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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 26. června 2019 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, okr. Bruntál, příspěvkové organizace,
IČ: 70997900 za rok 2018 a schválilo převod kladného hospodářského výsledku ve výši
17 981,14 Kč do fondů MŠ takto: 9 081,14 Kč do rezervního fondu a 8 900,-- Kč do fondu
odměn.
Účetní závěrku Základní školy Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace,
793 36 Malá Morávka č. 89 za rok 2018 a schválilo v souladu s ust. § 30 zák.č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod kladného hospodářského
výsledku ZŠ za rok 2018 ve výši 135,21 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku obce za rok 2018.
Závěrečný účet obce Malá Morávka za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Morávka za rok 2018 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
Malá Morávka za rok 2018 a to bez výhrad.
Uzavření „Smlouvy o vybudování zatrubnění odvodňovacího žlabu a připojení na toto
zatrubnění“ s Tomášem Karhánkem a Petrou Karhánkovou, oba trvale bytem Šeříková
364/1, 746 01 Opava.
Podání žádosti o převod do majetku obce pro komunikaci na pozemku parc.č. 1551/1
v k.ú. Malá Morávka (ostatní plocha - silnice) o výměře 4108 m2, která je v majetku
Moravskoslezského kraje.
Přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 50 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského
kraje, která je účelově určená na činnost sboru dobrovolných hasičů obce Malá Morávka.
Uzavření „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV12-8016617/H/02 Malá Morávka,
p.č.1218_1, rozš. kNN““ mezi obcí
a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva
řeší přípojku nízkého napětí
uloženou na pozemcích obce parc.č. 1421, 275 a 1433 všechny v k.ú. Malá Morávka.
Úhrada za zřízení břemene byla stanovena na částku 2 000,-- Kč + DPH.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místních poplatcích.
Smlouvu o půjčce mezi obcí Malá Morávka a Sdružením obcí Rýmařovska v rámci
realizace projektu Separace odpadů Rýmařovsko - 1. etapa a pověřilo starostu k podpisu
Smlouvy o půjčce. Zastupitelstvo dále schválilo provedení rozpočtového opatření ve výši
662 509,-- Kč pro poskytnutí půjčky pro Sdružení obcí Rýmařovska.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:



Pořízení změny územního plánu na základě žádosti paní Jaroslavy Hustákové, jako
vlastníka pozemku parc.č. 1206 v k.ú. Malá Morávka.

MORÁVECKÝ

STRANA 3

ZPRAVODAJ

INFORMACE
Závěrečný účet hospodaření obce Malá Morávka za rok 2018
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 26. června 2019 schválilo závěrečný účet obce za rok
2018, který je výsledkem hospodaření obce za minulý rok. Součástí závěrečného účtu je
zpráva o výsledku hospodaření obce, které skončilo
schodkem 5 601 244,-- Kč. Schodek rozpočtu byl způsoben
realizací investiční akce, kterou je chodník v Karlově pod
Pradědem. Tato akce byla financována z přebytků rozpočtů
(uspořených finančních prostředků) minulých let.
PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Upravený rozpočet
19 696 400,00
6 453 556,00
2 164 000,00
5 579 285,80
33 893 241,80

Skutečnost
19 621 939,51
6 194 590,07
2 161 964,00
5 352 663,80
33 331 157,38

VÝDAJE
Třída
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

Upravený rozpočet
26 636 157,80
20 078 084,00
46 714 241,80

Skutečnost
22 403 908,66
16 528 492,48
38 932 401,14

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 31.12.2018 činil
4 736 840,-- 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 31.12.2018 činil 3 935 254,-- Kč
(dlouhodobý závazek).
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.
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Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2018 - 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 2018 provedly pracovnice Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odbor kontroly a auditu.
Dílčí přezkoumání dne 1.10.2018 a závěrečné
11.2.2019. Chyby a nedostatky zjištěné při dílčím
přezkoumání byly opraveny. Při přezkoumání
hospodaření za rok 2018 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 Andrey Cieslarové 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

