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Poselství posledního čísla letošního
Moráveckého zpravodaje:
„Letošní krásné babí léto a barevný podzim brzy vystřídá bílá
paní Zima a zanedlouho tu budou Vánoce a vítání nového roku
2012. Ať v něm vás, naši občané a čtenáři, čekají dny spokojenosti,
radosti a dobrého zdraví“.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 14. září 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:
· Rozpočtové opatření číslo 8 – úpravu rozpočtu ve výdajích spojených se stavbou chodníku
v obci, a to úhradu projektové dokumentace v částce 108 tisíc korun.
· Prodej pozemku parc. číslo 363/9 – trvalý travní porost o výměře 485 m2 v k.ú. Malá
Morávka za cenu 200 Kč/m2 a zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu
na pozemcích par.č. 363/4, 1451 a 1531 (lokalita u Schindlerovy stodoly).
Kupující a oprávnění z věcného břemene: JUDr. Vladimír Ježek a Evženie Ježková. Věcné
břemeno bude zřízeno úplatně – 1 500 Kč bez DPH. Náklady na převod hradí kupující.
· Prodej pozemku parc. číslo stavební 571 o výměře 6 m2 v k.ú. Malá Morávka (pozemek
pod hotelem Kamzík) za cenu 300 Kč/m2.
Kupující: Miroslav Hlavatý, Bělkovice – Lašťany. Náklady na převod hradí kupující.
· Prodej pozemku parc. číslo 211/3 – ostatní plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Malá Morávka
(pozemek pod Kopřivnou) za cenu 200 Kč/m2.
Kupující: Lenka Sadilová, Bludov. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
· Zřízení věcného břemena pro přípojku nízkého napětí (lokalita pod hotelem BRANO):
a/ rod. dům p. Soldán – parc.č. 165/1 a 171/5 v k.ú. Malá Morávka
b/ rod. dům p. Vykydal – parc.č. 165/1, 168/1 a 1421 v k.ú. Malá Morávka
c/ rod. dům p. Wágnerová – parc. č. 666 v k.ú. Karlov pod Pradědem
Zřízení věcného břemena za úplatu 1 000 Kč bez DPH (u jednotlivých rodinných domů)
Oprávněný z věcného břemena: ČEZ Distribuce, a.s.
· Uzavření a znění smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
regionální rady na projekt in-line a cyklookruh na tábořišti
v Karlově pod Pradědem.
· Odpis pohledávky obce v částce 5 313 korun po zesnulém p.
Jiřím Bobkovi – pohledávku nelze uplatnit v dědickém řízení.
· Zastupitelstvo žádá Pozemkový fond ČR o převod pozemků
a souhlasí s jejich převodem do majetku obce:
a/ parc. číslo 508/5, 647, 508/6 a 508/7 v k.ú. Malá Morávka (pozemky pod stavbou ČOV)
b/ parc. číslo 146/1 a 146/4 v k.ú. Karlov pod Pradědem (pozemky pod vlekem Myšák)
· Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s VAK Bruntál a.s. o právu provést
na dotčených pozemcích stavbu – rozšíření vodovodu v obci ( horní část M.M. od Rychty).
· Zastupitelstvo obce projednalo budoucnost společnosti SPS-STAS, s.r.o., jejíž je 100%
vlastníkem a schválilo:
1. Jednateli společnosti SPS-STAS, s.r.o. předložený záměr a návrh projektu rekonstrukce
SKI areálu Myšák v Karlově pod Pradědem včetně výstavby čtyřsedačkové lanové dráhy
2. Vstup společnosti RS s.r.o. do společnosti SPS-STAS, s.r.o. s podílem 50% a vkladem
částky 12 milionů korun za účelem oddlužení společnosti SPS-STAS, s.r.o. a navýšení
základního jmění
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3. Převod trafostanice a přenosného lyžařského vleku Myšáček ze společnosti SPS-STAS,
s.r.o. na obec Malá Morávka jako zápočet dluhu jeden milion korun
4. Převod částky 2 138 000 Kč ze společnosti SPS-STAS, s.r.o. na obec Malá Morávka
jako konečné uhrazení pohledávek z minulých let
5. Schvaluje změnu účetního roku ve společnosti SPS-STAS, s.r.o. s datem uzávěrky 1.
prosince běžného roku
Zastupitelstvo ukládá:
1. Jednatelům společnosti SPS-STAS,s.r.o. předložit zastupitelstvu do 30.9.2011 nové znění
společenské smlouvy SPS-STAS,s.r.o. včetně úpravy jednání jménem společnosti v poměru
1x Obec Malá Morávka a 1x RS, s.r.o.
2. Jednatelům společnosti SPS-STAS,s.r.o. předložit zastupitelstvu do 30.9.2011 návrh nové
smlouvy mezi Obcí Malá Morávka a společností SPS-STAS,s.r.o. na pronájem pozemků
a movitých prostředků nutných k předmětu činnosti SPS-STAS,s.r.o.

