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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 19. března 2018 ve víceúčelové
tělocvičně u základní školy obecní zastupitelstvo podle schváleného
programu vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a dále projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná
opatření a usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:













Podpis souhlasného prohlášení uzavřeného dle § 66 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí ve znění pozdějších předpisů. Souhlasné prohlášení je uzavřeno za účelem
opravy výměr pozemků pod chodníkem, které Moravskoslezský kraj daroval obci Malá
Morávka,
Prodej části pozemku parcelní číslo 163/1 v k.ú. Malá Morávka o výměře 436 m2.
Kupující: Petr Haničák, Malá Morávka 65. Cena pozemku je stanovena na 300,-- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Přijetí dotace v rámci projektu Cross-border ski, spolufinancovaného z Mezinárodního
Víšegradského Fondu ve výši 2 130 EURO. Dotace bude použita k úhradě nákladů
lyžařského závodu „Mezinárodní mistrovství Malé Morávky pro rok 2018“, který se konal
dne 24.3.2018 ve Ski areálu Myšák.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-80211794/V12“, která řeší umístění nadzemního kabelového
vedení NV o délce 17 metrů na pozemcích obce včetně nového podpěrného bodu (objekt
v horní části obce). Úhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve prospěch obce
na částku 2 000,-- Kč + DPH.
Přijetí dotace z Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Výměna střešní krytiny Schindlerova stodola - Malá Morávka“. Celkové náklady projektu činí 965 796,-- Kč, na
které bude poskytnuta dotace ve výši 676 057,-- Kč. Starosta obce byl pověřen k provedení
rozpočtového opatření k profinancování projektu z rozpočtu obce, včetně úhrady finanční
spoluúčasti obce na projektu.
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“, na
projekt obce Malá Morávka s názvem
„Rekonstrukce elektroinstalace v budově
ZŠ Malá Morávka“. Celkové náklady
projektu činí 374 400,-- Kč, na které
bude poskytnuta dotace ve výši
164 700,-- Kč. Starosta obce byl pověřen
k provedení
rozpočtového
opatření
k profinancování projektu z rozpočtu
obce, včetně úhrady finanční spoluúčasti
obce na projektu.
Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



Rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska na rok 2018.
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INFORMACE
Lyžování je pro děti radost
I letošní zimní sezónu navštěvovalo třináct
dětí lyžařskou školu při mateřské škole Malá
Morávka, aby si zdokonalily své zkušenosti
získané z předešlých sezón, některé však
ochutnaly tento sport poprvé. Podle
schopností byly děti rozděleny do dvou
skupin. Pokročilí lyžaři trénovali ve Ski
areálu Myšák, méně zdatní a začátečníci
v lyžařské škole Ski areálu Kazmarka. Celou
lyžařskou školu zaštítilo ve spolupráci s naší
mateřskou školou Tréninkové centrum (TC)
Praděd pod vedením pana trenéra Petra
Housera. Na výcviku dětí se podíleli nejen
učitelky MŠ, ale také instruktoři Dominik,
Petra, Radek a i pan Petr Houser. Za jejich
ochotu, vstřícnost a trpělivost děkuji všem
uvedeným jménem rodičů i dětí naší školy.
Děkuji také panu Jaroslavu Lexovi (TC
Praděd) a Jaroslavu Lukešovi (Ski Myšák)
za bezplatnou dopravu dětí na tréninkové
hodiny a za poskytnutí zázemí a lyžařských
vleků. Lyžařskou školu jsme 21. března
ukončili tradičním závodem v obřím
slalomu, který byl pro mladší děti prvním
sportovním závodem v životě. V samotném
závodu byly děti rozděleny do dvou kategorií
- začínající a pokročilí. Netrpěliví naši
závodníci, vytýčená trať na svahu Myšák,
časomíra, instruktoři Dominik s Petrou,
rodiče, prarodiče, známí a kolemjdoucí - to
byla atmosféra jako na opravdovém
mistrovství. A k tomu krásně svítilo sluníčko
a sjezdovka byla jen naše. Vše dopadlo na
jedničku, bez pádů a úrazů, všichni závod
dokončili v pohodě i s úsměvem.
V kategorii pokročilých zvítězil Adámek Danihelka, druhé místo obsadila Leonka Macková,
na třetí stupínek se postavil Hyneček Babiš
a nepopulární čtvrté místo obsadila Anička
Mendrok. V kategorii začínajících zvítězil
Martínek Charous, druhý byl Patrik Romof,
třetí jeho sestra Sárinka, čtvrtý pak
nejmladší závodník Ondrášek Lukeš a páté
místo obsadili tři závodníci Adámek Odložil,
Domča Děrda a Tomík Skokan. Všechny děti
obdržely medaili, diplom, čepici, perníkovou
myšku a drobné dárky, a to nejen za své
výkony v závodě, ale za účast v lyžařské
škole, ve které to neměli zejména začínající
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vždy jednoduché.
Poděkovat bychom chtěli také paní Kateřině
Mendrok za sponzorský dar (sportovní
čepice pro děti), ze Ski areálu Myšák paní
Ivaně Lukešové v úloze „myšky“ za zpestření
programu závodu, paní Lence Cejnkové za
pomoc s dětmi při převlékání a všem
rodičům a učitelkám MŠ, kteří děti v tomto
krásném sportu podporují.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Malá Morávka - pro školní rok 2018/2019 se
koná ve čtvrtek 10. května 2018 v kanceláři ředitelky školy od 10:00 do
11:00 hodin. Jiný termín zápisu je možný po dohodě. U zápisu je nutné
předložit rodný list dítěte. Rodiče si mohou s dětmi prohlédnout prostory
školy, seznámit se s aktivitami, různými činnostmi a zaměřením Školního
vzdělávacího systému, které mateřská škola nabízí.
Již od loňského školního roku došlo k významné povinnosti rodičů, jejichž
děti dosáhly v příslušném roce věku 5 let. Podle novely školského zákona je pro tyto děti
(budoucí žáky 1. třídy základní školy) docházka do mateřské školy povinná.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Základní škola podporuje sportovní aktivity
Činnost Základní školy Malá Morávka je dlouhodobě zaměřena na výchovu ke zdravému
životnímu stylu. Po celou dobu pěti let školní docházky se žáci v podzimním období věnují
plavání, v zimním období oblíbenému sjezdovému lyžování, což také dokazují velmi dobrými
výsledky v různých závodech. Ve sjezdovém lyžování školu každoročně podporuje Ski areál
Kopřivná. Této pomoci si vážíme a děkujeme za ni. Lyžařský výcvik vede paní učitelka Mgr.
Alena Danihelková, která je zkušenou trenérkou. Její práce i instruktorů se odráží ve velmi
dobrých výsledcích našich žáků. Žáci tak způsobují radost nejen pedagogům, ale i svým
rodičům a dobré jméno dělají také naší obci. Za tuto činnost si zaslouží naše poděkování.
V průběhu zimní sezóny se škola zúčastnila několika soutěží. Olympijskou atmosféru si žáci
užili na lyžařských závodech v rámci
Olympijského festivalu. Pěkných výsledků
dosáhli také na III. ZOH žáků základních škol
na Annabergu.
Vrcholem
sezóny
bylo
„Mistrovství
malotřídních škol“ v obřím slalomu, které
tradičně pořádá naše škola ve spolupráci se Ski
areálem Kopřivná a TC Praděd. Letos přijeli
lyžaři ze dvou sousedních malotřídek,
z Karlovy Studánky a z Rudné pod Pradědem.
Nejlepší čas dosažený ze dvou kol závodu
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obřího slalomu byl rozhodující pro určení pořadí
závodníka, kterých startovalo celkem 36. Vítězný
pohár vybojovala ZŠ Malá Morávka. Děkujeme
Ski areálu Kopřivná za dlouholetou podporu
v naší činnosti a těšíme se na další spolupráci.
Děkujeme rovněž TC Praděd za dlouhodobou
spolupráci, za pomoc s dopravou a při pořádání
soutěží.
Pozn.: Výsledky závodu jsou uvedeny ve
sportovní rubrice.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy

Vítaná pomoc fotbalovému oddílu FC Kovárna
Fotbalová sezona ročníku 2017/2018 začala jarním kolem.
Mužstva všech věkových kategorií, bez malých změn zahájila
své zápasy ve stejném složení z podzimu. Zimní příprava, která
proběhla v tělocvičně základní školy, byla úspěšná. Po celou
dobu se této přípravy účastnila družstva starších žáků a starší
přípravky. Za umožnění této přípravy děkujeme Obci Malá
Morávka a manželům Kateřině a Gerhardu Mendrovým, ml., a
to za sponzorský dar ve výši 10 000,-- Kč.
V měsíci dubnu jsme začali s úpravou fotbalového hřiště za pomoci zemědělské techniky,
kterou nám zařídil Patrik Urbaník, kterému za tuto službu moc děkujeme. Dále bychom chtěli
poděkovat Hobbymarketu atexkom Bruntál, s.r.o, v zastoupení jeho ředitele Martina Wiltsche,
za poskytnutí osiva a hnojiva pro nový trávník hřiště.
Jménem svým bych chtěl popřát všem členům naší tělovýchovné jednoty úspěšnou jarní
fotbalovou sezonu.
Milan Pospíšil
předseda TJ

