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Novoroční přání starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku 2015
popřál jménem zastupitelstva obce Malá Morávka
pevné zdraví, mnoho úspěchů a spokojenosti
v osobním i pracovním životě.
Organizacím a spolkům působícím v obci děkuji za
spolupráci v právě skončeném roce 2014 a do další,
mnohdy nelehké práce, která nás v novém roce čeká,
přeji všem mnoho úspěchů při plnění úkolů
každodenního života, stejně tak jako při zvládání
pracovních povinností.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem kteří se aktivně
podílíte na společenském nebo kulturním dění obce
poděkoval za Vaši záslužnou činnost, kterou chci
tímto vyzvednout a ocenit. Přeji Vám do nového roku
2015 hodně zdraví, rodinné pohody a mnoho
pracovních úspěchů.
Ondřej Holub
starosta obce

V ČELE OBCE STARONOVÝ STAROSTA
Malá Morávka má po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo za
početné účasti a zájmu občanů 4. listopadu 2014, staronového starostu p. Ondřeje Holuba,
který obhájil svůj post v komunálních volbách a po hlasování nově zvolených zastupitelů opět
zasedl do starostovského křesla pro volební období 2014 - 2018.
Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí výsledky voleb, ve kterých byli zvoleni:
Ondřej Holub, Stanislav Hýbner, Iveta Vlčková, Petr Vavrla, Willi Glatter - dřívější
zastupitelé a noví Martina Brachtlová, Patrik Pleský, Andrea Kožíšková a Zdeňka Marková.
Všichni členové zastupitelstva v dalším jednání složili předepsaný slib podle příslušného
ustanovení zákona o obcích a schválili volební řád, ve kterém stanovili, že funkce starosty
obce bude uvolněná a místostarosty obce neuvolněná. Ve veřejném hlasování byli zvoleni
Ondřej Holub starostou obce a Stanislav Hýbner místostarostou obce. Obecní zastupitelstvo
schválilo zřízení pěti příslušných výborů v tomto složení:
Výbor finanční: Mgr. Martina Brachtlová - předsedkyně, členové: Ing. František Novák,
p. Zdeněk Kuba, p. Dagmar Balážová, p. Irena Neoralová
Výbor kontrolní: Petr Vavrla - předseda, členové: p. Jaroslav Lukeš, p. Ivan Kolář,
Ing. Vítězslav Stavař, p. Jiří Rewaj
Výbor životního prostředí a regionálního rozvoje: Ing. Willi Glatter - předseda, členové:
p. Jiří Horský, p. Tomáš Cejnek, p. Milan Pospíšil, p. Jiří Jiskra
Výbor výstavby: Bc. Andrea Kožíšková DIS. - předsedkyně, členové: p. Marie Žídková,
p. Martin Haničák, p. Zdeněk Skokan, Ing. Petr Hartmann
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Výbor školství, kultury a sociálních věcí: Iveta Vlčková - předsedkyně, členové: p. Ivana
Cejnková, Mgr. Ivana Glatterová, p. Lenka Cejnková, Ing. Ivana Malaníková, p. Alena
Balharová, p. Jaroslav Lex
V činnosti obecního zastupitelstva a jeho výborů přejeme mnoho úspěchů, které na konci
volebního období budou znamenat pozitivní změny v rozvoji obce a života občanů.

