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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 15. května 2017 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 dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce
veřejného prostranství Malá Morávka“ (prostranství před obecním úřadem) a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové náklady projektu
jsou 800 000,-- Kč, výše dotace z rozpočtu MSK činí maximálně 300 000,-- Kč. Dále
zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření za účelem zajištění
financování projektu z rozpočtu obce.
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích obce parc.č. 1462/6, 471/7 a
1463/2, které jsou v k.ú. Malá Morávka. Pozemky budou dotčeny (lokalita nad nádražím)
stavbou nazvanou „Inženýrské sítě pro výstavbu pěti rodinných domů v Malé Morávce“.
Investorem stavby jsou: Petr Šenkeřík, Jámy 74/4, Brno a Ladislav Šenkeřík, Zámecká
798/76, Brno - Chrlice.
„Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-12-80199557/VB/1 Malá Morávka p.č. 1279/1, Haničák,
příp. NV“. Jedná se o zřízení přípojky nízkého napětí na pozemku obce parc.č. 1279/2
v k.ú. Malá Morávka za účelem zasíťování stavebního pozemku. Oprávněnou stranou ze
smlouvy je ČEZ Distribuce, a.s.
Směnu pozemků, kdy obec Malá Morávka převádí pozemek parc.č. 1256/2 - trvalý travní
porost v k.ú. Malá Morávka do vlastnictví manželů Aleny a Zdeňka Liškových, bytem
Malá Morávka č. 85. Cena pozemku je stanovena znaleckým posudkem na částku 3 700,-Kč. Dále uvedení manželé Alena a Zdeněk Liškovi převádějí ze svého vlastnictví do
majetku obce pozemek parc.č. 1256/8 - trvalý travní porost v k.ú. Malá Morávka, jehož
cena byla stanovena znaleckým posudkem na částku 1 670,-- Kč. Rozdíl ceny pozemků ve
výši 2 030,-- Kč uhradí manželé Liškovi na účet obce Malá Morávka. Náklady spojené se
zapsáním směny pozemků ponese každá strana ve výši padesáti procent.
Prodej pozemku parc.č. 1245/1 - trvalý travní
porost o výměře 1973 m2 v k.ú. Malá
Morávka. Kupujícím je Jiří Ševčík, Jesenická
1224/65, Bruntál. Cena pozemku je stanovena
200,-- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Přijetí
neinvestiční
dotace
z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,-- Kč
za účelem financování nákladů na zabezpečení
akceschopnosti jednotky dobrovolných hasičů
v roce 2017.
Provedení stavby ve Ski areálu Kopřivná, a.s. Jedná se o „Navýšení příkonu 2MV
Trafostanice BR - 9264 v k.ú. Malá Morávka“ a souhlasí s provedením zemního vedení
vysokého napětí na pozemku parc.č. 225/1 v k.ú. Malá Morávka, který je v majetku obce.
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Prodej nepotřebného hasičského speciálního skříňového automobilu AVIA. Cena je
stanovena znaleckým posudkem na částku 10 000,-- Kč. Kupující: Pavel Melichárek,
Vrchlického 8, Bruntál.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu - zřízení přípojky nízkého napětí na pozemku parc.č. 1 403 v k.ú. Malá
Morávka“ (lokalita v horní části Malé Morávky). Oprávněným ze smlouvy je ČEZ
Distribuce, a.s.
Nákup tří zpomalujících dopravních radarů a jejich umístění u hlavní silnice II. a III. třídy
ve směru od Rýmařova, Bruntálu a Karlovy Studánky. Starosta byl pověřen k zajištění
výběru dodavatele radarů.
Provedení rozpočtového opatření č. 2/2017, které souvisí s dotací 153 000,-- Kč (záloha
pro rok 2017) na realizaci projektu „Dvouleté děti v mateřské škole“.
Pozn.: na základě žádosti byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na uvedený
projekt naší mateřské školy poskytnuta celková dotace ve výši 255 529,-- Kč. Je určena
pro personální posílení chůvou (na poloviční pracovní úvazek) u nejmladších dětí a dále
pro další vzdělávání pedagogických pracovnic.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:


Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska (SOR) za rok 2016 a jeho celoroční
hospodaření dle „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOR za rok 2016“, dále
zprávu kontrolní komise SOR a roční závěrku za rok 2016.

