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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 21. září 2015 v penzionu Pohoda
v Malé Morávce obecní zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění
usnesení z minulého zasedání a podle schváleného programu
projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná opatření a
usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
• Smlouvu o výpůjčce a následném darování nádob na separovaný odpad mezi obcí Malá
Morávka a Sdružením obcí Rýmařovsko, o.p.s. Po pětiletém užívání převod do majetku
obce zdarma. Jedná se o celkem 24 nádob na papír, plast, sklo, kov a bioodpad.
• Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi převodcem - Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje a nabyvatelem - Obec Malá Morávka. Jedná se o bezúplatný
převod speciálního požárního automobilu MB Atego CAS 1426 do majetku obce.
Cena vozidla včetně vybavení a příslušenství je cca 5 mil. korun.
• Smlouvu o bezúplatném převodu současného hasičského vozidla
CAS 25 Liaz včetně příslušenství z majetku obce do vlastnictví
Obce Osoblaha.
• Dodatek č.1 smlouvy o půjčce ze dne 27.11.2013 mezi obcí a
Sdružením obcí Rýmařovsko. Jedná se o posunutí data splatnosti
půjčky ze strany Sdružení obcí Rýmařovsko do 31.10.2015.
• Poskytnutí příspěvku 140 tisíc korun na provedení bezpečnostních
opatření vchodů a budovy mateřské školy a vybavení zahradní
učebny. Příjemce příspěvku: Mateřská škola Malá Morávka. Za
tím účelem zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření.
• Poskytnutí příspěvku 20 tisíc korun na zabezpečení objektu kostela. Příjemce příspěvku:
Římskokatolická farnost Malá Morávka.
• Zrušení předkupního práva obce k bytové jednotce číslo 3 panelového domu č.p. 197 a
předkupního práva na společných částech domu v podílu 618/6376 na domu a pozemku
parcelní číslo stavební 390 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Malá Morávka.
Žadatel: Vít Rončák (nar.: 1990), Malá Morávka 43.
• Zrušení usnesení č.3/2015, č.j.: 34/2015 ze dne 29.6.2015 a nahrazení novým usnesením:
a) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků parc.č. 231 o výměře 3 884 m2 a parc.č.
230/2 o výměře 550 m2 - oba v k.ú. Malá Morávka za účelem výstavby rodinného
domu. Cena 300 Kč/m2.
Kupující : Ing. Willi Glatter (nar.: 1987), Malá Morávka 288
b) Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí lesního pozemku parc.č. 809 v k.ú. Malá Morávka
o výměře 7 010 m2, který je v majetku Ing. Willi Glattera (nar.: 1962), Malá Morávka
229. Cena tohoto pozemku byla stanovena znaleckým posudkem č. 181-07/2015 na
částku 272 247 korun.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provedení rozpočtového opatření pro přijetí kupní
ceny podle písmene a) tohoto usnesení a provedení rozpočtového opatření pro úhradu
lesního pozemku podle písmene b) tohoto usnesení.
• Pověření starosty obce podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o revitalizaci, svícení, obnově,
údržbě a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení
uzavřené dne 27.6.2014 se společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšnou
společností (dále jen „poskytovatel“). Předmětem tohoto Dodatku je vypořádání víceprací
nad rámec rozsahu smlouvy a zkrácení pohledávky na 10 let. Poskytovatel se zavazuje za
toto zkrácení pohledávky poskytnout slevu z ceny plnění ve výši 600 tisíc korun včetně
DPH. Tato sleva je snížena o vícepráce podle požadavků obce.
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Současně vzalo na vědomí, že smlouva podle výše uvedeného Dodatku č.1 opravňuje
poskytovatele postoupit pohledávku Československé obchodní bance, a.s. a pověřilo
starostu obce k uznání takto vzniklého závazku vůči ČSOB a podpisu dokumentu o uznání
závazku. Poskytovatel prohlašuje, že postoupení pohledávky nemá žádný vliv na její
dohodnutou výši a nezprošťuje poskytovatele žádných závazků a povinností ze smlouvy
plynoucích.
Vzalo na vědomí Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2014 a jeho celoroční
hospodaření bez výhrady dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření tohoto sdružení
ze dne 18.02.2015. Dále vzalo na vědomí zprávy kontrolní komise z 18.02.2015 a
11.06.2015 týkajících se kontroly hospodaření za rok 2014 a roční uzávěrky za rok 2014.

