly 28. května 2016 ráno u nehody autobusu
v Malé Morávce nedaleko chaty Kopřivná. Na místo nehody vyjely záchranné jednotky ze
stanic Bruntálu, Rýmařova a Ostravy - Zábřehu, odkud přijela také těžká technika. Autobus,
v němž cestovalo 18 dětí se dvěma učitelkami, jel na pravidelné lince z Bruntálu do Karlovy
Studánky. Řidič po projetí pravotočivé zatáčky z dosud neznámých příčin vyjel za pravý okraj
vozovky a následně do příkopu, kde se převrátil na bok, když ještě narazil do betonového
mostku s propustí. Hasiči na místě ošetřili šest zraněných. Řidič, učitelka a jedno dítě byli
převezeni k vyšetření do nemocnice. Zbytek výpravy odjel hasičským evakuačním autobusem
do Karlova pod Pradědem, kde pobývala na škole v přírodě.

Přivítali jsme nové občánky
Jednou z významných občanských
záležitostí, kterou naše obec
pořádá, je vítání nových občánků
do života obce. Tato akce probíhá
v průběhu roku podle počtu
narozených dětí. Letos poprvé
jsme přivítali do svazku obce tři
děti, které se narodily v posledním
období.
Slavnostní akt vítání dětí se konal
17. června 2016 v mateřské škole,
kterého se zúčastnili rodiče,
prarodiče a další rodinní
příslušníci. Předsedkyně výboru
pro školství a kulturu paní Iveta
Vlčková na zahájení přivítala přítomné a představila nejmladší občánky Adinu Machovou,
Josefa Šťastného a Vojtu Haničáka, kteří byli hlavními aktéry slavnostního odpoledne.
Příjemnou atmosféru na počátku této slavnosti zpestřily písničkami a básničkami děti
mateřské školy pod vedením paní učitelky Ivany Cejnkové.
Starosta obce pan Ondřej Holub
přivítal nové občánky a ve svém
projevu mimo jiné poukázal na
významné poslání rodiny ve
výchově jejich dětí, kterým
popřál hodně zdraví a štěstí
v životě. Rodiče pak svým
podpisem potvrdili zápis svých
dětí do pamětní obecní kroniky,
jejich dítě starosta pochoval a
předal maminkám kytici květin.
Na památku děti obdržely
pamětní list, fotoalbum a jídelní
misku. V závěru jednotlivá dítka
si poležela v malebné kolébce a
byla fotografována.
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Budoucí prvňáčci se rozloučili s mateřskou školou
Jedna důležitá etapa dětství pro naše
morávecké děti předškolního věku
skončila. Prožily v mateřské škole od
tří let jistě pěkné chvíle, zpěvu, her,
kreslení, modelování a mnohému
prospěšnému se naučily. Snad i po
letech jim zůstanou pěkné vzpomínky
na svou školku a kamarády. Po
prázdninách zasednou do školních
lavic a stanou se z nich školáci.
Slavnostní rozloučení s budoucími
prvňáčky, které je již v naší obci
tradicí, proběhlo ve středu 22.
června ve vyzdobené herně mateřské
školy. V úvodu ředitelka školy Iveta
Vlčková představila pět předškoláků - Štěpána Peňáze, Tomáše Holuba, Rudolfa Marka,
Radima Vašíčka a Leontýnu Fréharovou, které čekal obřad malé „promoce“. Jedno dítě
nebylo přítomné z důvodu dovolené
s rodiči. V úvodní části slavnosti se
děti
samostatně
představily,
zazpívaly, z klobouku si vytáhly
otázku, na kterou dokázaly i vtipně
odpovědět. Následně podstoupily akt
pokropení školní vodou a ředitelka
školy jim zavěsila šerpu s nápisem
„Ahoj
školko!“
a
nasadila
absolventskou čepici. Po této
dekoraci děti na památku převzaly
vysvědčení s velkou jedničkou za
pěkné chování a plnění úkolů po
dobu docházky do mateřské školy a
k tomu ještě pamětní list, knížku
Broučci od Jana Karafiáta a tričko. Za jejich vystoupení jim přítomní rodiče a příbuzní
upřímně zatleskali. Na závěr ředitelka školy těmto dětem popřála mnoho úspěchů a radostí
v jejich nové škole, kterou budou po prázdninách navštěvovat. Tím program rozloučení
s mateřskou školou neskončil, jak informuje následující článek ředitelky mateřské školy.