Na posledním veřejném zasedání konaném 26. června 2017 v restauraci Pohoda obecní
zastupitelstvo podle programu projednalo příslušné záležitosti obce a k nim přijalo usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
 Účetní závěrku obce za rok 2016 (viz. dále samostatný článek).
 Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Malá Morávka za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2016
a to s výhradami.
 Zrušení předkupního práva obce k bytové
jednotce číslo 8 v domě č.p. 195 Malá Morávka a
pozemku parc. číslo stavební 393 - zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Malá Morávka v podílu
403/5259. Žadatel o zrušení předkupního práva:
Helga Siegelová, Malá Morávka č.p. 195.
 Poskytnutí daru ve výši 25 000,-- Kč. Příjemcem
daru je Charita sv. Martina v Malé Morávce. Dar
obec poskytuje na dofinancování pečovatelské služby Charity sv. Martina v roce 2017.
 Způsob prodeje domu č.p. 80 včetně pozemku parc.č. stavební 246 a pozemku parc.č.
348/3 - oba v k.ú. Malá Morávka. Zastupitelstvo pověřilo starostu k zajištění realizace
veřejné dobrovolné dražby (ne elektronické) tohoto majetku včetně podpisu všech
dokumentů potřebných k provedení dražby. Vyvolávací cena nemovitosti jsou dva miliony
korun.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství,
k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o nočním klidu.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 4

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:


Informaci starosty o přípravě projektu výměny sedačkové
lanovky ve ski areálu Myšák, který realizuje firma SPS STAS, s.r.o. Zastupitelstvo schválilo uzavření Prohlášení
ručitele obce Malá Morávka, za leasingové financování
nákupu technologie LEITNER odpojitelné sedačkové
lanové dráhy, které realizuje firma SPS - STAS, s.r.o.
Prohlášení ručitele (obce) je vystaveno ve prospěch
věřitele UNILEASING a.s., Randova 214, Klatovy.

Nejdůležitější ustanovení z obecně závazných vyhlášek
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, k zajištění
udržování čistoty veřejných prostranství, k ochraně
životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně. Tato vyhláška upravuje zejména sečení trávy
na veřejně přístupných pozemcích v obci.
Cílem této vyhlášky je zajistit udržení a zlepšení
estetického vzhledu obce Malá Morávka a zajistit
sekání trávy a náletových dřevin na veřejně
přístupných pozemcích v obci.
1. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen
zeleň udržovat formou pravidelných sečí, a to
minimálně 2x ročně, přičemž:
- první seč musí být provedena do 30.6. a druhá pak
do 30.9. příslušného roku,
- po provedené seči musí být posekaná hmota odstraněna nejpozději do sedmi dnů. Toto však
neplatí v případě mulčování nebo sušení sena.
Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o nočním klidu, což je doba od 22:00 do 6:00 hodin.
Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy,
při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou:
a) Od 2 hodin do 6 hodin v noci z 31.
prosince na 1. ledna,
b) Od 2 hodin do 6 hodin v době konání
těchto tradičních slavností: Ples obce,
Karlovský maraton, Den obce
c) Od 24 hodin do 6 hodin v době konání
těchto tradičních slavností: Stavění máje,
Dětský den a kácení máje, Keltské dny,
Borůvkové hody, Řízkový festival.
Informace o konkrétním termínu uvedených akcí bude zveřejněna na úřední desce 5 dnů
předem.
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Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2016
PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Upravený rozpočet
15 612 891,00
8 503 423,00
18 000 000,00
14 266 026,57
40 182 340,57