INFORMACE
Přírodní zahrada předána do užívání
V dění naší obce nebývá zvykem, aby v průběhu jednoho roku se třikrát konal akt přestřižení
pásky při předávání stavby nebo díla. Letošní rok 2015 je zcela výjimečný tím, že realizované
investiční akce významně přispěly k další občanské vybavenosti obce. Nejdříve to byla
náročná rekonstrukce hasičské zbrojnice, následně vydařená stavba víceúčelové tělocvičny a
poslední dokončenou akcí pak byla přírodní zahrada mateřské školy.
Ve středu 16. září na malé
slavnosti za účasti dětí, jejich
rodičů a několika občanů byla
oficiálně předána do užívání
zahrada přírodního typu pro
účely mateřské školy. V úvodu
děti zazpívaly několik písniček a
starosta obce Ondřej Holub
přítomné informoval o realizaci
a prospěšnosti této nové
zahrady, která ve finančních
nákladech představuje částku 2,7
mil. korun. Na tuto akci obec
získala velmi výhodnou dotaci ve
výši 90% finančních nákladů.
Slavnostního přestřižení pásky se
k radosti našich dětí předškolního
věku ujali starosta obce, ředitelka
a učitelka mateřské školy.
V závěru celé akce si všichni
účastníci dopřáli připraveného
pohoštění a děti atrakcí nové
zahrady.
Jak nás informovala ředitelka
mateřské školy Iveta Vlčková,
v nové zahradě přírodního typu
ve své většině převládají prvky
dřevo, kámen, písek a zeleň. Při
zpracování koncepce zahrady byl
požadavek, aby vedle rekreačních
a hracích míst splňovala i
druhotnou rozmanitost využívání, jako např. keře, studna s užitkovou vodou, krmítka, záhony,
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skleník, bylinková spirála a rovněž pracovní a vzdělávací plochy (venkovní učebna). To
všechno se podařilo a bude naší snahou využívat a dětem zprostředkovat poznatky pomocí
pozorovacích, prožitkových a tvořivých činností a ve výchovně vzdělávacím procesu.
Z výchovného hlediska budeme u dětí vytvářet správné vztahy k životnímu prostředí a
blízkému okolí. Všechny tyto aktivity budeme přiměřeně k jejich věku také přenášet do
pracovních, výtvarných a dalších činností, sdělila ředitelka. Popřejme naší současné i příští
nejmladší generaci, aby jí zahrada poskytovala mnoho radostí a zajímavých činností.

Informace obecního úřadu
Oznámení k výběru místních poplatků
Veškeré platby místních poplatků budou v pokladně OÚ Malá Morávka
přijímány až od 1. února 2016, 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) na účet obce č.: 3021771/0100, při které je třeba
uvést také symboly a údaje potřebné k identifikaci Vaší platby. Tyto symboly a údaje jsou
uvedeny v obecně závazných vyhláškách o místních poplatcích č. 1/2014 a 2/2014, které
najdete na www.malamoravka.cz v části Obecní úřad (levá 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 16. února 2016 i bez vylepených známek.

Oznámení pro nájemce obecních bytů
Tímto bychom chtěli sdělit a připomenout nájemcům bytů, že v případě pokud
dluží za nájemné a služby za více jak jeden kalendářní měsíc v roce 2015 a
nemají uzavřen splátkový kalendář bude od 1.12.2015 účtováno penále
z prodlení z dlužné částky. Týká se to i nedoplatku služeb z vyúčtování roku
2014 a dlužného nájemného.
Dále bychom chtěli požádat nájemníky, kteří mají plynové kotle přímo ve svých
bytech a nebyl u nich revizní technik více jak rok, aby objednávku a dohodnutí
termínu kontroly směřovali přímo na revizní techniky:
p. Kopecký (typ kotle THERM) tel.č.: 606 244 486
p. Cepek (typ kotle JUNKERS) tel.č.: 724 022 160, 605 290 187, 554 714 473.
Zdeňka Rončáková, účetní bytového fondu

POZVÁNKA na nejbližší akce v obci
11.11. Svatomartinská slavnost na stráni a v parku
25.11. Slavnost slabikáře v základní škole
4. 12. Mikulášská nadílka v tělocvičně
11.12. Vánoční ladění v základní škole
16.12. Běh o vánočního kapra v parku
18.12. Vánoční besídka v mateřské škole
27.12. Živý betlém v Schindlerově stodole
6., 13. a 20.12 Tři nedělní adventní koncerty v kostele
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech
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Zveme vás do nové tělocvičny
Místo: tělocvična u základní školy
Úterý: cvičení žen od 17:00 do 18:00 hodin
Středa: volejbal od 18:00 hodin
Neděle: florbal (sálový hokej) od 17:00 hod.