FOTO: Obecní zastupitelstvo pro volební období 2014 - 2018

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

•
•
•
•

Na veřejném zasedání konaném 15. prosince 2014 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 č.9 a pověřilo starostu k provedení rozpočtového opatření v rámci
ukončení roku k 31.12.2014 tak, aby rozpočet byl vyrovnaný jak v příjmech tak ve
výdajích.
Rozpočet obce pro rok 2015 takto:
Celkové příjmy ve výši: 37 771 363,-- Kč
Celkové výdaje ve výši: 37 771 363,-- Kč
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 16.500,-Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Pana Ondřeje Holuba jako zastupitele určeného pro pořizování územního plánu obce
Malá Morávka a případných jeho změn ve volebním období 2014-2018.
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Vzít na vědomí 3. Úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Rýmařov (ORP
- obec s rozšířenou působností), která byla projednána v souladu s ustanovením § 29
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.
Zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.st. 143/1 a 443/1 oba v k.ú. Malá Morávka,
za účelem zajištění přístupu a vjezdu k nemovitosti č.p. 35 (restaurace U kovárny) na
parc.č.st. 284 v k.ú. Malá Morávka. Oprávněný z věcného břemene: p. Martin Šišma.
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 2.000,-- Kč + DPH. Náklady na zřízení věcného
břemene hradí oprávněný.
Prodej části pozemku parc.č. 197/4 - trvalý travní porost o výměře 644 m2 v k.ú. Karlov
pod Pradědem za účelem výstavby nové stanice Horské služby. Cena je 300,-- Kč/m2,
celkem tedy činí 193 200,-- Kč. Kupující: Horská služba ČR, o.p.s. Veškeré náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Revokování usnesení zastupitelstva č.j.: 25/2014 ze dne 9.4.2014, kdy schválilo uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu nové přípojky NN na pozemku parc.č. 537/1 k.ú. Karlov pod Pradědem.
Břemenem byl dotčen obecní pozemek parc.č. 668/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, pro
oprávněného z věcného břemene: ČEZ Distribuce, a.s., za úplatu ve výši 2.000,-- Kč +
DPH. Původní text se upravuje snížením ceny za zřízení věcného břemene - služebnosti
z 2.000,-- Kč + DPH na 1.000,-- Kč + DPH. Ostatní text usnesení zůstává beze změn.
Prodloužení jmenování pana Jana Podlase, bytem Malá Morávka č.p. 206 do funkce
přísedícího u Okresního soudu v Bruntále na další čtyřleté období.
Prodej nemovitosti Malá Morávka č.p. 99 (restaurace Křížek) a souvisejících pozemků
parc.č.st. 79/1 o výměře 629 m2, parc.č. 281/2 - trvalý travní porost o výměře 75 m2,
parc.č. 279 - zahrada o výměře 48 m2, všechny v k.ú. Malá Morávka. Prodejní cena
nemovitostí je stanovena na 3 000 000,-- Kč a bude kupujícím uhrazena takto:
- 500.000,-- Kč při podpisu smlouvy, - 500.000,-- Kč do konce roku 2015, 1.000.000,-- Kč do konce roku 2016, - 1.000.000,-- Kč do konce roku 2017.
Kupující rovněž může uhradit celou částku okamžitě, a to bez
jakýchkoliv sankcí. Převod vlastnictví k nemovitostem bude
proveden až po uhrazení celé prodejní ceny kupujícím. Kupující:
Minipivovary Česká republika, s.r.o., sídlem Karlov pod Pradědem
č.p. 245, 793 36 Malá Morávka, jednatel Marek Přikryl. Náklady
spojené s převodem nemovitostí hradí kupující.
Koupi pozemku parc.č. 1335/10 o výměře 237 m2, ostatní plocha v k.ú. Malá Morávka za
cenu 33 080,-- Kč. Prodávající: Lesy ČR, s.p.
Poskytnutí daru starostovi ve výši 36 553,-- Kč za práci nad rámec běžných povinností
v kalendářním roce 2014.

Informace obecního úřadu
Veškeré platby místních poplatků budou v pokladně OÚ Malá Morávka přijímány až od
2. února 2015, a to z důvodu dokončení roční účetní uzávěrky. Prosíme proto občany, aby
vyčkali s hotovostním zaplacením poplatků až do výše uvedeného data.
Druhou možností zaplacení poplatků je bezhotovostní platba (příkazem k úhradě
z bankovního účtu), a to v souladu s obecně závaznými vyhláškami o místních poplatcích č.
1/2014 a 2/2014, ve kterých je uvedeno číslo účtu i všechny symboly a údaje potřebné
k identifikaci Vaší platby. Obecně závazné vyhlášky najdete na www.malamoravka.cz v části
Obecní úřad (horní lišta), sekce Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva, formuláře a
žádosti. Případně si je můžete vyžádat emailem zaslaným na tajemnik@malamoravka.cz.
Budeme rádi pokud možnosti bezhotovostní platby využijete.
Svoz odpadu je pro všechny občany zajištěn až do 15. února 2015 i bez vylepených známek.
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Kalendář akcí - Malá Morávka 2015
23.1.2015

