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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 13. března 2017 v tělocvičně ZŠ
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:










Zadání Změny č. 6 územního plánu obce Malá Morávka podle příslušného ustanovení
zákona o územním plánování a stavebního řádu. Jedná se o pozemky parc.č. 126/1 a
650/7 v k.ú. Karlov pod Pradědem v souvislosti stavby „Komunitní dům pro seniory“
(pozn.: lokalita za objektem bývalého internátu lesnického učiliště). Investor: Gabriela
Dudová, Floriánská 17, Kravaře.
Účetní závěrku Mateřské školy v Malé Morávce za rok 2016 a převod kladného
hospodářského výsledku za uvedený rok ve výši 259,68 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku Základní školy v Malé Morávce za rok 2016 a převod kladného
hospodářského výsledku za uvedený rok ve výši 67 083,10 Kč a převod 12 865,75 Kč
z doplňkové činnosti ZŠ následovně: 20 000,-- Kč do fondu odměn a 59 948,85 Kč do
rezervního fondu.
Dále byl schválen převod finančních prostředků rezervního fondu ZŠ z účtu č. 413 000 ve
výši 70 000,-- Kč a z účtu č. 414 100 ve výši 27 100,-- Kč do investičního fondu ZŠ a
uvolnění finančních prostředků z investičního fondu ve výši 200 000,-- Kč na rekonstrukci
místnosti školní družiny.
Změnu názvu „Rozpočtový výhled na období 2017 - 2019“ na „Střednědobý výhled
rozpočtu na období 2018 - 2019“, který nahrazuje dosavadní rozpočtový výhled obce.
Prodej části pozemku parc.č. 39/2 - zahrada v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o prodej nově
vzniklé parcely č. 391/10 - zahrada o výměře 41 m2. Cena pozemku 200,-- Kč/m2.
Kupující: Zdeňka Rončáková a Michal Poláček, oba bytem Malá Morávka č.p. 47, kteří
hradí náklady na převod.
Rozpočtové opatření číslo 1/2017.

Obecní zastupitelstvo neschválilo:


Poskytnutí příspěvku na zhotovení vrtané studny žadatelů Jiřího Krále a Davida
Konečného, oba bytem Malá Morávka č.p. 95.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:




Zprávu starosty o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby „Chodník Malá
Morávka“, protokol o otevírání obálek a zprávu o hodnocení nabídek. Zastupitelstvo
pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo se společností „Společnost pro Malou
Morávku“. Vedoucí společník: Lavimont Overseas, s.r.o., Sochorova 3221/1, Brno.
Společník: KROS - stav, a.s., Kornetova 7, Brno.
Informaci starosty o projektech příhraniční spolupráce s Gminou Walce a schvaluje
realizaci projektu „Partnerstvo znaczy lepiej i wiecej“ podaného v rámci Fondu
Mikroprojektu Euroregionu Praděd, Program INTERREG V-A Česká republika - Polsko
a schvaluje celkové náklady projektu ve výši 3 274,70 EURO.
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Hasiči radí při pálení klestí a varují před plošným vypalováním porostů
S příchodem jara začaly práce na zahrádkách a
úklid kolem rodinných domů, chat, chalup, budov
a prostranství, což prospívá vzhledu obce.
V souvislosti s touto činností hasiči upozorňují na
povinnosti vyplývající ze zákona číslo 123/1985
Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších
předpisů, a to pro fyzické osoby a dále pro
podnikající fyzické a právnické osoby.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované
spalování hořlavých látek, například mohou pálit
shrabanou trávu na hromadě, která bude
ohraničená proti případnému rozšíření a nebude
samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti
jiných hořlavých látek. U tohoto spalování musí
být osoba přítomna. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na fyzické osoby se
nevztahuje ohlašovací povinnost na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Pálení
odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu.
Ten lze také kompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrném dvoru.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o
požární ochraně provádět plošné vypalování porostů. Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření
proti vzniku šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně
navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchranného sboru, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, případně může
takovou činnost zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál
doporučujeme využít internetové zaregistrování na
webové adrese www.hzsmsk.cz. Na pravé straně
naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro
přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba
jednoduché registrace.
Další možnosti ohlášení pálení jsou: email
od@hzsmsk.cz nebo pevná linka +420 950
739 814, kde je potřeba uvést:
* datum a čas (od kdy do kdy bude pálení
probíhat)
* uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS
souřadnice)
* jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která
bude u pálení přítomna a zodpovědná
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy pro hlášení pálení používají nesprávně tísňové telefonní číslo 150 či
112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že
se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.
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Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošné prostory nebo neoznámí
spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a
šíření požáru, dopouští se správního deliktu podle zákona o požární ochraně, za který hrozí
sankce až do výše půl milionu korun.
Mějme vždy na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
Zpracováno podle textu Ing. Antonína Ušely.

