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Slovo starosty k době koronaviru
Vážení občané,
skončilo období, kdy jsme byli nařízením Vlády ČR omezeni na svých právech a svobodách.
Příčina těchto nutných opatření je všem známá - hrozba epidemie koronaviru COVID 19.
Naše zdraví a životy se ocitly v ohrožení díky hrozbě, které naše společnost doposud v historii
nikdy nemusela čelit. Nařízení a opatření související s hrozbou šíření koronaviru byla proto
nezbytná a snad i účinná. Přestože většina obyvatel chápala nutnost přijatých opatření, byla
to pro nás nelehká zkouška naší zodpovědnosti a sounáležitosti s naší komunitou, ale i s celou
společností. Jsem přesvědčený, že všichni občané naší obce obstáli v této zkoušce se ctí.
Důkazem je skutečnost, že se nákaza koronavirem v naší obci neobjevila.
Mé poděkování proto patří Vám všem,
kteří jste pomáhali v této nelehké době
nejohroženější skupině obyvatel seniorům, ale i dalším potřebným
zejména se zajišťováním zásobování
potravinami, léky, ale i dalších
životních potřeb. Velký dík patří
mnoha ženám, které pro své okolí a
pro potřeby obce a našich občanů
zajišťovaly šití a distribuci látkových
roušek, stejně jako zaměstnankyním
prodejny potravin, které velmi
zodpovědně přistupovaly k plnění
nařízených hygienických opatření.
I když nebezpečí nákazy ještě úplně nepominulo a životy nás všech se postupně vrací
k normálu, je nezbytné i nadále dodržovat zvýšená hygienická opatření a udržovat ostražitost
před rizikovými situacemi spojenými s každodenním životem, ale i zvýšeným počtem turistů
v naší obci souvisejícím s letní turistickou sezónou. Závěrem ještě jednou děkuji všem za
projevenou kázeň a zodpovědnost, díky které jsme doposud pandemii přečkali a snad i
přečkáme.
Ondřej Holub
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 6. května 2020 ve víceúčelové
tělocvičně při ZŠ Malá Morávka 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.
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Obecní zastupitelstvo schválilo:
















Uzavření Dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu působnosti podle
zákona o obecní policii ze dne 08.04.2008, uzavřené s Městem Rýmařov. Dodatek řeší
změnu sazebníku za provedené úkony.
Účetní závěrku Mateřské školy Malá Morávka, okr. Bruntál, příspěvkové organizace, IČ:
70997900 za rok 2019 a schválilo převod kladného hospodářského výsledku ve výši
464,33 Kč do rezervního fondu.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních
vod zrealizovanou na pozemku parcelní číslo st. 21/2 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p.
184. Kapacita ČOV je 5 obyvatel, celkové náklady stavby činí 84 942,74 Kč vč. DPH.
Příjemcem příspěvku jsou vlastníci uvedených nemovitostí pan Pavel Kužílek a paní
Denisa Kužílková, oba bytem Moravské Málkovice 234, 682 01.
Zařazení území obce Malá Morávka do území působnosti MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. na
programové období 2021 - 2027.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8017855/SoBS VB/2“ mezi obcí a ČEZ distribuce, a.s. Smlouva řeší
přípojku NN uloženou na pozemku obce parcelní číslo 416/3 v k.ú. Malá Morávka.
Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 2 000,-- Kč + DPH.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8016630/2_Malá Morávka p.č.197/9,vNN/kNN““ mezi obcí a ČEZ
distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parcelní číslo 191/1
v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku
2 000,-- Kč + DPH.
Zrušení usnesení zastupitelstva obce Malá Morávka Č.j.: 63/2018 ze dne 12.12.2018,
které se týkalo původního schválení prodeje pozemků parc.č. 572/4 a 572/3 v k.ú. Malá
Morávka.
Prodej pozemku parcelní číslo
572/4 v k.ú. Malá Morávka o
výměře 1223 m2 a prodej pozemku
parc.č. 572/3 v k.ú. Malá Morávka
o výměře 189 m2. Kupní cena je
stanovena na základě znaleckého
posudku č.1397-05/2020 zpracovaného znalcem Ing. Lubošem Novákem na částku 340,-Kč/m2 u obou pozemků. Celková kupní cena činí 480 080,-- Kč. Kupujícími jsou paní
Valentina Mohelníková, bytem Kollárovo náměstí 688/5, 779 00 Olomouc a pan Petr
Mlýnek, bytem Malá Morávka 195, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Uzavření smlouvy o půjčce (zápůjčce) uzavírané mezi obcí Malá Morávka jako věřitelem
(zapůjčitelem) a RÝMAŘOVSKO, o.p.s. náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, IČO:
26836122, jako dlužníkem (vydlužitelem) za účelem realizace projektu z fondu
mikroprojektů
Euroregionu
Praděd
Operační
program
přeshraniční
spolupráce Česká republika - Polsko, vedeném pod registračním číslem
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002179 pod názvem „Za zážitky našich regionů.“
Účelem smlouvy je zapůjčení částky 35 956,70 Kč na realizaci projektu.
Zastupitelstvo obce dále schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Malá Morávka mezi oběma subjekty, na základě které obec Malá
Morávka poskytne RÝMAŘOVSKU, o.p.s. neinvestiční dotaci ve výši 6 345,30 Kč, účelově
určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu. Jedná se o spoluúčast obce na projektu.
Darovací smlouvu mezi obcí Malou Morávkou jako obdarovaným a Moravskoslezským
krajem jako dárcem. Předmětem daru je hasičská technika pro jednotku SDH obce Malá
Morávka v celkové ceně 29 657,10 Kč.
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Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:



Schválený rozpočet Sdružení obcí
Rýmařovska na rok 2020.
Informaci starosty o uzavření smlouvy
o dílo na dodání dopravního
automobilu pro jednotku SDH obce
Malá Morávka a pověřilo starostu
k provedení rozpočtového opatření k
profinancování celého projektu včetně
finanční spoluúčasti obce.

Obecní zastupitelstvo neschválilo:


Vydání územního plánu, kdy na základě obci předloženého Návrhu na vydání Územního
plánu Malá Morávka ze strany Městského úřadu Rýmařov ze dne 13.02.2020 a po
prostudování předloženého návrhu nesouhlasí s vydáním Územního plánu Malá Morávka.
Zastupitelstvo dále požaduje zrušit limity stanovené Územním plánem pro minimální
velikost pozemků umožňujících novou výstavbu, tak jak jsou stanoveny v textové části
plánu. Zastupitelstvo dále požaduje dopracovat do Územního plánu umístění sedačkové
lanovky propojující Karlov pod Pradědem s lanovkou Ski areálu Kopřivná.

Na veřejném zasedání konaném 29. června 2020 ve víceúčelové
tělocvičně při ZŠ Malá Morávka 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 Základní školy Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace,
793 36 Malá Morávka č. 89 za rok 2019 a schválilo v souladu s ust. § 30 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod kladného
hospodářského výsledku ZŠ za rok 2019 ve výši 43 853,47 Kč do rezervního fondu.
Závěrečný účet obce Malá Morávka za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Morávka za rok 2019 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
Malá Morávka za rok 2019 a to s výhradou.
Prodej pozemku parcelní číslo 209/1 v k.ú. Malá Morávka o výměře 1896 m2 a prodej
pozemku parcelní číslo 1546 v k.ú. Malá Morávka o výměře 338 m2. Kupní cena pozemku
parcelní číslo 209/1 je stanovena na základě znaleckého posudku č.1407-15/2020
zpracovaného znalcem Ing. Lubošem Novákem na částku 695 830,-- Kč. U pozemku
parcelní číslo 1546 stanovuje zastupitelstvo cenu na 200,-- Kč/m2, celkem tedy na částku
67 600,-- Kč. Kupující je paní Veronika Černá, nar.: 22.8.1989, trvale bytem Malá
Morávka 112, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem pozemků hradí
kupující.
Prodej pozemku parcelní číslo 492/8 v k.ú. Malá Morávka o výměře 364 m2. Kupní cenu
stanovuje zastupitelstvo na částku 200,-- Kč/m2, celkem tedy 72 800,-- Kč. Kupujícími jsou
Anna a Josef Motúzovi, trvale bytem Malá Morávka 196, 793 36 Malá Morávka. Náklady
spojené s převodem pozemků hradí kupující.
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Prodej pozemku parcelní číslo 492/3 v k.ú. Malá Morávka, který je rozdělen na základě
geometrického plánu č.700-222/2017 zpracovaného Ing. Vojtěchem Hrdinou na dva nově
vzniklé pozemky parcelní číslo st. 617 o výměře 30 m2 a pozemek parcelní číslo 492/3 o
výměře 489 m2. Kupní cenu stanovuje zastupitelstvo na částku 300,-- Kč/m2 u pozemku
parcelní číslo st. 617 a na částku 200,-- Kč/m2 u pozemku parcelní číslo 492/3. Kupujícími
jsou Jana a Josef Zahnášovi, trvale bytem Malá Morávka 194, 793 36 Malá Morávka.
Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních
vod zrealizovanou na pozemku parcelní číslo 437 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p. 51.
Kapacita ČOV je 5 obyvatel, celkové náklady stavby činí 87 623,-- Kč vč. DPH.
Příjemcem příspěvku je vlastník uvedených nemovitostí paní Miroslava Tretiníková, bytem
Pekařská 1502/84, 747 05 Opava 5.
Provedení rozpočtového opatření č. 4/2020.
Navýšení rozpočtu Mateřské školy Malá Morávka, okr. Bruntál, příspěvkové organizace,
IČ: 70997900 pro rok 2020 o 61 000,-- Kč na dokrytí mzdových nákladů chůvy.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:







Stáhnutí žádosti manželů Marie a Ondřeje Šimkových, trvale bytem Karlov pod Pradědem
201, 793 36 Malá Morávka o odkoupení pozemku parcelní číslo 248/2 v k.ú. Karlov pod
Pradědem o výměře 1111 m2.
Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-8018500/JE/2, z důvodu plánované
elektrické přípojky NN. Zastupitelstvo nesouhlasí se zřízením navrhované elektrické
přípojky NN na pozemcích v majetku obce.
Informaci starosty o přípravách realizace projektu realizovaného za přispění rozpočtu
Moravskoslezského kraje pod názvem Jesenická magistrála na kole. Zastupitelstvo obce
na základě zásadních změn v rozsahu projektu a požadavku LČR na převzetí odpovědnosti
za provoz cyklistů na cyklotrasách schvaluje ukončení realizace projektu a odstoupení od
smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Moravskoslezským krajem.
Informaci starosty o schválení realizace projektu „Discgolfové a dětské hřiště Malá
Morávka“ ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zastupitelstvo schvaluje realizaci
projektu a schvaluje provedení rozpočtového opatření pro realizaci projektu včetně
finanční spoluúčasti obce.

Obecní zastupitelstvo neschválilo:


Účetní závěrku obce za rok 2019.
Důvodem
všech
přítomných
zastupitelů při hlasování o neschválení
účetní závěrky obce Malá Morávka za
rok 2019 jsou skutečnosti popsané ve
zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Morávka
za
rok
2019,
provedeném
Moravskoslezským krajem, ve vztahu
k popsaným skutečnostem souvisejícím
s trestním stíháním bývalé účetní obce
a s obci způsobené škodě, která je
doposud předmětem trestního řízení.
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INFORMACE
Závěrečný účet hospodaření obce Malá Morávka za rok 2019
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 29. června 2020 schválilo závěrečný účet obce za rok
2019, který je výsledkem hospodaření obce za minulý rok. Součástí závěrečného účtu je
zpráva o výsledku hospodaření obce, které skončilo
schodkem 1 051 323,80 Kč. Schodek rozpočtu byl způsoben
nákupem akcií společnosti VaK Bruntál, a.s., čímž byla
podmíněna naše spoluúčast na realizaci nového vodovodu
na horní Malou Morávku.
PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Upravený rozpočet
20 578 380,00
5 907 157,68
422 000,00
3 234 627,50
30 142 165,18

Skutečnost
19 973 781,10
5 068 573,80
422 000,00
3 234 627,50
28 698 982,40

VÝDAJE
Třída
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

Upravený rozpočet
23 349 100,18
10 623 825,00
33 972 925,18

Skutečnost
20 422 509,89
9 327 796,31
29 750 306,20

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 31.12.2019 činil
3 157 892,-- 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 31.12.2019 činil 3 344 962,-- Kč
(dlouhodobý závazek).
Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2019 - 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.
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka
Přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka za
rok 2019 provedly pracovnice Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru podpory
korporátního řízení a kontroly. Dílčí přezkoumání
dne 6.11.2019 a závěrečné 3.6.2020. Chyby a
nedostatky zjištěné při dílčím i závěrečném
přezkoumání souvisí především s prací bývalé
účetní, se kterou je vedeno trestní řízení pro
zpronevěru.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu u účetní
paní Ing. Markéty Říhové 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 úřední desce webu obce:
www.malamoravka.cz