Zápis dětí do mateřské školy
Ke květnovému zápisu do naší školy se se
svými rodiči dostavilo pět dětí - Ema
Šišmová, Štěpán Jurina, Eliška Pavelková,
Julie Mlčochová a Jindřich Grolich. Jedno
dítko pak čekáme po domluvě s maminkou
ještě v srpnu. Na školní rok 2019/2020 máme
opět zapsáno 24 dětí, odklad školní docházky
svého dítěte v letošním roce nežádal žádný zákonný zástupce. Organizace mateřské školy
zůstává stejná jako v letošním roce, škola bude jednotřídní, výchovně vzdělávací činnost
zajistí dvě pedagogické pracovnice ředitelka Iveta Vlčková a učitelka Ivana Cafourková,
kterým bude nápomocna chůva Lenka Cejnková. Paní Lenka Cejnková zastává v naší škole na
zkrácený úvazek také funkci školnice, zázemí školní jídelny a kuchyně zastává kuchařka a
zároveň vedoucí školní jídelny paní Jitka Frčková.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Červen v mateřské školce
v Malé Morávce
Krásné letní počasí po celý červen využívaly
děti z mateřské školky k pobytu na zahradě,
ke hrám a aktivitám, které jim zařízení
instalované k tomu účelu nabízí. Ale červen
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končí a některé děti končí ve školce taky. Po
prázdninách se z nich stanou školáci.
Ještě si společně s mladšími kamarády užily
24. června výlet do ZOO na Svatém
Kopečku, horké počasí pomohly zvládnout
nanuky od sponzora pana Martina Šišmy
z restaurace U Kovárny. Ale 26. června
nastalo už opravdové loučení. Anna
Mendrok, Leona Macková, Jan Malík, Adam
Danihelka, Hynek Babiš, Sára Romofová a
Patrik Romof. To jsou jména budoucích prvňáčků základní školy. A loučení to bylo opravdu
důstojné. Nastoupení předškoláci dostali
na hlavu absolventské čepice a byli
opásáni šerpou s nápisem Hurá do školy.
Potom byly vysvěceni školní vodou a
dostali na památku a na čtení knihu
Honzíkova cesta a pamětní listy.
Následovalo společné foto a poděkování
rodičů a dětí učitelkám.
Ale to nebylo zdaleka všechno. Odpoledne
se konalo na zahradě školky zábavné
odpoledne pro všechny děti a jejich rodiče
s bohatým programem. Společné soutěže pro rodiče s dětmi, kreslení křídou na asfalt, stavby
z písku, poznávání bylin, zpěv písniček, opékání špekáčků s občerstvení.
Ale tím tento den pro předškoláky ještě nekončil. Od 19. hodiny starší děti znovu přišly do
školky, aby zde strávily noc. Dečky na spaní
jim uháčkovala paní učitelka Cafourková.
Nejdříve si povídaly a hrály, ale ve 21:30
hod. je čekala dobrodružná stezka noční
alejí. Posledním bodem večerního programu
před spaním bylo sledování pohádky J.
Wericha z knihy Fimfárum Lakomá Barka.
Po tak náročném dni si nemyslím, že
pohádku shlédly až do konce. Ale určitě
prožily den, na který budou dlouho
vzpomínat.
A jak to bude se školkou o prázdninách? Ještě první týden v červenci byla v provozu, ale od
8.7. do 19.8. je pro děti uzavřena. Hezké prázdniny dětem i všem zaměstnancům!

Třídění odpadu v roce 2018
Firma Ekokom, jakožto autorizovaná obalová společnost nás
ve svém dopise informovala o množství odpadu, který naše
obec v roce 2018 vytřídila a předala k využití. Je zde rovněž
uveden také objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od
Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.
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1. čtvrtletí 2018
2. čtvrtletí 2018
3. čtvrtletí 2018
4. čtvrtletí 2018
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Tuny Částka (Kč)
35,540 93 815,00
12,590 32 407,50
5,630 16 021,00
10,770 24 421,00
6,550 20 965,50

Společnost Ekokom děkuje obci i našim
občanům za dlouholetou spolupráci.
Součástí dopisu bylo i osvědčení o úspoře
emisí, které vidíte napravo.