Beseda v rámci cyklu "Muzejní pátky" téma Lesy na Bruntálsku (M)

24.1.2015

Což takhle dát si špekáček (Myš)

29.1.2015

Stavění sněhuláků (MŠ, ZŠ)

6 - 8.2. 2015

Sýry, kam se podíváš (Myš)

14.2.2015

Láska je tu s námi aneb Valentýn na sjezdovce (Myš)

13. - 15.2.2015

Sladký víkend (Myš)

20.2.2015

Ples obce (OÚ, TC)

17.2.2015

Masopustní průvod (ZŠ, MŠ)

18.2.2015

Popeleční středa (F)

20. - 23.2.2015

Zabíjačkové hody (Myš)

14. - 15.3.2015

FIS - Český pohár (TC)

duben 2015

Ples vlekařů (S – Kop.)

1.4.2015

Vítání jara (MŠ, ZŠ)

5.4.2015

Neděle Velikonoční (F)

2.5.2015

Stavění máje (H)

24.4.2015

Beseda v rámci cyklu "Muzejní pátky" pověsti Bruntálska a MM (M)

30.4.2015

Čarodějnický rej (MŠ)

30.4.2015

Čarodějnická škola (ZŠ)

8.5.2015

Den matek (ZŠ)

13.5.2015

Den matek (MŠ)

14.5.2014

Vládce nebes (ZŠ, MŠ)

29.5.2015

Otvírání studánek (ZŠ, MŠ)

29.5.2015

Noc kostelů (F)

30.5.2015

Dětský den a kácení máje (ZŠ, MŠ, H, OÚ)

31.5.2015

Pouť v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce (F)

20.6.2015

Keltské dny - Karlov (S)

24.6.2015

Rozloučení s předškoláky, spaní ve školce (MŠ)

26.6.2015

Zahradní slavnost - Ahoj školo! (ZŠ)

27.6.2015

Výron CUP (TC)

4. - 25.7.2015

Ze sbírek Muzea Kapličkový vrch (výstava ke 20. výročí zal.) (M)

8. - 18.7.2015

Farní tábor pro děti - Mosty u Jablunkova-Stecovka (F)

18.7.2015

Karlovský maraton (OÚ,TC Praděd)
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1.8.2015

Den obce ( OÚ, TC Praděd, M )

8. - 29.8.2015

Jeseničtí plži (výstava ulit) (M)

15. - 16.8.2015

„Borůvkové hody“ v Malé Morávce (OÚ, TC, P, S, M)

15.8.2015

„Memoriál Jiřího Hudáka“ - hasičská soutěž (H)

22.8.2015

MTB maraton TC Praděd - závod horských kol

5.9.2015

Krejča CUP (TC) – nohejbal

19. - 20.9.2015

„Řízkový festival“ v Malé Morávce (OÚ, M, P, S )

23.9.2015

Drakiáda (MŠ, ZŠ)

10.10.2015

Svatohubertská mše (M)

16.10.2015

Setkání seniorů (ZŠ, MŠ, OÚ)

11.11.2015

Svatomartinská slavnost (ZŠ, MŠ)

25.11.2015

Slavnost slabikáře (ZŠ)

4.12.2015

Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ, OÚ)

11.12.2015

Vánoční ladění (ZŠ)

18.12.2015

Vánoční besídka (MŠ)

6.12.2015

1. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

13.12.2015

2. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

20.12.2015

3. adventní koncert v kostele (F, OÚ)

16.12.2015

Běh o vánočního kapra & ADVENT (ZŠ, MŠ, TC Praděd)

27.12.2015

Živý betlém v Schindlerově stodole (F, M)

Použité zkratky: (F) Římskokatolická farnost Malá Morávka, (H) Sbor dobrovolných hasičů,
(M) Muzeum Kapličkový vrch, (OÚ) Obecní úřad, (ZŠ) Základní škola, (MŠ) Mateřská škola,
(TC) TC Praděd Malá Morávka, (P) Penziony, (S) Soukromníci, (MYŠ) SKI Areál Myšák,
(M) Myslivci

POZVÁNKA NA PLES
Všechny milovníky tance a dobré zábavy srdečně zveme na Ples obce, který se tentokrát koná
v pátek 20. února od 19.00 hodin v sále klubu Ferrum Form Malá Morávka a jako tradičně
jej organizuje Obec Malá Morávka ve spolupráci s TC Praděd.
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Obec nemění sazby místních poplatků
Místní poplatky v roce 2015 zůstávají stejné jako v minulém roce. Obecní úřad v Malé
Morávce žádá všechny poplatníky, aby příslušné poplatky dle obecně závazných
vyhlášek číslo 1/2014 a 2/2014 uhradili ve stanovených termínech, avšak v souladu
s informací uvedenou na straně 4 tohoto zpravodaje.
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 je do 31. března 2015.
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 2015.

