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Vážení spoluobčané.
na prahu nového roku 2011 Vám jménem
zastupitelstva Obce Malá Morávka i jménem
svým přeji hodně štěstí, zdraví a mnoho
úspěchů v pracovním i osobním životě. Všem
organizacím a sdružením působícím v naší
obci, které se významným dílem podílejí
na společenském, kulturním či sportovním
dění, přeji v jejich další činnosti mnoho zdaru
a uspokojení z jejich mnohdy nelehké práce.
Těším se na další vzájemnou spolupráci.
Ondřej Holub
starosta obce

V čele obce pokračuje starosta Ondřej Holub
Malá Morávka má po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
15. listopadu 2010 v sále klubu Ferrum Form za účasti okolo padesáti občanů, staronového
starostu obce Ondřeje Holuba, který ve volbách získal nejvíce hlasů od občanů. Zastupitelstvo
tvoří sedm mužů a dvě ženy, z nichž čtyři noví zastupitelé vzešli podle výsledků hlasování
v komunálních volbách.
Zvolení
zastupitelé:
Martin
Batěk,
Willi Glatter, Ondřej Holub, Stanislav
Hýbner, Andrea Honigová (po odstoupení
Miluše Kulhavé), Jaroslav Lukeš, František
Novák, Petr Vavrla a Iveta Vlčková.
Na úvod schůze všech devět zastupitelů
složilo
slib
předepsaný
zákonem.
Ve veřejném hlasování byl pro nastávající
čtyřleté volební období zvolen starostou
obce Ondřej Holub. Všech devět zastupitelů
ho potvrdilo ve funkci jeho druhého období
starostování. Do funkce neuvolněného
místostarosty byl všemi zastupiteli schválen
Stanislav Hýbner. Následně se konaly volby
Nové obecní zastupitelstvo
předsedů a členů výborů, do kterých byli
zvoleni:
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Výbor finanční
Ing. František Novák – předseda, členové: Mgr. Andrea Honigová, Ing. Patrik Pleský,
Zdeněk Kuba, Václav Buchta, Ing. Vítězslav Stavař, Mgr. Andrea Kožíšková.
Výbor kontrolní
Jaroslav Lukeš – předseda, členové: Petr Vavrla, Lenka Šamánková.
Výbor výstavby
Martin Batěk – předseda, členové: Marie Žídková, Jarmila Pišlová, Ing. Petr Hartmann,
Miroslav Kučera st..
Výbor životního prostředí a regionálního rozvoje
Ing. Willi Glatter – předseda, členové: Jiří Horský, Tomáš Cejnek, Milan Pospíšil, Jiří Jiskra.
Výbor školství, kultury a sociálních věcí
Iveta Vlčková – předsedkyně, členové: Ivana Cejnková, Mgr. Martina Brachtlová,
Irena Mlýnková, Mgr. Ivana Glatterová, Leona Podrazilová, Petra Vlčková.
O co by se v následujících
čtyřech letech měli zastupitelé
zasadit či změnit? Na to si
budeme muset počkat, až před
příštími
volbami
budeme
hodnotit jejich práci, realizaci
jejich předvolebních záměrů
a slibů, ale především pozitivní
změny v obci. V jejich činnosti
jim přejeme hodně úspěchů.
Početná účast občanů na schůzi