Policie ČR – Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i
počasí na začátku měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si
dospělí i děti dny u vody užili a to nejen v období prázdnin, je
důležité nezapomínat na několik preventivních zásad a nepodceňovat
případná rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také
z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž nevyužívají
pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi
námi také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou
zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte,
tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale
využijte bezpečnostních schránek, která jsou
na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete
také případně požádat dobrého kamaráda,
aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly
chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu
rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž
může stát osudným i dospělému. Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory
a loďky, tak na nich plujte pouze s plovací vestou.
Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají a budou
probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství lidí. Každý,
kdo se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den
na takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla. Není
vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na peněženky,
kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné i v době sledování
hudebních vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky těsně u těla s rukou na zapínání,
nejlépe vpředu na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.
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Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí usednout za
volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že osoby mladší
osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo,
abychom nenechávali viditelně odložené
věci ve vozidlech, kterými návštěvníci, ať již
vodních ploch, kulturních, společenských
akcí, festivalů, na místo přijedou. Pokud
budou návštěvníci v lokalitě festivalů
stanovat, tak dodáváme, že není vhodné
nechávat si při opuštění stanu zde odložené
cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu
radíme, aby se podrobně seznámili s
návštěvním řádem, ve kterém je zakotveno,
které předměty nesmí mít u sebe při vstupu
do areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím nekomplikovanému
prožití volných dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.

O eurovolby nebyl zájem
Nízká volební účast v naší obci i v celé
České republice ve volbách do Evropského
parlamentu, které se konaly ve dnech 24. 25.
května
2019,
nebyla
žádným
překvapením a ničím neobvyklým. Zřejmě
mnoho lidí má dost svých starostí, než aby je
zajímalo, co se děje v Bruselu. Proto také
většina občanů tyto volby pravidelně
ignoruje.
I přes to byla letošní volební účast v naší
obci rekordní, kdy se těchto voleb zúčastnilo
30,84 % voličů. Předchozí volby do Evropského parlamentu měli v naší obci účast: r. 2004 24,52 %, r. 2009 - 23,86 % a r. 2014 - 16,05 %. Z počtu 574 voličů v seznamu se k volbám
dostavilo 177 občanů, kteří mohli dát hlas
kandidátům ze 40 politických stran, koalic a
hnutí.
Nejvíce hlasů od voličů získaly v obci
(nad 5 %):
ANO 2011 - 41 (23,29 %), Česká pirátská
strana - 24 (13,63 %), Koalice STAN, TOP
09 - 22 (12,50 %), SPD, T. Okamura - 20
(11,36 %), ODS - 18 (10,22 %), KSČM - 10
(5,68 %), ČSSD - 9 (5,11 %) a HLAS - 9
(5,11 %).
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Matyáše Rončáka, Malá
Morávka č.p. 197, který se narodil 26. května 2019.
Přejeme mu hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2019 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Marie Koukolová a Ludmila Endlerová - 71 let, Josef Fanc - 72 let, Pavel Hlavinka - 79 let,
Artur Theyer - 82 let, Anna Kulhavá - 83 let.

„Půlkulatá výročí“
Michal Danihelka a Petr Rosolanka - 55 let.

„Kulatá výročí“
Alena Vatrtová - 50 let, Ludmila Králíková - 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.

Rozloučili jsme se
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naší občankou, paní
Růženou Čelanskou, která zemřela 23. června 2019 ve věku nedožitých
94 let.
Čest její památce.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Ukončení fotbalové sezony 2018/2019
Po celou fotbalovou sezonu reprezentovali Malou Morávku tři mužstva
v různých věkových kategoriích a dosáhly těchto výsledků.
Starší přípravka obsadila celkově 8. místo z deseti zúčastněných
týmů. V 18 zápasech získali 3 výhry, 1 remízu a 14 proher. I přes
tyto ne zcela povzbudivé výsledky se mladí fotbalisté nadále
zlepšují a nevzdávají to.
Družstvo starších žáků si vedlo podstatně lépe, když obsadilo 3. místo
z deseti týmů. Z 18 zápasů vytěžilo 13 výher, 1 remízu a 4 prohry. Vadou
na kráse je však to, že po osmi letech toto družstvo končí a nebude již moci reprezentovat naši
obec, protože hráči již věkově nebudou spadat do této kategorie. Z tohoto důvodu bychom
chtěli hráčům poděkovat za dobrou reprezentaci naší obce a v další fotbalové kariéře jim
přejeme mnoho zdaru.
Družstvo mužů rovněž obsadilo 3. místo z deseti zúčastněných týmů, což je také velice pěkný
výsledek. Výsledkově se jednalo o 11 výher, 1 remízu a 6 proher v celkem 18 zápasech.
Poslední červnovou sobotu proběhl v Zátoře celodenní
fotbalový turnaj, kterého se zúčastnily družstva starší
přípravky a starších žáků. Naši malí fotbalisti obsadili 5. místo.
Starší žáci vybojovali 1. místo a celý turnaj vyhráli. Vítězství
pak oslavili a zároveň se rozloučili s fotbalem v Malé Morávce
při víkendovém pobytu na jedné z místních chalup.
V souvislosti s tímto turnajem bych chtěl ještě poděkovat
p. Petrovi Hálovi za finanční dar na tento turnaj.
Všem našim fotbalistům přeji v příští sezoně mnoho zdaru.
Milan Pospíšil
předseda TJ
Fotbalové tabulky
Muži - III. třída skupina B