Rozloučení se školním rokem v mateřské škole
Zábavné odpoledne a spaní ve školce pro odvážné děti uspořádaly učitelky a provozní
zaměstnankyně mateřské školy, jako závěrečnou akci v tomto školním roce. Na vyzdobené
školní zahradě se sešlo asi 15 dětí se svými rodiči, kde na ně čekalo několik stanovišť na
procvičení paměti, koordinace pohybu a tvořivosti. Za pomoci tatínků, kteří nám zajistili
potřeby k táborovému ohni a také postavili ohniště, si děti i dospělí opekli svůj špekáček a
maminky připravily několik druhů sladkých pochoutek ke společné podvečerní tabuli. Poté
děti se svými rodiči využili naši pěknou zahradu ke společným hrám, prohlídce naší úrody a
zahradních prvků. Spaní ve školce a večerní dobrodružná cesta alejí, ale jen dětí s učitelkami,
proběhly jako vyvrcholení programu rozloučení dětí s mateřskou školou. Bez rodičů noc
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zvládlo tentokrát 9 dětí, stezka odvahy byla pro mnohé děti spíš zábavou než obavou nebo
strašákem.
Za pěkné odpoledne a nový zážitek pro děti děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na
organizaci a pomoci. Poděkování si také zaslouží učitelky, paní školnice a paní kuchařka naší
školy. K celkové spokojenosti a pohodě nám přálo slunečné počasí, což bylo jednou
z podmínek vydařené akce. A na závěr, přejeme všem dětem pěkné prázdniny, hodně sluníčka
a mnoho společných zážitků se svými rodiči.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Naše děti na akademie mateřských škol
V sále Střediska volného času
v Rýmařově se v červnu uskutečnila
akademie mateřských škol, zvaná
také „Rýmařovská mateřinka“. Tato
akce, které se zúčastňují mateřské
školy regionu Rýmařovsko, je
přehlídka
pódiových
nesoutěžní
vystoupení dětí, jejich schopností a
dovedností v divadelní, taneční a jiné
zájmové činnosti. Naše mateřská
škola každoročně na této akci
nechybí.
Letos jsme vystoupili se skladbou
„Holky naší školky“. Byla to rytmická sestava na dřevěných bedýnkách, kterou v generálce
zhlédly maminky na školní besídce ke Dni matek. Našim dětem se vystoupení velmi povedlo, o
čemž svědčil velký aplaus přihlížejícího publika. A kdo se o tento úspěch z našich dětí
zasloužil? Byli to Natálka Valíčková, Natálka Holubová, Beátka Macková, Barborka
Lukešová,
Terezka
Hulejová,
Martínek Konečný, Jonášek Pospíšil,
Matýsek Neoral a Tomášek Holub,
kteří zaslouží za své vystoupení a
reprezentaci naší školky pochvalu.
Děti byly od pořadatelů odměněny
drobným dárkem sladkostí a tričkem
na památku.
Choreografii navrhly a skladbu
s dětmi nacvičily ředitelka školy paní
Iveta Vlčková a učitelka paní Ivana
Cejnková. Byla to jedna z mnoha
aktivit naší mateřské školy v tomto
školním roce.

Ivana Cejnková
učitelka MŠ
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Společenská rubrika
Setkání jubilantů
Naše obec nezapomíná na své občany
starší generace, kteří v určitém
uplynulém období slaví významná
životní výročí. Takové poslední setkání
s těmito občany se uskutečnilo 15.
června
v penzionu
Pohoda.
Pozvánkami bylo osloveno sedm
občanů, kteří si v nedávné době
připomněli 70, 75 nebo 80 let svého
života. Na setkání přišli pouze tři
jubilanti, ostatní se omluvili ze
zdravotních důvodů a někteří o sobě
nepodali zprávu.
S přáním dobrého zdraví a spokojenosti
v dalším životě jubilantům poblahopřáli starosta obce Ondřej Holub a předsedkyně výboru
pro školství a kulturu Iveta Vlčková. Jako pozornost obce pak převzali dárkový balíček a
pěkný keramický hrníček přítomní paní Ludmila Oravská a pánové Jaroslav Kaňa a Jaroslav
Husták. Po společné večeři se v přátelské besedě vzpomínalo na různé záležitosti v minulosti
obce, osobní prožitky i zkušenosti ze současného dění v obci. Svou sounáležitost k obci na
závěr oslavenci potvrdili svými podpisy do pamětní knihy.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2016 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Eva Prášilová - 74 let, PhDr. Pavel Hlavinka - 76 let, Růžena Čelanská - 91 let.

