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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 18. června 2018 v restauraci Pohoda
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:



















Účetní závěrku Mateřské školy Malá Morávka za rok 2017.
Účetní závěrku Základní školy Malá Morávka za rok 2017 a převod kladného
hospodářského výsledku ve výši 5 447,-- Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku obce Malá Morávka za rok 2017.
Závěrečný účet obce Malá Morávka za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Morávka za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
Malá Morávka za rok 2017, a to bez výhrad.
Realizaci fitness hřiště na pozemku parc. číslo 1575/2 v k.ú. Malá Morávka („Kolonka“ víceúčelové hřiště) podle cenové nabídky společnosti Colmex, s.r.o. za částku 150 tisíc Kč.
Starosta byl pověřen k provedení rozpočtového opatřené k profinancování tohoto projektu
z rozpočtu obce.
Pravidla pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce na „Domovní čistírny
odpadních vod“. (Bližší informace lze získat na obecním úřadě).
Darovací smlouvu uzavřenou mezi obcí Malá Morávka a Moravskoslezským krajem, která
řeší převod pozemků pod chodníkem do majetku obce Malá Morávka. Zastupitelstvo obce
pověřilo starostu k podpisu smlouvy.
Prodloužení jmenování Jana Podlase do funkce přísedícího u Okresního soudu
v Bruntále na další čtyřleté období 2019 až 2022.
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu „Karlov pod Pradědem,
parcela 243/2, Šimko, kNN“. Věcné břemeno je zřizováno na části pozemku parc. číslo
655/1 v k. ú. Karlov pod Pradědem. Oprávněným z věcného břemene je ČEZ Distribuce,
a.s. Úhrada za zřízení věcného břemene ve prospěch obce je stanovena na 2 000,-- Kč +
DPH.
Zrušení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1452/5 v k. ú. Malá Morávka pro
kanalizační přípojku objektu Malá Morávka, evidenční číslo 51. Věcné břemeno bylo
zřízeno ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. smlouvou ze dne
20.12.2011.
Nákup strojního podkopu pro obecní traktor do celkové ceny 250 000,-- Kč včetně DPH a
pověřuje starostu k provedení rozpočtového opatření pro tento nákup.
Podání žádosti o dotaci do programu „MV - generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR“ na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH obce Malá
Morávka.
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz Charity sv. Martina Malá Morávka ve výši
50 000,-- Kč. (Charita v rámci působnosti ve svém regionu vykonává ošetřovatelské a
pečovatelské služby pro potřebné lidi. V naší obci jsou poskytovány 11 občanům).
Bezplatný převod hasičské vozidlové radiostanice v celkové ceně 80 927,11 Kč z roku
2004 do majetku obce. Převodce: Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.
Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2018, o nočním klidu.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí a schválilo:


Informace starosty o přípravách stavby vodovodu do horní části obce včetně „Výpočtu
způsobu financování vodovodu Malá Morávka“ a schválilo finanční spoluúčast obce
Malá Morávka na financování stavby společností VaK Bruntál, a.s.ve výši 4 445 670,-Kč. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu smlouvy o sdružených finančních
prostředcích se společností VaK Bruntál, a.s. za účelem realizace této stavby. Proti
finančnímu plnění ze strany obce bude obci Malá Morávka ze strany společnosti VaK
Bruntál, a.s. poskytnuta protihodnota ve formě akcií společnosti. Dojde tak k navýšení
majetku obce Malá Morávka ve společnosti VaK Bruntál, a.s. o akcie v hodnotě finanční
spoluúčasti obce na stavbě vodovodu.

INFORMACE
Závěrečný účet hospodaření obce Malá Morávka za rok 2017
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 18. června 2018 schválilo
závěrečný účet obce za rok 2017, který je výsledkem hospodaření
obce za minulý rok. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku
hospodaření obce, které skončilo přebytkem 4 321 842,-- Kč.
PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Upravený rozpočet
17 429 384,00
8 137 252,00
2 911 400,00
2 243 370,20
30 721 406,20