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 16. prosince 2010 obecní
zastupitelé provedli kontrolu plnění usnesení z minulého
zasedání a podle schváleného programu projednali
záležitosti obce a k nim přijali příslušná opatření a usnesení.
Zastupitelstvo schválilo:
· Rozpočet obce pro rok 2011. Příjmy: 22 476 962 Kč, výdaje: 22 476 962 Kč, z toho běžné
výdaje 20 389 462 Kč a kapitálové výdaje (splátka půjčky) 2 087 500 Kč.
· Rozpočtový výhled na období 2012 – 2014.
· Rozpočtové opatření k ukončení roku 2010 a pověřilo starostu obce k provedení
vyrovnaného rozpočtu, jak v příjmech tak i ve výdajích k 31.12.2010.
· Smlouvu o převodu pozemků pod stavbou čistírny odpadních vod od prodávajícího s.p.
Lesy ČR za cenu 107 440 korun.
· Smlouvu o převodu pozemku parc. číslo 705/1 v Karlově pod Pradědem (horní část
Karlova vč. bývalého náhonu) na obec za kupní cenu 37 117 Kč. Prodávající : Lesy ČR
s.p.
· Smlouvu o věcném břemenu na pozemku parc. číslo 221 v .k.ú. M. Morávka pro přípojku
nízkého napětí rodinného domu na parc.číslo 225/2. Oprávněná osoba z břemene:ČEZ
Distribuce, a.s. – za úplatu 2 tisíce korun.
· Směnu vlastníků pozemků mezi Obcí Malá Morávka (výměra 9 293 m2 – cena 745 180 Kč)
a Ing. Zdeňkem Mitášem (výměra 9 292 m2 – cena 745 040 Kč). Rozdíl 140 Kč bude
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vyrovnán při podpisu smlouvy. Jedná se o pozemky v sousedství areálu
lyžařského vleku Myšák a pozemky vedle SKI areálu v Karlově pod
Pradědem.
· Směnu vlastníků pozemků mezi Obcí Malá Morávka (cena 146 870
Kč) a s.p. Lesy ČR (cena 146 850 Kč). Ceny stanoveny podle
znaleckých posudků, rozdíl 20 Kč uhradí Lesy ČR.
Jedná se o pozemky Lesů ČR: kolem činžovních domů nad Rychtou, u
rodinného domu Fr. Marka, část komunikace Hadí vrch a pozemek pod
stavbou kabiny u fotbalového hřiště.
Pozemky obce: les nad stavební parcelou proti objektu Kopřivná a manipulační prostor
u hájenky na horní Morávce.
Přistoupení obce k tvorbě integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) v oblasti cestovního
ruchu Karlova Studánka – Malá Morávka, rozšířeného o obce: Ludvíkov, Andělská Hora,
Dolní Moravice a místní části Světlé Hory – Suchá Rudná, Stará Voda a Podlesí.
Pověřuje starostu k podpisu memoranda o přijetí tohoto projektu a zastupování obce
v této záležitosti.
Prodej nepoužívaného hasičského vozidla AVIA A 30 K (rok výroby 1981, SPZ 53-55)
za cenu 10 tisíc korun. Kupující: Pavel Melichárek, Bruntál.
Uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje na projekt „Modernizace horské komunikace Trýb II Karlov pod Pradědem“,
s prodloužením termínu realizace toho projektu do 30.6.2011.
Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2010 o místních poplatcích (pozn.:sazby se nemění).
Harmonogram výstavby Sportovně relaxačního areálu v Karlově pod Pradědem:
I. etapa zahrnuje stavbu hotelu, aquapark a přírodní centrum pohybových aktivit,
která bude zrealizována do tří let od vydání stavebního povolení.
II.etapa zahrnuje stavbu minigolfu a tenisových kurtů, s realizací do šesti měsíců
od vydání stavebního povolení.
III.etapa zahrnuje stavbu víceúčelového a fotbalového hřiště, s termínem dokončení
do šesti měsíců od vydání stavebního povolení.
Pozemky obce pod všemi stavbami mohou být majetkově převedeny na investora pouze
po úspěšné realizaci poslední etapy.

Plán Sportovně relaxačního areálu v Karlově pod Pradědem (nad tábořištěm vpravo)

·
·

Prodej objektu čp. 99 hostinec U Křížku včetně přilehlých pozemků a vedlejších staveb
prostřednictvím realitní kanceláře za cenu 3 734 200 Kč. V případě zájmu o prodej pouze
nemovitosti je cena 3 355 00 Kč. (Pozn.: na původní nabídku obce se zájemce nepřihlásil).
Schválen strategický plán obce na volební období – viz dále.
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Strategický plán Obce Malá Morávka
na období 2011 - 2014
1. Rekonstrukce vhodného objektu pro ambulance praktických lékařů
(žádost o převod budovy železniční stanice do vlastnictví obce)
2. Běžecké lyžařské trasy a cyklostezky
(rozšíření stávajících běžeckých tras, cyklostezek a informačního značení v návaznosti
na současný stav lyžařských běžeckých tratí)
3. Rekonstrukce hasičské zbrojnice a zkvalitnění technického vybavení
jednotky SDH
4. Obnovení technického vybavení pro zimní údržbu místních
komunikací a veřejného prostranství a ploch (nakládací stroj, fréza)
5. Vybudování veřejného dětského hřiště
6. Informační systém v obci (systém o přehledu obsazenosti ubytovacích zařízení
a poskytování služeb pro návštěvníky obce)
7. Rekonstrukce lyžařského vleku Myšák (sedačková lanovka, rozšíření zasněžovacího
systému, profilace turistické sjezdovky)
8. Systém dopravní obslužnosti Malé Morávky a Karlova pod Pradědem v závislosti
na odstavné parkoviště a síť menších parkovišť v obci
9. Modernizace veřejného osvětlení
10. Rekonstrukce veřejného tábořiště v Karlově pod Pradědem a výstavba in-line okruhu
11. Oprava obecních komunikací a chodníků
12. Internet – bezdrátové spojení
13. Stavba multifunkční tělocvičny v areálu ZŠ s možností využití pro kulturní akce
14. Dobudování sítě kanalizace a jejich přípojek
15. Plynofikace horní části Malé Morávky (financování RWE Transgas)
16. Stavba chodníku Malá Morávka – Karlov pod Pradědem
17. Realizace Sportovně relaxačního areálu Karlov pod Pradědem
(finance-soukromý investor)
18. Zateplení obvodových plášťů mateřské a základní školy
19. Rekonstrukce obecního úřadu
U každé akce jsou stanoveny předběžné finanční náklady. Realizace jednotlivých akcí
je závislá na získání finančních prostředků – dotace, vlastní zdroje.