Okresní přebor starších žáků
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Ohlédnutí za zimou očima TC Praděd
Tréninkové centrum Praděd uspořádalo během zimních
měsíců letošní zimy plno úspěšných akcí. Třech závodů
Jesenického poháru se zúčastnilo 150 startujících z 23 klubů,
ve dvou závodech FIS Český pohár závodilo 214 sportovců.
Na lyžařských přeborech žáků všech věkových kategorií byla
celková účast 60 dětí. Členové TC Praděd se přihlásili i do
závodů alpských disciplín jak regionálních, tak i do čtyřech mezinárodních závodů FIS. Ve
snowbordcross SBX závodili junioři i dospělí ve třech mezinárodních závodech FIS - Českém
poháru, a 11 startů na Evropském poháru.
Mezi nejlepší jednotlivce patří:
Myšáci (2011 a mladší) - Adam Danihelka, Hynek Babiš a Pavel Soviar
Přípravka (2009-2010) - Beáta Macková, Daniel Danihelka a Rudolf Marek
Žactvo - Gabriela Horáčková, Vojtěch Babiš
Dospělí a junioři - Radek Houser - byl zařazen do reprezentačního družstva ČR.
V soutěži družstev o Jesenický
pohár, které se zúčastnilo 23
družstev, obsadilo TC Praděd první
místo.
Za dosažené výsledky, umožněné
tréninky,
technickou
přípravu
našich závodníků a možnost
pořádání závodů na sjezdovkách
děkuje tréninkové centrum Ski
areálům - Myšák, Kazmarka,
Karlovský Express, Roháč Express,
Klobouk a Praděd. Činnost TC
finančně podporuje Obec Malá Morávka a Moravskoslezský kraj.
Všem sportovcům blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Sportovní červen v naší škole
Ve čtvrtek 13. června 2019 proběhl další
ročník turnaje čtyř malotřídek ve florbale na
víceúčelovém hřišti v Dolní Moravici. Kromě
družstva domácích se zúčastnili i florbalisti
z Malé Morávky, Karlové Studánky a Rudné
pod Pradědem. Byli rozděleni podle věku na
mladší a starší týmy a hrálo se systémem
každý s každým. Naši kluci a holky vyhráli
všech 6 zápasů, starší dokonce nedostali ani
jeden gól. Prvenství z minulých let tak
obhájili a po zásluze si přivezli dva zlaté
poháry. Je to nejen šikovností dětí, ale i dobrou prací trenéra pana Ing. Danihelky a dalších
osob, které se na přípravě dětí podílí.
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Děti těchto škol se v pátek 21. června znovu
sešli tentokrát v Malé Morávce, aby
soutěžily v lehkoatletickém trojboji, který
tvořil skok do dálky, běh na 50 m a hod
kriketovým míčkem. Hřiště a prostory kolem
školy v Malé Morávce tvoří ideální
podmínky pro tyto disciplíny.
Za příjemného počasí mohli všichni malí
atleti podávat ty nejlepší výkony. Poslední
dva roky obhajovala prvenství škola z Dolní
Moravice, ale ani děti z dalších škol jim
nechtěly dát nic zadarmo. Když se začaly
sčítat body a přišlo následně vyhlášení vítězů
v jednotlivcích, vypadalo to pro školu
z Dolní Moravice na hattrick. Na stupních
vítězů převládala zelená barva triček dětí
z Moravice. Modrá barva triček dětí
z Morávky, červená barva Karlové Studánky

