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Novoroční přání starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych na prahu nového roku 2012 Vám
jménem svým i jménem zastupitelstva Obce Malá
Morávka popřál pevné zdraví a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Nedávno skončené období vánočních svátků
ve většině z nás vyvolalo jakési zpomalení tempa
všedního života, kdy jsme měli možnost strávit více času
v rodinném kruhu, obklopeni svými nejbližšími a
nejdražšími. Konec každého roku je proto spojen se
slavnostní atmosférou, která se odráží i ve zlepšení
mezilidských vztahů a náladě v celé naší společnosti.
Přeji nám všem, aby tyto občanské hodnoty
a optimismus nevyprchaly s právě uplynulým rokem, ale
přetrvaly i v dalších dnech nastupujícího nového roku,
ve kterém Vám všem ještě jednou přeji spokojený život a
vše dobré.
Ondřej Holub
starosta obce

Jubilejní rok Moráveckého
zpravodaje
Letos Morávecký zpravodaj vstupuje do jubilejního patnáctého roku
svého vydávání. První titul měl název „Místní zpravodaj“ - číslo 1 – leden
1998. V předcházejících letech za tuto dobu nabídl svým čtenářům celkem 84 čísel, což
představuje 1 344 stránek textu, fotografií a obrázků. Jeho snahou bylo a je pravdivě
informovat o aktuálním dění v obci, veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, o práci
našich škol a spolků, pořádaných společenských, kulturních a sportovních akcích,
o zajímavostech z historie obce i zveřejňování důležitých informací občanům.
Tyto zprávy a informace mohl naší čtenářské veřejnosti sdělovat za pomoci
svých dopisovatelů, kteří byli spolutvůrci této místní tiskoviny. Jim za jejich
zájem a činnost náleží poděkování s nadějí další spolupráce v letech příštích.
V minulém roce svými články a příspěvky naše stránky obohatili: nejčastěji
Mgr. Ivana Glatterová, Iveta Vlčková, Mgr. Igor Hornišer, Ondřej Holub
a P. Mgr. Marek Žukowski, příležitostně Jiří Jiskra, Mgr. Zuzana Zechová, Mgr.
Martina Smíšková, Ing. Petr Hartmann, Ivana Cejnková, Mgr. Martina
Brachtlová, Alena Konvalinková, Zuzka Baťková a manželé Koneční. Díky
Vám!
Budu se těšit na další spolupráci v tomto jubilejním roce Moráveckého
zpravodaje.
Jaroslav Ringl, zpracovatel MZ

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 3

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
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·