MŠ v období nouzového stavu
Závěrečných šest týdnů před prázdninami prožívali děti i
zaměstnanci v mateřské škole v podmínkách, se kterými
se nikdy za svůj život nesetkali. V březnu tohoto roku
jsme se ze dne na den ocitli v nouzovém stavu a náš život
měl najednou jiná pravidla, jiné hodnoty, na tenhle
podivný stav jsme nebyli nijak připraveni. Někteří
zvládali situaci dobře, jiní se strachem a obavami, ale
nějakým způsobem nás nový virus ovlivnil všechny. Po
dohodě se zřizovatelem školy obcí Malá Morávka jsme
16. 3. 2020 uzavřeli naši školu, tak jako se rozhodla
většina mateřských škol v naší republice. Ministerstvo
zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR nevydaly plošný příkaz k uzavření
mateřských škol, vydaly jen doporučení k jejich
uzavření. Naše škola byla mimo provoz do 22. 5., provoz
jsme zahájili 25. 5. 2020 stejně jako první stupně
základních škol. Ředitelka školy zpracovala nové
provozní podmínky pro zaměstnance, rodiče, děti i
návštěvníky školy, které byly prozatím platné do konce
školního roku 2019/2020. Hygienická zařízení, školní kuchyni i třídu jsme vybavili novými
hygienickými prvky jako zásobníky na jednorázové ručníky, zásobníky na tekuté mýdlo,
zásobníky na dezinfekci a toaletní papír. Roušky a několik ochranných štítů máme v zásobě
pro možný opakovaný výskyt COVID - 19. Mateřská škola byla uzavřena několik týdnů,
zaměstnankyně však nastoupily po celostátní karanténě do zaměstnání, kde jsme se věnovali
celkovému úklidu a dezinfekci veškerých prostor školy včetně hraček, učebních pomůcek a
zařízení školní kuchyně, vymalován byl sklad potravin a chodba, instalovány byly všechny
hygienické prvky dle požadavků MZ a hygieny. Na letní sezónu jsme připravili celou školní
zahradu včetně údržby zahradní zeleně, záhonů, školního skleníku, venkovní učebny a
pískoviště. Ve spolupráci se zaměstnanci obce naše děvčata opracovala a znovu natřela
všechny zahradní i rekreační prvky jako stoly, lavice, houpačky, studnu, prohazovadla,
zábradlí a ostatní dřevěné atrakce. Dětem s povinnou předškolní docházkou průběžně
připravovala ředitelka školy (v době uzavření MŠ) témata a pracovní listy k domácímu
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vzdělávání předávaných pomocí emailů a webových stránek školy. Většina dětí do mateřské
školy v druhé polovině května nastoupila, v domácí péči zůstaly tři děti. Pokud by se situace
v našem regionu opakovala, věříme, že už nás toto nepříjemné onemocnění nezaskočí a
nerozladí, jako tomu bylo na jaře tohoto roku.














Přehled základních provozních podmínek Mateřské školy Malá Morávka po dobu trvání
epidemiologických opatření určené pro žáky, rodiče, zaměstnance a návštěvníky školy
platné do 31. 8. 2020
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními.
Rodiče a ostatní návštěvníci školy mají povinnost chránit si ústa a nos rouškou (před
budovou i v budově školy) a zdržovat se v těchto prostorech nezbytně nutnou dobu.
Po vstupu do budovy školy provedou rodiče, zaměstnanci a ostatní návštěvníci
dezinfekci rukou.
Každé dítě vybavte pro případný náhlý výskyt COVID-19 jednou rezervní rouškou.
Před nástupem dítěte do MŠ, případně v den nástupu odevzdejte v mateřské škole
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení
s rizikovými skupinami.
Do mateřské školy přivádějte děti jen v dobrém zdravotním stavu, bez příznaků virového
infekčního onemocnění (kašle, rýmy, zvýšené teploty, náhlé ztráty chuti a čichu či
jiných příznaků akutní infekce dýchacích cest). Dětem se bude namátkově měřit teplota
bezkontaktním teploměrem.
Děti a zaměstnanci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí (třídy, šatny, školní
zahrada, jídelna).
Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady a školního hřiště.
Neprodleně po příchodu do školy po převlečení a přezutí si musí děti i zaměstnanci
důkladně umýt ruce.
Nedoporučujeme vstup do budovy osobám starším 65 let a osobám patřící do rizikové
skupiny.