ALFRED von VIVENOT
– osobnost v historii Malé Morávky
Jednou z osobností, která se mihla dějinami obce Malá Morávka byl rakouský důstojník
Vivenot. Dnes je spojen s historií horské salaše Ovčárna a uvádí se o něm, že v roce 1866
velel oddílu Rakušanů, křestním jménem Alfred, hodností hejtman (nebo setník). Na Ovčárně
očekával pruskou armádu a potrestal tu podřízeného vysázením 38 ran lískovou holí.
Více podrobností se většinou neuvádí.
Alfred Edler Ritter von Vivenot se narodil ve šlechtické vídeňské rodině 6. srpna 1836,
jako druhý syn významného vídeňského lékaře Rudolfa von Vivenota. Už v šestnácti letech
vstoupil do oddílu hraběte Walmodeho a o něco později se stal husarem. V roce 1859 se stal
nejmladším kapitánem v pěším pluku polního maršálka von Benedeka. Posádkou ležel
v pevnosti Josefov a 3. července 1866 se účastnil i prohrané bitvy s pruskými vojsky u Hradce
Králové.
Po bitvě bylo potřeba navázat spojení Josefova s velitelstvím
Severní armády, které se nalézalo v Olomouci. Úkolem byl pověřen
setník Alfreda von Vivenot z pěšího regimentu číslo 35. Vyrazil pěšky 11. července
ve čtyři hodiny ráno ve společnosti tří poddůstojníků. Kromě navázání spojení s olomouckou
pevností měl vybudovat i tajnou poštovní síť. Několikrát jim hrozilo prozrazení, ale měli štěstí
a na cestě jim pomáhali i místní lidé. Do Olomouce dorazil von Vivenot o dva dny později.
Jeho hlášení zbrojmistru Benedekovi přispělo k vyjasnění situace, protože velitelství chyběly
zprávy, jak o pohybu pruských vojsk, tak o osudu josefovské pevnosti. Benedek nařídil, aby
von Vivenot po předání depeší v Josefově zahájil organizováním zemské hotovosti v severních
moravsko-slezských horách. Skupina vedená Vivenotem se pak 17. července šťastně vrátila
do 320 kilometrů vzdáleného Josefova. Už během této cesty se snažili vyzývat obyvatelstvo
k odporu proti nepříteli. Šířil písemná provolání s krátkým textem: „Lidem v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku! Do zbraně!“
Velitel Josefova generálmajor Johann Gaissler s nařízením k organizaci domobrany
nesouhlasil. Prusové obsadili celé okolí a bylo potřeba všech mužů k obraně. Vivenot se však
po návratu ujal svěřeného úkolu a vytvořil čtyřicetičlenný dobrovolný myslivecký sbor, který
v noci 21. července se opět vydal na cestu. Nejprve se vydali s nákladem
zbraní do Olomouce. Tady byl, se souhlasem císaře, jmenován velitelem
zemské obrany pro Moravu a Slezsko a vydal se na sever.
První střetnutí s protivníkem se odehrálo v oblasti Jablonného
a Žamberka. Narazili tu na pruskou hlídku, která nedlouho předtím
zajala rakouského poručíka Geylinga. Vivenot je dostihl na náměstí
v Žamberku, v hostinci Panský dům. Rakouský důstojník právě hostil
svou stráž, když do sálu vtrhli Vivenotovi muži a ihned se strhla
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střelba. Jeden Prus byl v nepřehledné situaci těžce postřelen a místnímu občanu Živsovi
zbloudilá kule ustřelila kus dolní čelisti. Vivenot raněné nechal expedovat do nemocnice, dva
pruské vojáky zajal a vydal se na další tažení. Vzápětí objevil a zničil pruský polní telegraf
a v Jablonném se dozvěděl, že mezi Červenou Vodou a Ústím nad Orlicí se bude pohybovat
kolona dvě stě pruských vozů. Sehnal další dobrovolníky z řad sedláků a neprodleně zaútočil.
Přední část kolony skutečně ukořistil, jednalo se přibližně o padesát vozů a další dostihl
21. července u Videl (Gabel). Zničil jich všech 156 a dále táhl na Karlovu Studánku
a k Ovčárně.
Velitelství si zřídil právě tady. Ovčárna ještě voněla novotou, stála teprve třetím rokem
a vedli ji manželé Karl a Rosa Grohalovi. Vivenot očekával, že jej bude pruská armáda stíhat
a hodlal tu svézt bitvu. Je pravděpodobné, že počet jeho pěších vojáků se blížil ke třem
stovkám. Napjatá atmosféra a horské podmínky nutila velitele držet tuhou disciplínu a tak při
prvním náznaku uvolnění disciplíny udělil exemplární trest. Kaprála Bauera postavil pro
podezření ze zrady před polní soud a odsoudil jej k trestu smrti. Rosa Grohalová se postavila
na Bauerovu obranu a prosila o ušetření jeho života. Dosáhla ale pouze změny trestu
zastřelení na padesát ran holí. Odsouzenec jich vydržel osmatřicet, potom se zhroutil a za dva
týdny zemřel. To už byl Vivenot se
svou jednotkou několik dní pryč.
Dne
29. července 1866 jej v Opavě
zastihla zpráva o uzavření příměří.
Po skončení války byl Alfred von
Vivenot vyznamenán „Záslužným
křížem III. třídy za službu proti
nepříteli“ a později byl povýšen
do rytířského stavu. V červenci
1871 ukončil na vlastní žádost
vojenskou kariéru a nastoupil
politickou službu. Byl jmenován
legačním radou, věnoval se literární
činnosti a vojenské historii. Stal
se
úředníkem
ministerstva
zemědělství, ale zanedlouho byl
obviněn z podvodů a 9. července
1874 zemřel přímo v úřadu
na následek infarktu. Bylo mu
necelých osmatřicet let.
Pruská armáda na nám. v Bruntále v červenci 1866
Mgr. Igor Hornišer