INFORMACE
Sazby místních poplatků se nemění
Místní poplatky podle nové obecně závazné vyhlášky číslo 1/2010 pro rok 2011 zůstávají
stejné jako v minulém roce. Obecní úřad v Malé Morávce žádá všechny poplatníky, aby
příslušné poplatky 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 a vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu - 50 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč.
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Splatnost poplatku ze psů, nečiní-li více než 400 Kč, do 31. března 2011.
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 2011.
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 atd.) a osoba,
která se prokazatelně nezdržuje v obci déle než rok.
.

Cena vody bude o něco dražší
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál a.s. na základě kalkulace cen
nákladů a materiálů pro vodné pro rok 2011 přistoupila ke zvýšení ceny pitné
vody. Od 1. ledna 2011 bude cena pitné vody účtována ve výši 35,18 Kč/m3
včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2010 se jedná o nárůst ceny o 2,21 Kč/m3.

Nabídka vysokorychlostního připojení k internetu
Níže uvedená firma ve spolupráci s Obcí Malá Morávka nabízí
vysokorychlostní neomezené bezdrátové připojení k internetu. Rychlost se
zpravidla pohybuje v rozmezí 7 000 až 10 000 kb/s (download), 6 000 až
9 000 kb/s (upload) v závislosti na vytíženosti sítě.
Zdarma veřejná (pevná) IP adresa. Cena přípojky 4 000 Kč, měsíční popl. 300 Kč vč. DPH.
Dále nabízí: realizace sítí na klíč, hlasové služby (VoIP telefonie bez měsíčního
paušálu, garantovaná konektivita) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Kontakt: 724 983 466 – servisní linka Fifejdy.cz.s.r.o., www.fifejdy.cz nebo OÚ
M.Morávka

Nová prodejna v obci
Nově otevřená prodejna MINIMARKET v Malé
Morávce (naproti obecního úřadu) nabízí suvenýry,
turistické známky, lázeňské oplatky, pečivo, textil,
hračky, drogistické a jiné zboží. Otevřeno je pondělí až
neděle od 9.00 do 18.00 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu.

Poděkování sponzorům
Jménem dětí, rodičů a zaměstnankyň Mateřské školy v Malé Morávce chci prostřednictvím
Moráveckého zpravodaje poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří činnost naší mateřské
školy v uplynulém roce podpořili, ať v podobě finančního daru či bezplatným poskytnutím
svých služeb. Je milé, že i v dnešní nelehké době jsme se mohli obrátit
na soukromé podnikatele a organizace a ve většině případů jsme dostali
kladnou odpověď. Někteří nabídli svou pomoc a podporu sami o sobě. V minulé
zimní sezoně se naučilo deset dětí z naší mateřské školy lyžovat v lyžařské škole
SKI areálu Kopřivná. Za to děkuji panu PaedDr. Petru Houserovi – TC
Praděd a jeho instruktorům, kde byla poskytnuta výuka malým začátečníkům
bezplatně. Děkuji rovněž panu Jaroslavu Lukešovi za bezplatné využívání
vleků a paní učitelce Cejnkové, která se také na výuce v nemalé míře podílela.
Dále děkuji panu Radku Sadilovi z Bludova, jehož firma nám zdarma vyrobila
koupelnový nábytek do dvou umýváren pro děti podle jejich představ, čímž
jsme ušetřili nemalou finanční částku z našeho rozpočtu. Nemohu zapomenout