Policejní zápisník
Příslušníci Policie ČR v nedávné době šetřili:
* Mezi obcí Dolní Moravice a Malá Morávka došlo ke střetu lesní zvěře s vozidlem Opel.
Způsobená škoda činí 60 tisíc korun. Srna na místě uhynula.
* Rýmařovští policisté prověřují vloupání do rodinného domu v Karlově pod Pradědem.
Prozatím neznámý pachatel vnikl násilím do domu, kde odcizil kabelku. V ní se nacházely
osobní věci majitelky, doklady, platební karta, peněženka s hotovostí 3 200 korun. Způsobená
škoda činí 14 850 korun.
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Společenská rubrika
Setkání jubilantů

Naše obec nezapomíná na své starší občany. Tento postoj k této generaci svých občanů
vyjadřuje na každoročním setkání, na které zve všechny seniory obce. To letošní se bude konat
19. října.
Obec také v roce tradičně organizuje setkání občanů, kteří v určitém období slaví svá
významná životní výročí. Takové poslední setkání těchto občanů se konalo 18. dubna
v restauraci Kopřivná. Pozváni byli občané, kteří nedávno slavili 70, 75, 80 a 85 let svého
života. A jak už to v tomto věku někdy bývá, někteří oslavenci z důvodů zdravotních i jiných na
setkání nepřišli. Blahopřání a dárek
převzali od starosty obce Ondřeje
Holuba a předsedkyně výboru pro
školství a kulturu Ivety Vlčkové
přítomní paní a pánové Emma
Marková, Marie Fancová, Miroslav
Kučera a Zdeněk Korytář. Po společné
večeři a dalším občerstvení účastníci
této
akce
v příjemné
atmosféře
besedovali, vzpomínali a probírala se
různá témata. V závěru této milé
slavnosti jubilanti svou sounáležitost
k obci potvrdili svými podpisy do
pamětní knihy.

Den matek
Tento svátek, který letos připadá na neděli 13. května, je
příležitostí,aby děti své mamince nejen blahopřáli s dárkem, ale
také poděkovali za všechnu péči, starosti a lásku.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2018 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Jan Horák a Dan Pawlín - 71 let, Jaroslav Káňa - 72 let, Koloman Lašák - 73 let, Františka
Fialová - 74 let, Jan Macháček - 77 let, Jarmila Pánková - 78 let, Ingeborg Partschová 82 let, Elisabeta Bršťáková - 83 let, Cyril Fiala - 88 let.

„Půlkulatá výročí“

JUDr. Miluše Kulhavá - 55 let, Václav Buchta a Antonín Novák 65 let, Jaromír Klus, Marie Houdková a Marie Heiderová - 75 let,
Bohumil Myška - 95 let.

„Kulatá výročí“
Marek Hájek - 50 let, Dana Hýbnerová a František Fojtík - 60 let,
Anna Králová - 80 let.

MORÁVECKÝ

STRANA 7

ZPRAVODAJ

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.

Vzpomínka
Dne 6. května 2018 uplynulo 30 let co zemřel náš otec a manžel, pan
František Mikulenka, bývalý polesný v Malé Morávce.
Za tichou vzpomínku s námi děkují manželka a dcery s rodinami.

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.

KRONIKA zašlých časů
Výročí obce v roce 2018
V životě společnosti a jejich obyvatel přicházejí různé oslavy, výročí a události, ať již
radostné nebo smutné. V letošním roce si 28. října Česká republika připomene významné 100.
výročí vzniku Československa. Toto nové státní uspořádání našich zemí také mělo vliv na
příchod českých občanů do Malé Morávky po roce 1918. V naší obci stojí za zmínku si v roce
2018 připomenout kulatá výročí významných událostí, které ve své době i v dalších letech byly
pro občany Malé Morávky prospěšné, výjimečně i poučné. Těmto výročím a událostem
v životě naší obce věnujeme následující řádky.

70. výročí vzniku Horské služby Jeseníky
Horská služba Jeseníky si za několik dní připomene sedmdesát let své existence. Zakladatelem
Horské záchranné služby Jeseníky (původní název) byl Václav Myšák, který po roce 1945 byl
správcem turistické chaty Barborka. Tam spolu s několika nadšenci
a přátel hor inicioval 21. května 1948 na této chatě založení a
registraci Horské záchranné služby Jeseníky, později název
Horská služba Jeseníky. Jejími prvními členy byli zejména lesáci,
chataři a později zájemci z řad lyžařů i dokonce lékařů a jiných
profesí. Z počátku preventivní a záchranářská činnost byla
organizována v nejvíce navštěvovaných oblastech v okolí Pradědu,
Karlova a Červenohorského sedla. S velkým nadšením i početným
zapojením našich občanů tak začala historie této úspěšné
organizace. O rok později byl Karlov prvním okrskem horské služby.
Stalo se tak na společném jednání a ustanovení 4. prosince 1949. Při
této příležitosti je nutné vzpomenout na zakladatele a prvního oblastního náčelníka Horské
služby Jeseníky Václava Myšáka (1907 - 1980), který od roku 1952 žil se svou manželkou
v Karlově a poslední léta svého života v Bruntále.