Skutečnost
17 420 053,05
6 132 439,62
2 902 930,00
2 243 370,20
28 698 792,87

VÝDAJE
Třída
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

Upravený rozpočet
19 529 734,99
21 038 491,00
40 568 225,99

Skutečnost
18 947 061,20
5 429 889,41
24 376 950,61

Hospodaření organizací založených obcí
SPS - STAS, s.r.o. Malá Morávka
Náklady: 9 612 800,00 Kč, Výnosy: 10 145 700,00 Kč,
Výsledek hospodaření: + 532 900,00 Kč
Cizí prostředky - přehled čerpání splátek úvěrů a půjček
Obec Malá Morávka splácí:
- Úvěr u Komerční banky, a.s. ve výši 10 000 000,-- Kč na výstavbu multifunkční tělocvičny
při ZŠ Malá Morávka. Zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2017 činil 6 315 788,-- Kč (dlouhodobý
závazek).
- Úvěr u ČSOB,a.s. ve výši 5 804 512,-- Kč na obnovu veřejného osvětlení v obci Malá
Morávka. Zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2017 činil 4 623 928,-- Kč (dlouhodobý závazek).
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Poskytnuté přechodné vratné výpomoci
- Obec Malá Morávka poskytla v roce 2014 vratnou finanční výpomoc ve výši 2 000 000,-- Kč
organizaci SPS - STAS, s.r.o. Malá Morávka. Splatnost této finanční výpomoci byla do
30.4.2015. Poté však zastupitelstvo obce splatnost prodloužilo do 31.5.2016 a v roce 2017
schválilo prodloužení v termínu splatnosti do 31.8.2019.
- Obec Malá Morávka poskytla výpomoc Základní škole Malá Morávka ve výši 97 778,-- Kč.
Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2017 - žadatelé z Malé Morávky
FC Kovárna, z.s. Malá Morávka - 120 000,-- Kč a TC Praděd, z.s. Malá Morávka 100 000,-- Kč
Poskytnuto na: nákup sportovního a spotřebního materiálu a služby spojené se zajištěním
hlavní činnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka
Přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka za
rok 2017 provedly pracovnice Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odbor kontroly a auditu.
Dílčí přezkoumání ve dnech 18.9. - 19.9.2017 a
závěrečné 14.1.2018. Chyby a nedostatky zjištěné při
dílčím přezkoumání byly opraveny. Při přezkoumání
hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce
v budoucnosti.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu u účetní
paní Libuše Kočí v úředních dnech pondělí a středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
hodin. Ostatní pracovní dny po telefonické domluvě - telefon: 554 230 290.
Celý obsah závěrečného účtu je rovněž k dispozici na webu obce: www.malamoravka.cz

Zeleň v obci doplnila výsadba ovocných stromků
Malá Morávka patří mezi nejzelenější
obce v rámci Moravskoslezského kraje.
Pouze v naší obci a dalších třech
(Ludvíkov, Stará Ves a Bílá) je 97%
zeleně. Český statistický úřad mezi zelené
plochy započítává zahrady, sady, trvalé
travnaté plochy a lesy. To vše, mimo
sady, se nachází v intravilánu naší obce a
přispívá ke zdravému životnímu prostředí.
Ještě v nedávné době se u nás i za
drsnějších klimatických podmínek vcelku
dařilo některým druhům ovocných
stromů, které stářím a výstavbou
postupně zanikly, s výjimkou několika
zahrad u rodinných domů. V této souvislosti letošního roku naše obec tuto situaci řešila.
V jarních měsících bylo na pěti vhodných místech vysázeno a postupně ošetřeno téměř
osmdesát ovocných stromků - třešní, jabloní a nejvíce švestek Malý ovocný sad vznikl na
ploše bývalého septiku za posledním panelovým domem. Na sklizeň úrody si však ještě nějaký
čas počkáme.

MORÁVECKÝ

STRANA 5

ZPRAVODAJ

Zápis dětí do mateřské školy
K zápisu do naší Mateřské školy Malá Morávka na
školní rok 2018/2019 se dostavili s rodiči tři
chlapci Kubík Šimko, Pepík Šťastný a Lukášek
Pastyřík. V průběhu tohoto školního roku
nastoupila dvě děvčátka Viktorka Galyasová a
Stázinka Strnadelová. Všem našim novým dětem
přejeme, aby u nás ve školce prožily radostné
dětství a spokojené předškolní období, aby se
naučily prospívat v dětském kolektivu, získaly hodně dovedností i znalostí před vstupem do
základní školy a také si našly v kolektivu dětí dobré kamarády, třeba na celý život.
Do jedné smíšené třídy bude v novém školním roce docházet 23 dětí, o které se postarají dvě
pedagogické pracovnice a chůva. Provozní zázemí zaštítí paní kuchařka a paní školnice.
„Nováčci, v září se na vás těší paní učitelky i vaši starší kamarádi z MŠ Malá Morávka“.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Zahájení muzejní sezony
Koncertem Smíšeného pěveckého sboru Bruntál byla 5. května v Schindlerově stodole
zahájena letošní muzejní sezona. V prostorách tohoto objektu jsou expozice stará škola,
zemědělství a historie Malé Morávky. Z hlavních letošních akcí muzea to bude 4. srpna
vernisáž výstavy fotografií Dalibora Bednáře, která potrvá do 2. září. Exkurze ke štolám na
Javorovém vrchu se uskuteční 18. srpna.
Schindlerova stodola a kaple na Kapličkovém vrchu budou přístupné o víkendech do konce
října, a to po domluvě na telefonním čísle 602 732 056.