INFORMACE
Okénko pro starostu obce
Zeptali jsme se starosty obce Ondřeje Holuba na některé aktuální dění
a záležitosti obce.
1. V neděli 7. srpna 2011 po přívalovém dešti obec postihla záplava
s následkem škod způsobených na obecním i soukromém majetku.
Jak se obec s touto nečekanou událostí vyrovnala, co všechno bylo
nutné napravit a opravit vč. vynaložených finančních prostředků?
Srpnová povodeň byla opravdu „přívalová“ a s jejími následky se jak obec, tak hlavně mnozí
občané potýkají dodnes. Nejhorší situace v obci byla na Volském potoce okolo cesty na
Bruntál, kde povodeň značně poškodila silnici, na které Správa silnic MSK dodnes provádí
finančně náročné opravy. Rozvodněný Volský potok způsobil značné škody občanům žijícím
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v jeho blízkosti, protože řada budov byla zaplavena a byly strženy přístupové mosty k řadě
objektů. Škody na Volském potoce, který teče po obecních pozemcích, budou nadále řešeny
se Správou toku, která na tomto toku hospodaří. V souvislosti s rozvodněním Volského potoka
došlo k poškození a ucpání obecní splaškové kanalizace, což si vyžádalo její čištění a opravu
šachet v úseku chodníku mezi silnicí k nádraží a bytovými domy v dolní části obce. Pro obec
největší škody byly způsobeny na horní Morávce v oblasti Krátkého potoka, kde rozvodněný
potok a stékající povrchová voda zničily obecní komunikaci. Tato cesta bude ale ještě v měsíci
listopadu opravena včetně provedení jejího odvodnění. Velký problém způsobil rovněž
rozvodněný potok v Karlově v lokalitě Pod Kloboukem, kde byl zničen most na obecní, nově
opravené komunikaci a hlavně zde došlo k velkým škodám na soukromých pozemcích
a nemovitostech, které byly poškozeny valící se vodou. Zničený most je dnes již opraven, ale
škody na soukromém majetku jsou zde stále patrné. Povodeň zasáhla kompletně celou obec
a způsobila značné škody. Ukázala také ale, že řada občanů neváhá v případě potřeby
pracovat pro druhé. Za to jim tímto děkuji, stejně jako celému sboru dobrovolných hasičů,
který při povodni odvedl veliký kus práce. Při odstranění povodňových škod bude do konce
roku 2011 vynaloženo cca 1,1 mil. korun. Za tyto prostředky bude většina škod odstraněna.
Vzhledem k finanční náročnosti oprav jsem požádal Moravskoslezský kraj (MSK) o finanční
podporu při odstraňování povodňových škod. Ten naší žádosti vyhověl a uvolnil ze svého
rozpočtu 800 tisíc korun, které budou použity na odstraňování škod. Za tuto značnou finanční
podporu je na místě MSK velice poděkovat. Díky této dotaci nebudou finančně ohroženy
ostatní projekty obce, které jsou v současnosti realizovány.
2. Jak pokračují práce na in-line a cyklookruhu na tábořišti v Karlově pod Pradědem?
Okruh je ve fázi přípravy na položení asfaltového povrchu. Je zde již
instalováno osvětlení okruhu a probíhá stavba dřevěného přístřešku. Pracuje
se také na základech venkovního fitnes-parku, který je součástí projektu.
Stavba má být ukončena do konce listopadu 2011. Celkové náklady projektu
včetně nákladů na projekční přípravu a povinnou publicitu projektu činí
3 935 934 Kč. Dotace na projekt je 85% a vlastní podíl obce 15% nákladů.
Předpoklad je, že v rámci realizace projektu se nám podaří ušetřit určité finanční
prostředky, čímž se sníží i finanční spoluúčast obce na projektu. Přesná čísla
budou zveřejněna v obecním zpravodaji a na obecních webových stránkách. Po ukončení
stavby plánujeme slavnostní otevření okruhu, na které občany srdečně zvu. Veřejnost
o termínu této akce bude informována.
3. Kdy a jak budou využity prostory uvolněného bytu v budově obecního úřadu?
Tyto prostory v současné době procházejí rekonstrukcí, která je již u konce. Prostory
v 1. patře budou využity jako kancelář starosty, která bude zároveň jednací místností. Další
prostory v tomto patře budou využity jako kancelář a zázemí pracovnice pro evidenci obyvatel
a správu bytového fondu. Další prostory budou využity jako archiv. Změna rozmístění
kanceláří v budově obecního úřadu umožní přesunutí celého archivu obce do prostor
obecního úřadu ze stávajících nevyhovujících prostor hasičské zbrojnice. Zajistí se tak
důstojnější prostory pro činnost úřadu. Podsklepení objektu obecního úřadu je používáno
jako zázemí pro pracovníky obce vykonávající veřejně prospěšné práce.
V současnosti zde probíhá stavba sociálního zázemí pro tyto pracovníky.
4. Jaké jsou zkušenosti s provozem sběrného dvora?
Provoz sběrného dvora dle mého názoru naplňuje očekávání vkládaná do jeho
zprovoznění. To znamená, že ubývá velkoobjemového odpadu, který bylo nutné
po obci uklízet po jeho „pohození“ na veřejných prostranstvích nebo
v blízkosti kontejnerů pro tříděný odpad. Občané obce si zvykají na možnost bezplatného
uložení odpadu do sběrného dvora, kde jej navíc ještě dokážeme efektivně třídit. Osobně
si myslím, že fungování sběrného dvora doceníme hlavně v dlouhodobém horizontu, kdy
se všichni naučíme sběrný dvůr využívat, což povede k čistější obci a také k úspoře finančních
prostředků vynakládaných obcí při zajištění odpadového hospodářství.
Děkujeme za odpovědi.
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Víkend v Polsku plný pohybu
V tomto roce již podruhé o víkendu 24. a 25. září
navštívilo jedenáct dětí z Malé Morávky naši
partnerskou obec Walce. Hlavním záměrem
výměnného pobytu dětí bylo navázání kontaktů,
přátelství a spolupráce mezi dětmi obou
partnerských obcí. Naše děti mohly tak poznat zvyky,
způsob života a zábavy vrstevníků žijících v polském
příhraničí. Pestrý program pro děti připravily dvě
zaměstnankyně kulturního střediska ve Walcích pod
vedením ředitele Gminy Ośrodek Mgr. Grzegorze
Cebuli, vedoucího iniciátora projektu. Pomocí
seznamovacích, výtvarných a dramatických her
se děti v sobotu dopoledne vzájemně poznávaly,
v odpoledních hodinách je pak čekala pohybová
výchova se zaměřením na nácvik lidového
polského tance. Děti měly po celý den
k dispozici
bohaté
občerstvení
s nabídkou
čerstvého
ovoce
a jiných pochoutek. Večerní procházka na nedaleký ranč byla příjemnou změnou
pro všechny účastníky. Pro malé tanečníky a tanečnice zde byla připravena večeře,
každý si mohl podle svých představ připravit na ohni domácí klobásu. Děti společně
rozmlouvaly, některé si i zazpívaly, prošly si společně ranč a za tmy jsme se vrátili
do kulturního střediska. Zde na české i polské děti čekali rodiče, kteří hostům – českým dětem
zajistili ubytování ve svých domovech.
V neděli dopoledne odvezl autobus všechny děti na pohádkový zámek Moszna ze 17. století.
Součástí
palácového
areálu
byl
také
rozlehlý
park
a hřebčín anglických koní. Děti si vše mohly v klidu prohlédnout, nakoupit dárky nejbližším
a občerstvit se. Po obědě v nedaleké restauraci čekala na děti v sále vedoucí tanečnice
Nikola, aby s dětmi dopilovala taneční kreace a dokončila poslední část tanečního vystoupení.
To děti ještě netušily, že se na závěr předvedou před rodiči polských dětí, i dalších hostů
z obce a okolí. Vše dopadlo dobře, tréma po prvních tónech opadla a na maličké chybičky
nikdo nehleděl. Nadšené publikum za vystoupení dětí poděkovalo dlouhotrvajícím potleskem.
Děti se těšily z diplomů, upomínkových dárků a památeční trička si vzájemně podepsali
účastníci z obou zemí. Lahodná pizza byla závěrečnou odměnou pro všechny děti a pak už
nastala cesta domů s hlavami plných dojmů a zážitků.