MORÁVECKÝ

STRANA 7

ZPRAVODAJ

ani na pana Ing. Tomáše Horáčka z Hydrospol s.r.o. Staré Město, jenž nám zdarma poskytl
nový
písek
do
pískoviště
na
školní
zahradě,
dále
i na pány Tomáše a Jaromíra Cejnkovi za cenově příznivou dopravu
dětí na mimoškolní akce. Děkuji i ostatním sponzorům, kteří finančně
podpořili naše aktivity, které jsme v minulém roce pořádali nejen pro
naši školu, ale i pro širší veřejnost v obci. Jsou to tito dárci:
Petr Haničák – Klempířství Haničák, Martin Šišma – restaurace U Kovárny, Miroslava
Tomancová – potraviny TOMI, manž. Křivánkovi – chata Myšák, Ing. František Novák –
Srubovka s.r.o., manž. Podrazilovi – chata U Vlastíka, manž. Rotterovi Malá Morávka, Jiří
Blabla Brno, Tomáš Bernátek Malá Morávka, Jaroslav Lukeš – SKI areál Kopřivná, PaedDr.
Petr Houser – TC Praděd, Anna Lesáková Malá Morávka a Obecní úřad v Malé Morávce.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na spolupráci v novém roce 2011.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Hodnocení práce základní školy
Máme za sebou rok 2010, jehož první polovina vzhledem k počtu žáků školy pro nás byla
příznivější než druhá. Na jeho počátku jsme vstupovali do druhého pololetí loňského školního
roku s plným počtem žáků, podzimní nástup byl smutnější, neboť dva žáci nám scházeli
do plného stavu. Přesto jsme odvedli kus poctivé práce. Nechci zde vystihovat úspěchy
jednotlivců, ale především školy jako celku.
Čtvrtý rok ověřujeme v praxi náš školní vzdělávací program. Vedle plnění
učebních osnov se nám podařilo udržet krok s tím, co nám roční období přinášela.
Z tradičních školních a mimoškolních akcí jsme zorganizovali dětský karneval,
besídku ke Dni matek, Otvírání studánek, Svatomartinskou slavnost, Živý betlém.
Ve čtyřech školních projektech jsme se zaměřili na přírodu, vztahy mezi lidmi
a poznávání domova. Proběhly dvě besedy s odborníky na přírodu
a vycházky s historikem. Při spolupráci s jinými subjekty jsme
se zúčastnili i jiných kulturních a sportovních akcí. Děti opět
absolvovaly lyžařský a plavecký výcvik, závodily v Mistrovství malotřídek
v obřím slalomu a již počtvrté měly možnost běžet o vánočního kapra. V létě
nechyběla soutěž v lehké atletice.
Významnou událostí bylo setkání malotřídních škol v rámci projektu
„Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál“. Konalo se v květnu
v naší obci pod názvem „Mlýnky klapou Evropě“. Účastníky zástupců škol bylo přijato velmi
příznivě.
Vytvořili jsme internetovou stránku školy (www.zs-malamoravka.cz). Na sklonku roku byla
ministerstvem školství přijata naše žádost o finanční podporu z projektu „EU peníze
školám“ ve výši 407 500 Kč. Tyto prostředky mohou být využity na vybavení
školy v oblasti informační technologie, na nákup některých učebních
pomůcek a vzdělávání učitelů. Podmínkou přidělení dotace bude
zpracování didaktických učebních materiálů v námi vybraných oblastech.
Práce našeho malého kolektivu s množstvím úkolů je náročná, a proto
jsme vděčni za jakoukoli pomoc. Na prahu nového roku 2011 bych ráda
vyjádřila poděkování všem, kteří nám v uplynulém roce pomohli: ATRO Rýmařov –
Ing.Zbyněk Balhar, Autodoprava – Jaromír a Tomáš Cejnkovi, Autodoprava – Miroslav
Kučera, Římskokatolická farnost Malá Morávka – P.Mgr. Marek Žukowski, Srubovka Malá
Morávka – Antonín Novák, 1.Lyžařská škola Praděd – PaedDr. Petr Houser, Muzeum
Kapličkový vrch – Mgr. Igor Hornišer, Obec Malá Morávka, SKI areál Kopřivná – Jaroslav
Lukeš, TC Praděd Malá Morávka – Gerhard Mendrok, Willi Glatter a Jiří Pánek.
Šťastný rok 2011 všem přejí zaměstnanci a žáci Základní školy v Malé Morávce.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy
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Pozvánka na „Den otevřených dveří“
Máte zájem podívat se do zdejší školy? Chcete vidět, jaká je současná škola? Jak si
představujete výuku v malotřídní škole? Přijďte nás navštívit v pátek
14. ledna 2011 u příležitosti „Dne otevřených dveří“. Váš zájem, nás pracovnice školy,
potěší.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2011/2012,
který proběhne v pondělí 17. ledna 2011 od 14.00 do 17.00 hodin v budově základní
školy.
Během zápisu zjišťujeme připravenost dítěte pro školní docházku a zapíšeme potřebné
údaje. K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.