Skutečnost
15 543 789,55
4 856 264,12
17 740 000,00
13 880 233,57
36 054 287,24

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

37 184 648,57
787 400,00
37 972 048,57

24 122 825,97
629 053,01
24 751 878,98

Hospodaření organizací založených obcí
SPS - STAS, s.r.o., Malá Morávka
Náklady: 8 354 000 Kč, výnosy: 8 029 000 Kč,
výsledek hospodaření: - 325 000 Kč
Cizí prostředky - přehled čerpání a splátek úvěrů
a půjček
- Úvěr u Komerční banky, a.s., který byl ve výši
10 000 000 Kč na výstavbu multifunkční
tělocvičny Malá Morávka. Zůstatek tohoto úvěru
k 31.12.2016 činil: - 7 894 736,-- Kč (dlouhodobý
závazek).
Úvěr u ČSOB, a.s., který banka převzala od firmy Energie pod kontrolou, obecně prospěšné
společnosti. Úvěr byl poskytnut na veřejné osvětlení v obci Malá Morávka. Zůstatek tohoto
úvěru k 31.12.2016 činil: - 5 214 200,-- Kč (dlouhodobý závazek).
Poskytnuté přechodné vratné výpomoci
Obec Malá Morávka poskytla v roce 2014 vratnou finanční výpomoc ve výši 2 000 000,-- Kč
společnosti SPS - STAS, s.r.o. Splatnost této finanční výpomoci byla do 30.4.2015. Poté byla
však zastupitelstvem obce prodloužena splatnost do 31.5.2016. V roce 2016 společnost SPS STAS, s.r.o. svůj závazek k 31.12.2016 nesplatila. Závazek byl společnosti SPS - STAS, s.r.o.
písemně uznán a obcí je inventarizován.
Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2016 - žadatelé z Malé Morávky
FC Kovárna - 120 tis. Kč, TC Praděd - 100 tis. Kč (na nákup sportovního a spotřebního
materiálu a služby spojené s činností těchto organizací)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka
Přezkoumání hospodaření obce provedly pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, odbor kontroly a interního auditu, Ing. Miroslava Šlégrová a Ing. Eliška Švaňová, a to
dílčí přezkoumání dne 6.9.2016 a závěrečné přezkoumání dne 3.4.2017.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři místního obecního úřadu
u účetní 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.
Celý obsah závěrečného účtu je rovněž k dispozici na webu obce: www.malamoravka.cz
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INFORMACE
Nováčci v naší mateřské škole
V prvním květnovém týdnu se uskutečnil
zápis dětí do naší mateřské školy na
školní rok 2017/2018. I když přijímání
dětí
probíhalo
podle
nových
legislativních pravidel (povinná školní
docházka dětí poslední rok před
nástupem do základní školy - pětileté
děti, povinné očkování dětí, stanovení
školních obvodů, přijímání dvouletých
dětí, atd.), byly přijaty všechny děti, které se k nám se svými rodiči dostavily. Ještě v průběhu
školního roku nastoupili do školky dva chlapci, Tobiasek Šišma a Míša Šustek. Na květnovém
zápisu jsme pak přivítali dvě děvčátka, Vendulku Bernátkovou, Amálku Haničákovou a
jednoho chlapce Viktorka Neshodu. Věříme, že pro nové děti bude adaptace na nové prostředí
a kolektiv dětí nenáročná a obejde se bez počátečních slziček.
Mateřskou školu bude od září 2017 navštěvovat v jedné smíšené třídě 21 dětí, z toho 6 děvčat
a 15 chlapců. Čtyři děti jsou dvou až tříleté. Výchovně vzdělávací činnost budou zajišťovat
nadále dvě pedagogické pracovnice - ředitelka Iveta Vlčková a učitelka Ivana Cafourková,
kterým bude nápomocná nově obsazená chůva pro malé děti paní Lenka Cejnková,
zaměstnaná na poloviční úvazek. Bude učitelkám pomáhat zejména s dvouletými dětmi i
ostatními dětmi mladšího předškolního věku. Obsazení provozních pracovnic v příštím
školním roce se nemění. Školní stravování bude mít na starosti paní Renáta Pechová, úklid
pak na zkrácený úvazek paní Lenka Cejnková. Přejeme novým i stávajícím dětem, rodičům i
zaměstnancům, aby se u nás i v dalších letech cítili spokojeně.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Nové sídlo praktických lékařů v
Rýmařově
Od 1. června 2017 Medipraktik Rýmařov - všeobecný
praktický lékař pro dospělé - MUDr. Věra Špicerová,
MUDr. Darja Lašáková a MUDr. Jana Vaštíková má
sídlo na nové adrese: Poliklinika, Pivovarská 11,
Rýmařov - telefon 554 213 252, 554 211 963.
Ordinační doba je po celý rok stejná, jak je uvedena
nalevo.
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Dvacet let od povodňové apokalypsy
V letošním roce uplynulo 20 let od ničivé
povodně, která v historii naší obce nebyla
zaznamenána. V počátku července roku
1997 několik dní trvaly prudké deště, které i
dnes mnohým občanům připomínají, jak
může být vodní živel nebezpečný. Vydatné
srážky ve velmi krátkém čase tří dnů
způsobily, že jejich povodňový průtok dosáhl
úrovně stoleté vody. Voda z koryt
Bělokamenného a Volského potoka, ale
zejména z řeky Moravice, zaplavila velkou
část obce a způsobila značné škody na
majetku obce i mnohých občanů, chatařů a
chalupářů. V dolní části obce byly nejvíce zaplaveny sklepy a přízemní prostory rodinných a
obecních domů a také chatky v zahrádkářské osadě. V horní Malé Morávce rovněž zaplaveny
sklepy a přízemí rodinných domů a chalup. V Karlově
v blízkosti vodního toku také zaplaveny některé objekty.
Došlo zde k odplavení
původního roubeného
domku
důchodkyně
paní Brodské (lokalita
nad hotelem Praděd).
Štěstím bylo, když
k této události došlo
v noci, že v domku
nebyla
přítomna.
Povodeň napáchala značné škody na místních
komunikacích a veřejných místech, zničeny byly mosty
v Karlově u lesnického učiliště a na tábořišti, most u
restaurace U Kovárny byl velmi poškozený. I když
materiální škody byly značné, nedošlo u nás ke ztrátám
na lidských životech, jako na některých místech
v republice. Po dobu dvou let obec odstraňovala následky této povodně, rovněž i soukromí
majitelé rodinných domů, chat, chalup a rekreačních zařízení.
V hodnocení volebního období bývalý starosta obce Petr Pecha v obecním zpravodaji v roce
1998 mimo jiné k této události napsal: „Vcelku zdárně jsme se vypořádali s problémy při
odstraňování škod napáchaných povodní v roce 1997. Zničené komunikace v Karlově a Malé
Morávce byly obnoveny, opraveny obecní byty a postaven nový most pod Lesnickým učilištěm
Karlov. V současné době je zahájena
výstavba nového mostu k tábořišti. Stavba
mostu za restaurací U Kovárny nebyla
dosud zahájena. Jediným důvodem je
nesouhlasné stanovisko jednoho sousedního
vlastníka soukromého pozemku. Odvolací
řízení nadále trvají. (pozn.: oddálená stavba
byla později realizována). Při vzpomínce na
loňskou povodeň je třeba vysoce vyzvednout
obětavou činnost hasičů, pracovníků
obecního úřadu a některých občanů. Díky
všem, kteří nám ve svízelné době nezištně
pomáhali“.
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Kotlíkové dotace
Obyvatelé Moravskoslezského kraje
dostanou příležitost využít dotace na
výměnu kotlů. Od 5. září 2017 bude
spuštěn příjem žádostí o dotaci. Finanční prostředky kraje jsou v objemu téměř 900 mil. Kč a
uspokojí více než 8 tisíc žadatelů.
Nahradit starý neekologický kotel můžete za významného finančního přispění díky dotaci,
která může být až 150 tisíc Kč. Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním 1. a 2. třídy napojených na otopnou soustavu. Požádat o dotaci si mohou fyzické
osoby - vlastníci či spoluvlastníci rodinných domů (maximálně 3 bytové jednotky). Žádost o
dotaci se podává elektronickou a zároveň listinnou formou. Tento zvolený způsob zamezí
několikahodinovým frontám před úřadem. Od 29. června 2017 je možno si žádost
v elektronické podobě vyplnit předem a uložit. Odeslat žádost však bude možné až od
okamžiku po zahájení přijmu žádostí, tj. od 5. září 2017 v 10:00 hodin.
Stávající kotel je možné vyměnit za:
- kotel pouze na biomasu (automaticky i s ručním přikládáním)
- kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
- plynový kondenzační kotel
- tepelné čerpadlo
Informace o způsobilosti výdajů, seznam výrobků a
technologií podporovaných v dotačním programu, přílohy
k žádosti, vyúčtování dotace a dokonce i nejčastější dotazy
najdete na webové adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Pomoc se žádostí o dotaci vám mohou i pracovníci
Sdružení obcí Rýmařovska, kteří mají kancelář na náměstí
Míru 2 v Rýmařově (vchod mezi lékárnou a poštou).
Telefonní kontakt do kanceláře: 554 254 308 (309).
V kanceláři vám bude poskytnuta brožura, kterou je nutné
prostudovat před úplným začátkem samotné výměny kotle.
Ing. Kateřina Uličná, Sdružení obcí Rýmařovska