Aktivity naší základní školy
Ve vzdělávacím procesu školy zaujímají své místo a význam také volnočasové aktivity, ať již
vědomostní, sportovní nebo jiné. V nich mají žáci příležitost uplatnit své vědomosti,
dovednosti a různé zájmové činnosti. O těchto aktivitách z posledního období informuje
základní škola na svých webových stránkách.
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Zlatý list 2018

Po roce jsme se vrátili do Břidličné, kde proběhlo
krajské kolo 46. ročníku přírodovědecké soutěže
Zlatý list. Zúčastnili jsme se ve dvou kategoriích
(1. - 3. ročník a 4. - 6. ročník). V nejmladší
kategorii si dobře vedla šestice Jonáš, Natálka,
Alenka, Daniel a oba Vojtové. Skončili na velmi
pěkném 4. místě. V kategorii 4. - 6. ročníků se nám
však nedařilo a skončili jsme až na 18. místě.
Reprezentovala nás čtveřice Veronika, Martin,
Adrian a Julie.
Orientační závod v Karlově Studánce
23. května pořádala naše partnerská škola v Karlově
Studánce orientační závod, kterého se zúčastnila
čtyři družstva malotřídních škol, kromě nás a
domácích ještě Dolní Moravice a Rudná pod
Pradědem. Cílem bylo děti seznámit s terénem
v okolí a naučit se orientovat podle přiložené mapy.
Nám se to letos i díky malému počtu dětí, které
v uvedený den přišly do školy, moc nepovedlo a
skončili jsme až na posledním čtvrtém místě.
Radovali se z vítězství domácí žáci Karlovy Studánky
před Dolní Moravicí. Odměnou nám pak byl kromě
drobných cen výborný bramborový guláš.

Otvírání studánek
Závěr května je tradičně věnován akci otvírání
studánek. Tu naši v horní části obce jsme přišli
otevřít v úterý 29. května. V kostýmech skřítků a víl
jsme prošli obcí. U studánky jsme nejdříve vyčistili
potůček a okolí, postavili domeček pro skřítky. Po
krátkém příběhu jsme pak studánku symbolicky
odemkli. Martin nám vysvětlil v závěru akce
koloběh vody.

Předškoláci se loučili se svou
školou
Jedna etapa dětství pro naše morávecké děti
skončila. V mateřské škole za dobu tří let se
mnohému naučily, prožily jistě pěkné chvíle
zpěvu, her, kreslení, modelování i
prospěšných vycházek a různých akcí pro
veřejnost. Snad to pro mnohé budou jednou
příjemné vzpomínky na svou mateřskou
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školu, paní učitelky a kamarády. Po prázdninách
zasednou do školních lavic a stanou se z nich školáci.
Slavnostní akt rozloučení s budoucími prvňáčky proběhl
ve středu 27. června 2018 ve vyzdobené herně mateřské
školy za účasti rodičů těchto dětí a jejich příbuzných.
V úvodu programu ředitelka mateřské školy Iveta
Vlčková představila předškoláky, které čekala malá
slavnost „promoce“. Tento rituál podstoupili tito
absolventi mateřské školy: Barbora Lukešová, Ema
Henemanová, Eduard Rotter a Martin Charous. Po
jejich představení a stručné charakteristice si děti
samostatně zazpívaly písničku a Barborka předvedla
svižnou gymnastickou kreaci. Následně si děti postupně vytáhly z klobouku otázku, na kterou
odpovídaly někdy vtipně za pomoci ředitelky. Potom každému dítěti zavěsila šerpu s nápisem
„Předškolák 2018“. Po této
dekoraci paní učitelka Cafourková
každého pokropila školní vodou a
nasadila absolventskou čepici. Pro
všechny tyto děti pak nastala
radostná chvíle, když obdržely
vysvědčení s velkou jedničkou,
pamětní list, tričko, šerpu a knihu
Honzíkova
cesta.
V závěru
ředitelka školy popřála dětem
mnoho úspěchů a radostí v jejich
nastávající základní škole, kterou
budou navštěvovat po prázdninách.
Tím program neskončil, o jeho
dalším průběhu nás informovala
ředitelka školy v následujícím článku.