i bílá Rudné pod Pradědem byly v menšině.
Pořadí úspěšnosti škol se ale nepočítá podle
počtu medailí, ale průměrem všech
závodníků. A tak se stalo, že po pěti letech
zůstal pohár za 1. místo v naší škole. Za
námi skončila Dolní Moravice, třetí byla
Karlova Studánka a bramborovou medaili si
odvezla Rudná pod Pradědem.
A stupně vítězů obsadili:
1. - 2. roč. dívky:
1. Sandra Kubjátová - DM, 2. Barbora Lukešová - MM,
3. Tereza Hulajová - MM
1. - 2. roč. hoši:
1. Jonáš Pospíšil - MM, 2. Jan Peňáz - KS, 3. Matěj
Wágner - RpP
3. - 5. roč. dívky:
1. Kateřina Strápková - RpP, 2. Daniela Harapáková DM, 3. Natálie Pohánělová - DM
3. - 5. roč. hoši:
1. Ivan Holub - DM, 2. Jan Vinohradník - DM, 3. Daniel
Danihelka - MM
Celkem sportovalo 67 dětí. Poděkování patří pracovníkům
obce, kteří vzorně posekali hřiště a okolní plochy. Dále
pak všem pedagogickým pracovníkům, kteří se zasloužili o
hladký průběh závodů, ale také paní kuchařce Z. Vargové,
která pro všechny děti uvařila oběd a připravila i další
pohoštění.

MORÁVECKÝ

STRANA 12

ZPRAVODAJ

Poslední akcí školy pro žáky i rodiče bylo
rozloučení se školním rokem před
prázdninami, které se konalo v pátek 28.
června za školním hřištěm, kde u táboráku
proběhlo opékání špekáčků, ale bylo zde i
další pohoštění jako například meloun. Děti
ještě využily možnost pohrát si na hřišti a
školní zahradě a již se těšily na
prázdninovou zábavu, která je během letních
prázdnin čeká. Přejeme jim i učitelskému
sboru příjemně prožité letní prázdniny.

MÍSTNÍ AKCE
Noc kostelů
V pátek 24. května 2019 se ve večerních hodinách rozsvítily
v mnoha městech a vesnicích po celé zemi kostely. Byla Noc
kostelů, která lákala návštěvníky k prohlídce kostelních
prostor, které jsou jinak během roku nepřístupné. V mnoha
kostelích byl připraven i různý program, jako např.
koncerty, výstavy apod.
Také kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce byl otevřen
veřejnosti od 19 do 21 hodiny. Bylo možné si prohlédnout sakristii, vystoupat do věže kostela
a zapálit svíčku. Bylo připraveno i občerstvení a od 20:15 hod. byla možnost promluvit si
s knězem. O půl hodiny později následovala společná modlidba na dobrou noc, adorace a
svátostní požehnání.

Den dětí a kácení máje
Den dětí, který připadá každoročně na
1. červen předznamenal letos svým
krásným počasím nástup léta. I když se
občas honily nějaké mraky, počasí
bylo na jedničku. V parku posekaném a
připraveném na tuto už tradiční akci
stály přístřešky s lavicemi a stoly pro
občerstvení a posezení návštěvníků. Po
celé ploše parku byly rozmístěny
stanoviště pro soutěžící děti, jejichž
tématem byl letos „integrovaný
záchranný systém“. Tomu odpovídaly i
úkoly, které děti plnily, aby mohly na
závěr získat sladký balíček a nanuk. O
odborný dohled a pomoc menším
soutěžícím se na stanovištích staraly učitelky mateřské a základní školy. Další úkoly obstarali
odborníci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, jako byli hasiči, policie,
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horská služba a zdravotníci. Po
příjezdu dvou koníků si děti na nich
mohly vyzkoušet jízdu v bezpečí
profesionálních vodiček.
U stánků bylo možno zakoupit nápoje,
grilovaly se klobásy a stejky. Ohniště
sloužilo zájemcům k opékání špekáčků.
K poslechu hrála hudba skladby, které
děti znají nejen z pohádek. O tuto
produkci se staral diskjokey pan
Danihelka.
Posledním bodem programu a zlatým
hřebem odpoledne bylo kácení májky. Po vyklizení prostranství, kam měla májka dopadnout,
se místní hasiči pod vedením Gusty Kalába chopili sekery a ruční pily. Jen mužská síla bez
použití techniky složila májku přesně na bezpečné místo. V tom okamžiku vyběhlo několik
závodníků k jejímu vršku, aby ukořistili
láhev alkoholu. Ale ta se k jejich velké
lítosti při pádu májky rozbila. I tak to
bylo moc hezké a příjemné odpoledne
nejen pro děti, ale i pro občany i cizí
návštěvníky, kteří s námi a svými dětmi
společně oslavili Mezinárodní den dětí.
Velký dík patří za přípravu i průběh
celé slavnosti zaměstnancům školy a
školky, obecnímu úřadu, místním
hasičům a sponzorům, kteří se
finančně podíleli na zakoupení dárků
pro děti. Byli to: pan Petr Haničák,
pan Tomáš Bernátek, paní Miroslava
Tomancová potraviny TOMI, TC Praděd pan Petr Houser, paní Marie Šimková a Obec Malá
Morávka.