Radostné a pohnuté události, od kterých uplynulo 80 let
Historie české menšinové školy v Malé Morávce (dnešní mateřská škola) se datuje od roku
1933. Z počátku se vyučovalo v soukromém domě. Snahy o postavení vlastního objektu české
školy se podařilo prosadit až za několik let. Za podpory Národní jednoty v Olomouci a
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aktivních odboček tohoto spolku v obcích Karlově a Malé Morávce byla stavba zahájena na
jaře roku 1937, téhož roku dokončena nákladem 300 tisíc korun, ale slavnostní kolaudace
proběhla až 5. června 1938. Na slavnost
přijely tisíce českých hraničářů, také zvláštní
vlak návštěvníků z Olomoucka a Přerovska, i
autobusy s krojovanými moravskými Slováky
s kapelou.
Na
manifestaci
promluvili
významní čestní hosté, mezi nimi okresní
hejtman Brothanek. Ze slavnosti byly
odeslány telegramy prezidentu republiky
Edvardu Benešovi, předsedovi vlády Hodžovi,
ministru školství a rovněž básníku Petru
Bezručovi. K jeho poctě právě byla na jaře
1938 na zahradě školy zasazena památná
lípa. Na podzim tohoto roku pohnuté politické události a revanšistické nálady již nedovolily
zahájit školní výuku. Po roce 1945 budova ke svému školnímu účelu sloužila necelý rok a pak
se natrvalo stala mateřskou školou pro děti předškolního věku.
Méně radostná událost se v obci odehrála v podzimních měsících roku 1938. Mnichovská
dohoda z 29. září 1938 znamenala pro Československo odtržení od něj pohraničí a tím
připojení Malé Morávky i politického okresu Bruntál k Velkoněmecké říši. Původně 5. října
plánovaná nová hranice jižně od Malé Morávky přes další obce až k Úvalnu se však
následující den posunula mezi Šternberk a Olomouc. O den později, ráno 7. října 1938,
zástupci československých úřadů a vojska předali celý politický okres Bruntál pod správu
velitele říšské německé vojenské posádky. Tento akt předání pohraničí nezvykle bez protokolů
proběhl v Malé Morávce u pomníku obětí první světové války. Češi pak při odjezdu z místní
pošty odeslali několik pohlednic, které byly oraženy posledním poštovním razítkem
československé pošty.

110. výročí budovy základní školy
Na počátku 20. století v obci existovaly dvě školy - horní a dolní, které navštěvovalo až tři sta
žáků. Prostory ani jedné z budov však nevyhovovaly novým nárokům na vyučování. Od roku
1902 obecní zastupitelstvo jednalo o postavení centrální budovy školy uprostřed vesnice.
Jednalo se čtyři roky, protože někteří radní chtěli zachovat školy v obou částech obce. Na
popud okresní školní rady z 19. července 1906 radní rozhodli vypsat konkurz. Ze tří návrhů
byla 28. října 1906 vybrána nabídka rýmařovského stavitele Schuberta. Stavba byla zahájena
1. dubna 1907 a následujícího roku 1. září
kolaudována. Měla čtyři učebny a byt pro
ředitele. Slavnostní vysvěcení nové školy se
uskutečnilo za účasti celé vesnice. Čestnými
hosty byli okresní hejtman Franz Seibert,
okresní školní inspektor, radní sousedních
obcí a mnozí učitelé z okolních vsí.
V odpoledních hodinách se vydal početný
průvod ke kostelu, kde farář Jaroslav
Kašpárek požehnal nové škole. Poté prošel
průvod ke škole, kde starosta obce Michalke
předal klíč od budovy vrchnímu učiteli Nitschovi a pověřil ho, aby školu nadále spravoval.
Následně místní kapela zahrála státní hymnu a přítomní se odebrali k prohlídce budovy.
Škola nesla název „Jubilejní lidová škola císaře Františka Josefa“, jako připomenutí výročí
60 let vlády tohoto císaře. Do užívání byla škola předána 15. září 1908. Celkové náklady na
její vybudování představovaly 169 284 korun a 70 haléřů. Od této významné události v obci
letos uplynulo 110 let.
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Hasiči tu jsou 120 let
Bližší informace v písemné podobě o založení Sboru dobrovolných hasičů Malá Morávka
nejsou dostupné. Jediným dokumentem
potvrzující rok založení sboru v obci je
památná fotografie místních hasičů, na
které je uvedeno 25. výročí a datum
15.7.1923. Z těchto údajů je zřejmé, že
sbor vznikl v roce 1898 a letos od jeho
založení uplynulo 120 let. Po 2.
světové válce jeden z prvních Čechů se
do Malé Morávky přistěhoval Josef
Mlčoch, který zde v roce 1947 založil
sbor dobrovolných hasičů, který
vytrval ve své činnosti do současné
doby.