NAPSALI NÁM
Chataři a chalupáři hodnotili svou činnost a změnili své stanovy
Členové Klubu chatařů a chalupářů v Malé Morávce Karlově pod Pradědem (dále jen Klub) se sešli 29. srpna
v areálu Myšák na své výroční členské schůzi, aby
v souladu s novým Občanským zákoníkem schválili
nové „Stanovy“ a vyslechli výroční zprávu
o činnosti za uplynulý funkční rok a pohovořili
o připravovaných změnách. Ta hlavní změna se týká celé členské
základny Klubu, neboť od příštího roku končí kmenové členství
jednoho zástupce rodiny, který platil členský příspěvek. Nová
registrace vychází z toho, že každý přihlášený člen bude mít stejná práva a také povinnost
platit členský příspěvek. V současné době podle odevzdaných registračních karet je zřejmé, že
převážná většina členů na tuto změnu přistoupila. Klub bude tak registrován s téměř stejnou
členskou základnou, což je zásadní a hlavně bude pracovat s omlazeným výborem.
Pro informaci uvádím, že jednatelem výboru a místopředsedou Klubu je Ing. Vladimír
Janečka, nejstarší a zakládající člen výboru, který má v kompetenci internetové spojení se
členy. Místopředsedou je rovněž Ing. Petr Hartmann, který má hlavně na starosti členy
v Karlově, zabezpečuje finance pro lyžařské běžecké trasy a je zapojen do stavebního výboru
obce. O členy v horní části Malé Morávky se pečlivě stará pan Jiří Němec z penzionu Klára.
O dolní část obce se stará Ing. Jiří Široký, který také vede elektronickou členskou evidenci.
Přeregistraci Klubu po právní stránce a s tím spojenou nezbytnou agendu zajišťuje Mgr. Olga
Keková. O pokladní záležitosti a také o členy ve střední části obce se stará pan František
Pecka. Rovněž se o členy v této části obce stará Mgr. Igor Hornišer, ale stará se také o
muzeum Kapličkový vrch, má bohatou přednáškovou činnost a jako pracovník okresního
muzea a znalec Malé Morávky je pro Klub velkým přínosem. Revizní komisi řídí Ing. Věroslav
Žák, zakládající člen Klubu. Členy této komise jsou Ing. Ota Melcher a Otmar Rychta. Musím
konstatovat, že všichni jmenovaní pracují zodpovědně, nezištně a hlavně na úkor svého
volného času. Výbor se schází pravidelně každý měsíc a také každoročně organizuje letní a
zimní posezení s přáteli, abychom se lépe navzájem poznali a hlavně pohovořili o naší
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činnosti, co se nám podařilo, čím se můžeme pochlubit, ale i tom co nás v životě těší i tíží.
Klub je připraven přijmout mezi sebe každého příznivce, který v Karlově či Malé Morávce
vlastní chatu nebo chalupu, i případně zájemce, kteří mají přátelský vztah se stávajícími členy
Klubu a mají pozitivní vztah k obci. Stačí jen kontaktovat někoho z Klubu a vyplnit přihlášku.
O dobré spolupráci se zastupitelstvem obce a s panem starostou není nutné se opět zmiňovat.
Pravidelně sledujeme jejich jednání a rozhodování na veřejných zasedáních, zastupitelé
navštěvují naše jednání a seznamují nás se svými nejaktuálnějšími kroky. Mohu konstatovat,
že pravidelné projednávání připomínek členů Klubu je naším základním úkolem. Pro obě
strany je tato spolupráce užitečná, pro obec i podnětná, třeba pro stanovení plánu údržby,
oprav apod. Naše poslední setkání se starostou obce a projednání našich připomínek
proběhlo 14. října. Předložili jsme celkem dvanáct bodů týkajících se, mimo jiné,
autobusových zastávek a nepořádku kolem nich. Poukázali jsme na špatnou slyšitelnost
obecního rozhlasu v některých místech, na rušivé a nepříjemné osvětlení, které v noci
zasahuje do některých našich domů. Doporučujeme odstranění pařezů na kaštanové aleji a
také poukazujeme na nebezpečný úsek cesty na výjezdu směr Bruntál. Jednali jsme i o
možnosti instalace zpomalujícího radaru a na nutnost oprav místních komunikací. O výsledku
našeho jednání a stanoviska vedení obce naše členy seznámíme prostřednictvím Klubového
zpravodaje, který vydáváme dvakrát v roce a v něm také informujeme o dění v obci, o
připravovaných kulturních a společenských akcích, zejména pro naše členy, kteří zde trvale
nebydlí.
Jedním z našich podnětů je řešení neuspokojivé a nedostačující péče o některé pozemky a
místa v obci, která je šestačtyřicet let součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
To mnohé vlastníky těchto pozemků snad ani nezajímá. A k
tomuto stavu je i benevolentní Správa CHKOJ, která pokud
sídlila v naší obci, byla iniciátorem ochrany a péče o
krajinu a životní prostředí vůbec. Asi na to již zapomněli a
svou pozornost soustředili na jiné oblasti. Ve Stanovách našeho
Klubu máme zakotvenou také klauzuli péče o své příbytky a jejich okolí.
Snažíme se jít příkladem a každoročně tuto záležitost hodnotíme. Klademe
si otázku, co udělat s těmi, kteří nemají snahu pečovat o své vlastní i
okolní pozemky, které jsou zaplevelené a zarostlé? Proto jsme se
rozhodli, že se nejprve obrátíme na naše členy s výzvou, aby došlo
k nápravě. Protože není v kompetenci obecního úřadu přinutit
některé vlastníky pozemků, aby se řádně o ně starali, rozhodli jsme se „VÝZVU“ zveřejnit
v Moráveckém zpravodaji. Žádáme všechny, kterým není lhostejná úroveň našeho životního
prostředí, ve kterém žijeme, aby tuto „Výzvu“ podpořili a svým jednáním v praxi naplňovali.
Jiří Jiskra, předseda Klubu Ch + Ch