Napsali jsme v Moráveckém zpravodaji před patnácti lety
„V roce 2002 uplyne šedesát pět let, kdy se započalo se
stavbou české školy v Malé Morávce a v následujícím
roce první neděli v červnu roku 1938 otvíral vlastenecký
spolek „Národní jednota“ novou budovu české
menšinové školy (dnešní mateřská škola). Budova
„vyrostla“ z darů a obětavé práce hrstky českých lidí
v Malé Morávce a z finančních příspěvků ústředního
výboru Národní jednoty v Olomouci a poboček tohoto
spolku v obcích Malá Morávka a Karlov. Slavnostního
otevření školy se zúčastnili čeští lidé z širokého okolí,
zejména z Bruntálu a Rýmařova. Přijely i dva železniční vagóny s hosty z Olomouce. Pestrý
průvod v hanáckých krojích s vlastní hudbou došel od nádraží až k nové budově školy.
V době, kdy se návštěvníci slavnostního otevření školy dívali na kulturní program,
pochodovali druhou cestou od nádraží henleinovci, příslušníci německého nacionálního
hnutí, v tak zvaném „truc - podniku“. Zřejmě těžce nesli, že v obci vyrůstá moderní česká
škola, symbol trvalého života českých lidí v Jeseníkách“. (MZ číslo 6/2002).
Při příležitosti letošního 80. výročí stavby budovy školy z historických pramenů dále uvádíme
bližší informace. Stavba byla zahájena na jaře roku 1937 a téhož roku dokončena. Do užívání
byla předána 7. listopadu 1937 a vysvěcena místním českým farářem Františkem Šimkem.
V následujícím období budova ještě necelý rok nebyla využívána. Na jaře roku 1938 byla na
zahradě školy vysazena lípa. Tehdy někteří zaměstnanci místní řetězárny dopisem požádali
slezského básníka Petra Bezruče o svolení, aby nesla jeho jméno. A básník odpověděl
věnováním a verši:
„Milí a vzácní, děkuji Vám za vzpomínku a za jméno, které chcete lípě dáti. Budou-li Vám
vhod čtyři verše, užijte jich, myslím, že nenarazí u našich občanů jazyka německého, nejsou
vyzývavé. Pozdravuji Vás ze srdce upřímného. Branka, 22. března 1938. Váš Vladimír
Vašek“.
„Praděda přilba nad námi se tmí,
strmých hor čnějících v kole,
Génie národa moravský,
chraň nás svou perutí dole“.
V následujícím období se škola postupně vybavovala nábytkem a školními pomůckami.
Slavnostní kolaudace školy proběhla 5. června 1938 s tím, že po prázdninách bude konečně
zahájeno pravidelné vyučování. Mnichovské události na podzim tohoto roku však plány
změnily. Protože v září Češi museli odejít do vnitrozemí, již nedošlo k vyučování. V průběhu
války se budova školy v letech 1939 až 1945 postupně stala sídlem kanceláří, německé
mateřské školy, poradny pro matky a v posledních měsících války před odchodem německé
armády jídelnou pro uprchlíky. Po 2. světové válce škola sloužila svému účelu necelý rok, pak
se přestěhovala do bývalé německé školy (dnešní ZŠ). Česká menšinová škola zůstala
opuštěna, ale zakrátko se nepřetržitě až do dnešních dnů stala školou pro děti předškolního
věku.
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K uvedenému článku ještě dodáváme, že
manifestační kolaudace české školy 5. června
1938 v Malé Morávce měla i publicitu v tisku.
Deník „České slovo“ komentoval tuto událost pod
titulkem „České duše neutonou v německém
moři“ a následovně uvedl. „V Karlově - Malé
Morávce byla o svatodušní neděli slavnostně
otevřena nová škola, zbudovaná svépomocnou
akcí našich statečných hraničářů pod Pradědem.
Slavnost, při níž byla zasazena Bezručova lípa
svobody a odhalena deska pěvci slezských písní, stala se okázalou manifestací. Na slavnosti
zahájené hymnami promluvili předseda Národní jednoty starosta města Olomouc dr. Fischer,
okresní hejtman Brothanek z Bruntálu, okresní školní inspektor Polášek, zástupci Matice
školské a další řečníci četných občanských jednot. Odpoledne po prohlídce školy byla na
cvičišti národní veselice za velké účasti občanstva. Škola byla zbudována nákladem tři sta
tisíc Kč.“
Česká manifestace nešla rozhodně přehlédnout a nepochybně vzbudila nevoli. Většina
německy mluvících obyvatel se ten den zúčastnila jiného podniku - premiéry hry „Vesnická
válka“, jejímž autorem byl mladý Franz Schindler. Na plakátech byla hra uváděna jako
„slezská lidová hra se zpěvy, která dýchá starodávným lidovým duchem svaté domoviny“.
A pozdější komentář tohoto kulturního podniku, nepochybně v narážce na situaci jaká toho
dne v Malé Morávce zavládla, zdůraznil: „S mimořádnou dovedností se podařilo autorovi
zachytit okamžiky z dřívějšího života našeho lidu - momenty z doby, kdy ani hádky ani rozepře
nerozdělovaly lidi.“ K žádnému konfliktu mezi obyvateli toho dne nedošlo a napětí se ani
neprojevilo na průběhu obecních voleb o týden později.