Pouť v Malé Morávce.
Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví 8 týdnů
po velikonočním pondělí. Letos to vyšlo na
neděli 16. června. Při této příležitosti
uspořádala Římskokatolická farnost Malá
Morávka a Obec Malá Morávka pouť,
protože náš kostel je právě Nejsvětější
Trojici zasvěcen. V 10 hodin se kostel zcela
zaplnil a začala poutní mše svatá. Kromě
místních občanů a náhodných návštěvníků
naší obce přijel i autobus poláků
z partnerské obce Walce se starostou
Markem Smiechem. Dále přijel i autobus
turistů ze Žďáru nad Sázavou, kteří byli na
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víkend v Karlově. Přišlo i plno lidí
z okolních obcí. Při mši svaté proběhla
sbírka na opravu věže kostela, která by se
měla letos uskutečnit. V plánu je generální
oprava střechy věže a fasády.
Po mši následovalo přátelské setkání a oběd
na farní zahradě díky obci Malá Morávka,
která připravila stan se stoly a lavicemi a
zajistila občerstvení. Další občerstvení
poskytli obětaví farníci, kteří se starali i o
obsluhu hostů. Z Polska přivezli návštěvníci
plno koláčů, které byly rozděleny na stoly
k dalšímu pohoštění. Pohoštění bylo opravdu
důstojné a zdá se, že všichni návštěvníci byli
spokojeni.
Počasí bylo teplé a slunečné, až do
odpolední průtrže mračen. Ale to už se
všichni přítomní schovali do kostela, kde po
14 hodině byla naplánována adorace a
závěrečné požehnání.

Vítání občánků
V pátek 21. června 2019 před 16. hodinou
přicházeli do mateřské školy v Malé
Morávce rodiče s dětmi, které si ještě nějaký
čas počkají, než si tam budou moci
s ostatními školáčky hrát. Byla to letošní
miminka, která se dostavila na slavnostní
přivítání mezi občany naší obce. Jako první
je přivítaly svými básničkami a písničkami
děti z mateřské školy za klavírního
doprovodu paní učitelky Cafourkové. Hlavní
projev pronesl k rodičům pan starosta
Ondřej Holub. Poblahopřál jim k narození
dítěte, popřál hodně trpělivosti při jejich
výchově, lásky a radosti, které příchod
nového človíčka do rodiny přináší.
K blahopřání se připojila i paní Iveta
Vlčková za kulturní komisi. Každého nového
občánka si pan starosta pochoval, zatím co
se rodiče podepisovali do pamětní knihy.
Potom jim byly předány dárky - fotoalbum,
dětská jídelní souprava a pamětní list.
Maminky dostaly kytičku. Následovalo
fotografování v obecní kolíbce.
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Našimi novými občánky jsou: Julie
Chladová,
Stella
Sekelová,
Viktorie
Kellerová, Nikola Šmakalová, Matyáš
Rončák, Sedrik Lanc.
Vítání občánků je obřad, který nepostrádá
důstojnost. Je zároveň příjemným setkáním
lidí, kteří se znají a tak je vytvořena
příjemná atmosféra. Nemalou měrou k tomu
přispívá i pěkné prostředí mateřské školy.
Všem, kteří tento obřad připravili, patří
poděkování.