VÝZVA
všem vlastníkům pozemků v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem
V poslední době zaznamenáváme v obci značné zlepšení v údržbě
zatravněných pozemků i podstatné zlepšování technického
vybavení dětských hřišť, sportovišť a také nových chodníků a
autobusových zastávek. Výrazně byly zmodernizovány lyžařské
lanovky, rozšířeny sjezdovky a zlepšily se i služby. To vše je
patrné na první pohled a také to oceňují mnozí návštěvníci obce.
S čím zatím nemůžeme být spokojeni, je nedostatečné ošetřování
některých pozemků, luk a kolem chat a chalup. Tyto neošetřované
travnaté plochy pak zapříčiňují zaplevelování těch udržovaných a
kazí i celkový dojem obce, která je významnou rekreační lokalitou a
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střediskem sportovního a rekreačního ruchu v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Nelíbí se
nám přerostlé stromy a keře v zahradách, které nepatří do zdejší horské krajiny, omezují
přístupu slunce k obydlím i roubeným chalupám, zastiňují sousední zahrady, narušují
sousedské vztahy a brání i ve výhledu na horské hřebeny. Staré pohlednice z obce jsou
dokladem toho, jak naši předkové uměli využívat krajinu a vytvářet i její krásný ráz nejenom
pro své potěšení.
Obracíme se proto na vás, kteří zde bydlíte nebo přebýváte a vlastníte pozemky kolem svých
nemovitostí nebo je jen obhospodařujete, s požadavkem na jejich zvýšenou péči a pravidelnou
údržbu. Jedná se zejména o kosení, odstraňování náletových plevelů, zarůstajících křovisek a
přerostlých dřevin. Obecní úřad vychází vstříc všem žadatelům, kteří předloží písemnou
žádost s označením stromů, které požadují odstranit. Firma Bruney trade, s.r.o. se sídlem
v Malé Morávce č.p. 26 provádí kosení, mulčování a zajišťuje i problémové kácení stromů a
poradí i s úpravou zeleně. Informace na telefonu 777 745 373 nebo na bruney@seznam.cz.
V obci jsou i další lesní odborníci, kteří rádi pomohou a poradí na koho je možné se obrátit a
kdo je odborně zdatný pro případné prořezy nebo kácení dřevin. Také výbor obce pro životní
prostředí a regionální rozvoj se záležitostí přerostlých dřevin zabývá a postupně doporučuje a
povoluje jejich prořezávání a kácení. Projděte si proto své pozemky, zamyslete se nad tím, zda
neškodíte vaším sousedům právě přerostlými stromy nebo i vlastní chalupě a nebráníte
v přístupu sluníčka. Stromů je kolem nás spousta a patří zejména do lesa. Pokosené zahrady a
louky jsou prvořadou vizitkou dobrého hospodáře. Pomozte proto svou prací a svým
přístupem k provzdušnění a prosvětlení naší horské vesnice ještě dříve než nás předejte sama
příroda. Děkujeme všem, kteří na tuto Výzvu budou pozitivně reagovat.
Klub chatařů a chalupářů Malá Morávka - Karlov pod Pradědem