Kalendář akcí v roce 2011
Společnost přátel muzea Kapličkový vrch ve spolupráci s obcí, s místními školami,
římskokatolickou farností a hasiči připravila i v letošním roce kulturní kalendář, který přináší
přehled kulturního dění v obci Malá Morávka. Vzhledem k nejasné situaci kolem trati Malá
Morávka – Bruntál, neuvádíme jízdy vlaku. V případě, že trať nebude uzavřena, jsou
turistické jízdy naplánovány a budou oznámeny letáky a rozhlasem.
Rok 2011
18. února
únor
4 . března
20. dubna
30. dubna
6. května
7. května
11. května
27. května

Akce
Ples obce (O, TC Praděd M.M.)
Výstava fotografií Ing. Vladimíra Gahury v budově základní školy (ZŠ)
Dětský karneval „Ptačí království“ (ZŠ,MŠ)
Vítání jara (MŠ,ZŠ)
Stavění máje (H,O)
Besídka ke Dni matek (ZŠ,)
Zahájení muzejní sezony (M,S)
Den matek – besídka (MŠ)
Noc kostelů – otevřen kostel v Malé Morávce
s doprovodným programem (F)
28. květen
Dětský den a kácení máje (ZŠ,MŠ,H,O)
květen
Otvírání studánek (ZŠ,MŠ)
19. června
Poutní slavnost v místním kostele, odpoledne soutěžní program pro děti (F)
2. - 30. července Vernisáž výstavy „Fotografie Dalibora Bednáře“ (S)
31. července
Komentovaná prohlídka důlních děl Prokop a Kalkzeche (M)
6. srpna
Den obce (O.H,M.S) a okružní jízda veteránů – zastávka u Schindl.stodoly
6. srpna - 11. září Výstava origami workshop Českého origamistického svazu (M,S)
13. - 14. srpna Borůvkové hody (O,M,S)
20. srpna
Memoriál Jiřího Hudáka – hasičská soutěž (H,O)
21. září
Drakiáda (MŚ,ZŠ)
24. - 25. září
Festival řízků (O,M,S)
14. října
Setkání seniorů (O,MŠ,ZŠ)
11. listopadu
Svatomartinská slavnost (ZŠ,MŠ)
listopad
Slavnost slabikáře (ZŠ)
3. prosince
Mikulášská nadílka (MŠ,ZŠ)
4. prosince
1.adventní koncert (F,O)
11. prosince
2.adventní koncert (F,O)
17. prosince
Vánoční výstava „Jak to bylo na Vánoce“ (M)
18. prosince
3.adventní koncert (F,O)
21. prosince
Běh o vánočního kapra (ZŠ,MŠ,TC Praděd Malá Morávka)
27. prosince
Živý Betlém v Schindlerově stodole (F,ZŠ,O,M)
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Zkratky: O – Obec Malá Morávka, F – Římskokatolická farnost Malá Morávka, ZŠ –
základní škola, MŠ – mateřská škola, M – Muzeum Kapličkový vrch, S – Společnost muzea
Kapličkový vrch, H – Sbor dobrovolných hasičů
Pozn.: ostatní údaje (hodina a místo konání akce) budou zveřejněny na plakátech.
„Muzejní pátky“ – ve spolupráci se základní školou (budova školy vždy v 17.00 hodin):
18. března 2011
Kulturní památky v Malé Morávce (přednáší Mgr. Igor Hornišer)
18. listopadu 2011 Lázně Karlova Studánka (přednáší prim. MUDr. Jan Vrabec)
Stálé expozice v Schindlerově stodole a na Kapličkovém vrchu od 7. května do 30. října 2011.

Vážení čtenáři
Pravidelné vydávání Moráveckého zpravodaje letos vstupuje
mezi své čtenáře již čtrnáctým rokem. Tato místní tiskovina je
především prostředkem kontaktu obecního úřadu s občany Malé
Morávky, ale i s ostatními zájemci, zejména s chataři a chalupáři, kteří mají
svůj osobitý vztah k naší obci. Snažíme se na jeho stránkách nabídnout
čtenářské veřejnosti aktuální informace o místním dění, o různých kulturních a sportovních
akcích i zajímavosti z historie a současnosti obce. A to vše za pomoci dopisovatelů, kteří jsou
spolutvůrci tohoto místního tisku.
V minulém roce nám nejčastěji napsali: Mgr. Ivana Glatterová, Iveta Vlčková, Mgr. Igor
Hornišer, Ondřej Holub, P.Mgr. Marek Žukowski a příležitostně : Ing. Petr Hartmann, Jiří
Jiskra, PaedDr. Petr Houser, Vladimír Král, Helena Vaculíková, Mgr. Zuzana Zechová,
Jaroslav Lukeš, Mgr. Petra Šmardová a Lucie Lesáková.
Autorům různých článků a příspěvků děkuji za jejich dopisovatelskou činnost a čtenářům
za jejich přízeň. Těším se na další vzájemnou spolupráci v tomto roce.
Jaroslav Ringl, zpracovatel MZ