„Půlkulatá výročí“
Petr Horský, Dagmar Panovská a Marta Klegová - 55 let, Oldřich Pilc,
Mgr. Eva Brichtová a Ing. Vítězslav Stavař - 65 let.

„Kulatá výročí“
Michal Kapnopulos a Karel Antony - 50 let, Pavel Kafura, František Marek a Jaromír
Majtner - 60 let, Anna Kulhavá - 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.
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Rozloučili jsme se
Smuteční síň v Rýmařově byla místem posledního rozloučení s naší občankou,
paní Oldřiškou Roubalovou, která zemřela 23. května 2016 ve věku 78 let.
V úzkém rodinném kruhu se konalo rozloučení s naší občankou, paní Lotkou
Magdziakovou, která zemřela 28. května 2016 ve věku 65 let.
Čest jejich památce.
Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Soupeřili v lehkoatletickém trojboji
Své schopnosti v lehkoatletických
disciplínách měli možnost si změřit
žáci malotřídních škol na závodech,
které 1. června uspořádala Základní
škola Malá Morávka. V rámci
dlouholeté spolupráce sousedních
škol se letošního již 8. ročníku této
sportovní akce zúčastnily čtyři
malotřídky.
Na
startu
lehkoatletického trojboje, který za
slunečného a teplého počasí
probíhal na školním hřišti, stanulo
celkem 67 závodníků - žáků z těchto škol: Karlova Studánka (KS) - 14, Dolní Moravice (DM)
- 14, Rudná pod Pradědem (RU) - 20, Malá Morávka (MM) - 19.
Závodilo se v disciplínách běh na 50 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Všechny
disciplíny byly hodnoceny podle lehkoatletických tabulek. Žáci závodili s velkým nadšením
dosáhnout co nejlepších výsledků a tím také umístění.
Výsledky lehkoatletického trojboje podle věkových kategorií:
Kategorie dívky 1. a 2. třída:
1. Anna Krybusová - KS, 2. Eliška Mališová - RU, 3. Kateřina Strápková - RU.
Kategorie hoši 1. a 2. třída:
1. Matyáš Jahoda - MM, 2. Jan Vinohradník - DM, 3. Daniel Danihelka - MM.
Kategorie dívky 3. - 5. třída:
1. Amálie Vinohradníková - DM, 2. Ema Malíková - RU, 3. Julie Hulejová - MM.
Kategorie hoši 3. - 5. třída:
1. Radek Ligač - MM, 2. David Lesák - RU, 3. Pavel Dulovec - KS.
Nejlepší na stupních vítězů převzali z rukou starosty obce a pořadatelů medaile, diplomy a
drobnou odměnu. V hodnocení škol bylo pořadí: 1. ZŠ Karlova Studánka, 2. ZŠ Malá
Morávka, 3. ZŠ Dolní Moravice, 4. ZŠ Rudná pod Pradědem. První tři školy obdržely poháry.
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Fotbalisté ukončili úspěšnou sezónu
V červnu skončilo jarní kolo
fotbalových zápasů soutěžního
ročníku 2015/2016 pro týmy
oddílu FC Kovárna Malá
Morávka. Družstvo mužů pod
vedením trenéra Víta Pavelky
si posledními výhrami nad
celky Leskovce 9:0 a Dvorců
4:2 vylepšilo konečné umístění
v tabulce III. třídy, skupiny B
a obsadilo šestou pozici (vloni
10. místo). V jarní části této soutěže
mužstvo odehrálo celkem 11
mistrovských zápasů, z toho šest
vítězných, jeden nerozhodný a čtyři
prohrané, s poměrem branek 30:14
ve prospěch našeho družstva.
Umístění
tohoto
mladého
a
perspektivního hráčského kádru lze
považovat za úspěšné působení v této
soutěži. Ke gratulaci si lze jen přát,
aby se výkonnost hráčů a tím celého
družstva nadále zlepšovala, případně v nové sezóně usilovalo o postup do vyšší soutěže.
Tým nejmladších žáků hrající
okresní přebor byl v uplynulé sezóně
velmi milým překvapením pro
mnohé oddíly i fanoušky. Ze
zápasových výsledků v jarním kole
měli radost nejen mladí hráči a
jejich příznivci, ale i trenér Milan
Pospíšil. V okresním přeboru hrálo
celkem sedm celků. Zápasová
bilance našeho družstva: čtyři
výhry, jedna remíza a jeden zápas
prohraný těsně 5:6 s vítězem
přeboru Horním Benešovem. V
jarním kole naši žáci soupeřům
nastříleli 38 branek a 14 obdrželi.
V konečném
hodnocení
družstvo
obsadilo velmi cenné 3. místo.
Domácí příznivce fotbalu zveme na
zápasy našich celků, které začínají
v srpnu. Přejme si, aby naše družstva
obstála v novém ročníku co nejlépe.
Rozpis utkání zveřejníme v příštím čísle
této tiskoviny.