Cena vody zůstává stejná
Společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Bruntál se rozhodla
nezvyšovat pro rok 2015 cenu vodného. Výše vodného tak bude stejná
jako v letech 2014 a 2013, tzn. 33,05 Kč/m3 + DPH, tj. 38,01 Kč/m3
včetně DPH.
Nenavyšovat cenu vodného v roce 2015 umožnily kroky přijaté
představenstvem společnosti, investice realizované v předchozích letech a v neposlední řadě i
rozhodnutí o vložení vodovodů měst Bruntál a Rýmařov do majetku společnosti.

Základní škola informuje
Zápis dětí do 1. třídy základní školy
Vážení rodiče,
zápis do prvního ročníku Základní školy Malá Morávka se koná v pondělí 9. února 2015 od
14 do 17 hodin.
Věnujte pozornost další důležitým informacím:
• K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31. 8. 2015 věku 6 let.
• U zápisu budete potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz.
• Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, musíte se s ním ve
stanoveném termínu také dostavit k zápisu.
• Při zápisu si můžete v doprovodu našich žáků prohlédnout interiér školy.
• Doporučujeme vzít dětem přezůvky.
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo v případě nejasností, neváhejte kontaktovat vedení školy.
Kontakty:
reditelka@zs-malamoravka.cz, 554 273 040, 737 704 227, http://www.zs-malamoravka.cz
Těšíme se na Vás!
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Zpět do školních lavic!

Základní škola nabízí bezplatné kurzy:
1. Základy práce na počítačích pro začátečníky - obsahem kurzu je naučit se poslat email,
uložit obrázek apod. (2. 3. 2015)
2. Základy práce na počítačích pro pokročilé - zpracování textu, word, případně excel.
(9. 3. 2015)
3. Rozvoj digitálních kompetencí - využití dotykových zařízení v každodenním životě. (16.
3. 2015)
Kurzy proběhnou v budově Základní školy Malá Morávka vždy v pondělí od 15:45 do 20:15
hodin.
Kurzy jsou organizovány ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků v rámci projektu Obec21, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0073.
Lektorkou je Ing. Dagmar Vítková z Opavy.
Přihlášky zasílejte nebo volejte do 15. 2. 2015
Kontakty: reditelka@zs-malamoravka.cz, tel.: 554 273 040, 739 263 222
Podle zájmu občanů lze dále zajistit kurzy:
1. Základy podnikání
2. Finanční gramotnost
Ivana Glatterová, ředitelka školy

Když je ve škole Black out!
Ve středu 17. prosince jsme si ve škole „vyzkoušeli“ Black out, neboli totální výpadek
energie. Připravovali jsme předvánoční oslavu, kde nechyběly dobroty, kafíčko, diskžokej měl
nachystané písničky k tanci… Ve 13 hodin najednou bum a škola potemněla, varná konvice
vypla, aparatura rovněž a my byli skoro nahraní.
V tu chvíli jsme si vzpomněli, jak to asi vypadalo před stovkami let, kdy lidé svítili svíčkami,
petrolejkami a žádnou elektřinu nepotřebovali. A tak jsme v oslavě pokračovali, i když jinak
proti původnímu plánu. Na veky se namazala salámová pomazánka, udělali jsme kokosové
kuličky, které se nepečou, naštěstí voda na „kafíčko“ ještě byla horká. Namísto tanečků jsme
si zahráli hry, ty připravily holky z 5. ročníku, chvíli zazpívali a hodinka bez proudu nám
docela příjemně utekla. A pak že to bez elektřiny nejde!
Taky to někdy zkuste, může to být docela zábava.
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Vánoce ve škole
Čtvrtek 18. prosince byl v letošním roce posledním
školním dnem v naší škole. Ráno jsme se vypravili
tradičně do lesa na Morgenland, abychom přispěli
různými dobrotami také obyvatelům lesa - sušené
ovoce, chleba, rohlíky, kaštany, žaludy, jablíčka,
mrkev, rozinky, semínka a seno. Dobroty jsme
zvířatům také navázali na stromečky. Po návratu
pak proběhla ve škole vánoční oslava - rozdávání
dárků, pojídání cukroví, slavnostní oběd a pak hurá
domů na 17-ti denní volno.
Jan Mecner, ZŠ Malá Morávka