V polovině letošního roku by měla motoristům
sloužit čerpací stanice pohonných
hmot s myčkou, která se staví na
nevyužívaném záchytném parkovišti u obce

Stává se již raritou, že do Malé
Morávky přijedou turisté a
návštěvníci vlakem.
Náš snímek je z 12. prosince 2010.
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Jonáše Pospíšila, Malá Morávka 178,
který spatřil tento svět 14. prosince. 2010. Přejeme mu hodně zdraví a šťastný
život se svými rodiči.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2011 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž – 73 let, Rudolf Glatter – 77 let, Emma Marková – 78 let.

„Půlkulatá výročí“
Pavel Kielar, Karel Bršťák a Rudolf Siegel – 55 let.

„Kulatá výročí“
Zdeněk Žák, Emilia Truchlá a Miroslava Bulavová – 60 let,
Ing. Helena Ficová – 70 let,
Jan Podlas – 80 let.
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří v tomto období oslavíte své narozeniny a významná
životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných let v životě.

Rozloučili jsme se
Hřbitovní kaple v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším občanem,
panem Františkem Valentou, který zemřel 5. listopadu 2010 ve věku 74 let.
V místním farním kostele Nejsvětější Trojice jsme se rozloučili s naší občankou,
paní Ludmilou Dolečkovou, která zemřela 26. listopadu 2010 ve věku 88 let.
Čest jejich památce

Poděkování
Děkujeme všem smutečním hostům, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším tatínkem Františkem Valentou a rovněž děkujeme
za každou vzpomínku na něj.
Dcery Ivana a Zuzka s rodinami.
Upřímně děkujeme všem našim občanům a známým, kteří se přišli rozloučit s naší
maminkou, paní Ludmilou Dolečkovou.
Dcery Ludmila a Miroslava a syn Antonín s rodinami.

Vzpomínka
Dne 12. ledna vzpomeneme 1. smutné výročí, kdy nás opustil pan
František Sokol z Malé Morávky. S úctou vzpomínají bratr
s rodinou a družka Eliška.

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.
Evidence obyvatel: v roce 2010 se v naší obci narodilo pět dětí a sedm občanů zemřelo.
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SPORTOVNÍ INFORMACE
Hokejisté vstoupili do nové sezony
Hokejový tým HC Malá Morávka po loňské úspěšné sezoně se opět
přihlásil do regionální soutěže v ledním hokeji. V závěru měsíce listopadu
2010 zahájila na zimním stadionu v Rýmařově populární „Rýmařovská
hokejová liga“, též zvaná „Obrliga“. Do ročníku 2010-2011 se přihlásilo
těchto deset účastníků: rýmařovská družstva – KOVOŠROT, VIKINGOVÉ,
MEDVĚDI, PREDATORS,T – S, EXTREME!, GRIZZLIES B, JEŘÁBY a
Horní Město a Malá Morávka. Družstva absolvují celou soutěž
dvoukolovým systémem, což představuje pro každý tým sehrát osmnáct utkání. První tři kola
pro teplé počasí nebyla odehrána a budou dodatečně zařazena do rozlosování.
Našemu mužstvu se zatím příliš se zkušenými celky nedaří, neboť z dosud pěti sehraných
zápasů (k 20.12.) se náš tým radoval z vítězství pouze jedenkrát, v ostatních naši soupeři.
Pro zájemce a fanoušky, kteří by chtěli podpořit naše hokejisty, uvádíme přehled utkání
v následujícím období: 7.1. v 17.00- KOVOŠROT, 10.1. v 18.00 – VIKINGOVÉ. 18.1. v 18.00
– MEDVĚDI, 19.1. v 19.30 – PREDATORS, 30.1. v 18.30 – T – S, 3.2. v 18.00 – EXTREME!,
8.2. v 18.00 – GRIZZLIES, 15.2. v 18.00 – Horní Město, 19.2. v 18.00 – JEŘÁBY.

Dobrá zpráva pro milovníky lyžování
Lyžaře a návštěvníky Malé Morávky a zejména Karlova pod Pradědem jistě
potěší, že ušetří za parkovné. Veškerá parkoviště, která vlastní obec, jsou
od letošní zimní sezony zdarma. Ve SKI centru Malá Morávka – Karlov pod
Pradědem také jízdné na vlecích zůstává na úrovni loňských cenách. Běžkaři
se dočkali, díky dotaci Moravskoslezského kraje, lepší orientace na běžeckých trasách, které
budou v dalším období postupně vybaveny odpočívadly a přístřešky.