MORÁVECKÝ

STRANA 12

ZPRAVODAJ

Soutěž hasičských družstev
Sbor dobrovolných hasičů v Malé Morávce
po roční přestávce uspořádal v sobotu 18.
června v místním areálu fotbalového hřiště
soutěž hasičských družstev v požárním
sportu. O vítězství v Memoriálu Jiřího
Hudáka usilovalo osm družstev, z toho jedno
žen. Na zahájení nastoupená družstva
přivítal a pozdravil starosta obce Ondřej
Holub a popřál jim mnoho úspěchů.
Soutěžní disciplínou byl požární útok
z pevného vodního zdroje až po sestřik dvou
terčů proudem vody. Každé družstvo
absolvovalo dva pokusy, nejlepší čas
dosažený ze dvou startů se započítal do
konečného pořadí. O umístění družstev na
předních místech často rozhodovaly setiny
vteřin. Prvenství a zisk putovního poháru
získalo družstvo SDH Janovice v čase 15,69

vt. Další pořadí: 2. Milotice nad Opavou 16,28 vt., 3. Stará Ves - 17,09 vt., 4.
Václavov u Bruntálu, 5. Malá Morávka, 6.
Moravskoslezský Kočov, 7. Valšov. V soutěži
žen zvítězilo družstvo z Janovic v pěkném
čase 22,78 vt. Na závěrečném hodnocení
obdržela přední družstva poháry a všechna
diplomy. Naši hasiči celou soutěž dobře
připravili, měla hladký průběh a nedošlo
k žádným úrazům. Prokázali, že mimo svou
vlastní preventivní a zásahovou činnost, je
tato soutěž pro ně prestižní záležitostí.