Informace naší farnosti
Ve středu 31. května zemřel Pater Antonín
Kupka. Mezi 25 farností, které během svého
života spravoval, patřila také Malá Morávka.
Byla jeho prvním samostatným kněžským
místem, působil zde v letech 1970 - 1976.
Velkou měrou se zasloužil o opravu farního
kostela, při které pomáhali občané Malé
Morávky i brigádníci z jiných míst. Vynikal
poctivostí a pravdivostí křesťanského života.
V roce 2010 papež Benedikt XVI. ocenil jeho
záslužnou kněžskou službu udělením čestného
titulu Monsignor. Je pohřben na hřbitově
v Luhačovicích.
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V pátek 9. června na akci Noc kostelů
zavítala necelá stovka návštěvníků. V neděli
11. června se konala pouť, na kterou přijel
autobus hostů z naší partnerské polské obce
Walce. Po slavnostní bohoslužbě na farní
zahradě se konalo přátelské setkání a
občerstvení. Odpoledne po požehnání se
konal koncert hudební skupiny Variace
z Rýmařova. Díky mnoha ochotným lidem a
podpoře obecního úřadu a jeho starosty
pana Ondřeje Holuba, se akce vydařila.
V týdnu od 10. do 16. července bude v našich farnostech 15 mladých, kteří pocházejí
z různých míst, ale spojuje je to, že se ve Středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
během dvouletého kurzu animátorů připravují na vedení skupin mládeže. V uvedeném týdnu
budou vykonávat brigády v našich kostelích a také nabídnou zábavný program pro děti a
mládež. Ten se bude konat v Malé Morávce v pátek 14. července od 14:00 do 16:30 hodin na
farní zahradě (bude-li pršet, tak na faře - přezůvky s sebou).
Zájemci se mohou těšit na střelbu z luku, skupinovou chůzi v lyžích, procházku
v megakalhotech pro tři a další zábavné hry. Organizátoři budou rádi, když se přijdete s nimi
pobavit. Občerstvení je zajištěno.
Tentýž den v 17:00 hodin pak kostel ožije „kytarovou mší svatou“ s následnou modlitbou se
zpěvy kytarových písní.
Jménem organizátorů Vás srdečně zve Karel Rechtenberg, farář