SKI CENTRUM Malá Morávka – Karlov:
Kalendářní plán sportovních akcí – zima 2011
termín
so
1.1.
ne
2.1.
ne 23.1.
pá 28.1.
so 29.1.
ne 30.1.
ne 30.1.
so 19.2.
ne 20.2.
čt 24.2.
čt 24.2.
pá 25.2.
25. - 27.2.
ne 13.3.
st 16.3.
pá 18.3.
so 19.3.
ne 20.3.

akce
Novoroční běh na 30 m po čtyřech
Jesenický pohár I
Snowboard CUP II
Noční paralel II
FIS slalom
FIS slalom
FAMILY CUP II
Madeja Cup + Jesenický pohár II
Madeja Cup
Snowboard Cup III
FAMILY CUP III
Noční paralel III
Pohár Jaroslava Drápely
Mistrovství Malé Morávky
Mistrovství malotřídních škol
Noční paralel IV
FIS slalom
FIS slalom

místo
Kopřivná
Kopřivná
Kopřivná
Kopřivná
Kazmarka
Kazmarka
Kopřivná
Myšák
Myšák
Kopřivná
Kopřivná
Kopřivná
Myšák
Kopřivná
Kopřivná
Kopřivná
Myšák
Myšák

určení
veřejnost
děti
veřejnost
veřejnost
závodníci
závodníci
rodiče a děti
děti
děti
veřejnost
rodiče a děti
veřejnost
závodníci
veřejnost
školy
veřejnost
závodníci
závodníci
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K večeři na Štědrý den si vyběhali kapra
Základní škola v Malé Morávce ve spolupráci s TC Praděd Malá
Morávka byla pořadatelem 4. ročníku „Běhu o vánočního kapra.“ Tři dny
před Štědrým dnem se na startu závodu sešlo 23 běžců, kteří absolvovali
vytyčenou trať v obecním parku. Nejrychlejší nohy měli hoši Motúzovi, kteří
za vítězství si vylovili a odnesli na Vánoce tři kapry.
Výsledky závodu:
Kat. do 5 let: 1. Adrian Cejnek (neměl soupeře, jediný startující
v této kategorii)
Kat. 6 – 10 let: 1. David Motúz, 2. Jakub Šíbl,
3. Kateřina Neoralová
Kat. 11 – 14 let: 1. Michal Motúz, 2. Nikola Kotlárová,
3. Libor Onderka
FAMILY: 1. Václav a Michal Motúzovi, 2. Kat. a Irena Neoralovy,
3. Miroslava a Jakub Šíblovi
Vítězové jednotlivých kategorií získali živého kapra, první tři
věcnou cenu a všichni účastníci velmi pěkný pamětní list a malou
pozornost. Organizační a technické zabezpečení této sportovní
předvánoční akce pořadatelé zvládli na výbornou. Díky!
Sponzoři: Základní škola v Malé Morávce, TC Praděd Malá Morávka, manželé Ivana a Willi
Glatterovi, manželé Ladislava a Gerhard Mendrokovi a švýcarská firma GF Agie Charmilles
(v zast. W. Glattera). Díky i vám!

Skupinka žen se starala o občerstvení
závodníků i diváků

Šťastní výherci vánočního kapra

PRO VOLNOU CHVÍLI

Na svatého Martina opět bez sněhu

Legenda o svatém Martinovi praví, že tento římský voják byl
dojat osudem chudého žebráka, že rozpůlil svůj kabát, aby ho
obdaroval a ochránil před zimou a tím mu zachránil život.
A právě ve spojitosti s touto legendou se koná v naší obci
každoročně Svatomartinská slavnost.
Opět po roce, již posedmé, se nenaplnila známá pranostika
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spojená s Martinem a bílou peřinou.
To však nic nebránilo, aby
11. listopadu 2010 na svátek tohoto
světce se konala již tradiční slavnost
na
stráni
za
kostelem
Již při příchodu a během programu
byli
návštěvníci
obdarováni
chutnými rohlíčky, které připravily
pracovnice
školních
jídelen.
Ve vystoupení dětí mateřské
a základní školy zazněly písně
a říkadla k oslavě Martina, ale
i k podzimnímu období a blížící se
zimy. Velké pozornosti se těšili dva
jezdci na koních ze společnosti
Srubovka, z nichž jeden v kostýmu
představoval legendárního světce
Martina. Zejména děti se s nimi
potěšily a koně obdarovaly jablky.
Při příjemném počasí si na závěr
děti zahrály několik her. Potom již
po setmění nastal čas osvětlit
lampiony, aby početný průvod
prošel alejí a centrem vesnice
do parku, kde celá akce skončila.
Poděkování za vydařenou akci
náleží
učitelkám,
pracovnicím
a dětem našich škol.