MÍSTNÍ AKCE
Děti si užily svůj svátek
Den dětí v Malé Morávce se slavil v duchu
římského císaře a českého krále Karla IV.,
od jehož narození letos uplynulo 700 let. Na
soutěžní program v obecním parku se mohly
děti těšit v sobotu odpoledne 4. června při
příležitosti svého svátku spojeného s kácením
máje. Pobavit se přišlo s rodiči a návštěvníky
této akce přes sedmdesát dětí, pro které byla
připravena stanoviště se soutěžními úkoly
tématicky zaměřenými na Karla IV. Z celé
škály deseti různých soutěží a úkolů naše
šikovné děti zvládaly, např. stavění hradu
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z molitanových kostek, chůzi po laně přes
vodní příkop, překážkovou dráhu na „koni“,
kreslení království na asfalt, skládání
obrázkových hradů, střelbu z kuše a další.
Většina dětí při plnění úkolů na jednotlivých
stanovištích byla úspěšná a radost na jejich
tvářích byla zjevná. A to pro pořadatele bylo
největší odměnou. Pokud děti absolvovaly
s kartičkou všechna stanoviště a měly ji za
splněné úkoly barevně pokreslenou, pak je
na konci čekala zasloužená odměna balíčku
sladkostí a drobného dárku. Návštěvníci
také mohli zhlédnout pěknou výstavu
podobizny oslavovaného panovníka, jak ji na
několika obrázcích pod vedením paní
učitelky Slámové ztvárnili žáci základní
školy.
V průběhu celého odpoledne v doprovodném
programu měly děti příležitost si zdarma
vyzkoušet jízdu na poníkovi nebo na koni,
vydovádět se ve skákacím hradu, podstoupit
atraktivní malování na tvář a užít si skřítka
Pomocníčka a jeho bublinky. Úhradu za
tento program a služby zaplatila obec.
Pak již nastala očekávaná chvíle
atraktivního kácení máje v režii našich
dobrovolných hasičů. Za velkého zájmu
přihlížejících návštěvníků se po použití
tradiční sekery a ruční pilky, v obratných
rukou hasičů, májka postupně nachýlila až
klesla k zemi. Než došlo k jejímu pádu, tak
se opět, již tradičně, stala kuriózní věc.
Předloni se trofej záhadně ztratila, vloni se
spadlá láhev rozbila a její obsah pojala
tráva a letos předčasně opustila májku při

úderech sekerou. Tak se láhev položila do vzdálenosti
předpokládaného pádu májky. V běžeckém spurtu
zvítězil a trofej vyhrál Robert Veselý z Opavy. Pak se
již zábavné odpoledne pomalu chýlilo k závěrečnému
opékání špekáčků za asistence našich hasičů.
Za organizaci a přípravu programu této akce
děkujeme učitelkám a provozním pracovnicím
mateřské a základní školy, dále členkám výboru pro
školství a kulturu a členům hasičského sboru. Hlavním
sponzorem byla Obec Malá Morávka, ovšem
poděkování náleží také těmto štědrým dárcům: Pavel
Soviar - Slatinice, Petr Houser - TC Praděd,
Miroslava Tomancová - potraviny TOMI a manželé
Ivana a Willi Glatterovi. Děkujeme pořadatelům a
všem pomocníkům, kteří nemalou měrou přispěli
k oslavě Dne dětí v Malé Morávce, kterou si děti náležitě užily.
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V Karlově se slavil letní slunovrat po keltsku
Národ Keltů, který uctíval hudbou, tancem a
ohnivými rituály konec studené části roku a
příchod teplého léta, se symbolicky vrátil do
Karlova pod Pradědem. V sobotu 18. června, tři
dny před začátkem astronomického léta, tu
v lesnatém údolí podél říčky Moravice proběhl
již 7. ročník keltské slavnosti letního slunovratu.
Pořádající Agentura Petr Schäfer s karlovskými
přáteli připravila pro návštěvníky po celý den
dobrou zábavu a pohodu. Slavnostní zahájení
proběhlo u ubytovny U Ostřížka za přítomnosti
místostarosty Stanislava Hýbnera, který při
pěkném slunečném počasí popřál všem přítomným příjemné prožití slavnosti.
Organizátoři připravili program, který jistě
uspokojil převážnou většinu návštěvníků. A
přišlo i přijelo jich opět hodně i ze
vzdálených míst. Téměř po celý den jim
vyhrávala hudební skupina Kelt Grass Band,
v jejímž repertoáru převládá líbivá keltská
hudba. V areálu sokolníci předváděli své
opeřence, ke zhlédnutí byla ukázka souboje
dvou
středověkých
rytířů,
stanice
handicapovaných zvířat ze Stránského zde
propagovala svou záchrannou činnost.
V dobové tržnici na mnoha stáncích bylo
možné si zakoupit upomínkové předměty,
keramiku, ozdobné šperky a spoustu dalších
různých výrobků, ale také slovenské sýry a
valašské frgály. Děti mohly podstoupit atraktivní
malování na tvář, dospělí si vyzkoušet své
siláctví v různých soutěžích, jako např.
v rychlosti pořezání klády. I o žaludky
návštěvníků bylo náležitě postaráno, ať už třeba
drůbež či jiné maso na rožni nebo z udírny,
bramborové placky, borůvkový likér, medovina