Začala cyklistická sezona
V loňském roce v Moravskoslezském kraji došlo ke čtyřem nehodám, při
kterých byli usmrceni cyklisté. Abychom v letošním roce předešli podobným
případům, připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty
k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní
kolo zkontrolovat a odstranit případné nedostatky, které může mít
v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a
viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
* zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou
* přední odrazkou bílé barvy
* odrazkami oranžové barvy na obou pedálech
* na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola
* dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového
účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou, ale nemusí být
vybavena přední brzdou
* volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.)
* matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací
Výbava kola za snížené viditelnosti:
* světlomet svítící dopředu bílým světlem (nejdále však 20 metrů na vozovku od světlometu)
* zadní svítilna červené barvy (může být nahrazena přerušovaným světlem červené barvy)
* zdroj elektrického proudu musí zajistit svítivost světel po dobu minimálně 1,5 hodiny
Doporučené vybavení jízdního kola: účinné blatníky, zvonek, kryt řetězu.
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Další povinností cyklisty, mimo správně vybaveného kola, je samotná
bezpečná jízda. Připomínáme povinnost používat při jízdě ochrannou
přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní
cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost
cyklisty. Také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho
viditelnost a bezpečnost. Správný způsob jízdy je vždy vpravo, a to i
na cyklostezce. Cyklista by neměl zapomenout na nulovou hladinu alkoholu při jízdě.
V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla
Zpracováno podle přípisu: Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
autor: por. Bc. Richard Palát, komisař

Zpráva o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v k.ú. obce Malá Morávka v roce 2016
1. Situace u obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov v roce 2016
U Obvodního oddělení Policie České republiky v Rýmařově (dále
jen „OOP“) ukončili v průběhu roku 2016 služební poměr 3
policisté, kdy na konci roku 2016 je zde zařazeno 28 policistů.
Z tohoto počtu je nutno vyčlenit 5 policistů vykonávajících trvale
službu na Stálé policejní stanici v Břidličné, která je ovšem nedílnou
součástí OOP. Plánovaný personální stav policistů na OOP je
naplněn.
U OOP Rýmařov bylo v roce 2016 evidováno 279 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2015
došlo k poklesu celkové kriminality o 11,7 %. Pokles byl zaznamenán zejména v oblasti
majetkové trestné činnosti a hospodářské činnosti. Z celkového počtu 279 trestných činů u
OOP bylo 191 objasněno, t.j. 68,46 %, což je nejlepší stav objasněnosti za posledních 10 let.
2. Stav kriminality a veřejného pořádku v katastrálním území obce Malá Morávka
V katastrálním území obce Malá Morávka bylo v roce 2016 spácháno celkem 17 trestných
činů a 268 přestupků. Trestnou činnost lze rozlišit:
a) z hlediska druhu trestné činnosti - 8x krádež vloupáním, 1x krádež prostá, 4x ohrožení pod
vlivem návykové látky a další trestná činnost
b) z hlediska charakteristiky pachatelů - na trestné činnosti se podílelo 7 známých pachatelů
V přestupkovém řízení bylo projednáno celkem 268
přestupků. Na úseku BESIP bylo celkem vyřešeno 199
přestupků v blokovém řízení. V průběhu roku proběhlo
větší množství dopravně bezpečnostních akcí se
zaměřením na požívání alkoholu řidiči před jízdou.
V přestupkovém řízení bylo řešeno 8 řidičů pod vlivem
alkoholu či jiných návykových látek.
Na úseku veřejného pořádku a občanského soužití došlo
celkem k 9 přestupkům, na úseku majetku k 9 přestupkům.
V roce 2016 nedošlo na území obce k žádnému požáru v šetření Policie ČR. Spolupráce
s orgány místní samosprávy se odvíjela v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti
občanů, jejich majetku i zajištění veřejného pořádku.
Pozn.: zpracováno podle zprávy Policie ČR - OOP Rýmařov.
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Rady a doporučení policie
S rozvojem komunikačních a informačních technologií se rozvíjí i
kriminalita s využitím těchto prostředků. Pachatelé trestných činů
jsou čím dále více vynalézavější. Nebojí se použít jakýkoliv
prostředek k dosažení svého cíle a mnohdy využívají nedostatečné
informace a znalosti svých obětí, jak zacházet s internetem a
sociálními sítěmi. Zde je nutné si uvědomit, nakolik dokáže například
malé dítě a mnohdy i dospělý rozpoznat nebezpečí, které mu na
sociálních sítích či internetu hrozí. Nejčastějšími trestnými činy
v souvislosti s internetovou kriminalitou jsou krádeže a podvody prostřednictvím nákupů a
prodeje pomocí e-shopů. Dále podvodné nabídky různých pracovních příležitostí a přivýdělků
s možností finančního zisku. A jsou to také trestné činy neoprávněného přístupu
k počítačovému systému a nosiči informací, trestné činy v souvislosti s výrobou a šířením
pornografie, vydírání, nebezpečné vyhrožování a pronásledování, navazování nedovolených
kontaktů s dítětem a další.
V případě nakupování zboží na internetu a především na bazarových stránkách je vždy
důležité zvážit „výhodnost nabídky“. Je třeba myslet na to, že nemáme
možnost zboží si předem prohlédnout, vyzkoušet či ověřit pravost
nabídky. Pokud reagujeme na nabídku zboží, které je v prodeji za
zvlášť výhodnou cenu oproti ceně standardní, měli bychom být
obzvlášť obezřetní a zcela ještě zvážit platbu předem. Když už se
stanete obětí podvodu, doporučujeme toto oznámit policii
bezodkladně. Nedbát výmluv prodejce, například s jeho problémy
s dopravou nebo časovým vytížením. Doporučujeme při podání
oznámení vzít s sebou na policii následující:
Kopii inzerátu nebo nabídky - emailovou a SMS komunikaci - případný výpis z bankovního
účtu nebo jiný doklad prokazující platbu - veškeré získané identifikační údaje k prodejci
(emailovou adresu, nick prodejce, bankovní spojení, telefon).
Pozn.: zpracováno podle přípisu Policie ČR – Krajské ředitelství policie MSK.