Spaní ve školce
V závěru školního roku připravily učitelky a provozní zaměstnankyně
mateřské školy akci „Rozloučení se školkou“, jako poslední akci nejen
pro děti, ale také pro jejich rodiče. Odpolední program ve vyzdobené
školní zahradě se z důvodu dešťové přeháňky časově posunul, což však
neovlivnilo průběh soutěží připravených pro děti a rodiče. Byla to pěkná
a zábavná podívaná jak soutěžící si pohrávají s míčky, zdolávají chůzi
s vodou po kladině, naslouchají v šeptandě, malují na asfalt nebo určují názvy ovocných keřů.
Odměny ve formě pokladu jistě potěšily. Společné setkání vyvrcholilo volnou zábavou u
ohýnku a opékáním špekáčků. Ve večerních hodinách pokračoval program pro starší děti,
vždyť na spaní ve školce se těšily po celý školní rok. Pro nepřízeň počasí se plánovaná
dobrodružná stezka lesíkem nekonala, ale pobyt v kotelně školky byl pro děti nevídaný
zvláštní. Bez problémů děti zvládly noc bez rodičů a v postýlkách ještě dlouho klevetily o
zážitcích z celého dne. Věříme, že jsme dětem i rodičům připravily pěkné odpoledne i noc
Chceme věřit, že na tento den budou mít děti pěkné vzpomínky. Přejeme všem pěkné
prázdniny a dovolenou, hodně sluníčka a spoustu příjemných zážitků.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Společenská rubrika
Setkání jubilantů
„Živjó, živjó ...“ znělo z hrdel účastníků setkání, kteří nedávno slavili svá významná životní
jubilea. A naše obec na své občany starší generace nezapomíná. Letos již podruhé pozvala na
přátelské setkání občany, kteří si v posledním období připomněli vzácná životní výročí.
Na setkání, které se konalo 20. června v restauraci Pohoda, byli pozváni občané, kteří
nedávno slavili 75, 80 a 85 let svého života. Z počtu pěti pozvaných občanů byli přítomni
všichni - Marie Heiderová, Marie
Houdková, Anna Králová, Jaromír
Klus a Jaroslav Ringl, kterým
blahopřáli a předali dárek starosta
obce
Ondřej
Holub
spolu
s předsedkyní výboru pro školství a
kulturu Ivetou Vlčkovou. Po
společné večeři se v příjemné
atmosféře besedovalo, vzpomínalo i
probírala různá témata ze života.
V závěru této milé slavnosti
jubilanti poděkovali představitelům
obce za pozornost, které se jim
dostalo a svou sounáležitost k obci
potvrdili svými podpisy do pamětní
knihy obce.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2018 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Josef Fanc - 71 let, Eva Prášilová - 76 let, Pavel Hlavinka - 78 let, Artur Theyer - 81 let,
Anna Kulhavá - 82 let, Růžena Čelanská - 93 let.

„Půlkulatá výročí“
Radomír Navrátil - 55 let, Helena Pawlínová - 65 let.