Děkuji slečnám Petře Vlčkové a Romaně Horákové za pomoc při zajištění pedagogického
dozoru a fotodokumentaci. Dětem přeji, aby tento víkend strávený v naší partnerské obci
nebyl pro ně poslední, aby svá nová přátelství mohly dále rozvíjet a upevňovat. Poděkování
rovněž náleží partnerské obci Walce a jejím organizátorům, kteří připravili tuto přátelskou a
pohodovou akci pro naše a polské děti.
Iveta Vlčková
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„Školička“ ve škole
Dveře naší základní školy se otevřely nevšední výstavě. Jde o řezbářské
práce Školičky základní umělecké práce dětí z Malé Morávky. Pod
vedením Heleny Vaculíkové zde vznikají nevšední dílka v duchu původní
techniky sudetského polychromního dřevořezu.
Práce prvňáčka Radečka Ligače, dar škole, zaujímá čestné místo hned
proti vstupu do školní chodby. Téměř stovka exponátů je rozčleněna tématicky. V prvním
patře můžete zhlédnout výtvory na téma Pradědovo království, Domácí mazlíčci, Drobné
radosti, Duchovní věci. Nechybí ani stolní dekorace. Schodiště je vyzdobeno pracemi
z rostlinné říše. Vidět můžete společný projekt Dětský betlém, který je určen místnímu kostelu.
Někteří z vás jej vloni zhlédli při vánoční výstavě
v kapli bruntálského zámku.
A jak vůbec Školička vznikla? Helena Vaculíková
je toho názoru, že „kdo si hraje, ten nezlobí“. Proto
se s dětmi vsadila, že začnou vyřezávat, pokud dokáže
z jejich pohledu nemožné – vyřeže motiv „Ejvy“
z planety Pandora z veleúspěšného filmu Avatar.
Sázku vyhrála a její krásná práce je vystavena
v prvním patře, stejně jako další „Na šichtě“.
Výstava s názvem „ZŘÍM TĚ“ ve škole vzbudila
velký úspěch. Jistě si zaslouží také váš zájem. Potrvá
do 7. listopadu 2011. Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy

Vernisáž výstavy
učebnic v základní
škole
Tříletý projekt s názvem Spolupráce neúplných základních
škol v okrese Bruntál byl završen vydáním učebnice. Každá
škola psala svou učebnici o své obci a o své škole. Ředitelka
školy Ivana Glatterová a učitelka Zuzana Zechová vytvořily
učebnici trojdílnou. Každá obsahuje v průměru padesát
stran. Jsou metodicky
propracovány po jednotlivých ročnících pro
žáky od 1. do 3. třídy.
Obsahuje také práce
žáků. Učebnice jsou
pracovní, to znamená,
že žáci do nich zapisují a kreslí. Obsahují učivo
z tématického okruhu: Místo, kde žijeme, Lidé kolem
nás, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví. Každá kapitola
je ukončena tabulkou sebehodnocení žáka. Žáci si sami
ohodnotí, jak dané učivo zvládli a rodič získává
přehled o tom, co se má jeho dítě naučit.
V pondělí 17. října proběhla v naší škole vernisáž
výstavy učebnic. Účastníci zde viděli nejen učebnice
o Malé Morávce, ale i další učebnice zúčastněných
škol. Naši učebnici v úvodu představila paní ředitelka
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a pak vystoupili žáci se svým krátkým kulturním pásmem. Společně jsme si pustili reportáž
televize Polar, zachycující vernisáž výstavy učebnic malotřídních škol v okrese Bruntál. Kdo
neměl možnost vidět tento příspěvek u nás ve škole, může se podívat na internet:
http://www.tvportaly.cz/bruntal/20834-spolecny-projekt-malotridnich-skol-na-bruntalsku
Po zhlédnutí reportáže
následovalo slavnostní předání
učebnic žákům. Učebnicím
požehnal pan farář a popřál
dětem i učitelkám, aby se jim
z nich dobře učilo. Oficiální
část akce byla ukončena
promítnutými
prezentacemi
jednotlivých škol a výtečným
občerstvením.
Mgr. Zuzana Zechová
učitelka základní školy

První den nového školního roku

Zveme vás na místní akce a koncerty
Adventní čas a blížící se Vánoce jsou obdobím, kdy v naší obci se již tradičně
pořádají různé veřejné akce a koncerty. I letos se na ně můžeme těšit, neboť
nabídka je pestrá. Pořádající obec, místní školy, soukromé muzeum
a Farnost římsko-katolická v Malé Morávce jistě potěší zájem a hojná účast veřejnost
na těchto akcích, které se uskuteční v těchto termínech:
* 11. listopadu – 16.00 hodin – Svatomartinská slavnost
Místo: stráň za kostelem a místní park
* 25. listopadu – 17.00 hodin – lázně Karlova Studánka (přednáška primáře Vrabce)
Místo: Základní škola v Malé Morávce
* 3. prosince – 16.00 hodin – Mikulášská nadílka pro děti a besídka
Místo: hotel Neptum
* 4. prosince – 17.00 hodin – 1. adventní koncert – Vokální smíšený komorní
sbor Conticum
Novum + sólista Janáčkovy filharmonie Jiří Hanousek (violoncello)
Místo: kostel
* 11. prosince – 17.00 hodin – 2. adventní koncert – duo housle + klávesy
Místo: kostel
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* 17. prosince - 14.00 hodin – výstava „Jak to bylo na Vánoce“
Místo: Schindlerova stodola
* 18. prosince – 17.00 hodin – 3. adventní koncert – Pěvecký sbor města Vrbna pod Prad.
- člen Unie českých pěveckých sborů. Sbormistr Leoš Sekanina.
Místo: kostel
* 21. prosince – 15.30 hodin – Běh o vánočního kapra
Místo: obecní park
* 27. prosince – 14.00 hodin – Živý betlém
Místo: Schindlerova stodola
Za předpokladu provozuschopné železniční tratě pojede historický vlak na trase
Olomouc – Bruntál – Malá Morávka (jízdní řád bude zveřejněn na plakátech)

Z farního kalendáře na listopad a prosinec
* čtvrtek 3.11. - 16.00 - mše svatá v kostele, po ní (v cca 17.00) následuje žehnání hrobů na
místním hřbitově. Během žehnání počkejte na kněze u hrobu svých blízkých.
* sobota 12.11. – 15.00 - turnaj mládeže ve stolním fotbale a šipkách na faře
* neděle 27.11. – 8.00 - mše svatá v kostele s žehnáním adventních věnců
* neděle 4.,11. a 18.12. – 17.00 adventní koncerty
* sobota 24.12. – 24.00 – půlnoční bohoslužba
* úterý 27.12. – 14.00 – Živý betlém u Schindlerovy stodoly
http://farnost-malamoravka.cz/
http://www.facebook.com/farnost.malamoravka
Kontakt na faru: tel. 554 273110, rkf.malamoravka@doo.cz