Pozvánka - Pouť v kostele Nejsvětější Trojice
Vážení občané Malé Morávky a Karlova,
prožili jsme Velikonoce a jako každý rok tak i letos osm týdnů po
velikonoční neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice a s ní spojená
pouť ve farním kostele v Malé Morávce. Jedná se o neděli 11. června
2017. Poutní mše svatá bude slavena v 9:30 hodin. Hostem bude
novokněz P. Mgr. David Tyleček, takže se můžeme těšit na
novokněžské požehnání.
Noc kostelů letos připadá na pátek 9. června. Kostel v Malé Morávce
bude otevřen od 19:00 do 21:00 hodin.
Přeji Vám krásný jarní čas.

Karel Rechtenberg, farář
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Společenská rubrika
Den matek
Tento svátek, který letos připadá na neděli 14. května, je příležitostí, aby
děti své mamince nejen blahopřáli, ale také poděkovali za všechnu péči,
starosti a lásku.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2017 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Jaroslav Kaňa a Ferdinand Karlík - 71 let, Koloman Lašák - 72 let, Františka Fialová - 73
let, Jaromír Klus, Marie Houdková a Marie Heiderová - 74 let, Jan Macháček - 76 let,
Jarmila Pánková - 77 let, Anna Králová - 79 let, Ingeborg Partschová - 81 let, Elisabeta
Bršťáková - 82 let, Cyril Fiala - 87 let, Bohumil Myška - 94 let.

„Půlkulatá výročí“
Zdeněk Liška a Dagmar Sachsenmaierová - 65 let.

„Kulatá výročí“
Zdeněk Skokan - 50 let, Jan Horák a Dan Pawlín - 70 let.

Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.
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.