Na veřejném zasedání konaném 2. listopadu 2011 obecní
zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a podle schváleného programu projednalo záležitosti obce
a k nim přijalo příslušná opatření a usnesení.
Zastupitelstvo schválilo:
Přijetí neinvestiční dotace 9 200 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MSK) pro rok
2011 na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK na úhradu nákladů spojených s likvidací
následků srpnové lokální záplavy ve výši 800 000 Kč (použitelnost dotace do 31.12.2011).
Směnu pozemků v k.ú. Malá Morávka (lokalita BRANO) mezi obcí Malá Morávka
a Mgr. Gabrielou Dudovou, bytem Kravaře, a to:
- Obec převádí pozemek parc.č. 168/4 o výměře 197 m2 na Mgr. Gabrielu Dudovou
- Mgr. Gabriela Dudová převádí na obec pozemky o celkové výměře 196 m2 - parc.č.
167/3 (63 m2) a parc.č. 167/2 (133 m2). Rozdíl výměr 1 m2 za 200 Kč bude obci uhrazen.
Navýšení provozních nákladů mateřské školy v roce 2011 o částku 38 000 Kč, jako úhrada
nutných vodoinstalatérských prací v budově školy a pověřuje starostu k provedení
rozpočtového opatření.
Dohodu o vzájemném zápočtu hodnoty majetku společnosti SPS-STAS s.r.o. (lyžařský vlek
„Myšáček“ a trafostanice vleku) oproti půjčce, kterou obec společnosti poskytla.
Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Obcí Malá Morávka a Ing. Zdeňkem Mitášem
spočívající v povinnosti Ing. Mitáše prodat obci pozemky parc. čísel 650/8, 74/3, 102/3,
648/3 a 649/3 v k.ú. Karlov pod Pradědem (lokalita vlek Myšák) a to do 30-ti dnů
od nabytí vlastnického práva k předmětným nemovitostem na základě kupní smlouvy
s Lesy ČR.
Zrušení předkupního práva odkupu obecního bytu číslo 1 v domě čp. 195 a pověřuje
starostu k zajištění výmazu zástavního práva ve prospěch obce v katastru nemovitostí.
Rozpočtové opatření číslo 6 a 7/2011 a jeho pro profinancování dotace z rozpočtu MSK
na projekt „Oprava horské komunikace Trýb II“. Přijetí dotace bylo zastupitelstvem
schváleno, starosta pověřen k provedení rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo neschválilo návrh na zrušení pravomoci starosty obce provádět samostatně
bez usnesení zastupitelstva rozpočtová opatření do 50 tisíc korun.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s pracovní verzí tzv. „Slevového
systému v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem“, jehož cílem je
ubytovaného hosta motivovat k využívání nabídky služeb místních
podnikajících subjektů a patřičných výhodných slev. Zastupitelstvo
pověřilo starostu vypracování finálního návrhu tohoto „Systému“
a jeho předložení k projednání.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním staveb větrných elektráren
na katastrálních územích Malé Morávky a Karlova pod Pradědem
a rovněž nepodporuje a nesouhlasí s umísťováním těchto staveb na území obcí ve svém
okolí.
Ke schváleným „Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, ve kterých
se specifikuje naše oblast, zejména katastrální území naší obce ve věci stávajících lokalit
staveb rodinné rekreace, obecní zastupitelstvo schválilo usnesení, ve kterém požaduje:
1/ Z textu „Zásad“ vypustit: “Nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit
určených pro stavby k rodinné rekreaci ani zahušťování zástavby v těchto lokalitách
na území k.ú. Malé Morávky a Karlova pod Pradědem.“ Zastupitelstvo toto omezení
považuje za diskriminační, znamená stav stagnace pro rozvoj rekreace v naší obci
a je v rozporu s úkoly pro územní plánování, které stanovila „Politika územního rozvoje
České republiky“, která rozvoj rekreace v dané oblasti podporuje bez omezení.
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2/ Zaslat pořizovateli „Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ žádost
o informaci a stanovisko obce k této problematice.
Pozn.: V případě, že Krajský úřad MSK vydá v této věci zamítavé stanovisko, které
nepovede k navrhované změně, obec se v této záležitosti obrátí na Nejvyšší správní soud
v Brně.
Na veřejném zasedání konaném dne 28. listopadu 2011 obecní zastupitelstvo schválilo:
· Text rozhodnutí o změnách ve společnosti SPS-STAS, s.r.o., a to:
a/ Revokuje své usnesení ze dne 14.9.2011 o vstupu společnosti RS,
s.r.o. do společnosti
SPS-STAS, s.r.o. na nové znění textu:
b/ Vstup společnosti HORY LIVE, s.r.o. Šumperk, jednatel
společnosti Radek Sadil, bytem Bludov do společnosti SPS-STAS,
s.r.o. s podílem 50% a vkladem částky 12 milionů Kč za účelem
oddlužení společnosti SPS-STAS, s.r.o. a navýšení základního jmění.
Z textu „Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady“
vyjímáme: Ondřej Holub, starosta Obce Malá Morávka, v působnosti valné hromady
jediného společníka společnosti SPS-STAS, s.r.o. se sídlem Malá Morávka čp.55, rozhodl
takto
Jediný společník – Obec Malá Morávka se vzdává přednostního práva k účasti na zvýšení
základního kapitálu společnosti SPS- STAS, který v současnosti činí 100 000 Kč a zvýší
se o 12 milionů Kč na celkový základní kapitál 12 100 000 Kč. Závazek k novému vkladu
12 milionů Kč převezme společnost HORY LIVE, s.r.o. se sídlem Šumperk, Žerotínova
400/87, který bude splacen ve třech lhůtách: 4,5 mil. do 30.11.2011, 4 mil. Kč
do 31.5.2012 a 3,5 mil. Kč do 30.9.2012. Dále se, mimo jiné uvádí: odvolává se jednatel
Jaroslav Lukeš a jmenuje se jednatelem Radek Sadil. Oba jednatelé (Ondřej Holub
a Radek Sadil) jednají jménem společnosti společně. K rozhodnutí o investicích
nad 500 000 Kč mohou jednatelé jednat se souhlasem zastupitelstva Obce Malá Morávka.
Dále jsou stanovena příslušná pravidla o jednání a rozhodování valné hromady.
Obchodní podíl Obec Malá Morávka – 50%, HORY LIVE, s.r.o. Šumperk – 50 %.
Obecní zastupitelstvo dále schválilo:
· Sponzorský dar 12 tisíc korun pro občanské sdružení Společnosti přátel muzea Kapličkový
vrch za účelem podílu úhrady nákladů jízdy vlaku Olomouc – Malá Morávka v rámci akce
„Živý betlém“.
· Podíl obce na přípravě projektové dokumentace projektu „Cyklostezka Malá Morávka –
Valšov“ v částce 31 981 Kč. (Na akci přispívají rovněž obce na uvedené trase). Částka
bude zaslána na účet Sdružení obcí Rýmařovska, které je nositelem projektu.
· Přijetí úvěru u Komerční banky Bruntál v částce 2 877 385 Kč na základě indikativní
nabídky KB ze dne 24.11.2011. Úvěr bude v případě potřeby čerpán na úhradu stavebních
prací v rámci projektu In-line a cyklo okruhu v Karlově pod Pradědem.
· Zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2010,
zprávu o hospodaření a zápis revizní komise o provedené kontrole hospodaření sdružení.
· Zastupitelstvo vyjádřilo svou podporu projektu „Lanová dráha s odpojitelnými
čtyřsedačkovými vozy“ ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve SKI
areálu Praděd – Jeseníky v souvislosti s posuzováním vlivu na životní prostředí a pověřilo
starostu obce stanovisko odeslat na Krajský úřad Ostrava.
Na posledním veřejném zasedání v roce 2011 (19.12.) obecní zastupitelstvo projednalo podle
schváleného programu záležitosti obce a k nim přijalo příslušná stanoviska.
Zastupitelstvo schválilo:
· Rozpočet obce na rok 2012- v příjmové a ve výdajové části shodný
částkou 20 266 823 Kč.
· Zrušení předkupního práva věcného ve prospěch prodávající obce
Malá Morávka k bytu 195/1 i k podílu na pozemku parc. číslo stavební
393 a podílem na společných částech bytového domu č.p.195.
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Výmaz věcného předkupního práva objektu č.p. 95 (hostinec U Křížku) dle smlouvy
uzavřené mezi obcí a bývalými nájemci objektu Radimem Veselým a Markem Vlčkem.
Směnu pozemků a zřízení věcných břemen v k.ú. Karlov pod Pradědem, které obec převádí
do vlastnictví společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s. – pozemek parc.č. 179/2
o výměře 121 m2 a zřizuje pro uvedenou společnost věcné břemeno práva vstupu a vjezdu
na část pozemku parc.č. 179/1 o výměře 165 m2 a práva vstupu na pozemky parc.č. 177,
178/1 a 178/8 o výměře 188 m2 – vše podle znaleckých posudků za cenu 36 400 korun.
Obec od uvedené společnosti přijímá do svého vlastnictví pozemky (pod lyžařským
vlekem) parc.č. 168/6 o výměře 373 m2 a parc.č. 168/7 o výměře 58 m2 za cenu 38 370
korun. Rozdíl cen 1 970 Kč obec převede po podpisu smlouvy na účet Moravskoslezská
centrální dráha, a.s.
Rozpočtové opatření číslo 10 a 11/2011 v souvislosti ukončení účetního roku 2011.
Prodloužení jmenování pana Jana Podlase, Malá Morávka 206 na další období do funkce
přísedícího u Okresního soudu v Bruntále.
Zadání změny číslo 4 územního plánu obce Malá Morávka (projekt lanová dráha – vlek
C).
Odměnu pro starostu obce ve výši jednoho měsíčního platu za jeho osobní zásluhy
realizace akcí v tomto roce, zejména: vybudování dětského hřiště a sběrného dvora,
výstavba in-line a cyklo okruhu v Karlově pod Pradědem, oprava tří místních komunikací.
· Obecní zastupitelstvo bere na
vědomí:
a/ Návrh rozpočtu Sdružení obcí
Rýmařovska na rok 2012.
b/ Studii a záměr realizace stavby
tělocvičny a zázemí k budově základní
školy. Pověřilo starostu obce zajištění
projektové dokumentace pro získání
územního
rozhodnutí
stavebního
povolení a dokumentace pro výběr
dodavatele.
Studie přístavby tělocvičny