Výjimečné oslavy před deseti lety
Téměř tři dny probíhaly v Malé Morávce oslavy výročí škol a hasičů. Obec ve spolupráci se
školami a hasiči jim věnovala mimořádnou pozornost a svědomitou přípravu. K důstojným
oslavám také přispěly obě pěkně vyzdobené školy, srdečné přivítání i pohoštění návštěvníků.
Na oslavy přijelo 17 učitelek a učitelů, kteří v minulosti působili na základní škole, z nich
někteří před padesáti lety.
V mateřské škole se sešlo 13
bývalých učitelek a pěstounek.
Tito pedagogové jako upomínku a
ocenění za svou práci v místních
školách od starosty obce převzali
pamětní plaketu a dárek. Na
oslavy přijeli i někteří bývalí
občané a žáci našich škol. Tato
vzájemná setkání se vzpomínkami
na svou školu, učitele a spolužáky
byla velmi srdečná a přátelská.
Oslavy začaly v pátek 19. září
2008 večerní diskotékou pro
mladé. Následující sobota nabídla
velmi zajímavý a pestrý program.
V dopoledních
hodinách
si
návštěvníci prohlédli prostory a
vybavení budov mateřské a
základní školy, zhlédli pěkná
kulturní
vystoupení
dětí
i
divadelní
představení
žáků
základní školy. V té době také
probíhala v Schindlerově stodole
za velké účasti vernisáž výstavy
„Stará
škola“,
kterou
se
prezentovalo Soukromé muzeum
Kapličkový vrch. Vedle dobových
školních
dokumentů
byl k

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 10

dispozici nově vydaný almanach o historii školství v Malé Morávce nebo možnost si přečíst
sedmdesát let staré noviny informující o otevření české menšinové školy. Po odpoledním
koncertu Pěveckého sboru města Vrbna pod Pradědem, který se konal v téměř zaplněném
kostele, další program oslav probíhal v areálu fotbalového hřiště. Byla to pěkná a zajímavá
vystoupení tanečního souboru Stonožka z Bruntálu, skupiny orientálního tance, vystoupení
světového rekordmana v žonglování s míčem a různými předměty, mistrovské ovládání
Ladislava Šína honáckým bičem a silácké výkony držitele mnoha světových rekordů
přezdívaného Železný Zekon. Pak následovala série vystoupení tří hudebních kapel, které
vyhrávaly k poslechu a tanci do pozdních večerních hodin. Nedělnímu programu předcházela
ranní bohoslužba a následně dobrovolní morávečtí hasiči slavili své výročí na hřišti. Ve
spolupráci s profesionálními hasiči z Bruntálu a Rýmařova předvedli zajímavé ukázky
likvidace požáru, a prohlídku moderní hasičské techniky. Atrakcí byla vysokozdvižná plošina,
která děti i dospělé zvedala do výšky patnácti metrů. Závěr celé třídenní slavnosti patřil
lidové veselici za účinkování krojované dechovky Podolánky. A pak si pořadatelé, kterých
bylo nemálo, hluboce oddechli a radostně prohlásili: „Máme to za sebou a jsme spokojeni!“