Vážení spoluobčané,
rádi bychom se s Vámi
podělili o zážitky z návštěvy
naší základní školy v Malé
Morávce. Dne 29. září 2011 se konal Den otevřených dveří a jako
rodiče, kteří mají zájem o to, kde budou naše děti získávat základní
vědomosti, jsme se vydali na průzkum.
Už při vstupu do školy je vidět, že všichni – ať už učitelky, personál, žáci – se o svou školu
starají. Krásná výzdoba, perfektně uklizeno, v kombinaci s pěknou budovou a školní zahradou
– vytváří klidné a přátelské prostředí, které vytváří zázemí žákům, tak potřebné k jejich
úspěšné výuce. Co jsme, ale opravdu nečekali, je prvotřídní technické vybavení učeben, které
dle nás splňují požadavky moderního školství 21. století. Paní ředitelka nám velice ochotně
vysvětlovala systém výuky, který se nám zamlouvá. Byli jsme také seznámeni s aktivitami
školy, které jsou na mezinárodní úrovni – gratulujeme!
Z celé naší návštěvy jsme získali dojem velice kvalitní práce s dětmi. Z pohledu rodiče velmi
oceňujeme fakt, že máme školu v místě bydliště – dítě je pod dohledem, jeho aktivity jsou
řízené, není stresováno přesuny, není ztraceno v anonymitě velkého počtu dětí. Má v podstatě
individuální přístup – to o čem sní rodiče z velkých měst.
Vážená paní ředitelko,
děkujeme za organizaci Dne otevřených dveří. Byli jsme mile překvapeni, jak je tato škola
moderně vybavena a jaké kvalitní učební pomůcky mají děti z naší obce k dispozici. Zároveň
šlo znát, jak moc se školáčkům věnujete. Vyrobený dřevěný mlýnek, vymodelovaná sluneční
soustava, vrstevnicová mapa z lepenky, vlastní učebnice o Malé Morávce – to vše vypovídá
o kvalitě výuky. Podpora interaktivních tabulí, projektorů a počítačů to jen podtrhuje.
Přejeme Vám, aby škola byla plná dětského smíchu a klidných rodičů, kteří se mohou
spolehnout na bezpečnost a rodinné zázemí Vaší školy.
manželé Koneční
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Plně se ztotožňuji s pisateli tohoto dopisu. Při svých občasných návštěvách zdejší základní
školy jsem se přesvědčil o svědomité péči a odpovědné výchovně vzdělávací práci s dětmi.
Nelze také přehlédnout řadu pořádaných různých zájmových a volnočasových aktivit ve škole
i pro veřejnost. I za tuto činnost si učitelky zaslouží uznání. Ve vzdělávací práci velmi nízký
počet žáků ve třídě umožňuje vyučujícím individuální přístup k jednotlivým žákům. To je ve
srovnání s městskými školami velká vymoženost malotřídních škol. Proto lituji některé
morávecké děti, ač šestileté až desetileté, které z rozhodnutí svých rodičů navštěvují školu
v Bruntále či Rýmařově. Ranní včasné vstávání, cestování autobusem, čekání na zastávce, ve
třídách často velký počet žáků – to vše může mít vliv na adaptaci, vývoj i úspěšnost dítěte.
Konec konců je to svobodná volba rodičů těchto dětí, kterou školu si vyberou.
Přeji Vám, vážené paní učitelky naší základní školy, mnoho elánu, nápadů a úspěchů ve Vaší
nezastupitelné výchovně vzdělávací práci i mimoškolní činnosti s naší nejmladší generací.
Jaroslav Ringl

Společenská rubrika
Slavnostní přivítání nových občánků
Letos podruhé, odpoledne v pátek 16. září 2011,
jsme na milé slavnosti konané v mateřské škole
přivítali do svazku naší obce občánky, kteří se
narodili v předcházejícím období. Místostarosta
obce
Stanislav
Hýbner
spolu
s předsedkyní výboru pro školství
a
kulturu
Ivetou
Vlčkovou
přítomným představili nové občánky
– Natálii Holubovou, Daniela
Pavlicu a Eduarda Norberta Rottera.
Po kulturním vystoupení dětí, které připravila paní
učitelka Ivana Cejnková, místostarosta ve svém
projevu přivítal
nové občánky
a mimo jiné
poukázal
na
významné poslání rodičů ve výchově jejich dětí, kterým
popřál hodně zdraví, radostí a štěstí v životě. Do
pamětní knihy pak rodiče svými podpisy potvrdili
sounáležitost
svých
ratolestí
k naší
obci
a převzali pro ně dárek – pamětní list, fotoalbum a
hračku.

Od

ředitelky základní školy
obdrželi
půvabné
papučky. V závěru celé
této akce byly děti
fotografovány
v malebné
dřevěné
kolébce.
Novým našim občánkům přejeme
šťastné vykročení na cestě
dlouhým životem.
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Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2011
slaví své narozeniny a životní jubilea:
Jarmila Horská – 71 let, Jaroslav Kaláb – 74 let, Naděžda Šedová – 77 let,
Helena Fialová a Adolf Oravský – 78 let, Alžběta Lehká – 79 let, Ludmila
Michálková – 83 let.

„Půlkulatá výročí“
Petr Ostřížek, Věra Zaoralová, Zdeněk Hruška a Jiří Král – 55 let, Věra Lašáková, Oldřich
Onderka, Ludmila Piňosová a Josef Bršťák – 65 let, Martin Havlík – 85 let.

„Kulatá výročí“
Helena Karlíková, Jarmila Cenková, Emilie Krejčí a Jiří Keller – 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
Místní chrám Nejsvětější Trojice byl místem posledního rozloučení
s naším občanem, panem Karlem Bulavou,
který náhle zemřel 18. září 2011 ve věku 65 let.
Čest jeho památce.

Poděkování
Děkuji všem za projevenou soustrast a účast na posledním rozloučení s mým
manželem, panem Karlem Bulavou.
manželka

Vzpomínka

Dne 26. listopadu 2011 vzpomeneme 1. výročí úmrtí naší maminky,
paní Ludmily Dolečkové. Za společnou vzpomínku děkují dcery a syn
s rodinami.
Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé – blahopřání,
výročí
úmrtí,
vzpomínka
apod.
Text
pro
zveřejnění
(příp.
i fotografii) předejte na obecní úřad dva měsíce předem. Tato služba pro občany je
bezplatná.

SPORTOVNÍ INFORMACE
KREJČA CUP – turnaj v nohejbalu
Za účasti třinácti tříčlenných družstev z celé Moravy se konal v sobotu 10.
září na kurtech víceúčelového hřiště již devátý ročník turnaje v nohejbalu
KREJČA CUP 2011. Družstva podle výkonnosti byla rozdělena do dvou skupin,
ve kterých hrála každý s každým na dva sety. Po sedmi letech se putovní pohár Ladislava
Krejčího dostal z držení družstva „Sympaťáků“ do rukou družstva Staré Vsi, které po
celodenním klání obsadilo v turnaji první příčku.
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Nejlepší umístění z domácích celků:
6. místo „Party partyzánů“ (Rostislav
Zapletal, Radek Ligač, Jaroslav Šturc),
8. místo „Kapři“ (Kamil a Tomáš
Cejnkovi, Vít Pavelka).
Turnaj
měl
dobrou
sportovní
i organizační úroveň, počasí sportovcům
přálo, boje na síti byly nelítostné
a nezbývá než zhodnotit, že se turnaj
opět vydařil a všichni účastníci se těší
na jubilejní desátý ročník.