INFORMACE
Obec má novou sportovní atrakci
Nově vybudovaný areál in-line a cyklo okruh na tábořišti
v Karlově pod Pradědem byl 7. prosince 2011 za přítomnosti
starostů okolních obcí a města Rýmařova a dalších účastníků
slavnostně uveden do užívání.
V úvodu tohoto aktu starosta obce
Ondřej Holub přítomné seznámil
s významem
a účelem právě dokončeného areálu, který by měl podpořit
sportovní a turistické atraktivity v Malé Morávce a v Karlově
pod Pradědem. Dále uvedl, že areál funkčně navazuje a
doplňuje stávající sportovní zařízení v obci a měl by rovněž
zvýšit návštěvnost této oblasti. Následně celému areálu a jeho
budoucím uživatelům místní duchovní P. Mgr. Žukowski
požehnal
a
posvětil
ho.
Po slavnostním přestřižení pásky účastníci si prošli celou
asfaltovou trasu okruhu dlouhou čtyři sta metrů.
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Okruh je možné využívat celoročně, a to pro cyklistiku,
in-line bruslení, skateboarding, procházky, ale i kondiční
trénink na venkovních posilovacích strojích. V zimě se pak
okruh mění na běžecký s pravidelně udržovanou běžeckou
stopou. Provoz areálu po celý rok prodlužuje instalované
veřejné osvětlení, které je zrealizováno kolem celého
okruhu. Součástí areálu je pak rozsáhlý dřevěný přístřešek
se zámkovou dlažbou, stoly a lavicemi. Tento objekt také
návštěvníkům slouží jako zázemí k odpočinku i před
nepřízní počasí. V areálu je bezplatné parkovací stání
i sociální zařízení, celý je řešen bezbariérově. Stavba
in-line a cyklo okruhu byla spolufinancována Evropskou
unií prostřednictvím Regionálního operačního programu
Moravskoslezského kraje
za téměř 3,5 milionů korun.
Dotace
činila
85%
z uvedené částky, zbývající
část uhradila obec.
Srdečně zveme všechny
zájemce k návštěvě tohoto
areálu, samozřejmě si také
zasportovat.

Obec nemění sazby místních poplatků
Místní poplatky v roce 2012 zůstávají stejné jako v minulém roce. Obecní
úřad v Malé Morávce žádá všechny poplatníky, aby příslušné poplatky dle
obecně závazné vyhlášky číslo 1/2010 uhradili ve stanovených termínech:
Roční sazby poplatků ze psů:
a/ Za jednoho psa chovaného v rodinném domku 150 Kč, za každého dalšího psa 200 Kč.
b/ Za každého psa v obytném činžovním domě 200 Kč, za každého dalšího 300 Kč.
c/ Za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu – 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč.
Splatnost poplatku ze psů, nečiní-li více než 400 Kč, je do 31. března 2012.
Poplatek za odvoz komunálních odpadů činí za osobu 500 Kč ročně a 500 Kč
u vlastníků individuálních rekreačních staveb, splatný v plné výši nebo
ve dvou stejných částkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září 2012.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a/ Třetí a každé další z nezletilých nebo nezaopatřených dětí žijících s rodiči v domácnosti.
b/ Fyzická osoba při celoročním pobytu mimo svůj trvalý pobyt (ústavy, domovy apod.)
a osoba, která se prokazatelně nezdržuje v obci déle než rok.