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalové jaro odstartovalo
Po zimní přestávce se v dubnu roztočil kolotoč mistrovských fotbalových soutěží, do kterých
se postupně zapojila všechna tři družstva oddílu FC Kovárna Malá Morávka. Lze si jen přát,
aby v jarní části soutěžního ročníku 2017/2018 družstva pokračovala v dobrých podzimních
výkonech.
Do prvních zápasových bojů družstvo mužů hrající III. třídu, skupinu B odstartovalo ze
3. místa. Soupiska hráčů nedoznala žádných podstatných změn, nadále u družstva působí
trenér Vít Pavelka. Úvodní zápas jarního kola s týmem Zátoru se pro nezpůsobilý terén
domácího hřiště nehrál a bude odehrán v náhradním termínu. Prvním startem bylo utkání
v Moravskoslezském Kočově. Náš tým získal první body za vítězství 4:2. Další zápas na
domácím hřišti fanoušky nepotěšil a s lepším mužstvem z Lomnice jsme utkání prohráli
v poměru 1:4. Ve třetím utkání družstvo napravilo špatnou reputaci z posledního zápasu a ve
Dvorcích vyhrálo 4:1.
Celek starších žáků se svým trenérem Milanem Pospíšilem podává v okresním přeboru vcelku
dobré výkony a bude nadále
usilovat o přední příčky v této
soutěži. První jarní zápas se
pro nezpůsobilé domácí hřiště
odehrál v Horním Městě.
Našemu družstvu se nedařilo
a podlehlo svému soupeři 1:3.
Další utkání však již byla
vítězná. Na hřišti Třemešné
zvítězili 1:0 a v domácím
prostředí si poradili se svým
soupeřem z Horního Benešova
a zvítězili vysoko 6:0.
Žákovské družstvo pokračovalo ve vítězné vlně a v Holčovicích svého soupeře zdolalo
vysokým vítězstvím v poměru 11:1.
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Nejmladší fotbalisté oddílu do 12 let - starší přípravka, jako nováček okresního přeboru, má
se svým trenérem Jakubem
Krejčím nesnadnou úlohu
vyrovnat se svým výkonem
celkům z měst, kde jsou
příznivé podmínky pro výběr
hráčů. Přesto hráčům tohoto
celku nelze upřít snahu a
zapálení pro hru. To však
zatím nestačí na zdatné
soupeře, se kterými dvě utkání
prohráli
se Slavojem
Olympia Bruntál „C“ 1:6 a
s FK Krnov 3:7. V dalším
utkání s favoritem Juventus Bruntál „A“ si přípravka z jeho hřiště odvezla debakl 27:2.
Děkujeme trenérům i ostatním činovníkům fotbalového oddílu FC Kovárna za jejich nezištnou
a obětavou činnost, zejména za záslužnou práci s naší nejmladší generací a hráčům za
reprezentaci nejen tělovýchovné jednoty, ale i obce. V další činnosti mnoho úspěchů!
Výsledky zápasů jsou k 28.4.2018.

Pozvánka na zbývající fotbalová utkání jarního kola
DOMA
III. třída, sk. B - muži

Okr. přebor - st. žáci

5.5. - 16:30 – Ryžoviště
19.5. - 17:00 - Razová
9.6. - 17:00 - Leskovec

5.5. - 14:00 - Karlovice
19.5. - 14:30 - Bohušov

Okr. přebor - st. přípravka
19.5. - 10:00 - Jiskra Rýmařov

VENKU
12.5. - 16:30 - Milotice n.Op. 12.5. - 14:00 - Osoblaha
12.5. - 10:00 - Břidličná
26.5. - 17:00 - Horní Město 26.5. - 14:30 - Sl. Rudoltice 26.5. - 10:00 - Vrbno pod Pr.
2.6. - 17:00 - Dětřichov
2.6. - 14:30 - Chomýž
31.5. - 16:00 - S.O. Bruntál „A“

Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu
Výsledky závodu
Kategorie: 1. - 3. ročník - dívky
1. Macková Beáta, 2. Soviarová Sabina, 3. Urdová Alena
- všechny M. Morávka
Další umístění ZŠ M.M.: 6. Holubová Natálie, 7. Hulejová
Tereza
Kategorie: 1. - 3. ročník - chlapci
1. Babiš Vojtěch, 2. Danihelka Daniel, 3. Soviar Pavel (žák 1. roč.)
- všichni M. Morávka
Další umístění ZŠ M.M.: 5. Onderka Vojtěch, 8. Pospíšil Jonáš, 13. Krejčí Jakub - oba 1. roč.
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Kategorie: 4. a 5. ročník - dívky
1. Putnerová Kateřina, 2. Čudovská Nikola - obě K. Studánka, 3. Motúzová Veronika - M.M.
Kategorie: 4. a 5. ročník - chlapci
1. Cejnek Adrian, 2. Jahoda Matyáš - oba M.M., 3. Vrabec Jiří - K. Studánka
Další umístění ZŠ M.M.: 4. Macek Milan, 5. Veselý Adam