Přivítali jsme nové občánky
Tradiční obřad vítání našich občánků
narozených v posledním období se konal 21.
dubna 2017. Toho dne odpoledne se v mateřské
škole při této příležitosti konala malá, ale milá
slavnost. Letos poprvé jsme měli možnost
přivítat tři děti do svazku naší obce, které se
narodily v poslední době. Jedna rodina
s dítětem se však na tento akt nedostavila.
V úvodu slavnostního obřadu předsedkyně
výboru pro školství a kulturu paní Iveta
Vlčková přivítala přítomné rodiče, jejich
příbuzné a přítomným představila naše
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nejmladší občánky Elišku Pavelkovou a Jakuba Šimko. Následně program této občanské
záležitosti zpříjemnilo kulturní vystoupení dětí
mateřské školy pod vedením paní učitelky Ivany
Cejnkové. Starosta obce pan Ondřej Holub
popřál nejmladším občánkům mnoho zdraví,
štěstí a radostí v životě. Ve svém vystoupení
mimo jiné poukázal na významnou úlohu
rodičů při výchově jejich dětí a dále vyslovil
přání, aby se jim naše obec stala opravdovým
domovem. Potom při podpisu rodičů do
pamětní knihy obce sám starosta jejich děti
pochoval. Noví občánci od vedení obce
obdrželi pamětní list, fotoalbum a jídelní
soupravu. V závěru celé akce byly děti v kolébce fotografovány.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Lyžařský výcvik dětí mateřské školy je už tradicí
Tak jako byla letošní zima bohatá na svoji
sněhovou nadílku a mrazivé dny, tak byl
bohatý i počet dětí přihlášených do lyžařské
školy při Mateřské škole v Malé Morávce.
Školu lyžování navštěvovalo 16 dětí, z toho 8
dětí se seznámilo s tímto zimním sportem
poprvé a 8 pokračovalo zdokonalováním
svých dovedností a zkušeností získaných
v minulé sezoně. Na počátku všechny děti
trénovaly v lyžařské škole při Ski areálu
Kazmarka, později přešly zkušenější děti na
náročnější svah lyžařské školy ve Ski areálu
Myšák. V polovině března všechny děti zdolaly náročnější i delší trať i na Myšáku. Pak se již
těšily na vyvrcholení celé lyžařské sezony na „Mistrovství MŠ Malá Morávka v obřím
slalomu“. Program závodu zahájila „Myška“ z areálu Myšák, přivítala všechny mladé lyžaře
i ostatní účastníky. Po první zkušební jízdě se začalo s velkým nasazením závodit. Závod
zahájil svou odvážnou jízdou předjezdec Vojtěch Babiš a potom již na startu stál první
závodník naší mateřské školy. Děti soutěžily v kategoriích nováčci - začínající a loňčáci pokročilí za velké podpory rodičů i náhodných návštěvníků areálu. Vše dopadlo bez úrazu,
bez slziček a velkých karambolů. Na rodičích i prarodičích byla znát radost z úspěchů a
získaných lyžařských dovedností jejich ratolestí.
Výsledky závodu v obřím slalomu za účasti 16 závodníků ve všech kategoriích
Kategorie začínající:
Dívky: 1. Leonka Macková, 2. Natálka Holubová, 3. Terezka Hulejová, 4. Sárinka Romofová
Chlapci: 1. Kubík Krejčí, 2. Jonášek Pospíšil, 3. Martínek Charous, 4. Patrik Romof
Kategorie pokročilí:
Dívky: 1. Barborka Lukešová, 2. Anička Mendrok, 3. Natálka Valíčková
Chlapci: 1. Pavlík Soviar, 2. Adámek Danihelka, 3. Hyneček Babiš, 4. Martínek Konečný,
5. Matýsek Neoral
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Všichni závodníci byli na památku odměněni
medailí, diplomem, lyžařským vysvědčením,
hračkami a jinými drobnostmi.
Děkujeme paní Ivaně Lukešové v úloze
„Myšky“ za moderování a zpestření celého
závodního programu, rodičům a lyžařským
instruktorům, kteří nám byli nápomocni při
organizaci závodu, dále panu učiteli Petru
Houserovi (TC Praděd) i jeho instruktorům,
kteří dokázali děti motivovat a byli pro děti
velkou oporou hlavně v začátcích výcviku.
Také děkujeme provozovatelům areálů
Myšák a Kazmarka za jejich přízeň a poskytnutí lyžařského zázemí pro děti zdarma a rovněž
všem řidičům TC Praděd a Ski Aréna Karlov za zajištění dopravy dětí. Poděkování zaslouží i
učitelky mateřské školy za podporu a ochotu děti učit tomuto sportu ve svém volném čase (p.
uč. Cafourková a p. řed. Vlčková). Díky našim sponzorům, kterými jsou pan Petr Hála a
manželé Kateřina a Gerhard Mendrokovi jsme do naší lyžařské školy pořídili nové lyže, což
byla pro nás velká pomoc, zvláště dětem z rodin, které se nevěnují lyžování. Touto sportovní
aktivitou je naše mateřská škola pro rodiče zajímavější, neboť jejich děti získávají lyžařské
dovednosti, kterým se mohou věnovat nejen v dětství, ale i v dospělém věku. A to je celý
význam a smysl naší lyžařské školy, kterou ve spolupráci s výše jmenovanými organizujeme
po řadu let.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu
Za krásného počasí a sluncem
ozářené upravené sjezdovky Ski
areálu Kopřivná se 27. března
2017 uskutečnily již tradičně
lyžařské závody žáků malotřídních
škol. Pořádající Základní škola
Malá Morávka za technické
spolupráce s TC Praděd přivítaly
na startu obřího slalomu celkem
29 závodníků z těchto základních
škol: Malá Morávka, Karlova
Studánka a Dolní Moravice.
Nejlepší čas dosažený ze dvou kol
slalomu byl rozhodující pro
umístění závodníka.
Výsledky závodu v obřím slalomu
1. a 2. třída - dívky:
1. Alena Urdová, 2. Beáta Macková, 3. Sabina Soviarová - všechny M. Morávka
1. a 2. třída - hoši:
1. Vojtěch Onderka, 2. Vojtěch Babiš, 3. Daniel Danihelka - všichni M. Morávka
3. - 5. třída - dívky:
1. Nikola Čudová, 2. Anna Korbusová, 3. Kateřina Putnerová - všechny K. Studánka
3. - 5. třída - hoši:
1. Radim Chovančák (K. Studánka), 2. Jiří Slavík (M. Morávka), 3. Adrian Cejnek (M. Mor.)
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Podle umístění a počtu medailí loňské vítězství obhájila a pohár získala ZŠ Malá Morávka.
Při závěrečném hodnocení všichni účastníci závodu obdrželi drobný dárek, tři nejlepší
v každé kategorii medaili a diplom. A pak si také všichni pochutnali na dortu, který věnovala
paní Markéta Slavíková.

Skončila vydařená zimní sezona ve Ski Aréně Karlov
V areálu Myšák v Karlově pod Pradědem se v neděli 19. března
uskutečnil poslední závod v lyžování, kterým je tradičně
„Mistrovství Malé Morávky“. Tento závod byl také vyvrcholením letošní lyžařské sezony
nejen pro lyžaře a závodníky, ale i pro provozovatele areálu.
Veřejného závodu v obřím slalomu, který pořádala Obec Malá Morávka, se zúčastnilo na
čtyřicet závodníků všech věkových kategorií, kterým přálo slunečné počasí a ideální sněhové
podmínky.
Titul „Mistr Malé Morávky pro rok 2017“ z obyvatel obce získali:
V kategorii muži zvítězil a obhájil loňské prvenství Zdeněk Varga.
V dalších dvou kategoriích triumfovala rodina Danihelkova. V závodě
žen zvítězila Alena Danihelková a její syn Adam mezi chlapci. V kategorii
dívek byla nejrychlejší a první Sabina Soviarová. K úspěchu blahopřejeme.
Závod byl tradičním ukončením lyžařské sezony, která letos byla mimořádně
zdařilá. Po dlouhých letech sněhového půstu se milovníci zimních sportů i provozovatelé
areálů dočkali vydatné sněhové nadílky, která jim i s technickým sněhem zajistila jednu
z nejdelších sezon.
Jaroslav Lukeš
Ski Aréna Karlov