Závěrečné vyhodnocení turnaje

Fotbalová sezona je v závěru
Zanedlouho fotbalisté definitivně pověsí kopačky na hřebík a o zimní
přestávce bude čas popřemýšlet, jak v jarním kole by měla morávecká
družstva ve svých soutěžích poskočit o nějaký ten stupínek výš. Podzimní
kolo se jim příliš nevydařilo. Během uplynulé sezony se nekonaly tréninky, což je
i důsledek postavení obou celků ve svých soutěžních skupinách.
Družstvo FC Kovárna B svou soutěž ve IV. třídě, skupině B již
dohrálo. Z počtu sedmi sehraných utkání ve dvou zvítězilo a pět
prohrálo. Se ziskem šesti bodů v tabulce obsadilo předposlední příčku. Tento tým
složený z mladých hráčů má perspektivní předpoklad a ambici
IV. třída, sk. B
dalšího výkonnostního růstu a lepší ho postavení v tabulce.
Družstvo mužů FC Kovárna A hrající okresní přebor
sehrálo jedenáct zápasů (ke dni uzávěrky MZ 22.10.)
a pouze ve čtyřech bodovalo, z toho třikrát vítězně a jednou
nerozhodně. V sedmi utkáních se z vítězství radovali naši
soupeři. Dosavadní postavení v tabulce, která není konečná,
není pro náš celek příliš lichotivý. Do konce celého soutěžního
kola zbývaly sehrát dva zápasy na hřištích soupeřů v Nových
Heřmínovech a v Lichnově. Umístění našeho družstva
po posledním utkání bude známo 8. listopadu.

Okresní přebor

Lyžařské běžecké trasy již poosmé
Rychle to uběhlo, a tak se připravujeme
již na osmou sezónu. Snad bude lepší
na sněhové podmínky než minulá, která byla
nejhorší ze všech předchozích.
Jako každý rok probíhají obvyklé přípravy a rovněž jsme začali oslovovat a vyhledávat
sponzory. Starosta obce již podepsal s krajským úřadem smlouvu o dotačním programu
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„Úprava LBT MSK v zimní sezóně 2011/2012“. V měsíci září tohoto roku byla rovněž uzavřena s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje partnerská smlouva o spolupráci při
zajišťování realizace projektu „Jesenická magistrála“ v rámci Regionálního operačního
programu. O Jesenické magistrále jsme vás již v minulosti podrobně informovali (Mor.zpr.
číslo 6/2010). Partnerská smlouva je uzavřena na sedm let a stejnou dobu trvá závazek
Moravskoslezského kraje dotovat naše lyžařské běžecké trasy (LBT).
V nastávající sezóně se snad dočkáme jedné novinky. Kolem tábořiště v Karlově pod
Pradědem se dokončuje osvětlená In-line dráha pro bruslení na kolečkových bruslích. Při
dostatečné vrstvě sněhu bude tento okruh sloužit i běžkařům.
Ing. Petr Hartmann