Předškoláci se rozloučili se svou školkou
Jedna etapa dětství skončila pro naše
morávecké děti předškolního věku, prožily
v mateřské škole od svých tří let jistě
převážně pěkné chvíle, naučily se mnohému
prospěšnému pro nastávající školu i pro
život. Snad i po letech jim zůstanou pěkné
vzpomínky na svou školku i blízké kamarády.
Po prázdninách usednou do školních lavic,
budou z nich školáci.
Slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky
proběhlo ve vyzdobené herně mateřské školy
ve středu 28. června za účasti všech rodičů
těchto dětí. V úvodu programu ředitelka
školy Iveta Vlčková představila předškoláky,
které čekal obřad „promoce“. Tohoto
rituálu se zúčastnili: Jakub Krejčí, Martin
Konečný, Jonáš Pospíšil, Matěj Neoral,
Tereza Hulejová, Natálie Holubová a
Natálie Valíčková. Děti samostatně zazpívaly
písničku, potom si z klobouku vytáhly otázku,
na kterou i vtipně odpovídaly. Následně
postupně na každé dítě ředitelka školy
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zavěsila šerpu s nápisem „Předškolák 2017“. Po této dekoraci byly děti pokropeny školní
vodou a nasazeny jim absolventské čepice. Pak následovala pro všechny radostná chvíle, když
obdržely vysvědčení s velkou jedničkou, pamětní list, tričko a knížku Honzíkova cesta.
V závěru ředitelka školy popřála dětem mnoho úspěchů a radostí v jejich nové škole. Tím
program loučení s mateřinkou neskončil, ale pokračoval k večeru, jak nás dále informovala
ředitelka školy.

Jak trávily děti v mateřské škole konec školního roku
Poslední červnové středeční odpoledne patřilo nejen
budoucím školákům, pro které jsme připravili slavnostní
rozloučení s mateřskou školou, ale také ostatním dětem,
které přišly v podvečerních hodinách na školní zahradu,
aby si společně se svými rodiči trochu zasoutěžily, opekly
špekáček, pobavily se a zavzpomínaly, co všechno ve
školním roce prožily. Paní učitelky a provozní
zaměstnankyně i s bývalou paní školnicí Alenou Buchtovou
přivítaly ve vyzdobené venkovní učebně všechny účastníky
a zapojily se do soutěže „O barevné knoflíky“. A tak si děti i jejich maminky a tátové
vyzkoušeli své pěvecké, přírodopisné, sportovní i výtvarné
dovednosti a znalosti, za které byli všichni odměněni milým
dárkem a malou sladkostí. Špekáček opékaný na ohýnku
přišel určitě všem vhod. Na odvážné děti čekala
nejhlavnější část celé akce - spaní ve školce a dobrodružná
cesta večerní alejí. Tu zvládly všechny děti na jedničku,
vždyť kdopak by se nočních zvířátek bál? Poté už na děti
čekaly jejich školkovské postýlky, pohádka na dobrou noc.
Snad si tento zážitek budou ještě dlouho pamatovat.
Poděkovat bych chtěla pedagogickým i provozním zaměstnankyním za přípravu a organizaci
této tradiční akce, maminkám za občerstvení a různé dobroty. Děkuji všem rodičům, kteří
svou účastí navázali na dobrou spolupráci mezi naší školou a rodinou.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu
2017 slaví své narozeniny a životní jubilea:
Pavel Hlavinka - 77 let, Anna Kulhavá - 81 let, Růžena Čelanská 92 let.
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„Půlkulatá výročí“
Ing. Zbyněk Balhar - 55 let, Eva Žáková a Eva Vašíčková - 65 let, Eva
Prášilová - 75 let.

„Kulatá výročí“
Štěpán Rončák, Martin Batěk, Romana Böhmová a Rostislav Tománek
- 50 let, MUDr. Norbert Rotter - 60 let, Josef Fanc - 70 let, Artur
Theyer - 80 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a
významná životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných
let v životě.