V průběhu uzavření mateřské školy proběhl
elektronicky zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2020/2021. Žádost podali čtyři
rodiče a jedná se o tři chlapce - Jeník
Šťastný, Samuel Zajíc, Vít Grolich a jedno
děvčátko Natálka Jurinová. Všechny děti
jsou dvouleté, které v průběhu následujícího
školního roku dovrší tří let. Chlapcům i Natálce přejeme klidný vstup do prostředí mateřské
školy a kolektivu nových kamarádů, přejeme jim také, aby předškolní období bylo pro ně
obdobím radostných zážitků, obohacených novými zkušenostmi a dovednostmi. V následujícím
školním roce bude do jedné smíšené třídy docházet 23 dětí, o které se postarají dvě
pedagogické pracovnice, ředitelka Iveta Vlčková a učitelka Daniela Svobodová a chůva
Lenka Cejnková, provozní zázemí zaštítí jedna paní kuchařka Marie Šišmová (na dlouhodobý
zástup za paní kuchařku Jitku Frčkovou, které přejeme brzké uzdravení) a na zkrácený úvazek
paní školnice Lenka Cejnková.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Rozloučení s mateřskou školou
Rozloučení předškoláků s mateřskou
školou proběhlo předposlední červnovou
středu tradičně v herně mateřské školy.
Poslední
zvonění
s předáváním
vysvědčení našim budoucím prvňáčkům
připravily paní ředitelka Iveta Vlčková,
paní učitelka Daniela Svobodová a chůva
Lenka Cejnková. Slavnostní setkání bylo
zahájeno společnou veselou písní „Proč,
pro slepičí kvoč“, následně byli jednotlivě
představeni rodičům a všem přítomným
hostům naši budoucí školáci Dominik
Děrda, Adámek Odložil, Ondrášek Lukeš a Tomášek Skokan. Na chlapce čekala nelehká
zkouška - samostatně zarecitovat básničku či zazpívat písničku a odpovědět na otázku
z klobouku. Odměnou dětem bylo
barevné
pohádkové
vysvědčení
s velkou jedničkou (i hvězdičkou) za
docházku
do
mateřské
školy,
absolventská čepice, pamětní šerpa a
pamětní list, encyklopedická kniha
s věnováním a barevný tužkovník. Paní
ředitelka popřála dětem do života
hodně školních i osobních úspěchů,
rodičům pak pevné zdraví a hromadu
rodinné pohody. Děti byly také
pozvány na spaní ve školce v příštím
školním roce, letošní nocování ve
školce s dobrodružnou stezkou alejí bylo v souvislosti s novým onemocněním zrušeno.
„Ondrášku, Tomášku, Domčo, Adámku přejeme Vám, abyste 1. září vykročili na šťastnou
cestu svých školních let“.

Zvládli jsme to?
Po jarních prázdninách jsme
zůstali neplánovaně doma. Tento
způsob školního roku se nám
přesto
nezdál
poněkud
nešťastným.... Mnohému naučil
každého z nás. Učitele, děti,
rodiče… Vrhli jsme se po hlavě
na výuku na dálku s vydatnou
pomocí rodičů.
Přípravy na domácí školu jsme
snadno předávali rodičům do
jejich počítače, tabletu či
chytrého
mobilu
pomocí
jednoduchého on-line nástroje „Škola na dlani“. Rodiče pak zprostředkovali učitelům tolik
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potřebnou zpětnou vazbu. Pokud si žák nevěděl rady, byl po ruce video hovor. Velkou
pomocnicí se stala „UčíTelka“ - projekt České televize. Nezůstali jsme tak u pouhého
opakování a procvičování učiva. S její pomocí jsme mohli jít takzvaně dál. Ve spojení s
některými žáky jsme byli každodenními krátkými dopisy, které reagovali na aktuální dění
v jednotlivých měsících. Reagovali jsme na koronavir, připomněli jsme si Světový den vody,
Den Země, nakoukli jsme do Čarodějnické školy. Ti, co si výsledky své práci zakládali, budou
mít jednou určitě na co vzpomínat.
Koncem května jsme se vrátili do školy za úplně jiných podmínek a dodržovali předepsaná
hygienická pravidla.
A co říci na závěr? Rozloučila bych se odpovědí na otázku z nadpisu. Zvládli jsme to!
Ivana Glatterová, ředitelka školy

Základní škola děkuje všem za spolupráci a přeje krásné léto!