„Kulatá výročí“
Sylva Holubová - 50 let, Anna Doleželová a Anna Bílá - 60 let, Marie
Koukolová a Ludmila Endlerová - 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.
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KRONIKA zašlých časů
Z historie místní dráhy Bruntál - Malá Morávka
Malá Morávka a okolí představuje ke konci
19.
století
jedno
z významných
hospodářských center v kraji. Železářská
výroba je velmi rozšířena, v místě sídlí
Báňská a hutní společnost, továrna na řetězy
a především výroba lodních řetězů, která
svým věhlasem daleko přesahuje hranice
regionu. Významná je také těžba a
zpracování dřeva v okolních lesích a první
turisté vyrážejí z Malé Morávky k horským
chatám na hřebenech okolních hor.
V sousední obci Rudná pod Pradědem je známá firma vyrábějící známý bylinný likér
„Praděd“ a továrna na zpracování lnu. V okolních obcích pracují přádelny a další menší
podniky. Dovoz výrobků na export i pro domácí trh k železnici v Bruntále koňskými vozy byl
zdlouhavý a finančně drahý. Představitelé obcí a podnikatelé si uvědomili, že pro další rozvoj
průmyslu a turistického ruchu v Malé Morávce a jejím okolí je železnice nepostradatelná.
Tahanice a spory obcí okolo vedení trasy skončily až schválením konečného projektu, ale ten
v roce 1895 byl v nedohlednu. Zatím byl stanoven předběžný návrh trasy, která obsahovala
dvě varianty. Jedna předpokládala vedení tratě z Rudné pod Pradědem - zastávka do obce
Podlesí a odtud pokračování do Malé Morávky, nebo dokončení tratě z Podlesí v Karlově
Studánce. Tato varianta neprošla, zřejmě na nátlak průmyslníků z Malé Morávky.
Prodloužení trasy by totiž znamenalo zvýšení nákladů v osobní a nákladní dopravě.
Argumenty, že v obci Podlesí je vodní elektrárna, spousta dřeva k nakládce a rozvíjející se
cestovní ruch, komisi nepřesvědčily Obce Stará Rudná a Nová Rudná požadovaly vedení trasy
blíže k obcím s vybudováním zastávek a nákladiště. Nebyl akceptován také návrh, aby trať
vedla přes Andělskou Horu. Obec Staré Město se domáhala zřízení osobní zastávky blíže
k obci. Spory byly také vedeny o názvy stanic a zastávek. V další fázi konečný projekt pro
výstavbu tratě z Bruntálu do Malé Morávky nedoznal žádných podstatných změn. Komise se
shodla na délce tratě 17,8 km a poloze zastávek od železniční stanice Bruntál: Staré Město Rudná pod Pradědem - Světlá Hora - Rudná pod Pradědem zastávka - Malá Morávka.
Vlastní výstavba tratě začala po ukončení výkupu pozemků v
roce 1898 a skončila v roce 1901. Trať je výjimečná tím, že
vlak překonává převýšení 44 m na kilometru, což je nejvíce
v České republice. Místní dráha Bruntál - Malá Morávka byla
slavnostně otevřena 31. května 1901 za hojné účasti
obyvatelstva. Zvláštní vlak s významnými hosty táhly dvě
lokomotivy a byl sestaven ze dvou osobních vozů a služebního
vozu. Na všech zastávkách vlak zdravili voláním a máváním
občané, vyhrávaly hudby a celou radostnou atmosféru
doplňovala střelba z hmoždířů. Pak vlak pokračoval do
slavnostně vyzdobené stanice v Malé Morávce. Zde byl vítán
slavnostně oblečenými občany, hudbou, střelbou a mnoha
projevy. Pravidelný provoz na místní dráze začal 1. června
1901 s třemi páry smíšených vlaků denně, v neděli a svátky
ještě navíc ranní vlak. Ve stanici se nacházela staniční
budova, venkovní záchody pro cestující, skladiště, nákladní rampa, kolejová váha a topírna
s vodárnou. O několik roků později byla zřízena téměř 70 m dlouhá vlečka, která byla
opatřena 40 m dlouhou boční nakládací rampou.
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Po více než sto let provozu na této trati přišlo období, které znamenalo smutný konec této
pravidelné dopravy. Ještě v roce 2008 byl podle jízdního řádu sobotní a nedělní provoz na
této trati. V následujícím roce 2009 ministerstvo dopravy rozhodlo o zrušení železniční tratě
Bruntál - Malá Morávka. Z iniciativy a důsledného vyjednávání občanského sdružení
Společnosti přátel muzea Kapličkový vrch s kompetentními orgány a také postojů podaných
Obecním úřadem Malá Morávka a Klubem železničních cestovatelů se v odvolacím procesu
podařilo, že nedošlo k fyzické likvidaci této železniční tratě. K definitivnímu ukončení provozu
osobní přepravy došlo v roce 2011. Mnozí pamětníci ještě po mnoha letech s nostalgií
vzpomínají na atraktivní jízdu jesenickou krajinou motoráčkem zvaným „Hurvínek“. Ale to je
již minulost. V dnešním rozvoji autobusové a automobilové dopravy jen stěží bude na této
trati pravidelná přeprava obnovena. V současné době zpravidla jednou v roce Slezský
železniční spolek vypraví zvláštní vlak při
různých příležitostech, jako například letos
v době konání Olympijského festivalu
v místních lyžařských areálech. Koncem
května však vysvitla naděje obnovení alespoň
sezónního provozu na této trati. Slezský
železniční spolek za podpory naší obce získal
téměř 670 tisíc korun finanční podporu od
vedení Moravskoslezského kraje a tak vlaky o
letních prázdninách budou jezdit o víkendech
a státních svátcích od 30. června do 2. září
2018. Podle zájmu turistů bude odvislá
budoucnost lokálky na této železniční trati.
Prázdninový jízdní řád

Černé dny na železniční trati
Smutnou kapitolou provozu železnic byly a i do dnešních dnů zůstávají železniční nehody.
Přestože železniční doprava je jedním z nejbezpečnějších druhů dopravy vůbec, dochází i zde
z různých příčin k nehodám. Ty se v minulosti nevyhýbaly ani na dráze z Bruntálu do Malé
Morávky. Specifikem této trati je stoupání až 36 promile ze Světlé Hory do Rudné pod
Pradědem - zastávky a následně až 42 promile spád do Malé Morávky. Správné brždění
soupravy na tomto úseku bylo vždy podmínkou pro bezpečnou jízdu. O tom, že se někdy
nepodařilo přizpůsobit rychlost soupravy v této části trati a následky z toho plynoucí, píšeme
v dalších řádcích.
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V sedmdesátých letech zřejmě nesprávně
provedená zkouška brzdy způsobila, že
nákladní vlak překročil stanovenou rychlost
a projel stanicí v Malé Morávce, přičemž
prorazil zarážedlo a zastavil se mimo koleje
v místech bývalé vlečky. Tato nehoda
skončila ještě poměrně dobře.