Rozloučili jsme se
V rodinném kruhu se konalo poslední rozloučení s naší občankou, paní
Valerií Oškerovou, která zemřela 26. května 2017 ve věku 66 let.
Čest její památce.

Vzpomínka
Před 110 lety se 15. července 1907 narodil náš bývalý občan, pan
Václav Myšák. V roce 1948 inicioval založení Horské služby
Jeseníky a byl jejím prvním náčelníkem. Jeseníky miloval a měl zde
spoustu spolupracovníků a přátel, kteří i dnes na něho rádi a s úctou
vzpomínají.

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
Fotbalisté v nedávno skončené sezoně vcelku úspěšní
V polovině června tři družstva oddílu FC Kovárna Malá Morávka
skončila jarní kolo fotbalového ročníku 2016/2017. S celkovými
výsledky a umístěním našich družstev můžeme být spokojeni.
Tým mužů pod vedením trenéra Víta Pavelky posledním výrazným
vítězstvím nad Razovou v poměru 9:0 ve své soutěži III. třídy,
skupina B obsadil pěkné 4. místo. Za předpokladu stálé dobré
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výkonnosti ve všech zápasech, lze doufat v postup do okresního přeboru v příští sezoně.
Družstvo starších žáků pod vedením trenéra Milana Pospíšila, jako nováček okresního
přeboru, i přes věkový rozdíl si nezřídka poradil se svými soupeři. Z počtu 13 celků se umístil
na velmi pěkné páté příčce.
Nelehkou pozici mělo družstvo mladší přípravky (hráči do 12 let), která soupeřila převážně
s městskými týmy, kde je větší výběr hráčů. I přes tento handicap naši benjamínci pod
vedením trenéra Jakuba Krejčího v soutěži okresního přeboru obstáli. Po počátečních
nevyrovnaných výkonech se postupně zlepšovali až dosáhli z deseti družstev na 7. příčku.
Jménem fotbalového oddílu
tělovýchovné jednoty FC
Kovárna děkuji rodičům
našich nejmladších hráčů a
sponzorům
za
úspěšné
zvládnutí uplynulé sezony.
Rovněž děkuji bratrům
Novákovým z DS Srubovka
za poskytnutí techniky na
úpravu hřiště a místnímu
obecnímu úřadu za finanční
podporu a údržbu travnaté
plochy. Před začátkem nové
sezony přeji všem našim
sportovcům i fanouškům
krásné
prázdniny
či
dovolenou. Budeme se těšit
s Vámi všemi v sezoně, která
začíná v měsíci srpnu.

Tabulka - muži

Družstvo starších žáků

Tabulka - starší žáci

Milan Pospíšil
předseda TJ
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V lehkoatletickém trojboji ZŠ Malá Morávka stříbrná
Zápolení žáků sousedních malotřídních škol
v lehkoatletickém trojboji již tradičně
uspořádala na svém školním hřišti ZŠ Malá
Morávka. Letošního již 9. ročníku této
sportovní akce konané 25. června se
zúčastnily čtyři malotřídky. Na startu těchto
závodů stanulo celkem 70 závodníků - žáků
z těchto škol: ZŠ Dolní Moravice (DM) - 16,
ZŠ Malá Morávka (MM) - 13, ZŠ Karlova
Studánka (KS) - 17, ZŠ Rudná pod
Pradědem (RP) - 24.
Závodilo se v disciplínách běh na 50 metrů,
skok do dálky a hod kriketovým míčkem.
Výkony v těchto disciplínách byly hodnoceny příslušným počtem bodů podle lehkoatletických
tabulek. Závody za velmi příznivého počasí měly hladký průběh a velmi dobrou organizační
úroveň.
Výsledky trojboje podle věkových kategorií:
Kategorie dívky 1. a 2. třída
1. Beáta Macková - MM, 2. Nikola Křepelková - DM, 3. Julie Záchová - RP
Kategorie chlapci 1. a 2. třída
1. Jakub Langer - DM, 2. Ivan Holub - DM, 3. Vojtěch Babiš - MM
Kategorie dívky 3. - 5. třída
1. Amálie Vinohradníková - DM, 2. Julie Hulejová - MM, 3. Anna Krybusová - KS
Kategorie chlapci 3. - 5. třída
1. Milan Pospíšil - MM, 2. Adrian
Cejnek - MM, 3. Marian Jakubica KS
Nejlepší závodníci na stupních
vítězů obdrželi medaile a diplomy,
tři nejlepší ZŠ získaly poháry.
Umístění škol podle průměru bodů
na jednoho žáka: 1. Dolní
Moravice (30,8 b.), 2. Malá
Morávka (27,3 b.), 3. Karlova
Studánka (18,6 b.), 4. Rudná pod
Pradědem (12,1 b.).