50 let CHKOJ
V letošním roce slaví Chráněná krajinná oblast Jeseníky 50 let od svého založení. Potřebné
dokumenty byly podepsány v Karlově Studánce, ale sídlo CHKOJ bylo v Malé Morávce.
Vedoucím správy byl pan Ivan Hornišer.
Kromě několika dalších zaměstnanců se
starali o ochranu přírody a dodržování
pravidel při vstupu do chráněných lokalit i
dobrovolní strážci, někteří sem dojížděli i ze
vzdálenějších míst. Svojí rozlohou patří
k největším takto chráněným územím u nás.
Zároveň je i nejlesnatější chráněnou oblastí
v České republice. Uvnitř jsou zvlášť
chráněné menší lokality, kde platí pro
návštěvníky
ještě
přísnější
pravidla.
Národními přírodními rezervacemi byly
vyhlášeny: Praděd, rašeliniště Skřítek, Rejvíz
a Šerák-Keprník. Národní památkou je Javorový vrch. Přírodních rezervací je 19. Např.
Suchý vrch a Vysoký vodopád. Přírodních památek je 7 - např. Morgeland.
V jesenické přírodě napočítali odborníci 1 200 druhů vyšších rostlin, což je více než třetina
všech druhů, které v Česku rostou. Charakteristické jsou především jesenické vysokohorské
endemity (rostliny, které jinde nerostou), a to jsou lipnice jesenická, zvonek jesenický, hvozdík
kartouzek sudetský, vrba bylinná a další. Zvonek vousatý (campanula barbata) se stal znakem
CHKOJ a campanula byl pojmenován i časopis, který byl správou vydáván.
Také živočichové, žijící v této krajině, jsou součástí ochrany
přírody. Žije zde asi 20 druhů z kategorie kriticky ohrožený
druh. U mechového jezírka na Rejvízu můžete vidět šídlo
rašelinné nebo vážku čárkovanou. Je zde i největší komplex
mravenišť v ČR a možná i ve střední Evropě. Podle posledního
sčítání se v rezervaci pod Jelení studánkou nachází 1 265
mravenišť. Jistě znáte cestu Mravencovku nad Karlovem.
V okrajových částech chráněné oblasti je zaznamenán i
ojedinělý výskyt raka říčního. Před několika lety ho bylo
možno najít i v „Bahňátku“ za kempem v Karlově, stejně jako
vzácného mloka skvrnitého. V podzemních štolách hnízdí 11
druhů netopýrů. Z šelem se u nás rozšířil ve druhé polovině 20. století rys ostrovid. Kamzíci
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k nám byli dovezeni v roce 1913 z Alp. Dobře se jim tu dařilo, o čemž svědčí jejich počet.
V roce 1941 bylo napočítáno v okolí Pradědu 65 kusů, v 70. a 80. letech jejich populace
dosahovala 600 až 900 jedinců. Protože spásali i chráněné rostliny, vedli se spory o to, jestli
se zde mají ponechat. V plánech péče do roku 2023 nebyl kamzík přijímán škodlivě, pokud
jejich počet nepřesáhne 180 kusů. Podle současných odhadů jich může být v Jeseníkách asi
300.
Chráněnou součástí oblasti je i lidová architektura. Posláním CHKO je nejen ochrana
přírody, ale také kulturního dědictví. Lidská stavení s dochovanými znaky místní lidové
architektury jsou památkově chráněné, a to buď jednotlivě, nebo v souborech v rámci
památkových zón. Je to např. Žďárský potok nebo Malá Morávka. Problematika CHKO
Jeseníky, jejíž součástí je i naše obec, je velmi rozsáhlá. Krásnou přírodu, ve které žijeme,
můžeme obdivovat, ale potřebuje i naši ochranu. To je úkol nejen pro strážce, ale pro nás
všechny.

Program - “Den obce” - 3.8.2019
9:00 - 13:00 - turnaj v malé kopané o pohár starosty
13:30 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - vyhlášení výsledků turnaje v malé kopané.
14:00 - KLAUNSKÁ SHOW S JOŽINOU A GÁBINOU - KLAUNIÁDA, diskotéka se
soutěžemi pro děti.
15:15 hod. - KATAPULT REVIVAL, 16:20 - DOG DANCING - ukázky výcviku psů
16:50 - Malí snowboarďáci - pohybové vystoupení dětí z Mateřské školy
17:00 hod. - veřejná soutěž v řezání dřeva dvojmužnou ruční pilou
18:00 hod. - ROCK AND ROLL BAND MARCELA WOODMANA
20:00 - 02:00 hod. - taneční zábava se skupinou PETER BAND
V průběhu odpoledního programu: Ukázka hasičské techniky, jízda na koni,
malování na tvář, barvení sádrových sošek. Vstup na akci zdarma

Zpravodaj vychází 17.7.2019, příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.9.2019.