Soutěž škol ve florbalu
Již druhým rokem se žáci ZŠ Malá Morávka pod
vedením trenérů Ing. Michala Danihelky a Mgr.
Aleny Danihelkové zúčastňují soutěže „Florbalová
liga žáků 1. stupně základních škol okresu
Bruntál“. Do této soutěže je zapojeno celkem šest
těchto škol: ZŠ Břidličná, ZŠ Malá Morávka
(jediná malotřídní škola) a z Bruntálu ZŠ
Jesenická, ZŠ Okružní, ZŠ Cihelní a ZŠ Petrin.
Máme již odehrána tři kola a jsme na 5. místě.
Žáci naší školy se každým odehraným kolem ligy
zlepšují. Sice nevyhrávají všechny zápasy,
ale prohrávají s malými gólovými ztrátami.
Tým žáků naší školy je složen ze všech
ročníků a tak šanci hrát turnaj mají i ti
nejmladší. Týmy z velkých škol do turnaje
nasazují převážně žáky 4. a 5. ročníků. O to
jsou výsledky našich žáků cennější. A hrají
s velkým zápalem a nasazením!
Školu reprezentují: Jakub Krejčí, Jonáš
Pospíšil - 1. ročník, Daniel Danihelka,
Vojtěch Onderka, Vojtěch Babiš - 3. ročník,
Matyáš Jahoda, Martin Macek - 4. ročník,
Petr Bulava, Adrian Cejnek - 5. ročník.
Mgr. Alena Danihelková
učitelka základní školy

Mezinárodní mistrovství Malé Morávky
Mezinárodní lyžařské závody ve slalomu byly významnou
sportovní akcí, která se konala 24. března 2018 ve Ski areálu
Myšák v Karlově pod Pradědem. Akce byla pořádána v rámci
projektu CROSS - BORDER SKI, podpořená Mezinárodním
Višegradským fondem.
Závodu se zúčastnilo celkem 58 závodníků z České republiky a
Polska.
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Výsledky jednotlivých kategorií

Ženy, celkem 7 závodnic
1. Alena Danihelková
2. Ivana Lukešová
3. Marcela Kusynová

Muži, celkem 16 závodníků
1. Tomáš Cejnek
2. Tomáš Bilík
3. Vilém Kupka

Holky 15-18
1. Paulina Gricner (PL)
2. Julia Konieczny (PL)

Kluci 15-18, celkem 5 závodníků
1. Jan Pánek
2. Josef Čapka
3. Matyáš Pernecký

Holky 11-14, celkem 4 závodnice
1. Marie Kučerová
2. Tereza Křenková
3. Wanesa Klimek (PL)

Kluci 11-14, celkem 8 závodníků
1. Antonín Kučera
2. Michael Dendis
3. Adrian Cejnek

Holky 7-10, celkem 5 závodnic
1. Alena Urdová
2. Sabina Soviarová
3. Adriana Maturová

Kluci 7-10, celkem 5 závodníků
1. Rudolf Marek
2. Matyáš Jahoda
3. Martin Macek

Holky 0-6, celkem 4 závodníce
1. Leona Macková
2. Barbora Lukešová
3. Natálie Holubová

Kluci 0-6
1. Antonín Rosák
2. Ondřej Lukeš

MÍSTNÍ AKCE
Vítání jara s velikonoční pomlázkou
Tradice vítání příchodu jara jako symbolu
nového života, jsou staré snad jako lidstvo
samo. Zvyky a obřady s tím spojené byly již
v pohanských dobách plné různých oslav se
zaměřením
zajistit
plodnost
polí,
hospodářských zvířat i těch, kteří se těchto
ceremonií zúčastnili. Tyto obyčeje však ve
svém obsahu znamenaly zánik zimy a návrat

jara. S tím byl také spojován zvyk vynášení a
zničení
Smrtky
či
Morany,
která
představovala zimu, nemoci, smrt a všechno,
co by mohlo člověku škodit. Proto podle
tradice, která se dodržuje i v naší obci, je
Morana utopena v řece. Svědčí o tom
každoroční akce, která se v naší obci traduje
přes dvacet let.
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Letošní slavnost vítání jara se konala tři dny
před velikonočními svátky 28. března na
zahradě mateřské školy. Účastníci, zejména
rodiče dětí, nadšeně aplaudovali kulturnímu
vystoupení dětí mateřské školy, ve kterém
zazněly písničky a říkanky tématicky
zaměřené k této události, jako např.: „Přišlo
jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima
mezi náma a teď už je za horama.“ Do
programu se líbeznými melodiemi také
zapojila skupinka žáků základní školy. Tomu
všemu „přihlížela“ vystrojená figurína Morany, kterou čekal smutný osud. Následně početný
průvod dětí a jejich rodičů zamířil na most k řece. Tam se úlohy loučení se zimou ujal
starosta obce Ondřej Holub. Za velkého zájmu účastníků této akce ji zapálil a hořící torzo
Morany vhodil do řeky Moravice. Jejím
utopením byla tato tradice loučení se zimou
naplněna. Tím malá slavnost skončila a my
přihlížející jsme mohli doufat, že letošní
dlouhá zima je zažehnána.
Po ukončení této venkovní akce se rodiče
s dětmi přesunuli do mateřské školy, kde
proběhla velikonoční dílna - pletení
pomlázek pod vedením pánů Jaroslava
Lukeše a Antonína Kučery ml. a st. ze
Starého Města. Děti si mohly vyrobit také
velikonoční ovečku z ovčí vlny, ty starší
pracovaly samy, mladším dětem pomáhali rodiče a paní učitelky. K příjemné a tvořivé
atmosféře přispěla lidovými písněmi a melodiemi na flétnách a klávesách školní kapela pod
vedením pana učitele Jana Mecnera.
Občerstvení a výzdobu na velikonoční
jarmark připravily provozní a pedagogické
pracovnice mateřské školy, kterým a všem
organizátorům i zúčastněným je nutné
poděkovat
za
pěkné
a
neobvyklé
předvelikonoční odpoledne.
Pořadatelské mateřské škole a jejím
pracovnicím děkujeme za přípravu a
program této akce, dětem pak za pěkné
kulturní vystoupení.