MÍSTNÍ AKCE
Děti slavily svůj den
Den dětí u nás v Malé Morávce, to je tradiční akce pořádána pro děti, na které slaví
každoročně svůj svátek. Pořadatelé připraví vždy pro děti zajímavý program, ve kterém
soutěživou formou plní různé úkoly a činnosti. Letošní oslava Dne dětí s názvem „Žijeme
v přírodě“ spojená s kácením máje proběhla v obecním parku v sobotu odpoledne 3. června.
Děti se mohly těšit na program, který obsahoval celkem jedenáct stanovišť, na kterých plnily
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různé úkoly zaměřené na poznání života
v přírodě. Z celé škály různých soutěží a
činností většina dětí uplatnila své vědomosti i
dovednosti, mnohému se naučila a poučila,
jako například: jak včelka přenáší pyl,
poznávání přírodnin, co do lesa nepatří,

třídění odpadů, výrobky z ovčí vlny, vývojové
modely hmyzu a další disciplíny. Myslivecké
sdružení Malá Morávka připravilo stanoviště
k významu
a poslání
myslivosti, u
dobrovolných hasičů proudem vody z ruční
stříkačky se trefovalo na cíl. Pokud děti
absolvovaly všechna stanoviště, pak je na
konci čekala zasloužená odměna dobrot a sladkostí. Pořadatelé zásluhou štědrých sponzorů k
radosti dětí rozdali celkem 68 balíčků.
Po skončení soutěží převzali režii závěrečného programu dětského dne naši dobrovolní hasiči.
Nastala očekávaná chvíle kácení máje za velkého zájmu přítomného obecenstva. V obratných
rukou hasičů s tradičními nástroji nejdříve provedli sekerou záseky a potom ruční pilkou
postupně májku nachýlili až klesla k zemi. A to byla příležitost pro přihlášené běžce, aby svou
rychlostí a obratností získali z vršku máje trofej, což byla láhev s lákavou tekutinou.
Z vítězství a získané „kořisti“ se těšila paní Alena Danihelková, učitelka místní ZŠ. Pak se již
postupně zábavný program dětského odpoledne přiblížil k závěrečnému opékání špekáčků za
asistence hasičů.
V průběhu celého odpoledně v doprovodném
programu, který zaplatila obec, měly děti
příležitost projížďky na koních, vydovádět se
ve skákacím hradu nebo podstoupit atraktivní
malování na tvář. A tuto pestrou nabídku děti
také náležitě využily.