a spousta dalšího. I v areálu chaty Edison si
návštěvníci přišli na své, kterým při pojídání
zdejších specialit vyhrávala country kapela.
Mnoho návštěvníků přijelo na oslavu keltské
kultury ve svérázných dobových kostýmech,
pro které bylo vstupné zdarma. Poděkování
za uspořádání této akce plně zaslouží
jmenovaná agentura a obětaví karlovští
přátelé i ostatní zařízení, která nabídla svým
hostům dobré služby. Večer byla akce zakončena pochodňovým průvodem. Budeme se těšit na
setkání v příštím roce, které se bude konat již poosmé.
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Víte,že ...
Většina horských chat na hřebenech Jeseníků byla vystavěna ve druhé polovině 19. století na
místě stájí a salaší. Příkladem takové chaty je v katastru naší obce Ovčárna, která vznikla
jako horská salaš v roce 1863. V roce 1889 byla zčásti přebudována na turistickou ubytovnu
s pohostinskou místností. Mimo tuto službu dodávala do lázní Karlova Studánka mléčné
výrobky a k lázeňským účelům ovčí syrovátku. Chata však lákala k osvěžení i první cyklo a
pěší turisty, o něž se dlouhá léta pečlivě starala velmi přívětivá a pohostinná správcová
Rosalie Grobalová. Počátkem 20. století byl z chaty vybudován hotel a následně v padesátých
letech rozšířen, který sloužil výhradně potřebám armády. V roce 1902 byla pro usnadnění
přístupu k chatě vybudována silnice z Karlovy Studánky, která slouží dodnes.

r. 1899

r. 1903

Rozloučení stávajícího faráře
Milí občané obce Malá Morávka,
možná se už k Vám doneslo, že mé působení v této farnosti se schýlilo k závěru a
jsem poslán do jiné farnosti - do Bohuslavic u Hlučína.
Když jsem před osmi lety dostal dekret, který obsahoval vyslání do této
farnosti, nevěděl jsem, do jakého prostředí jsem poslán, jak to tady
vypadá a co mne zde čeká. Teď mohu říct, že jsem zde prožil osm
krásných let, že jsem tady byl moc rád a že zde nechávám kus svého srdce.
Měli jsme s mnohými možnost potkat se při různých příležitostech (koncerty,
Živý betlém, obecní akce …) a jsem vděčný za každou chvíli, kdy jsem se mohl
s kýmkoli z Vás potkat. Chci poděkovat každému za vše, čím jste pro mne byli.
Při té příležitosti chci zvláště poděkovat také Obci Malá Morávka v čele
s panem starostou za veškerou podporu a skvělou spolupráci během celé té
doby. Myslím, že se mnoho dobrého společně podařilo.
Odcházím sice jinam, ale určitě se sem rád budu vracet (minimálně na lyže to bude nutné,
protože Bohuslavice jsou na rovině ☺).
Pokud by mne chtěl kdokoli z Vás kontaktovat, můžete využít nejlépe email
marek.zukowski@seznam.cz. A pokud bude příležitost, budu rád, když se třeba někde uvidíme.
Ať Vám dobrý Bůh žehná!
P. Mgr. Marek Žukowski, farář
Kontakt na farnost a nového faráře
rkf.malamoravka@doo.cz
tel.: 554 273 110
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Ordinační doba o letních prázdninách - MUDr. Špicerová
Ordinační doba v červenci a srpnu 2016 u praktické lékařky MUDr.
Věry Špicerové v Rýmařově bude následující:
- od 1.7. do 15.7.2016 ordinace v Rýmařově: pouze dopoledne 7:30 11:30 hod.
- od 18.7. do 31.7.2016 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 1.8. do 12.8.2016 ordinace v Rýmařově: pouze dopoledne 7:30 - 11:30 hod.
- od 15.8. do 28.8. 2016 dovolená, zástup MUDr. Albrecht Břidličná, ordinační doba viz.výše.
Tyto informace naleznete i na: www.praktik-rymarov.cz.

Zpravodaj vychází 08.07.2016. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 25.08.2016.