Cena vody bude dražší o DPH
Společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Bruntál se rozhodla
nezvyšovat pro rok 2012 cenu vodného ani přes nárůst většiny vstupních
nákladů, i přes přetrvávající nutnost vytvořit dostatečný objem
prostředků pro obnovu zastaralých rozvodů vody. K této příznivé situaci
přispěl i jednotný postoj všech dotčených obcí, jejichž zástupci jsou členy
představenstva společnosti. K jedinému nárůstu dochází z důvodu zvýšení sazby DPH z 10%
na 14%.
S účinností od 1. ledna 2012 bude pro spotřebitele účtována cena pitné vody včetně daně
z přidané hodnoty 36,46 Kč/m3. Ve srovnání s rokem 2011 (35,18 Kč/m3) se jedná zvýšení
o 1,28 Kč za jeden kubík pitné vody.
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NAŠI HASIČI MOHOU BÝT SPOKOJENI
Ohlédnutí za svou činností v roce 2011 projednali morávečtí hasiči na své
valné hromadě konané 10. prosince v místní požární zbrojnici, kam přišlo
dvanáct hasičů, starosta obce a host za hasiče Rýmařova. Starosta Sboru
dobrovolných hasičů v Malé Morávce Gustav Kaláb se svým zástupcem
Milošem Pavelkou zhodnotili práci sboru, i jeho podíl na společenském a sportovním životě
v obci. Preventivní a zásahová činnost je však hlavní náplní a posláním hasičů, kterou plnili
v uplynulém roce. Zásahová jednotka (ZJ), která má dvanáct členů, vyjížděla k jednomu
požáru (Rudná), zasahovala u dvou živelných událostí při likvidaci spadlých stromů
na komunikacích (Jiříkov, Stránské) a absolvovala zásahové námětové cvičení v Dolní
Moravici (Dům odpočinku ve stáří). Velký kus práce vykonali při srpnové záplavě v obci,
když uvolňovali propusti, odčerpávali vodu ohrožující obydlí, odstraňovali různé zábrany
v toku a nánosy. Zajišťovali nepřetržitě po celý rok pohotovost k případným výjezdům,
a to týdně vždy čtyři členové zásahové jednotky. V průběhu roku absolvovali tři soutěže
v požárním útoku, které prověřily jejich akceschopnost. Pozornost také
věnovali odbornému proškolení – dva členové na dýchací techniku, další
na práci s motorovou pilou, všichni členové zásahové jednotky
absolvovali zdravotní prohlídku a vozidla prošla technickou prohlídkou.
Mnoho hodin dobrovolné práce hasiči vykonali při ošetřování techniky,
do které bylo z rozpočtu investováno padesát čtyři tisíc korun. Sbor byl
vybaven modernějším zásahovým vozidlem zn. AVIA. Tradičně se podíleli na společenském
životě v obci. K jejich činnosti neodmyslitelně patří stavění a kácení máje, podíl na oslavách
Dne dětí a pořádání hasičské soutěže družstev o Memoriál Jiřího Hudáka.
Starosta obce Ondřej Holub ve svém vystoupení ocenil činnost hasičů, poděkoval jim
za jejich práci i za výraznou pomoc při zvládání záplavy v obci a rovněž za akce, které
pořádají. Uvedl, že obec má perspektivní záměr rozšíření požární zbrojnice a její další
vybavení technikou, příp. i zásahovým vozidlem. V nejbližší době po přestěhování archivu
do budovy obecního úřadu uvolní ve zbrojnici tyto prostory pro potřeby hasičů. Financování
hasičského sboru je záležitost obce, jako zřizovatele, která mimo dotaci 163 tisíc korun
od Moravskoslezského kraje počítá pro hasiče ve svém rozpočtu na rok 2012 částkou 260 tisíc
korun, celkem 423 tisíc korun.
Za úspěšnou dlouholetou a aktivní práci někteří hasiči obdrželi na valné hromadě
od Hasičského sboru Čech, Moravy a Slezska tato ocenění:
Medaile za zásluhy: Karel Bulava
– in memoriam, Zdeněk Kurfürst,
Miloš Pavelka, Martin Kozmér
a Miroslav Skoupil.
Čestné uznání: Vít Pavelka a Petr
Bulava. Pamětní list u příl.
životního jubilea Martin Havlík.
Sbor dobrovolných hasičů
v Malé Morávce má 24 členů.
Do svých řad přivítá i další
Ocenění hasiči
zájemce,
kteří
budou
mít
opravdový vztah k této záslužné činnosti hasičů. Pro další období byl opět zvolen staronový
výbor v tomto složení: Gustav Kaláb – starosta a velitel ZJ, Miloš Pavelka – místostarosta
a velitel ZJ, Vít Pavelka – velitel ZJ, Miroslav Skoupil – technik, finance má na starosti Iveta
Kalábová, Martin Kozmér – kontrola a revize financí.
Hasiči jsou neopominutelnou součástí integrovaného záchranného systému kraje,
bez dobrovolných hasičů by to šlo těžko. Proto popřejme našim moráveckým hasičům hodně
zdaru v jejich další činnosti. Naši hasiči, to nejsou jako nějací pantátové z Formanova filmu
Hoří, má panenko, ale zdatní mladí muži, kteří když je zapotřebí umí zabrat a pomoci
potřebným a jak z legrace říkají, že chodí tam, odkud všichni utíkají.
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Koncem listopadu loňského roku byl dán do
provozu nový tříhvězdičkový hotel v obci, který
vznikl přestavbou bývalého rekreačního
střediska
BRANS.
Nabízí
ubytování
v šestadvaceti pokojích se sedmdesáti lůžky.
Pivní lázně

Návštěvníci mohou využít konferenční sál, pivní
lázně,
masážní
vany,
saunu.
Náklady
na výstavbu činily padesát šest milionů korun,
z toho dvacet šest milionů poskytla Evropská unie
prostřednictvím
Regionálního
operačního
programu Moravskoslezského kraje. Jeho služeb
mohou využívat zahraniční i domácí hosté.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme k zápisu Vašich dětí do 1. třídy pro školní rok 2012/2013,
který proběhne ve čtvrtek 9. února 2012 od 14.00 do 17.00 hodin v budově
Základní školy Malá Morávka.
Během zápisu zjišťujeme připravenost dítěte pro školní docházku a zapíšeme
potřebné údaje. K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy

Poděkování za spolupráci
Děkujeme za spolupráci v uplynulém roce 2011 zastupitelům a zaměstnancům Obce Malá
Morávka, učitelkám Mateřské školy Malá Morávka, pánům PaedDr. Petru Houserovi
a Gerhardu Mendrokovi z TC Praděd Malá Morávka, P. Mgr. Marku Žukowskému
z Římskokatolické farnosti Malá Morávka a pánům: Jaroslavu Lukešovi ze SKI areálu
Kopřivná, Mgr. Igoru Hornišerovi z Muzea Kapličkový vrch, Antonínu Novákovi ze Srubovky,
Miroslavu Kučerovi a Jaromíru Cejnkovi. Za finanční dary vděčíme panu Ing. Willimu
Glatterovi a panu Jiřímu Pánkovi. Vaší spolupráce i pomoci si velice vážíme.
Přejeme všem úspěšný rok 2012, mnoho zdraví a těšíme se na další spolupráci.
Žáci a zaměstnanci Základní školy Malá Morávka

Navštíví vás koledníci Tříkrálové sbírky
Vážení spoluobčané.
Ve dnech 1.-14. ledna 2012 proběhne Tříkrálová
sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky,
kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání
a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve
formě finančního daru na podporu charitativního díla
v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme
Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši
dobrotu a štědrost. V Malé Morávce můžete koledníky
očekávat v sobotu 7. ledna. Zapečetění pokladniček se
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uskuteční na Obecním úřadě v Malé Morávce a rozpečetění a spočítání bude provedeno
tamtéž. O půjčovně kompenzačních a zdravotních pomůcek, která byla zřízena z prostředků
loňské Tříkrálové sbírky v Rudné pod Prad., vás budeme informovat příště.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
P. Mgr. Marek Žukowski
Petr Kučerka
asistent Tříkrálové sbírky
ředitel Charity ČR

FARNÍ OKÉNKO
Můžu do kostela, i když v Boha nevěřím?
Asi největší dominantou naší obce je kostel Nejsvětější
Trojice. Už vícekrát jsem se setkal s otázkou, která je uvedena
v nadpisu článku. Můžu do kostela, i když v Boha nevěřím?
První otázkou by mohlo být: „Co v kostele hledáte?“ Druhá
je podobná: „Co v kostele najdete?“ Na první otázku existuje
nejedna odpověď. Někteří v kostele hledají umění, jiní utíkají
před hlukem světa. Další se uchylují do stínu kostela za letních
veder. Jsou tací, které něco bolí a když už neví, kam jít, jdou
volat do kostela k někomu, koho neznají, ale v tu chvíli věří, že
volají správným směrem. A najdou se i tací, kteří do kostela
vejdou, protože jim zemřel někdo blízký a v kostele má pohřeb,
nebo se žení kamarád, kolega v práci křtí dítě ... A nakonec je dobré zmínit se o lidech, kteří
vidí otevřené dveře a tak nahlédnou dovnitř, kde třeba hrají varhany, někdo mluví, odříkává
nějakou motlitbu a podobně. „Ani o návštěvách turistických a prohlížejíce památky umělecké
nezapomínejme posvátnosti místa. Slušné chování v kostele nemá nic společného ani
s pobožnůstkářstvím ani s klerikalismem.“ Tak praví moudrost našich předků.
Co v kostelích najdete? Jsou postaveny jako ZVLÁŠTNÍ MÍSTA SETKÁNÍ. Koho s kým?
Nejen člověka s člověkem, ale také a především člověka s Bohem. Slyšel jsem názor,
že „s Bohem se přeci mohu setkat kdekoliv, například v přírodě“. Jistě, ale v kostele se mohu
setkat s lidmi, s nimiž mohu toto setkání sdílet. A protože Boha nikdo nikdy neviděl, je dobré
svou představu o Něm konfrontovat s představou, kterou mají ostatní věřící. Tak se stáváme
citlivými na svůj osobní vztah s Bohem.
Lidem, kteří se scházejí v kostelích, se říká církev. Je to slovo, které má původ v řeckém
jazyce. Znamená „svolávat“. Církev představují ti, kteří byli svoláni dohromady Bohem.
Proto v kostelích najdete různorodou společnost: muže i ženy, děti i důchodce, bezdomovce
i vysoké politiky, profesory i vojáky z povolání. Druhý název pro církev je stejným slovem jako
kostel. Znovu můžeme vidět, jak je kostel symbolem společenství, které se v něm shromažďuje.
Někdy se stane, že přijdete do kostela a něco vás ohromí. Nerozuměli jste ani slovu. Někdo
se na vás divně ohlédl. Byla vám zima. Chtělo se vám na záchod. Příčin, kvůli kterým jste
si řekli, že do kostela už nikdy víc, je velmi mnoho. Většinu věřících to jistě mrzí, že vás
napoprvé něčím ve svém chování odradili. Ale nemějte strach přijít podruhé. Uvidíte, že první
šok byl opravdu jen první a jedinečný. Za věřící bych vás rád pozval. Vždyť život v kostele
je velmi obohacující a inspirující, i přesto, že v Boha třeba nevěříte.
Během ledna a února bude probíhat již tradiční žehnání domů a bytů. Budete-li mít zájem
o požehnání, můžete se se mnou domluvit osobně nebo telefonicky 554 273 110 (nejlépe
dopoledne) či e-mailem rkf.malamoravka@adoo.cz. Rád Vás navštívím.
P. Mgr. Marek Žukowski
duchovní správce
Římskokatolická farnost Malá Morávka Vás srdečně zve na 1. farní ples, který
se koná 20. ledna 2012 od 19.00 hodin v kulturním domě
v Rudné pod Pradědem. Počet míst je omezen, vstupenky možno zakoupit předem
v kostele. Společenský oděv podmínkou – nekuřácké prostředí. Výtěžek plesu bude
věnován na aktivity pro děti pořádané farností.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2012 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž – 74 let, Rudolf Glatter – 78 let, Emma
Marková – 79 let, Jan Podlas – 81 let.