Fotbalové jaro již odstartovalo
Po zimní přestávce se o prvním dubnovém víkendu fotbalisté FC Kovárna Malá Morávka a
jejich příznivci dočkali zápasové atmosféry jarního kola soutěžního ročníku 2016/2017.
Družstvo mužů po zlepšených výkonech v závěru podzimního kola vstoupilo do nové sezony ze
třetí pozice ve své soutěži III. třída, skupina B. Kádr mužstva zůstal pohromadě, nedošlo
k podstatným změnám. Nadále u mužstva zůstává trenér Vít Pavelka. V úvodních jarních
zápasech nemá tým zatím
dřívější formu, o čemž svědčí
dosavadní zápasová bilance:
jeden
nerozhodný
a
dva
prohrané zápasy (Dětřichov 3:3,
Lomnice 2:5, Mor. Kočov 1:2).
Do konce soutěže ještě zbývá
sedm zápasů, které mohou
zlepšeným výkonem našeho
mužstva ovlivnit přední umístění
v tabulce.
Celek starších žáků, jako
nováček soutěže, podává se svým
trenérem Milanem Pospíšilem
dobré výkony a usiluje o přední
příčky v tabulce okresního
Tým mužů před prvním utkáním jarního kola
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přeboru. V úvodním zápase s favoritem Juventus Bruntál sice žáci
prohráli 1:7, ale v dalším utkání nadělili družstvu Chomýže
nakládačku v poměru 7:0. V utkání ve Slezských Rudolticích na
houževnatý celek žáků, který zaujímá přední místo v soutěži,
nestačili a prohráli 2:4.
Družstvo mladší přípravky trénuje Jakub Krejčí. Zápas prvního
kola soutěže byl odložen. Pozn.: výsledky utkání jsou
k 15.4.2017
Utkání v termínu 22. dubna byla ve všech soutěžích pro
nezpůsobilý terén hřišť zrušena a budou odehrána v náhradním
termínu.
Pozvánka na fotbal
DOMA
III. třída, sk. B - muži

Okr. přebor - st. žáci

Okr. přebor - ml. přípravka

6.5. - 16:30 - Leskovec
20.5. - 17:00 - Velká Štáhle
3.6. - 17:00 - Horní Město
10.6. - 17:00 - Razová

13.5. - 13:15 - Holčovice
24.5. - 17:00 - Jindřichov
27.5. - 13:45 - Zátor
17.6. - 13:45 - Horní Město

6.5. - 10:00 - Juventus
20.5. - 10:00 - Rýmařov
7.6. - 17:00 - Vrbno p. P.
10.6. - 10:00 - Zátor

VENKU
13.5. - 16:30 - Milotice n. Op.
27.5. - 15:00 - Ryžoviště

20.5. - 14:00 - Karlovice
3.6. - 13:00 - Bohušov
10.6. - 15:00 - Osoblaha

13.5. - 10:15 - Sl. Bruntál
28.5. - 10:00 - Krnov A

MÍSTNÍ AKCE
Karnevalové skotačení si děti užily
K jedné tradiční akci pořádané každoročně
v naší obci se po mnoho let řadí oblíbený
dětský karneval. Ne jinak tomu bylo letos
v pátek odpoledne 17. března, kdy
multifunkční tělocvična se stala dějištěm
karnevalového veselí moráveckých dětí. Na
karneval přišlo s rodiči a příbuznými přes
třicet dětí rozličně i originálně vystrojených
za kovboje, policisty, klauny, kuchtíka,
vodníka, myslivce, berušku, princeznu a jiné
maškary. Byla to radostná podívaná na
plejádu nápaditých masek, které netrpělivě
očekávaly zahájení karnevalové merendy.
Tohoto okamžiku se dočkaly, když před ně předstoupila moderátorka očekávaného zábavného
programu.

MORÁVECKÝ

STRANA 13

ZPRAVODAJ

Pořádající Základní škole v Malé Morávce se na tento karneval dětí podařilo zajistit velmi
výjimečný a atraktivní program. Moderátorka karnevalu Petra Čechová spolu se čtyřčlennou
skupinou velmi kreativních dívek ze Střediska volného času v Rýmařově s velkým zápalem
zapojily dětské masky do téměř devadesátiminutového programu, vyplněného různým
pohybovým cvičením, akrobatickými a
rytmickými prvky, tanečky a různými herními
sestavami. Nechyběly písničky, zlatá brána a
další zajímavé činnosti, které masky
prováděly s velkou chutí a nadšením. Na
konci celého programu, který probíhal ve
velmi svižném tempu, byli všichni sice
unaveni, ale jistě spokojeni se svými výkony.
To se také neobešlo bez drobných odměn pro
účinkující
od
pořadatele.
Radostná
atmosféra pak následně gradovala dětskou
diskotékou, která byla závěrečnou tečkou této
vydařené akce. Za její uspořádání a příjemně
prožité zábavné odpoledne děkujeme základní škole.
Program a drobné odměny pro aktéry karnevalu byly uhrazeny z finančních prostředků těchto
sponzorů: Obec Malá Morávka, Potraviny TOMI Malá Morávka - paní Tomancová, Zelenina
MOREKO Šumperk, JANTAR Bruntál, manželé Ivana a Willi Glatterovi. I Vám patří náš dík.