Rozloučení s páťáky
V posledním týdnu školy proběhlo již
tradiční rozloučení s páťáky, kteří
opouští naši základní školu - Dan
Danihelka, Vojta Babiš, Alenka
Urdová, Vojta Onderka, Sabinka
Soviarová a Štepán Matějček. Protože
situace nedovolila tradiční ukončení
roku u táboráku za přítomnosti rodičů,
překvapení nakonec byli: Při zpěvu
školní hymny naposledy společně
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scházeli schody špalírem svých spolužáků. Doufáme, že na naši školičku budou vzpomínat
v dobrém. 😊
A kam budou směřovat jejich kroky? Vojta Babiš a Danda Danihelka byli přijati na
Gymnázium v Rýmařově, ostatní si vybrali školu v Bruntále nebo v Rýmařově. Přejeme všem
hodně úspěchů a štěstí.
Tereza Oujezdská, třídní učitelka

Třídění odpadu v roce 2019
Firma Ekokom, jakožto autorizovaná obalová společnost nás
ve svém dopise informovala o množství odpadu, který naše
obec v roce 2019 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.

Rok 2019 celkem
1. čtvrtletí 2019
2. čtvrtletí 2019
3. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2019

Tuny Částka (Kč)
37,590 100 905,50
13,670 34 526,00
9,800 24 890,50
8,320 22 831,00
5,800 18 658,00

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

Malá Morávka v období coronaviru
12. března 2020 se prakticky zastavil
veřejný život nejen v Malé Morávce,
v naší zemi, ale postupně i v celém
světě. Toto nečekané ohrožení zdraví a
životů lidí můžeme přirovnat ke světové
válce s tímto dosud neznámým virem.
Podle nařízení vlády ve snaze ochránit
obyvatelstvo před hrozící pandemií byl
vyhlášen zákaz pobytu lidí mimo
domovy,
výjimku
tvořil
nákup
nejnutnějších
potravin.
Personál
používal kromě roušek i ochranné
rukavice, později bylo u pokladny
nainstalováno i ochranné plexisklo.
Kromě této prodejny byly všechny
ostatní uzavřeny.
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Nejohroženější skupinou obyvatel se ukázali senioři, kterým se nedoporučovalo vycházet
vůbec. Tak i v naší obci všichni dodržovali pokyny vlády, seniorům dováželi potraviny mladší
rodinní příslušníci, začaly platit i další ochranná opatření. Zavřely se škola i školka, na poště
a v potravinách byla dezinfekce na ruce, bylo nařízeno nosit ochranné roušky a dodržovat
vzdálenost mezi osobami 1,5 - 2 metry. A protože roušky byly okamžitě nedostatkovým zboží,
začalo se s šitím roušek látkových. Kdo měl doma šicí stroj, našel si na internetu návod na
jejich zhotovení a švadlenky začaly s šitím nejen pro vlastní potřebu a nejbližší, ale přinášely
je i na obecní úřad, odkud je na telefonické požádání rozváželi potřebným.
Na obci se tak hromadily roušky
různých materiálů a barev. Zavřením
restaurací a školní jídelny ztratili lidé
možnost nákupu hotových jídel, proto
začala od 17.4. restaurace Rychta
poskytovat službu dovozu jídel
seniorům až do domu. Stejnou službu
nabízela
i
restaurace
Hvězda.
Autobusy jezdily stále podle jízdního
řádu, ale připomínaly spíš autobusy
duchů. Pokud se vůbec objevil nějaký
cestující, nastoupil zadními dveřmi,
aby neohrozil řidiče, který byl dále
chráněn páskou přes první čtyři
sedadla. Nikdo nechtěl jízdné ani se neptal, kam jedete. Na každé zastávce autobus zastavil a
vy jste vystoupily, kde jste potřebovali.
27. dubna skončila celostátně nařízená karanténa, a tak se život i v naší obci začal pomalu
přibližovat normálu. Od 11. května je povoleno otevřít zahrádky u hospod, toho využila i
restaurace U kovárny. Od 15. května si můžeme konečně sundat i roušky nejen venku, ale i
v uzavřených prostorách. Díky dodržování všech hygienických nařízení jsme toto zvláštní a
nepříjemné období zvládli v naší obci bez nákazy.