O společenské, zábavné a sportovní akce nebude nouze
V nastávajícím období o jarních a letních měsících bude
v obci pořádána pestrá paleta akcí, na které zveme občany,
chataře, chalupáře a návštěvníky obce. Snad vás všechny
potěší i pobaví.
5.5. Soukromé muzeum Kapličkový vrch zahájí svou muzejní sezónu vystoupením Smíšeného
pěveckého sboru z Bruntálu, což jistě potěší přátele sborového zpěvu.
17.5. Ke Dni matek děti v mateřské škole připraví besídku pro své maminky i babičky.
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25.5. Akce „Noc kostelů“ nabídne nevšední zážitek a prohlídku běžně nepřístupných prostor
kostela a také vzácných dokumentů.
27.5. V neděli se koná slavnostní pouť a mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice.
2.6. V místním parku oslavíme Den dětí spojený s atraktivním kácením máje.
21.6. Základní škola se rozloučí se školním rokem akcí „Ahoj školo!“
27.6. Mateřská škola se rozloučí s předškoláky, proběhne jejich pasování, zábavný program
a spaní ve školce.
21.7. „Karlovský maraton“ na tábořišti nabídne celodenní program soutěží a hlavního
štafetového závodu na trati 42,195 km. Oblíbená soutěž o nejchutnější kotlíkový guláš
nabídne gurmánům jejich ochutnávku a vyhodnocení kuchařských kolektivů.
4.8. V Schindlerově stodole se uskuteční vernisáž výstavy fotografií Dalibora Bednáře.
4.8. Slavnost „Den obce“, která je i příležitostí setkání přátel a bývalých občanů, nabídne
bohatý kulturní program, stánkový prodej a občerstvení.
18.8. V přírodním areálu na Kapličkovém vrchu na „Lesnicko-mysliveckém dni“ k dobré
pohodě přispějí myslivečtí trubači, kapela a nebude chybět zvěřinový guláš. Bude
možné navštívit kapli.
18. a 19.8. 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 FC Kovárna
závěrečnými zápasy ukončí jarní kolo svých soutěží, TC Praděd
uspořádá turnaj ve volejbale „Výron CUP“(26.5.), základní
škola lehko-atletický trojboj žáků malotřídních škol (22.6.),
dobrovolní hasiči soutěž hasičských družstev „Memoriál Jiřího
Hudáka“ (25.8.), TC Praděd MTB Maraton závod horských kol
(26.8.) a závěrečnou sportovní akcí bude turnaj v nohejbale
„Krejča CUP“ (1.9.).

Pozvánka - Pouť v kostele Nejsvětější Trojice a Noc Kostelů
Vážení občané Malé Morávky a Karlova!
Dovolte, abych Vás pozval do našeho farního kostela Nejsvětější
Trojice zvláště na poslední květnový víkend. V pátek 25. května od
19:00 do 21:00 bude kostel otevřen v rámci Noci kostelů, program
bude s předstihem zveřejněn.
V neděli 27. května nás čeká pouť, již tradičně za účasti občanů z naší
polské partnerské obce Walce. Poutní mše svatá začne v 9:30, tři děti při ní
přistoupí k 1. svatému přijímání. Ve 14:00 bude v kostele svátostné
požehnání a po něm snad ještě krátký koncert.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Karel Rechtenberg, farář

Máj pokaždé jinak
Po roce opět v obci stojí máj zásluhou našich
dobrovolných hasičů, kteří po mnoho let dodržují
tuto místní tradici.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 16

Jako za minulých časů se i letos v Karlově pod Pradědem konala oslava 1. máje, na kterou
přicestovalo také mnoho účastníků. V početném průvodu, který prošel vsí zaujaly zajímavé
kostýmy pochodujících a na mnohých místech nápadité a vtipné transparenty.

Zpravodaj vychází 9.5.2018, příspěvky pro příští číslo dodejte do 26.6.2018.