„Půlkulatá výročí“
Ljuba Kielarová, Marie Marková a Růžena Dolečková – 55 let.

„Kulatá výročí“
Willi Glatter – 50 let, František Chavík, Marie Sieglová a Libuše Dojivová – 60 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.

Sdělení
Vzhledem k tomu, že obecní úřad nemá úplnou evidenci obyvatel
s vysokoškolskými tituly, budeme napříště v této rubrice uvádět pouze
jméno a příjmení.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jméno bylo v této rubrice zveřejněno, nechť své
stanovisko sdělí paní Rončákové na obecní úřad. Požadavek budeme respektovat.

Rozloučili jsme se
Dne 20. listopadu 2011 neočekávaně zemřela ve věku 58 let naše občanka, paní Jana Fialová.
Rozloučení se zesnulou se konalo v úzkém rodinném kruhu.
Čest její památce.

Vzpomínka
Dne 12. ledna 2012 vzpomeneme 2. výročí úmrtí pana Františka Sokola.
Děkujeme všem, kteří s námi uctí jeho památku tichou vzpomínkou.
Sourozenci s rodinou.

Oznámení
Dne 20. prosince 2011 zemřela ve věku 64 let bývalá naše občanka
PaedDr. Jana Hanzelková (dříve Mendroková). Působila jako vychovatelka na
základní škole, podílela se na vzdělávání mladé generace a někteří si ji mohou
pamatovat i jako aktivní organizátorku různých akcí pro děti v obci, především
v letech 1968 – 1974.
Proto se domnívám, že oznámení o jejím odchodu z tohoto světa patří i do Vaší obce.
S poděkováním Gerhard Mendrok, syn
V uplynulém roce 2011 se v naší obci narodilo pět dětí a sedm občanů zemřelo.

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 pro občany je
bezplatná.
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SPORTOVNÍ INFORMACE
Naši hokejisté v nové sezóně
V polovině listopadu 2011 odstartovala na Rýmařovsku populární
hokejová soutěž, která se hraje pod názvem „Rýmařovská obrliga“.
Hokejový tým HC Malá Morávka, který v loňské sezóně obsadil
6. místo, se opět přihlásil do této regionální soutěže v ledním hokeji. Proti loňskému ročníku,
kdy startovalo deset týmů, došlo v letošním k rozšíření na třináct účastníků. O umístění budou
bojovat tato mužstva: Kovošrot, Slovan Rýmařov A, Grizzlies Rýmařov, Predators Břidličná,
Vikingové, Horní Město, HC Malá Morávka, Medvědi Rýmařov, Extreme! a nováčci soutěže
Slovan Rýmařov B, Hazardéři, Stars a HC Železná.
Systém soutěže je obdobný loňskému, kdy první kolo odehraje každý
s každým, což činí pro každého účastníka dvanáct utkání. Následně se
soutěž rozdělí podle umístění v prvním kole na skupinu A, kde bude
startovat šest týmů a skupinu B, kde se bude hrát o sedmi účastnících.
Ve skupinách hrají týmy dvoukolově každý s každým, což pro každé mužstvo
představuje dalších deset, příp. dvanáct utkání. Příznivci ledního hokeje
se mají nač těšit. Hracími dny jsou pondělí, úterý, středa
a čtvrtek od 18.00 a 20.15 hodin, sobota a neděle od 17.00 a 19.15 hodin.
Hráči HC Malá Morávka: Karol Baštrňák, Vladimír Berka, Tomáš Cejnek, Pavel Dittrich,
Tomáš Heider, Ondřej Holub, Vlastimil Horák, Radek Ligač, Lukáš Lón, Květoslav Míček,
Milan Míček, Petr Pecha, Pavel Přecechtěl, Petr Rosolanka, Roman Vaca
a Rostislav Zapletal. Ke dni uzávěrky (22.12.2011) mužstvo sehrálo celkem devět utkání,
z toho pouze dvě vítězná,
jedno
nerozhodně
a v šesti se radovali
z vítězství naši soupeři.
Do konce prvního kola
celé soutěže zbývaly
sehrát
tři
úvodní
odložené zápasy z důvodu
nepřízně
počasí.Po
skončení tohoto kola s
velkou pravděpodobností
naše
mužstvo
bude
zápolit ve skupině B
o 7. až 13. místo.
Tým HC Malá Morávka