Vánoční ladění
Zima bývala v dobách našich předků obdobím zklidnění, kdy se prováděly domácí činnosti
jako draní peří, předení, tkaní, šití, pletení a podobně. Dědictví v podobě lidových obyčejů a
tradic jsme předávali našim školákům v krásném období adventu.
Návštěvu Mikuláše si děti připomněly tvořením z papíru, kdy pod jejich rukama vyrostly
figurky vlídných Mikulášů i andělů a hrozivě vyhlížejících čertů. Nejstarší školáci pak sami
tyto postavy ztvárnili a rozdali pamlsky a ovoce hodným dětem.
O svátku Lucie se děti převlékly za „Lucky“ a kontrolovaly, zda jsou v pořádku všechny
školní potřeby – pouzdro, aktovka i pracovní
místo.
Vánoční stromeček jsme okrášlili vlastnoručně
vyrobenými ozdobami a rozdali jsme si dárky.
Originální vánoční ozdoby si děti a rodiče
vytvářeli na odpolední školní akci Vánoční
ladění. V jedné dílničce pracovali s drobným
materiálem, z korálků vznikaly vločky a barevné
koule. V druhé dílničce si upletli hvězdu z pedigu.
Nedílnou součástí byla vánoční hudba v podání
našich žáků. Nechybělo ani zdobení perníčků a
věštění z olova. Odlitek byl důkladně zkoumán,
abychom zjistili, čemu se nejvíce podobá. Příští
rok si přijďte zavěštit s námi, úspěšnost máme
téměř stoprocentní. Loni jsme paní ekonomce
předpověděli svatbu a opravdu to vyšlo!
Přestože v naší škole máme moderní komunikační
techniku, neumíme si Vánoce představit bez
vlastnoručně vyrobených pohlednic. Motivem na
letošním přáníčku byl andílek, který se touto
cestou dostává i k vám.
Rádi se budeme s rodiči a s dalšími občany setkávat při různých příležitostech i v roce 2015.
Děkujeme za podporu naší školy a přejeme všem mnoho zdraví, štěstí a radosti v novém roce.
Ivana Glatterová
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2015 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Miroslava Kožíšková a Marie Krátká - 71 let, Marie Ptáčková - 72 let, Vlastimil Kožíšek a
Jaroslav Kříž - 77 let, Rudolf Glatter - 81 let, Emma Marková - 82 let, Jan Podlas - 84 let.

„Půlkulatá výročí“
Věra Procházková - 55 let, Marie Žídková a Dobromila Šíblová - 65 let.

„Kulatá výročí“
Zdena Horská - 50 let, Eliška Nádvorníková - 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.

Rozloučili jsme se
V místním kostele Nejsvětější trojice jsme se rozloučili s naší občankou, paní Ludmilou
Totkovou, která zemřela 16. prosince 2014 ve věku 85 let.
Čest její památce.

Vzpomínka
Dne 12. ledna 2015 uplynulo pět let od úmrtí pana Františka Sokola z Malé
Morávky.
Děkujeme všem, kteří s námi uctí jeho památku tichou vzpomínkou.
Děti a družka Eliška.