Děti si užily Mikuláše
Tak jako několik let pozpátku jsme se rozhodli, že připravíme
pro děti z obce předvánoční dovádění v podobě mikulášské
nadílky, která se tentokrát uskutečnila 4. prosince 2010
v sále Ferrum Form. Na počátku ve zcela zaplněném sále
přivítal všechny malé a větší děti i další hosty pan starosta Ondřej Holub,
a poté se vše rozběhlo na plné obrátky. Děti tancovaly, soutěžily v několika disciplínách –
skok s válečkem v překážkové dráze, běh s pánvičkou a míčkem, tanec s maskou, slalom ve
dvojicích, podlézání lana. Do některých soutěží se zapojili i sami rodiče, což se obecenstvu
i nám velmi líbilo. Ovšem to
nejdůležitější na děti teprve čekalo.
Když se ve dveřích objevil čert
s Mikulášem, byl parket najednou
prázdný. Odvážnější děti nenechaly
pekelníka s doprovodem dlouho
čekat, nakonec se s nimi daly do řečí,
zpívaly a přednášely, aby si tak
zasloužily balíček plný dobrot. Těm
méně odvážným pomohli rodiče nebo
paní učitelky z mateřské školy. Tak
jako každý rok děti slíbily, že už
budou hodné.

MORÁVECKÝ

STRANA 14

ZPRAVODAJ

V následné taneční diskozábavě se děti vydováděly, dospělí
pobavili a mezitím čert bez žádného „úlovku“ odešel
s nepořízenou.
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás finančně
podpořili, neboť se tak zasloužili o bohatou nadílku pro
naše děti. Děkujeme paní Miroslavě Tomancové
Potraviny TOMI, panu Ing. Františku Novákovi –
Srubovka s.r.o., panu Jaroslavu Lukešovi - SKI areál
Kopřivná, panu Jiřímu Blablovi z Brna, manželům
Podrazilovým – chata U Vlastíka, manželům Rotterovým
z Malé Morávky, panu Tomáši Bernátkovi – Malá
Morávka, panu PaedDr. Petru Houserovi – TC Praděd
Malá Morávka a Obecnímu úřadu
v Malé Morávce. S poděkováním
nemohu
zapomenout
ani
na
zaměstnankyně mateřské školy a paní
Leonu Podrazilovou, které akci pro
děti připravily a organizačně
zajistily.
Děkuji
rovněž
i zaměstnankyním obce, které nám
pomohly s úklidem sálu. Z výtěžku
prodeje občerstvení zaplatíme dětem
divadelní představení, které si
pozveme na jaře do naší mateřské
školy. Budeme se těšit, že se za rok
sejdeme všichni opět na čertovském
dovádění
s dobrosrdečným
Mikulášem.
Iveta Vlčková, ředitelka mateřské školy

Očekávání Vánoc zpestřily adventní koncerty
Před příchodem nedávných vánočních svátků připravila Obec Malá
Morávka ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Malé Morávce sérii tří
zdařilých adventních koncertů, které potěšily nejednoho z jejich posluchačů.
Většina účastníků nešetřila chválou jejich uměleckou úrovní provedených
hudebních a písňových skladeb.
O druhé adventní neděli 5. prosince 2010 v místním kostele zaujalo svým vystoupením
vokální těleso „Angelus Sileslus“ z Opavy. Těžiště repertoáru tohoto souboru spočívalo
v komorních skladbách renesančních a barokních autorů, doplněné o černošské spirituály.
O týden později koncert hudebního dua Marcely Halmové a Jana Niederleho z Ostravy zaujal
návštěvníky velmi kvalitní hrou na hudebních
nástrojích ve skladbách různých stylových období
a žánrů z oblasti duchovní hudby. Poslední z řady
adventních koncertů se konal v neděli 19. prosince
2010. Vystoupení Chrámového pěveckého sboru
Bernardini z Břidličné za velmi početné účasti
návštěvníků koncertu bylo velmi příjemným
zážitkem. Pěvecké provedení skladeb autorů
duchovních písní mělo velmi dobrou úroveň.
Tradiční adventní koncerty v naší obci tak
navozují
příjemnou
atmosféru
na
jedno
z nejkrásnějších ročních období – období Vánoc.
Zpravodaj vychází 3.1.2011, příspěvky pro příští číslo dodejte do 21.2.2011.
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