Na Vánoce
si vyběhali kapra
Každoroční sportovní tradici v naší obci
dodržují
pořadatelé
oblíbeného
„Běhu
o vánočního kapra.“ Tři dny před Štědrým dnem připravila
morávecká základní škola ve spolupráci se Sportovním
klubem TC Praděd Malá Morávka v místním parku závod,
jehož popularita rok od roku stoupá. Na startu již
5. ročníku se sešlo 37 závodníků (loni 23), kteří absolvovali
vytyčenou trať, za početné divácké veřejnosti. Nejrychlejší
běžci si na Vánoce odnesli živého kapra. Nejlepší na
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stupních vítězů obdrželi diplom
a
věcnou
odměnu,
všichni
účastníci závodu pamětní list,
perníkového kapříka a lízátko.
Akci sponzorsky podpořili: kapry
dodal Ing. Willi Glatter, ostatní
ceny pořadatelé.
V závěru akce přítomní minutou
ticha uctili památku zesnulého
prezidenta Václava Havla.
Výsledky závodů:
Kat. do 5 let: 1. Vojtěch Strouhal,
2. Adrian Cejnek, 3. René Kala
Kat. 6-10 let: 1. Jan Pánek,
2. Jakub Šíbl, 3. Patrik Zapletal
Kat. 11-14 let: 1. Michal Motúz,
2. David Motúz, 3. Libor Braun
FAMILY: 1. David Bernátek
a Marek Drábek, 2. René
a Kateřina Neoralovi, 3. Jana a Daniel Havlíkovi

Sportovní akce – zima 2012
Termín
akce
místo
účastníci
Ne
1.1.
Novoroční běh po čtyřech
Kopřivná
veřejnost
Pá
13.1.
Jesenický pohár – slalom
Kopřivná
děti
So
21.1.
Ústřední klasifikační závod žactva
Myšák
žáci
Ne
22.1.
Ústřední klasifikační závod žactva
Myšák
žáci
Pá
27.1.
Paralel show
Kopřivná
veřejnost
So
28.1.
Slalom FIS o mezinárodní body
Kazmarka
závodníci
Ne
29.1.
Slalom FIS o mezinárodní body
Kazmarka
závodníci
Ne
29.1.
Jesenický pohár – slalom
Pawlín
děti
So
4.2.
Snowboard – závod
Kopřivná
veřejnost
Út
14.2.
Valentýnský slalom
Kopřivná
veřejnost
Ne
26.2.
Family cup
SKI Karlov
rodiče a děti
Út
28.2.
Jesenický pohár – slalom
Myšák
děti
St
29.2.
Paralel show
Pawlín
veřejnost
Čt
1.3.
Jesenický pohár – slalom
Annaberg
děti
Pá –Ne 2.-4.3.
Ústřední klasifikační závod žactva
Myšák
žáci
Pá
9.3.
Jesenický pohár – slalom
Suchá Rudná
děti
So-Ne 10. a 11.3. Český pohár masters
Myšák
veteráni
Pá1
6.3.
Paralel show
SKI Karlov
veřejnost
So-Ne 17.a 18.3. Slalom FIS o mezinárodní body
Myšák
závodníci
Ne
18.3.
Family cup/Mistrovství M.Morávky Myšák
rodiče a děti
Út
20.3.
Mistrovství malotřídních škol
Kopřivná
žáci škol
Pozn.: bližší časové údaje o akcích budou zveřejněny na plakátech, příp.změna vyhrazena.
Společenské akce: Ples obce (pá - 10.2. - Ferrum Form), Ples vlekařů (so - 24.3.- Kopřivná)
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PRO VOLNOU CHVÍLI

Svatomartinská slavnost již poosmé

Magické datum 11.11.2011 sice na svátek Martina
nepřineslo bílou peřinu, to však v tento den v naší obci
nezabránilo konání již tradiční oslavy tohoto legendárního
světce – též patrona vojáků, jezdců a zbrojířů.
Na stráň za kostelem přišlo devadesát účastníků, zejména
mládež, děti s rodiči a příbuznými, aby v radostné atmosféře
prožili tuto oslavu, která se u nás konala poosmé. Již při
příchodu podle místního zvyku byli všichni obdarováni rohlíčky,
které připravily pracovnice školních jídelen. Všem přítomným
žáci základní školy předávali papírová přáníčka prožití krásné
zimy. Nevšednímu zájmu se také těšili dva jezdci na koních ze společnosti Srubovka. Po
kulturním vystoupení dětí mateřské a základní školy proběhly různé soutěživé hry. Potom se
již rozsvítily lampiony,
aby
si
děti
užily
světélkující průvod, který
prošel vesnicí do parku.
Tam na závěr celé akce
děti již po setmění
hledaly v trávě „sněhové
vločky“ (bylo jich přes
300) a za odměnu
obdržely
keramickou
podkovičku.
Děkujeme učitelkám a pracovnicím našich škol za přípravu zdařilé martinské slavnosti.
O den později se slavil Martin ve zdejší restauraci U Kovárny, která pro
své návštěvníky připravila menu Svatomartinský den. Podávalo se pro tento
svátek tradiční husí stehno se zelím a knedlíkem, ale i kachna nebo vepřová
panenka plněná chřestem. A to vše se mohlo zapít mladým svatomartinským
vínem. Dobrý nápad restaurace!