Hůře to dopadlo 1. července 1985. Motorový
vlak se řítil od Rudné do Malé Morávky na
staniční kolej číslo 1 obsazenou nákladním
vlakem. Vlakvedoucí nákladního vlaku už
nestačil přestavit rozhodující výhybku na
kolej číslo 3 a odvrátit tak hrozící nebezpečí.
Následkem srážky je těžce poškozený
motorový vůz a vůz nákladního vlaku
s koksem. Tato nehoda si naštěstí nevyžádala
žádné oběti. Strojvedoucí motorového vozu
stačil ještě včas opustit svoje stanoviště, ze
kterého po srážce zůstala jen hromada šrotu.
K nejtradičtější nehodě v historii této
místní dráhy došlo 15. května 2000.
V neděli před osmou hodinou ranní
lokomotiva se dvěma vagony naloženými
štěrkem na opravu trati vykolejila za
poslední zatáčkou před železniční stanicí
v Malé Morávce. Vlak jel z Bruntálu a za
zastávkou
Rudná
pod
Pradědem
v pravotočivém oblouku měl zastavit a
zasypat naloženou kamennou drtí
poškozenou
část
pod
tratí.
Strojvedoucímu se však nepodařilo těžkou
soupravu ubrzdit. Vlak se rozjel a nabral
velkou rychlost na jednom z největších klesání této tratě na českých železnicích. Následky byly
tragické. Lokomotiva s vagony v posledním oblouku před stanicí vykolejila a zřítila se z náspu
po břehu téměř na cestu před dům č.p. 12, přičemž pokácela několik stromů a telefonní sloup.
Strojvedoucí, který se snažil lokomotivu
až do poledního okamžiku ubrzdit, svou
odvahu zaplatil životem. Další dva muži,
kteří jeli na lokomotivě, si život
zachránili na poslední chvíli skokem
z neovladatelného vlaku. Oba utrpěli
lehčí zranění. Rozrytá stráň pod svahem
poskytla doslova apokalyptický obraz.
Vagony byly pokroucené jako hračky a
lokomotiva zcela zdemolována. Nemálo
starostí hasičům přidělal únik nafty,
kterou se podařilo ze zeminy odstranit.
Trať do Malé Morávky podle nového
jízdního řádu byla obnovena 28. května.
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Každý projíždějící vlak v těchto místech míjí pomníček se jménem Pavel Trojek, který ve svých
třiačtyřiceti letech zde zahynul v troskách lokomotivy.
I letos 15. května jako každý rok, železničáři nezapomněli na svého kamaráda strojvedoucího
Pavla Trojka. K jeho pomníčku u kolejí položili květiny, zapálili svíčky a tak uctili jeho
památku.

Ze zahájení provozu na trati
Železniční nádraží v Malé Morávce po mnoha letech ožilo. V sobotu 30. Června přivítalo
mnoho turistů cestujících vlakem do našeho regionu.
Pobyt na nádraží zpříjemnily různé atrakce, zejména děti se těšily z jízdy na pojízdném
vláčku. Byly zde stánky s občerstvením, pohledy se železniční tématikou, maketami vláčků a
dalšími věcmi. K dobré náladě tu vyhrávala a zpívala harmonikářka.
Akci ve spolupráci s obcí připravil Slezský železniční spolek.

Jaroslav Ringl

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalistům skončila vcelku úspěšná sezona
V červnu pro tři družstva oddílu FC
Kovárna Malá Morávka skončilo
jarní kolo fotbalových zápasů
soutěžního ročníku 2017/2018.
S výsledky a umístěním našich týmů,
mimo družstva starší přípravky,
můžeme být spokojeni.
Tým mužů hrající III. třídu, skupinu
B obhájil své postavení z podzimní
části
soutěže
a
v konečném
hodnocení obsadil pěkné 4. místo.
Zápasová bilance ve skončené jarní
části: 4 výhry, 1 remíza a 4 prohry.
Družstvo starších žáků v okresním
přeboru podávalo v zápasech velmi
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dobré výkony. Chyběly pouze dva body na bronzovou příčku. I
4. místo v této soutěži je pro náš celek úspěchem. Z počtu 9
sehraných zápasů bylo 6 vítězných, 2 nerozhodné a 1 prohraný.
Družstvo starší přípravky v okresním přeboru mělo nelehkou
pozici ve srovnání s převážně městskými družstvy, kde je širší
výběr hráčů. Snahu i chuť do hry jim nelze upřít, ta ovšem nestačila na zdatnější soupeře a
své všechny zápasy mladí fotbalisté prohráli.
Do další fotbalové sezony přejeme našim hráčům mnoho elánu a dobrou střeleckou mušku a
jejich trenérům (Vít Pavelka, Milan Pospíšil a Jakub Krejčí) hodně úspěchů a radostí
z výkonů jejich svěřenců. Sportu zdar, fotbalu zvlášť!
TABULKY
III. třída, sk. B - muži