Snad i u nás bude konečně jaro
S tímto přáním a očekáváním jsme letos v naší obci slavili
symbolické vítání jara a vynášení Morany. Tato tradice vítání
příchodu jara, jako nového života a probouzející se přírody je
velmi stará snad jako lidstvo samo. Zvyky a obřady s tím
spojené byly v pohanských dobách plné opojných oslav se
zaměřením zajistit plodnost polí, hospodářských zvířat i těch,
kteří se těchto ceremonií účastnili. Tyto obyčeje však ve svém
obsahu znamenaly zánik zimy a návrat jara, co by symbolu
života. Smrtka či Morana v minulosti symbolizovala zimu,
nemoci, smrt a všechno, co mohlo člověku škodit. Proto ji
bylo nutné zneškodnit - zapálit nebo utopit. Tento lidový
obyčej přežil do dnešních dnů, ovšem v jiné podobě obřadu.
Tato lidová oslava vítání jara má v naší obci tradici. Letos,
na předvelikonoční Škaredou středu 12. dubna, měla již 22.
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ročník svého trvání. Účastníci této akce,
zejména děti a jejich rodiče, se jako obvykle
shromáždili na zahradě mateřské školy.
V programu dětí mateřské a základní školy
k tomuto ročnímu období zazněly říkanky,
jako například „Ať je zima pryč, vezme na
ni bič“, a podobné příznivé básničky,
písničky i melodie v podání žáků na
zobcových flétnách. Jejich vystoupení také
„přihlížela“ vystrojená figurína Morany,
kterou čekal smutný osud. V závěru
programu, jako milou pozornost, dospělí
účastníci obdrželi od dětí mateřinky
dekorativní velikonoční vajíčko. Pro nepříznivé počasí spojené s mrholením se tentokrát
nekonal průvod vesnicí. Všichni se shromáždili na mostě před školkou, kde úlohu loučení se
zimou převzal starosta obce Ondřej Holub. Osud Morany byl zpečetěn, když za velkého zájmu
všech účastníků ji zapálil a hořící torzo
vhodil do řeky. A my přihlížející jsme mohli
povzdechnout, že letošní mrazivá a sněhem
překypující zima je snad konečně
zažehnána. Ještě však do konce dubna
trvalo chladné počasí i se sněžením (viz.
foto), ale myšlenka této lidové legendy
loučení se zimou však byla naplněna. Pak
již při rozchodu si někteří přátelé a
návštěvníci navzájem popřáli příjemné
prožití nastávajících velikonočních svátků.
Dětem, učitelkám a vychovateli našich škol
děkujeme za jejich pěkné vystoupení na této
akci.

Po roce opět v obci stojí máj
Naši dobrovolní hasiči v Malé Morávce i letos dodrželi tradici a jako každoročně v obecním
parku postavili máj. Vzhledem k nepříznivému počasí se tak letos stalo až v sobotu 6. května.
Máje se na vesnických návsích a městských náměstích stavěly už ve středověku. Po prvním
květnu nebo o letnicích (svatodušních svátcích) se kdysi každá vesnice pyšnila štíhlými a
zejména vysokými máji s nazdobeným vrcholkem, ověnčenými fábory, věncem, pestrými šátky
a také láhvemi vína nebo kořalky. I tato výzdoba u nás v podobné
výzdobě přetrvává. Při příležitosti stavění máje se v minulosti
pořádaly různé zábavy, sbírky na pohoštění a další zvyky, jako
například projev lásky k milované dívce.
Nejstarší doklad stavění máje je z roku 1422 a je spojen se
zajímavou historkou. Šlo o sporný případ manželského slibu. Na
otázku, jak si dva smluvili manželství, snoubenec odpověděl, že
nesl zelený strom, řečený máj. Na otázku dívky, komu ten máj
patří, milenec odpověděl: „Jedné krásné panně“. Dívka řekla:
„Přineseš-li mi podobnou máj, učiním vše, co poručíš!“
Snoubenec pak sliboval lásku a věrnost. Za několik dní ji přinesl
máj a znovu opakoval manželský slib. Na základě postavení máje
a vzájemného slibu bylo manželství uznáno církevním soudem a
slavená svatba. Ať již je to tak nebo jinak, kde se dnes staví máj,
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jako v Malé Morávce, touto akcí se lidé dotýkají prastarého zvyku a spojují se s předky. A to
je dobře.
Společenskou zábavou bylo vždy atraktivní kácení máje. V minulosti při kácení se kmen
podřízl, na zemi pak rozřezal a dřevo se pálilo na hranici. Dnes se máj porazí, nejrychlejší a
nejšikovnější běžec se raduje, že získal z vrcholu máje trofej. A také se opékají špekáčky, na
které se můžeme těšit 3. června, kdy v naší obci proběhne kácení máje za asistence našich
hasičů.