Na setkání s Mikulášem se děti těšily
Rok se s rokem sešel a do naší obce opět přivítal
Mikuláš, samozřejmě s čerty, aby zjistili jak jsou na tom
morávecké děti se svým chováním. A vypadalo to, jako by
všechny děti byly celý rok poslušné, protože nikdo nakonec
v čertovském pytli neskončil. Při jejich příchodu bylo v sále
rušno a hodně křiku, ale jen málo těch nejmenších mělo
trochu strach a obavu. Setkání s těmito hlavními aktéry
mikulášské nadílky bylo nakonec příjemným zážitkem.
Mikulášská nadílka první prosincovou sobotu se
tentokrát konala v příjemném prostředí hotelu Neptum.
Děkujeme společnosti PRODOS spol. s.r.o., že nám vyšla
vstříc a své prostory bezplatně poskytla pro tuto akci. Děti tancovaly, soutěžily, zpívaly
a přednášely nejen Mikuláši a čertům, ale i ostatním hostům a rodičům. Za svoji
snahu obdržely všechny děti od Mikuláše balíček dobrot, které jsme mohli
připravit díky místním i cizím sponzorům. Věřím, že se dobře bavili malí
i dospělí a všichni se vraceli domů s dobrou náladou. Venku nás čekala krásná
bílá sněhová nadílka se třpytivými vločkami, které nám připomněly, že
v adventním očekávání jsou Vánoce za dveřmi.
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Na bohaté mikulášské nadílce se podíleli tito místní sponzoři: Petr Haničák – Klempířství
Haničák, Mgr. Marek Ležatka - SKI areál Kopřivná, Miroslava Tomancová – potraviny
TOMI, Jiří Slavík – apartmány Praděd, Leona a Zdenek Podrazilovi – chata U Vlastíka,
manželé Šíblovi – penzion Šíbl, Obec Malá Morávka a Marek Peňáz – ALPEX obaly s.r.o.
Václavov. Všem těmto dárcům za přízeň a pomoc moc děkujeme. Nemohu zapomenout
poděkovat také čertům a Mikulášovi
(Miloš a Vít Pavelkovi, Kamil Cejnek
junior), že si udělali čas a přišli mezi
děti je potěšit. Poděkování rovněž
náleží zaměstnankyním mateřské školy
Ivaně Cejnkové, Bc. Petře Pleské,
Renátě Pechové a Aleně Buchtové,
které akci pro děti připravily a paní
Leoně Podrazilové a paní Veronice
Maňurové za pomoc s organizací a
přípravou balíčků. „A vy děti
nezapomeňte, co všechno jste Mikuláši
slíbily, ať vám to vydrží co možná
nejdéle!“
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školky
Veronika Rokosová, žákyně 3. třídy ZŠ, ve své školní práci o mikulášské nadílce napsala:
„V pondělí 5. prosince k nám večer přišla hezká návštěva. Byli to Mikuláš, čert a anděl.
Trochu jsem se jich bála, protože čerti vypadali strašidelně. Ale můj pes, jménem Růženka,
mě bránil štěkáním a já jsem věděla, že mě čerti nevezmou do pekla. Zazpívala jsem písničku
a oni mi dali balíček. Potom odešli strašit jinam“.

Adventní koncerty v naší obci jsou vítanou předzvěstí Vánoc

Adventní čas před vánočními svátky si v naší
obci již nelze představit bez konání koncertů
v kostele Nejsvětější Trojice. Kdo chtěl strávit
příjemné nedělní podvečery, ten se vydal na
adventní koncerty. Tak tomu bylo nedávno na
třech koncertech, které pořádala Obec Malá
Morávka ve spolupráci s Římskokatolickou
farností v Malé Morávce. Umělecká vystoupení
jednotlivých souborů i sólistů měla velmi dobrou
úroveň a jistě potěšila nejednoho z jejich
posluchačů. Zejména velkému zájmu a účasti se
setkal závěrečný koncert.
O druhé adventní neděli 4. prosince na prvním koncertu zazpíval vokální smíšený komorní
sbor Cantinum Novum z Ostravy – Petřkovic. Představil se interpretací nejstarší i současné
duchovní hudby, gregoriánského chorálu a
skladeb raného baroka za doprovodu jednoho
z našich
nejlepších
violoncellistů
Jiřího
Hanouska. Na druhém koncertu 11. prosince
účinkující manželé Dagmar (housle) a Martin
(klávesy) Grobárovi ve skladbách J.S.Bacha,
W.A.Mozarta, A. Dvořáka i dalších mistrovským
způsobem zvládli skladby uvedených skladatelů.
Mnohé interpretované skladby byly potěšením na
duši. Třešnička na adventním dortu přišla na
posledním koncertu v neděli 18. prosince.
Vystoupení Pěveckého sboru města Vrbna pod
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Pradědem se svým sbormistrem Mgr. Leošem Sekaninou bylo mimořádně úspěšné a dokonalé.
Vždyť sbor, který je členem Unie českých pěveckých sborů, za svou čtyřicetiletou existenci
získal mnoho významných ocenění i na mezinárodních festivalech sborového zpěvu. V jeho
vystoupení zazněly nejstarší adventní písně přes období baroka, romantismu až po skladby
současných autorů duchovního zpěvu včetně dvou spirituálů.
Tradice adventních koncertů v naší obci, mimo jejich kulturní prožitek, jsou i příležitostí ke
krátkému setkání a popovídání spoluobčanů a přátel při příjemném zahřátí podávaným
svařeným vínem před kostelem a vzájemným přáním prožití radostných Vánoc, které jsou pro
většinu z nás nejkrásnějšími svátky v roce.

K Betlému přijel
zvláštní vlak
Vyhrávající
flašinetář
a
spousta lidí na nádraží v Malé
Morávce
očekávala
27.
prosince
příjezd
vlakové
soupravy. Cestující a další
návštěvníci pak v odpoledních
hodinách
zamířili
k Schindlerově stodole na akci „Živý
betlém“.

Jízdní řád ODIS – BRUNTÁLSKO, obsahuje jízdní řády: linky MHD Krnov a Bruntál,
veškeré autobusové a vlakové linky ODIS na Bruntálsku a další linky mimo síť ODIS.
Jízdní řád za 25 Kč je možno zakoupit:
Bruntál:
městské informační centrum, náměstí Míru 7 a knihkupectví Dukelská ulice 2
Rýmařov:
prodejna tabáku na aut.nádraží, knihkupectví Radniční ulice 13

Zpravodaj vychází 2.1.2012, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20.2.2012.
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