Okr. přebor - starší žáci

Žáci malotřídek soutěžili v lehkoatletickém trojboji
V rámci dlouholeté spolupráce sousedních
malotřídních škol je pořádáno několik
společných akcí. Mezi sportovní se řadí
závody žáků v lehkoatletickém trojboji, které
tradičně pořádá na svém školním hřišti
Základní škola Malá Morávka. Letošního již
10. ročníku konaného 25. června 2018 se
zúčastnily čtyři malotřídní základní školy.
Na startu závodů stanulo celkem 55
závodníků - žáků z těchto škol: ZŠ Dolní
Moravice (DM) - 10, ZŠ Karlova Studánka
(KS) - 16, ZŠ Malá Morávka (MM) - 12 a ZŠ
Rudná pod Pradědem (RP) - 17 žáků.
Závodilo se v disciplínách běh na 50 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem.
Jednotlivé výkony v těchto disciplínách byly hodnoceny příslušným počtem bodů podle
lehkoatletických tabulek. Závody měly hladký průběh a po stránce organizační i materiální
byly dobře připravené.
Výsledky trojboje podle věkových kategorií:
Kategorie dívky 1. a 2. třída - 7 startujících
1. Ema Krybusová - KS, 2. Beáta Macková - MM, 3. Terezie Míčková - KS
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Kategorie chlapci 1. a 2. třída - 13 startujících
1. Tobias Gurecký - KS, 2. Jonáš Pospíšil - MM, 3. Gabriel Hanák - RP
Kategorie dívky 3. - 5. třída - 17 startujících
1. Anna Krybusová - KS, 2. Julie Hulejová MM, 3. Kateřina Strápková - RP
Kategorie chlapci 3. - 5. třída - 18
startujících
1. Adrian Cejnek - MM, 2. Jakub Langer DM, 3. Jan Vinohradník - DM
Nejlepší na stupních vítězů obdrželi medaili,
diplom a drobnou odměnu.
Umístění škol podle poměru bodů na jednoho žáka: 1. ZŠ Dolní Moravice, 2. ZŠ Malá
Morávka, 3. ZŠ Karlova Studánka, 4. ZŠ Rudná pod Pradědem. První tři školy obdržely
poháry.

MÍSTNÍ AKCE
Noc kostelů
Pěkným zážitkem pro nejen věřící, ale i pro
zájemce, kteří si rádi prohlédnou prostory
kostela a místa jindy nepřípustná, je
každoroční akce Noc kostelů.
V pátek 25. května ve večerních hodinách byl
místní kostel Nejsvětější Trojice zpřístupněn
veřejnosti. V této barokní stavbě se
návštěvník mohl v pokoře zastavit a
obdivovat její vzácné památky. Zejména
umělecky cenný obraz Nejsvětější Trojice
nad hlavním oltářem, boční oltáře Kristus na
kříži a sv. Jan Nepomucký, dokonalé
varhany Riegrovy firmy z roku 1915,
zdobenou kazatelnu nebo sakristii, ve které se kněz připravuje na bohoslužbu. Byla i
příležitost výstupu do 25 m vysoké věže, prohlédnout si obdivuhodnou trámovou klenbu a
historické dva zvony z roku 1614. Místní
farnost připravila také výstavu Bible, starých
varhanních doprovodů, kancionálů a
liturgických knih. Před oltářem od
návštěvníků zapálené svíčky s prosbou
působily velmi příjemně v celé atmosféře
chrámového
ticha
a
pokory
při
improvizačních tónech varhan. Akce byla
zakončena společnou modlitbou na dobrou
noc. A pokud jsme z kostela odcházeli, mohli
jsme si nad hlavním vchodem dveří všimnout
latinského nápisu, který v českém překladu
zní: „Trojjedinému Bohu buď vždy čest a
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sláva. A v míru ať žijí obyvatelé této obce“. K těmto posvátným a vznešeným slovům jen
dodáváme, nechť tento odkaz je nadále poplatný pro současnou i budoucí generaci naší obce
i země.
Na tuto ojedinělou akci pořádanou naší farností navázala v neděli 27. května poutní mše
svatá s odpoledním doprovodným programem na zahradě fary. Panu faráři a farníkům
děkujeme.