V uplynulém roce 2014 se v naší obci narodily tři děti a pět 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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Běh o vánočního kapra byl letos i s vánočním jarmarkem
Tradiční předvánoční akcí v Malé Morávce je Běh o vánočního kapra pořádaný Základní
školou, Tréninkovým centrem Praděd a Obecním úřadem Malá Morávka. Ani letošní rok
nebyl výjimkou a tak se ve středu 17.12.2014 sešli v obecním parku příznivci běhu a
dobré nálady. Novinkou byl vánoční jarmark - první pokus a snaha o zavedení nové
tradice v Malé Morávce. Na jarmarku byla možnost vyrobit si vlastní vánoční ozdobu,
děti společně zdobily vánoční stromeček a nakonec si u něj zazpívaly vánoční koledy. Ve
stáncích bylo možné zakoupit výrobky místních výrobců - včelí med, jablíčka v županu,
háčkované ozdoby, pletené čepice a čelenky atd.
Vyvrcholením společného odpoledne byl běh o vánočního kapra.
Všichni závodníci nastoupili na start s nadšením a s velkou
vervou se pustili do závodu.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
2008 a ml. - 12 startujících
1. Martin Macek, 2. Radek Šíbl, 3. Matyáš Jahoda
2005 - 2007 - 6 startujících
1. Radek Ligač, 2. Miroslav Drábek, 3. Milan Pospíšil
2002 - 2004 - 5 startujících:
1. Zdeněk Podrazil, 2. Eliška Pospíšilová, 3. Hana Drábková
FAMILY - 7 dvojic
1. Kamil a Kamil Holubovi, 2. Jakub a Radek Šíblovi, 3. Adrian
a Lenka Cejnkovi
I přes to, že nám firma zajišťující osvětlení v parku nestihla opravit stávající osvětlení a bylo
nutné svítit provizorními světly, akce se vydařila a lidé odcházeli naladěni vánoční
atmosférou. Budeme doufat, že se nám do příštího roku podaří sehnat více řemesel a vánoční
jarmark se stane novou tradicí v Malé Morávce.
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci celého odpoledne a všem příznivcům,
kteří se přišli podívat, ochutnat punč nebo si zaběhnout o kapra.

Za organizátory
Martina Brachtlová

MORÁVECKÝ

STRANA 12

ZPRAVODAJ

PRO VOLNOU CHVÍLI
Mikulášská trojice na děti nezapomněla
„Až přijde Mikuláš, řeknu mu otčenáš, nastavím
košíček on mi dá jablíček a já mu zazpívám jako ten
slavíček“. Děti by si určitě přály, aby nějak podobně
probíhala tradiční mikulášská besídka v naší obci.
Ovšem i na té letošní, která se konala 3. 12. 2014
v odpoledních hodinách v prostorách restaurace
Chaty Kopřivná, se objevil s andílkem a Mikulášem i
čert a to se už dětem tak klidně nedýchalo. Naštěstí
čert
celkem
poslouchal
pana
Mikuláše i paní učitelku mateřské
školy, nebyl tak přísný a zlý jak
vypadal. Odvážnější a posléze i ty méně odvážné děti se za trojicí vydaly,
zazpívaly nebo zarecitovaly a byly odměněny balíčkem dobrot a drobných
hraček. Celou akcí prolínala dobrá nálada, tanec, zábavné soutěže a necelá
čtyřicítka dětí se vesele bavila. Za organizaci akce děkuji zaměstnankyním
mateřské školy zejména paní učitelce Ivaně Cejnkové a paní školnici Lence
Cejnkové. Děkuji také všem sponzorům panu Petru Haničákovi z Karlova pod Pradědem,
panu Tomáši Bernátkovi z Malé Morávky, panu Petru Houserovi za TC Praděd, paní Zuzaně
Peňázové a panu Stanislavovi Kostkovi z Horního Václavova u Bruntálu, paní Heleně
Vašíčkové z Malé Morávky, díky nimž jsme mohli naplnit balíčky pro všechny přítomné děti.
Poděkování patří také vedení Chaty Kopřivná za
poskytnutí krásných prostor a hudební produkci a
v neposlední řadě děkuji trojici panu Stanislavovi
Zaoralovi st., slečně Lucii Lesákové a Kateřině
Neoralové, ale už Vám nemohu prozradit za co, protože
bych to mikulášské tajemství prozradila.

Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Nejsme na to sami
Nemalá část našich aktivit, které jsme připravili pro naše děti a často i pro širší veřejnost se
nám podařila uskutečnit v takovém rozsahu, díky sponzorům a přátelům naší mateřské školy.
Těší nás, že si na naše nejmenší vzpomenete a podpoříte mateřskou školu ať už finanční
částkou nebo darem, či vlastní pomocí a aktivitou při organizování školních i mimoškolních
akcí. Děkujeme našim dlouhodobým sponzorům, mezi které patří zejména pan Petr Houser
TC Praděd Malá Morávka za bezplatnou výuku začínajících lyžařů v LŠ při mateřské škole,
děkujeme panu Radku Sadilovi z Bludova za bezplatnou výrobu a montáž dřevěných doplňků,
polic a zábradlí v budově MŠ, děkujeme vedení SKI areálu Kopřivná za bezplatné poskytnutí
vleků pro naše začínající lyžaře. Mezi naše trvalé pomocníky počítáme také pana Tomáše
Horáčka Hydrospol s.r.o. Staré Město (oprava propadlého stropu ve skladě potravin), dále
pak pana Zdeňka Pavelku (drobné elektrikářské opravy). Poděkování patří také našim
dobrodincům, kteří pravidelně finančně podporují akce, které pořádáme pro děti. Jsou to pan
Petr Haničák Karlov pod Pradědem, paní Miroslava Tomancová Potraviny Tomi, pan Marek
Peňáz ALPEX OBALY s.r.o. Horní Václavov, paní Zuzana Peňázová a pan Stanislav Kostka
Václavov u Bruntálu, pan Tomáš Bernátek Malá Morávka, pan Norbert Rotter Malá
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Morávka, paní Sylva Lachmanová z Olomouce (knihy pro děti), manželé Gajdošovi a paní
Kateřina Gajdošová Malá Morávka (odměny pro děti). Jménem svým, jménem zaměstnanců i
rodičů děkuji našemu zřizovateli za spolupráci při modernizaci školy a finanční zabezpečení
provozu školy i zaměstnancům obce za výpomoc při opravách a údržbě školy a školní
zahrady. Věříme, že v této smysluplné spolupráci budeme nadále pokračovat a ještě jednou
naše díky.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Přivítali jsme nového občánka
V letošním roce jsme již potřetí uspořádali vítání občánků, tentokrát pro děti, které se
narodily v podzimních měsících tohoto roku. Poslední páteční odpoledne v říjnu se sešli
rodiče a prarodiče Tobiase Šišmi s krátce narozeným Tobiaskem, na kterého čekala první
slavnostní společenská akce v jeho životě. Předsedkyně kulturní a školské komise paní Iveta
Vlčková přivítala všechny zúčastněné a děti mateřské školy zahájily svým milým vystoupením
tuto slavnostní událost pod vedením paní učitelky Ivany Cejnkové. Pan starosta Ondřej Holub
přivítal Tobiase do svazku naší obce, připomenul význam rodiny i rodinné autority pro
každého nového jedince v naší společnosti a popřál mladé rodině spokojenou cestu společným
životem. Do pamětní knihy rodiče potvrdili svými podpisy sounáležitost k naší obci a převzali
pro Tobiase pamětní list, dárek a fotoalbum. Po té už následovala neformální část akce, nejen
fotografování v kolébce, fotografování s příbuznými, ale také předávání poznatků o maličkém,
jeho pochování přítomnými ženami a rozloučení s ostatními hosty. Přejeme Tobiaskovi život
plný radosti, štěstí, zdraví a rodinné harmonie.

za kulturní komisi Iveta Vlčková
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natožž Diamantov
Diamantová!
Svatba je velká událost, nato
á!
Dne 10. ledna 2015 oslavili manželé Glatterovi, paní Julie nar.: 24. září 1933 a pan Rudolf
nar.: 8 ledna 1934 60 let společného života, své svatební ANO si řekli 26. Prosince 1954.
Za přítomnosti svých nejbližších a přátel v hotelu Karlov v Karlově pod Pradědem č. 67
obnovili svůj manželský slib a to stvrdili svým podpisem v kronice.
Slavnostního aktu se ujal pan místostarosta Stanislav Hýbner a manželům Glatterovým předal
za obec pamětní listy, dárkový koš a kytici.
Za svůj společný život vychovali tři děti a mají pět vnoučat.
A jaký mají recept na spokojené manželství? Hlavně zdraví, trpělivost, toleranci a aby láska
zrála jako dobré víno.
Gratulujeme a přejeme hodně společných let ve zdraví a s úsměvem na rtech v kruhu rodiny.
Dana Hýbnerová