Stanice horské služby v Karlově
Horská služba Jeseníky má na svém území
celkem 10 stanic. Jednou z nich je i stanice HS
v Karlově. Při své činnosti organizuje a provádí
záchranné a pátrací akce v horském terénu,
poskytuje první pomoc a zajišťuje transport
raněných. Instaluje a udržuje výstražné a
informační zařízení a informuje o sněhových
podmínkách a o opatření k bezpečnosti
návštěvníků hor. To jsou jen některé z hlavních
činností členů HS.
Naše stanice HS v Karlově má 3 stálé
zaměstnance, které doplňují další 4 dobrovolní členové. V této zimní sezóně, která začala 1.
12. 2019 až do 3. března zaznamenali 215 úrazů, z toho 10 těžkých. V jednom dni musely
přiletět dokonce 2 vrtulníky zdravotní záchranné služby. Smrtelný úraz letos bohudík nebyl
žádný. Málo sněhu a výkyvy počasí letošní zimní sezóny způsobily, že celkově ubylo lyžařů a
možná proto bylo o 40 úrazů méně než v předešlé sezóně. Přesto má stanice HS v Karlově

MORÁVECKÝ

STRANA 13

ZPRAVODAJ

mezi ostatními jesenickými stanicemi v evidenci nejvíce úrazů. Vysvětlují si to tím, že na
našich sjezdovkách se díky školním kurzům vyskytuje více méně zdatných lyžařů.
Zimní lyžařská sezóna již dávno skončila, avšak i nyní v létě přejeme všem návštěvníkům hor i
záchranářům, aby již nedošlo už k žádným úrazům a zvuk houkající sanitky, který se v zimě
tak často naší obcí ozývá, už nebylo slyšet.

Společenská rubrika
Setkání seniorů
Ve středu 24. června byli
pozváni do penzionu Pohoda
naši občané, kteří v prvním
pololetí letošního roku oslavili
významné životní jubileum: 70,
75, 80, 85. Z pozvaných deseti se
sice dostavila jen polovina, ale
to je vzhledem k jejich věku
omluvitelné. O blahopřání a
dárek nepřijdou, dostanou ho
dodatečně.
V příjemném proskleném salonku
penzionu přivítali pozvané pan
starosta Ondřej Holub a
předsedkyně kulturního výboru
paní Iveta Vlčková. V obnoveném provozu po nucené uzávěrce restaurací bylo dvojnásob
příjemné takto si posedět společně se známými. Všem pozvaným jubilantům starosta i paní
Vlčková popřáli všechno nejlepší do dalších let a samozřejmě i to nejen pro oslavence to
nejdůležitější - pevné zdraví. Všichni obdrželi dárkový koš a podepsali se do pamětní knihy.
Potom následovalo focení a večeře.
Bylo příjemné povídat si o současném dění v naší obci, ale také o době minulé. K dobré
náladě a pohodě (bylo to přece na Pohodě) přispělo i sluníčko za okny.
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Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu 2020 oslavili
nebo slaví své narozeniny a životní jubilea:
Jiří Kolář a Ludmila Králíková - 71 let, Marie Koukolová a Ludmila Endlerová - 72 let, Jan
Horák, Dan Pawlín, Josef Fanc - 73 let, Jaroslav Kaňa - 74 let, Františka Fialová - 76 let,
Marie Houdková a Marie Heiderová - 77 let, Anna Králová - 82 let, Artur Theyer - 83 let,
Anna Kulhavá - 84 let.

„Půlkulatá výročí“
Lenka Chytilová, Miloš Vlček a Zdeněk Kulina - 55 let, Pavel
Gajdoš, Evženie Ježková, Bohumil Procházka, Alena Buchtová,
Alena Lišková, Věra Křivánková, Jarmila Korytářová, Růžena
Barnetová, Alena Kurfürstová - 65 let, Koloman Lašák - 75 let,
Elisabeta Bršťáková - 85 let.