Děti si svůj svátek náležitě užily
Letošní 100. výročí vzniku Československé
republiky bylo hlavním motivem oslavy a
programu Dne dětí spojeného s kácením
máje. Za krásného počasí v sobotu
odpoledne 2. června se mohly naše děti těšit
na plnění soutěživých úkolů a činností
zaměřených k tomuto výročí a života naší
společnosti. Pobavit se s rodiči a
návštěvníky akce přišlo přes osmdesát dětí,
z nichž většina se s velkou vervou a chutí
zapojila do plnění úkolů na jedenácti
stanovištích. Na začátku si musely děti
zhotovit látkový pytlík na „diamanty“, které do něj následně vkládaly na jednotlivých
stanovištích. Z celé škály různých soutěží většina dětí podle svého věku uplatnila své
vědomosti a dovednosti při plnění úkolů, například: průmysl - skládání obrázků dopravních
prostředků, státní symboly - vyjmenování a
zazpívání české písničky, pohoří - průlezkou
„výstup“ na Praděd, myslivost - poznání
lesní zvěře a trofejí, kraje České republiky puzzle, české lázně - prameny, zemědělství poznávání ovoce a zeleniny podle
smyslových
orgánů, činnost
sboru
dobrovolných hasičů - sestřelení kelímků
proudem vody, historické památky, čeští
sportovci, pražské metro. Po splnění všech
úkolů, někdy i za pomoci vedoucích
stanovišť, na konci soutěže děti čekala
odměna ve formě balíčku, ve kterém našly
sladkosti, pastelky a hračku. Pořadatelé zásluhou štědrých sponzorů předaly dětem celkem 80
dárkových balíčků.
V průběhu celého odpoledne v doprovodném
programu, který zajistila a uhradila obec,
měly děti příležitost projížďky na poníkovi
nebo na koni, vydovádět se na skákacím
hradu nebo podstoupit atraktivní malování
na tvář. Tuto možnost děti také náležitě
využily.
Po skončení soutěží v režii našich
dobrovolných hasičů nastala očekávaná
chvíle atraktivního kácení máje za velkého
zájmu přítomných návštěvníků. Nejdříve
hasiči
tradičními
nástroji
provedli
jednostranné záseky a potom ruční pilkou májku postupně nachýlili až klesla k zemi. A to
byla příležitost, aby ze startovní čáry vyrazili běžci a zmocnili se láhve s lahodným nápojem.
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Nejrychleji si počínala loňská vítězka paní
učitelka zdejší základní školy Alena
Danihelková, která se mohla radovat z této
„kořisti“. V závěru vydařeného programu si
děti za asistence hasičů opékaly a
pochutnávaly na špekáčcích.
Hlavním sponzorem akce byla Obec Malá
Morávka, ale k radosti našich dětí je nutné
poděkovat také těmto štědrým dárcům:
Tomáš Bernátek, manželé Rotterovi a
Mendrokovi, ml., Martin Šišma - restaurace
U Kovárny, Miroslava Tomancová potraviny TOMI a TC Praděd.
Za organizaci a přípravu programu Dne dětí děkujeme učitelkám a správním pracovnicím
mateřské a základní školy, dobrovolným hasičům a členům mysliveckého sdružení. Akci
moderoval starosta obce Ondřej Holub, hudební produkci zajistil Jan Mecner, vychovatel ŠD
při ZŠ. Hasiči se postarali o občerstvení ke spokojenosti návštěvníků této akce, kterou si
zejména děti náležitě užily.

Výtvarné práce našich žáků na zámku
V soboru 9. června 2018 se uskutečnilo
zahájení zámecké sezóny na janovickém
zámku, které neslo téma „Květy a kytice“. I
přes bouřku, která se přihnala, se ale
výtvarným pracím žáků ZUŠ a základních
škol podařilo zámek v Janovicích zahalit do
nejkrásnějších květů. Zámek konečně
„rozkvetl“! Také naše základní škola v Malé
Morávce se zapojila a přispěla malbami a
výrobky žáků 1. - 5. třídy, kteří se na výstavu
a následnou instalaci svých děl připravovali
několik měsíců. V přízemí zámku tak vznikl
„náš koutek“, kde jste si mohli prohlédnout
první jarní květiny, kvetoucí stromy, dokonce i rozkvetlá čapí hnízda, okno ozdobilo rozkvetlé
ramínko, dále naši představu o tom, jak
vypadá léto, něžné květinové věnečky a naši
rozkvetlou obec. Žáci si také vyzkoušeli,
jakou práci dá vlaštovce postavit hnízdo, a
se zaujetím lepili a spojovali připravenou
hmotu do správného tvaru. Nakonec každá
vlaštovka našla svůj domov. Prezentace
prací základní školy v Malé Morávce se
vydařila. Každý návštěvník se tak mohl
přesvědčit, že žáci jsou velice tvořiví, pečliví
a otevření neotřelým nápadům svých učitelů.
Všichni se už teď těšíme na nové téma
zahájení příští zámecké sezóny!
Barbora Strnadelová, učitelka ZŠ
Zpravodaj vychází 11.7.2018. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 26.8.2018.