Ohlédnutí za adventními koncerty
Adventní čas si v naší obci již nelze po několik roků představit bez konání koncertů v místním
kostele Nejsvětější Trojice. Tak tomu bylo i nedávno před příchodem vánočních svátků. Obec
Malá Morávka ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Malé Morávce připravily již
tradičně sérii tří adventních koncertů, které svým programem a uměleckým provedením byly
pro jejich posluchače velmi příjemným zážitkem.
Na koncertu o druhé adventní neděli 7. prosince 2014 zaujalo svým vystoupením kvarteto
zpívajících instrumentalistů. Tato skupina Soli Deo z Děčína postupně na pětadvaceti
hudebních dobových nástrojích mistrovsky předvedla hudbu z období několika staletí. Mohli
jsme se zaposlouchat do zvuků nástrojů, které jsou do určité míry v tomto žánru raritou a
neobvyklé.
O týden později koncert Pěveckého dětského sboru Vocantes, který působí při Základní
umělecké škole v Přerově, svou uměleckou úrovní zazpívaných písní měl velmi příznivý ohlas.
V perfektním podání třicetičlenného sboru zazněla díla z kořenů lidové hudby, světových
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skladatelů renesance, baroka, klasicismu i v úpravě populárních skladeb. Snad každého
potěšily v atmosféře blížících se vánočních svátků mimo jiné i známé a líbivé písně „Bílé
Vánoce“ a „Šťastné a veselé“.
Poslední z řady adventních koncertů se konal v neděli 21. prosince 2014. Vystoupení
Chrámového pěveckého sboru Bernardini z Břidličné, který ve svém repertoáru má skladby
autorů duchovních i lidových písní a spirituálů, mělo již tradičně velmi dobrou úroveň.
V předvánočním čase, který je za námi, adventní koncerty nejen pohladily, ale i pro mnohé
z nás posluchače potěšily na duši. Podávání svařeného vína na jejich závěr před kostelem
bylo od pořadatelů milou pozorností pro zahřátí účastníků, ale i ke krátkému setkání a
popovídání spoluobčanů a přátel. Děkuji za sebe a též jistě za všechny, kteří se koncertů
účastnili, že jsme při nich mohli společně pokorně prožít chvíle adventního času v očekávání
nejkrásnějších svátků v roce - svátků Vánoc.

Jaroslav Ringl

Hlas veřejnosti
Zdravím občany Malé Morávky a čtenáře obecního zpravodaje s tím, že bych se chtěl podělit
o dojmy ze společenské akce Vánoční jarmark spojené s během o Vánočního kapra.
Z celé akce mám pocit, že i když pořadatelé udělali vše v dobré víře, výsledek neodpovídá
deklarovaným skutečnostem v pozvánce na tuto akci.
Při mém příchodu na místo mě vítaly všechny čtyři stánky zahalené v šeru, které postupně
přešlo v regulérní tmu.
Těžko si navodit sváteční náladu v podmínkách, kdy člověk musí dávat pozor, aby nezranil
sebe nebo někoho jiného.
Na zcela stejné akci jsem byl ve vedlejší obci Dolní Moravice. Je rozdíl konat tyto akce
v obecních prostorách s potřebným zázemím nebo tam, kde nefunguje ani základní věc jako je
osvětlení.
Je to nedůstojné jak pro hosty, tak pro pořadatele a preventivně odrazuje od dalších návštěv
akcí tohoto druhu.
Při prohlídce vytyčené trasy závodu jsem také našel volně pohozené kryty od osvětlení.
Čekal jsem, že se osvětlení v parku rozsvítí později, kdy nastoupí na start většinou malé děti.
Nestalo se tak. Celý běh byl potom hra na náhodu, aby se někdo nezranil.
Možná stojí za zamyšlení, zda při absenci fungujícího osvětlení nekonat tyto akce v jiném
časovém termínu - můj dojem by byl zcela jistě jiný.
Tuto formu volím proto, že veřejných zasedání zastupitelstva se nemohou zúčastnit všichni
obyvatelé Malé Morávky.
Děkuji

David Konečný
Zpravodaj vychází 19.01.2015, příspěvky pro příští číslo dodejte do 27.02.2015.