PRO VOLNOU CHVÍLI
Drakiáda pokreslila moráveckou oblohu
„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak, z vysoka se dívá
na svět, strašil by a neví jak“ – těmito rýmy přivítaly děti z Mateřské
a Základní školy v Malé Morávce všechny draky i návštěvníky
na tradiční Drakiádě, která se konala za velmi příznivých podmínek
odpoledne 21. září na ohradě za kostelem.
Když se řekne Drakiáda, snad
každému se vybaví obloha plná
létajících draků různých tvarů, barev a zajímavých
nápadů. A letos opravdu jim to krásně létalo a bylo se na
co koukat. Děti se svými rodiči soutěžily ve dvou
kategoriích o nejlepšího a nejkrásnějšího vlastnoručně
zhotoveného draka. Porota ve složení paní učitelek
mateřské a základní školy to opravdu neměla
jednoduché. Naštěstí odměna papírový dráček a oplatek
byla připravena pro všechny soutěžící děti. A jak to
všechno dopadlo? V soutěži o nejlepšího draka zvítězil
Jiří Slavík z Karlova, na druhém místě se umístil Petr
Bulava z Malé Morávky a třetí příčku obsadila Klárka
Ležatková z chaty Kopřivná. Ve druhé kategorii o
nejkrásnějšího draka první místo vybojovala Veronika
Stuchlová, druzí se umístili Milánek a Eliška Pospíšilovi a na třetím místě skončila Barborka
Holubová – všichni z Malé Morávky.
Myslím, že letošní
Drakiádě nic nechybělo,
jak
dobrá
nálada,
příjemné počasí i ten
větřík občas pořádně
zafoukal a provětral
dráčkům ocásky, Věřím,
že děti své draky ještě
potom docela nezazimovaly a vyšly si
některý větrný
den na kopec aspoň ještě jednou, třeba se svými rodiči nebo prarodiči. Děkuji
učitelkám z mateřské a základní školy za organizační přípravu akce
a Obecnímu úřadu v Malé Morávce za sponzorování sladkých odměn.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Zdařilé setkání morávecké
seniorské generace
Motto: „Člověk nemá nikdy být příliš
starý na život, vždyť život v každém věku
může být krásný“ i tak je možné
charakterizovat generaci dříve narozených
občanů Malé Morávky, pro kterou již
tradičně každým rokem vedení obce
organizuje přátelské setkání. Tak tomu bylo
i letos v podvečer 14. října v restauraci na
chatě Kopřivná, ve které se shromáždila
velmi početná generace seniorů naší obce.
Mezi své spoluobčany přišla i nejstarší
občanka paní Hilda Sahulová, která
v tomto
roce
oslavila
devadesáté
narozeniny. Jistě všechny účastníky potěšila
pozornost a zájem představitelů obce, že
k této skupině starších spoluobčanů nejsou
lhostejnía touto akcí jim vyjadřují jejich
sounáležitost k obci.
V úvodní části této společenské akce
přítomné pozdravil starosta obce Ondřej
Holub. V kulturním programu písničkami a
scénkami potěšily vystoupením děti
mateřské a základní školy, které všem
seniorům předaly vlastnoručně zhotovený
dárek. Byla to milá pozornost od naší
nejmladší generace. Zvláštní blahopřání a
ocenění se dostalo občanům, kteří v tomto
období si připomněli nebo ještě budou
slavit svá významná životní jubilea.
Dárkový balíček od starosty obce a
předsedkyně
výboru
pro
školství
a kulturu obdrželi ke svým významným
narozeninám paní Vlasta Janečková, pan
František Prášil a manželé paní Jarmila a
pan Martin Havlíkovi, kteří se podepsali do
pamětní knihy obce. Potom již nic
nebránilo, aby po společné večeři i při
hudbě
se
rozproudila
družná
a radostná atmosféra u jednotlivých stolů a
mezi
přáteli.
Vzpomínalo
se
i na dřívější časy a zábavu, rozebírala se
současnost
a
samozřejmě
došlo
i na zdravotní problémy, které se starší
generaci nevyhýbají. Takový je život, s tím
se zkrátka nedá příliš moc dělat.
Akci je možné hodnotit jako zdařilou.
Zvláštní poděkování náleží vedení obce,
členkám výboru pro školství a kulturu,
učitelkám a dětem našich škol.
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Soutěžní odpoledne u příležitosti zahájení školního roku
V neděli 4. září se na farní zahradě a v okolí kostela konalo
soutěžní odpoledne u příležitosti zahájení školního roku.
Tým organizátorů připravil 6 soutěžních
stanovišť, na kterých soutěžilo celkem 17
dětí. Soutěžní stanoviště však natolik
oslovily i dospělé, že se pustili do soutěží
také. A tak v celém odpoledni nechyběla
spousta legrace. Po splnění všech úkolů
následovalo vyhodnocení – pro děti
ve dvou kategoriích – mladší a starší.
Zvlášť
vyhodnocena
byla
soutěž
dospělých – vítězem se stal pan starosta.
Po vyhodnocení a předání odměn následovalo opékání. Během
toho byla stále využívána trampolína. Někteří se pak dále
zdokonalovali ve střelbě ze vzduchovky či střelbě z luku.
Odpoledne se tak některým protáhlo téměř do večerních hodin.
P.Mgr. Marek Žukowski

Den stromů v základní škole
Letos, stejně jako každý rok, si žáci základní školy v Malé Morávce
připomněli významný den – DEN STROMŮ, který připadá na 20. října.
V období od 14. do 21. října tak děti podnikly mnoho zajímavých aktivit, které
s daným tématem souvisejí. V pátek 14. října žáci pod vedením paní ředitelky
Glatterové a paní učitelky Zechové vystoupili na Kapličkový vrch k jednomu z památných
stromů – lípě velkolisté. Pomocí nejrůznějších měřidel zjišťovali obvod stromu.
V následujícím týdnu pak určovali v hodinách matematiky, o kolik se zvětšil obvod stromu
oproti poslednímu známému údaji z roku 1999. Paní učitelka pak doplnila o kolik centimetrů
se zvětšil průměr kmene stromu.
V hodinách prvouky a přírodovědy
se žáci pomocí zábavných her
naučili, z jakých částí je tvořen
strom a z jakých vrstev jeho kmen,
jakým způsobem v těle stromu
proudí látky důležité pro jeho
život. Také si každý žák v další hře
vyzkoušel, jaké to je být stromem
v lese, kolem kterého se nacházejí
konkurenční dřeviny a jak je pro
takový strom obtížné zajistit si
živiny, dostatek světla či vody.
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V hodině výtvarné výchovy děti vytvořily ilustrační malbu k básni s názvem Tvůj strom.
Pevně věřím, že se dětem takovýto způsob výuky líbil, že se naučily něčemu novému a že je
aktivity připravené ke Dni stromů bavily.
Mgr. Martina Smíšková
učitelka základní školy
Tvůj strom
Viděla jsem jednou jeden strom,
Pod ním našla jsem košík hřibů,
co udeřil do něj blesk a hrom.
no, nemělo to žádnou chybu.
Ten strom však neskácel se,
Vítr do mého stromu fouká,
dál stál na palouku v lese.
pod ním vlní se rozkvetlá louka.
Podívej se v okolí po svém stromu,
neroste blízko tvého domu?
Nakresli mi ten tvůj strom,
a buď statečný, buď jako on!
Pozn.:: Báseň složila autorka tohoto příspěvku.

Podle informace nová stanice
pohonných hmot před obcí bude
v provozu koncem listopadu, příp.
v prosinci t.r.

Pozn.: placená reklama
Zpravodaj vychází 1.11.2011, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.12.2011