Za organizaci a přípravu programu i za
činnost na stanovištích děkujeme obecnímu
úřadu, členkám výboru pro školství a kulturu,
učitelkám a zaměstnancům mateřské a
základní školy, dobrovolným hasičům a
členům místního mysliveckého sdružení.
Rovněž děkujeme hasičům, kteří pro
návštěvníky zajistili občerstvení a panu Janu Mecnerovi, vychovateli ŠD při ZŠ, za produkci
reprodukované hudby. Hlavním sponzorem Dne dětí byla Obec Malá Morávka, ale
poděkování náleží také těmto dárcům: pan Pavel Soviar - Slatinice, pan Michal Šustek - Nové
Lubice a z Malé Morávky paní Miroslava Tomancová - potraviny TOMI a pánové Tomáš
Bernátek, Petr Houser - TC Praděd a Martin Šišma - restaurace U Kovárny. Letošní zdařilé
akci přálo velmi pěkné počasí. A tak všichni, děti a pořadatelé, mohli být spokojeni.
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Noc kostelů
V pátek 9. června byl místní kostel
Nejsvětější Trojice v rámci akce „Noc
kostelů“ otevřen veřejnosti do jindy jeho
nepřístupných míst. Zájemci měli v úvodu
programu možnost pohovořit s knězem Mgr.
Karlem Rechtenbergem, dále prohlédnout si
varhany, věž kostela, historický zvon a
obdivuhodnou trámovou klenbu. Mohli se
také podívat do sakristie, kde se kněz
připravuje na mši a zhlédnout bohoslužebná
roucha a liturgické předměty. Vystavena byla
vzácná kronika farnosti s letopočtem 1899 a
o rok později prvním zápisem. Zájemci měli příležitost si zapálit svíčku, napsat na papír přání
pro své nejdražší či nejvzácnější osobnosti, prohlédnout si pěknou výstavku dětských
dřevořezeb „Andělé pro lepší svět“ i jiných artefaktů, kterou před kostelem instalovala slečna
Helena Vaculíková.
Nosným programem této akce byla velmi
zajímavá přednáška historika Mgr. Igora
Hornišera. Ve svém odborném výkladu a
promítání snímků posluchače blíže seznámil
s historií bývalého luteránského kostelíka
z roku 1614, současného kostela, kapličky a
bývalých sakrálních staveb, které v obci po
roce 1945 postupně zanikly. Zajímavé byly
informace a snímky hospodářských i jiných
objektů a zdejších dochovaných chalup,
které z etnografického hlediska spadají do
kategorie sudetoněmeckého jesenického
typu. Kdo přišel a pozorně naslouchal, jistě nelitoval, že získal zajímavé informace z historie
naší obce.
Využili jsme příležitosti, abychom zalistovali
na stránkách vystavené farní kroniky a
získali některé následující informace. Stavba
kostela začala v roce 1790 a byla dokončena
a vysvěcena 22. října 1793. Věž je vysoká 25
metrů a historický zvon váží půl tuny. (Pozn.:
zvon je původní z kostelíka s letopočtem 1614
a za 2. světové války byl ušetřen deportace
pro zbrojařský průmysl). Původní varhany od
Josefa Staudingera z Andělské Hory byly
nahrazeny v roce 1915 nástrojem Riegrovy
firmy z Krnova a slouží svému účelu dodnes.
Získali jsme rovněž přehled kněží, kteří
v poslední době působili ve zdejší farnosti. Nejdéle přes 40 let zde působil farář František
Šimek, a to již před 1. světovou válkou až do roku 1952. Pak následovali: Stanislav Kabeláč
(1952-1960), Václav Pospíšil (1960-1970), Antonín Kupka (1970-1976), Otakar Šváček
(1976-1993), Tadeáš Chovanec (1993-1997), Pavel Kuchař (1997-2000), Roman Dlouhý
(2000-2008), Marek Žukowski (2008-2016), Karel Rechtenberg (2016 až dodnes).
Děkujeme naší farnosti za uspořádání této ojedinělé akce. Byl to malý svátek před poutní mší
svatou v neděli 11. června nejen pro věřící, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, ale i pro
ty, kteří jen přišli si prohlédnout prostory kostela či zažít atmosféru ticha a pokory.
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Školákům začaly prázdniny
Skončil opět jeden školní rok, žákům i učitelům zůstávají na něj vzpomínky, na smutnější
chvíle se zapomíná, radostnější přežívají. Uzavřely se poslední stránky školního roku,
vysvědčení bylo rozdáno a nastaly toužebně očekávané prázdniny. Tak si je žáci, studenti i
učitelé pěkně užijte!
Život mnohdy přináší úsměvné legrační výroky, kterých není ušetřena ani škola. Posuďte
školní humor, který jiskří, dráždí, provokuje, ale nikomu neubližuje, jako jsou pro zasmání
následující školní perličky.
Učitelé sdělili a poučovali:
* Oznamují vám, vážení rodiče, že mě z vašeho syna pravděpodobně brzy raní mrtvice. Pokud
se to stane, nepřeji si, aby mně šel na pohřeb.
* Milí žáci, svědomitou prací a pilným učením se máte zocelit a ne ztvrdnout jako sochy!
* Jirko Papoušku, kdybych byla kouzelnicí, tak bych tě proměnila v ptáka a otevřela okno.
* Tak chlapci, na chvíli odcházím. Buďte tady chvilku potichu a něco si zazpívejte.
* Milý žáku Františku, tvá kanoe vědomostí je velmi chatrná a brzy začne nabírat vodu.
* Drahá Věruško, při zpěvu nezvedej oči k nebesům. Odtud pokyny nedostaneš.
Z pera žáků poškoláků:
* Brambory obsahují škrob a jiné škodlivé lihoviny.
* Kráva mužského pohlaví je vůl. Volů ubývá, ale budou vždycky.
* Naše maminka ráno hází kohoutovi zrní a vesele kokrhá.
* Užitečné včely dávají člověku med, mateří kašičku, vosk a žihadla.
* Zajíci se polekali, protože uslyšeli štěkot psů a myslivců.
* Zážitky z výletu ve slohové práci: Z dálky jsme viděli hrad a z lesa se ozývalo hluboké ticho.

Pobyt dětí v polské Kobylnici o letních prázdninách 2017 - ZRUŠENO

V letošním roce měl opět proběhnout pobyt dětí z Malé Morávky v Polsku, konkrétně v naší
partnerské obci Kobylnica. Mělo se jednat o již tradiční projekt "Multi-Culty divadelní
festival 2017". Polská strana však na konání této akce neobdržela předpokládané dotační
prostředky a z tohoto důvodu je celá akce zrušena.
Zpravodaj vychází 7.7.2017. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 26.8.2017.