Oslava 1. máje
Netradiční oslavu Svátku práce pojali přátelé Karlova a příznivci Jeseníků svým typickým
smyslem pro humor a dobrou zábavu. Jak za starých časů se i letos v Karlově pod Pradědem
jásalo „Ať žije 1. máj!“ Na tuto recesní akci přicestovalo velmi mnoho účastníků, jak
pochodujících v průvodu, tak přihlížejících. Po průvodu, který tentokrát postrádal více
pestrosti, zejména nápadité transparenty poplatné dřívější době a různá alegorická vozidla,
se před restaurací „U Bohouše“ konala manifestace, která byla tečkou této neobvyklé
zábavné akce.

O zábavu bude u nás postaráno
V jarních a letních měsících zveme občany, chataře, chalupáře a
návštěvníky obce na místní akce, které přispějí k pohodě a zábavě
našeho společenského a kulturního života. Bude to i příhodná
příležitost k setkání mnoha přátel i bývalých občanů, kteří na naši
obec nezapomněli.
Naše nabídka akcí:
18.5. K svátku Dne matek děti mateřské školy připraví besídku pro své maminky i babičky.
3.6. V místním parku oslavíme Den dětí s atraktivním kácením máje.
9.6. „Noc kostelů“ nabídne nevšední zážitek a prohlídku běžně nepřístupných prostor
kostela.
11.6. V neděli se koná slavnostní pouť a mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice.
17. a 18.6. Na „Keltských slavnostech“ v Karlově pod Pradědem potěší hudební skupiny,
dobová tržnice, ukázky lidových řemesel, sokolníci a jiné atrakce.
21.6. Mateřská škola se rozloučí s předškoláky, proběhne jejich promoce, spaní ve školce.
29.6. Základní škola se rozloučí se školním rokem akcí „Ahoj školo!“
15.7. V přírodním areálu na Kapličkovém vrchu na „Myslivecko - lesnickém dni“ nebudou
chybět trubači, kapela ani pojídání zvěřinového guláše s orosenou sklenicí piva.
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22.7. „Karlovský maraton“ na tábořišti nabídne celodenní program závodů, soutěží a
zejména pro gurmány ochutnávku oblíbených kotlíkových gulášů a vyhlášení nejlepších
kuchařů.
5.8. Slavnost „Den obce“ nabídne bohatý kulturní program, stánkový prodej a občerstvení.
19. a 20.8. Letní sezonu ukončí oblíbené a hojně navštěvované „Borůvkové hody“.
V tomto období si přijdou na své také sportovci a fanoušci kolektivních sportů, soutěží a
závodů. Fotbalisté ukončí jarní kolo svých soutěží, základní škola bude pořádat lehkoatletický
trojboj žáků malotřídních škol (1.6.), dobrovolní hasiči hasičskou soutěž družstev „Memoriál
Jiřího Hudáka (1.7.), TC Praděd „Výron CUP“ - turnaj ve volejbale (1.7.) a MTB Maraton
horských kol (27.8.) a sportovní sezona bude ukončena turnajem „Krejča CUP“ v nohejbalu
(2.9.)

FOTO: S pořádnou nadílkou sněhu
19. dubna se k nám vrátila zima

Pobyt dětí v polské Kobylnici o letních prázdninách 2017 v rámci přeshraniční spolupráce
V letošním roce opět proběhne pobyt dětí z Malé Morávky v Polsku, konkrétně v naší
partnerské obci Kobylnica, který bude podpořen dotačními prostředky v rámci přeshraniční
spolupráce.
Jedná se o již tradiční projekt "Multi-Culty divadelní festival 2017", v rámci kterého dojde k
setkání mladých lidí ze čtyř zemí: Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Pobyt dětí
bude probíhat od 17. do 22. července 2017 ve městě Kobylnica na severu Polska (cca 650
km). Projektu se z Malé Morávky zúčastní skupina maximálně 20-ti dětí ve věku 9 až 17 let.
Na dobu pobytu je pro děti připraven bohatý doprovodný program s výlety k moři a do okolí.
Odjezd z Malé Morávka bude 17.7.2017 v 9:00 hodin od restaurace U kovárny, kde děti
přistoupí do autobusu, který již bude z poloviny obsazen dětmi ze slovenské obce Tvrdošín.
Návrat dětí z Kobylnice je plánován na 22.7.2017 okolo 8:00 hodin.
Děti musí mít sebou platný cestovní pas, kartičku pojištěnce a sjednáno pojištění pro cestu do
zahraničí od 17.7. do 22.7.2017 (tyto doklady budou kontrolovány před odjezdem z Malé
Morávky). Náklady na stravu
a ubytování jsou hrazeny z
dotačních prostředků, děti
musí mít pouze stravu na
cestu tam. Náklady na dopravu budou placeny z rozpočtu obce Malá Morávka. V případě, že
máte zájem o účast Vašeho dítěte na tomto projektu, informujte o tom co možná nejdříve
starostu obce, pro organizační zajištění akce.
Ondřej Holub
Zpravodaj vychází 9.5.2017. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 23.6.2017.