„Kulatá výročí“
René Neoral, Marie Sváková, Ilona Kormaňáková - 50 let, Kateřina Barnetová, Ludmila
Doleželová, Petr Vavrla, Ludmila Vavrlová, Oskar Böhm - 60 let, Pavel Chmura, Lenka
Nováková, Jaroslav Chytil, Zdeněk Pavelka - 70 let, Jarmila Pánková, Pavel Hlavinka - 80
let, Cyril Fiala - 90 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří jste v tomto období slavili anebo 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.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Lyžařská školka ve školce
Přestože k nám zima v letošním roce byla skoupá na sněhové vločky a vichr nám často
ukazoval svoji moc, probíhala na naší škole lyžařská školka pro začínající i pokročilé lyžaře
naší školky, i když v omezené míře. Ve SKI
areálu Kazmarka a SKI areálu Myšák se
učilo a zdokonalovalo v tomto zimním sportu
10 dětí. Své první lyžařské pokusy, zábavné
hry i tříbení svého stylu si vyzkoušeli:
Viktorka Galyasová, Vendulka Bernátková,
Stázinka Strnadelová, Amálka Haničáková,
Dominik Děrda, Tomášek Skokan, Ondrášek
Lukeš, Adámek Odložil, Tobík Šišma a Pepík
Šťastný. Při výuce pomáhali pedagogickým
pracovnicím instruktoři lyžařské školy při
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TC Praděd a dobrovolníci z řad rodičů (paní
Šárka Šťastná, pan Jaroslav Lukeš) za což
jim velmi děkujeme. Zvláště pak děkujeme
panu Petru Houserovi a jeho dětem Radkovi
a Petře, kteří s dětmi pomáhali nejen při
výuce, ale také při závěrečných závodech.
Zde dosáhl nejrychlejšího času v kategorii
chlapců Ondrášek Lukeš, druhý se umístil
Tobík Šišma a třetí skončil Adámek Odložil.
V kategorii děvčat zvítězila Stázinka
Strnadelová, druhá pak byla Viktorka
Galyasová (zbylá dvě děvčata nebyla na závodech přítomna). Diplomy, medaile, drobné
dárky a nějakou tu dobrotu však obdrželi všichni malí závodníci i závodnice, s lyžařskou
sezónou
jsme
se
rozloučili
společnou písničkou a poděkováním
všem zúčastněným. Chtěla bych
poděkovat také paní učitelce MŠ
Daniele Svobodové za organizaci
lyžařské
školky
a
zajištění
bezpečnosti v průběhu výuky, chůvě
Lence Cejnkové za pomoc při
oblékání dětí a pomoc s organizací
závodu, provozovatelům SKI Myšák
a SKI Kazmarka za bezplatné
využití sjezdovek a v neposlední
řadě myšce z Myšáku, která se letos
opět postarala o skvělou náladu při závěrečných závodech. Za děti a rodiče děkuji za
bezplatnou dopravu panu Petru Houserovi (TC Praděd) a panu Jaroslavu Lukešovi (SKI
Myšák). A paní „Zimě“ vzkazujeme, aby v příštím roce nebyla tak lakomá, nasypala
pořádnou sněhovou nadílku na všechny areály v Malé Morávce i Karlově pod Pradědem a
také na naši školní zahradu, abychom si těch zimních radovánek užili více než letošní rok.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

MÍSTNÍ AKCE
Akce místní farnosti
Naše farnost za svou historii ještě nezažila slavení
Velikonoc v prázdném kostele. Všechno je jednou
poprvé... V rámci opatření v souvislosti pandemie
Covid-19 byly od poloviny března do konce dubna
zrušeny veřejné bohoslužby, které se tak konaly bez
účasti lidu. Pozdějším postupným zvyšováním počtu
účastníků a rozvolňováním opatření jsme se dostali
prakticky do normálního stavu.
Poutní slavnost Nejsvětější Trojice v neděli 7. června
jsme však prožili ještě v rouškách, letos bez hostů
z polské partnerské obce Walce. Noc kostelů v pátek 12. června byla letos také v komornějším
duchu.
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Časy bohoslužeb v Malé Morávce zůstávají stejné (neděle v 8:00 a pátek v 17:00), případné
aktuální změny a informace o bohoslužbách v našich okolních kostelích jsou dostupné na
www.farnost-malamoravka.cz.
Karel Rechtenberg, farář

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO NA POŠTU
V MALÉ MORÁVCE: 954 279 336
Program - “Den obce” - 1.8.2020
9:00 - 13:00 - turnaj v malé kopané o pohár starosty
13:30 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ - vyhlášení výsledků turnaje v malé kopané
14:00 - KLAUNIÁDA, diskotéka se soutěžemi pro děti
15:00 - Cimbálová muzika Wajdovci, 16:00 - Železný ZEKON - silácké vystoupení
17:00 - veřejná soutěž v řezání dřeva dvoumužnou ruční pilou
18:00 - Koncert skupiny TICHÁ DOHODA
20:00 - 02:00 - taneční zábava se skupinou TYRKYS
V průběhu odpoledního programu: Prezentace Horské služby ČR se
slaňováním na visuté lanovce, jízda na koni, malování na tvář, barvení
sádrových sošek, ukázka hasičské techniky. Vstup na akci zdarma.

Zpravodaj vychází 16.7.2020, příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.9.2020.