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Moniku Pavlitovou, Malá Morávka 6, která
spatřila tento svět 6. září 2015. Přejeme jí hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2015 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Eva Čelanská - 71 let, Drahomíra Křížová - 72 let, Jaroslav Kaláb - 78 let, Helena
Fialová a Adolf Oravský - 82 let, Alžběta Lehká - 83 let, Ludmila Michálková - 87 let,
Martin Havlík - 89 let.

„Půlkulatá výročí“
Božena Kučerová, Marie Figurová, Dana Kolářová a Vladimír Blahůšek - 65 let,
Jarmila Horská - 75 let.

„Kulatá výročí“
Alena Balharová a Ivan Podlas - 50 let, Ludmila Skoumalová - 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.

MORÁVECKÝ

STRANA 8

ZPRAVODAJ

Rozloučili jsme se
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Josefem Kolesárem, který zemřel 12. září 2015 ve věku 81 let.
Čest jeho památce

Vzpomínka
Dne 2. listopadu jsme vzpomněli smutné výročí úmrtí paní Hedviky Kolářové.
Za vzpomínku s námi děkují zeť a vnuk Žádníkovi s rodinou.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.

Vážení spoluobčané a přátelé.
Protože s příštím číslem našeho Moráveckého zpravodaje se setkáme
až na počátku příštího roku, v předstihu všem našim občanům a
také chatařům, chalupářům a návštěvníkům obce přeji příjemné
prožití vánočních svátků v radostné atmosféře svých nejbližších
rodinných příslušníků a přátel. V novém roce 2016 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Ondřej Holub
starosta obce

Slavnostní uvítání nových občánků
Slavnostní akt vítání dětí do
života je symbolickým a vždy
milým
přivítáním
nově
narozených občánků do svazku
naší obce. Zpravidla dvakrát
v roce naše obec pořádá tuto
tradiční akci. Tentokrát jsme
přivítali
tři
dítka,
která
v nedávné době vstoupila do
života.
Akci konanou 18. září v mateřské
škole
zahájila
předsedkyně
výboru pro školství a kulturu
paní Iveta Vlčková. Po přivítání
rodičů nových občánků a jejich
příbuzných představila naše
nejmladší občany - Viktora Neshodu, Amálii Haničákovou a Vendulu Bernátkovou. Atmosféru
v úvodu této malé slavnosti zpříjemnily děti písničkami pod vedením paní učitelky Ivany
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Cejnkové. Starosta obce pan
Ondřej Holub ve svém proslovu
poukázal,
mimo
jiné,
na
významnou úlohu rodičů při
výchově jejich dětí, kterým popřál
mnoho štěstí, aby ve zdraví a
lásce vyrůstali k radosti svých
rodičů, ale také i nás všech.
Rodiče pak svým podpisem
potvrdili zápis svých ratolestí do
pamětní knihy obce a jako
upomínku na tento den pro ně
převzali dárek - pamětní list,
fotoalbum a plyšovou hračku.
V závěru celé akce byly děti
fotografovány v malebné kolébce.

SPORTOVNÍ AKTUALITY
Turnaj KREJČA CUP má tradici
Od roku 2003 se v naší obci koná každoročně turnaj KREJČA CUP
v nohejbalu. Tento turnaj je pokračováním tradice nohejbalových
turnajů v Karlově pod Pradědem, které v minulosti pořádal tým C.S.K.
- Jarda Cejnek, Otakar Surýnek a Láďa Krejčí. Právě na počest
zesnulého Ládi Krejčího turnaj nese tento název.
Letošní turnaj konaný 5. září zorganizovali opět příslušníci rodiny
Krejčí se svými přáteli TC Praděd. Na víceúčelovém obecním hřišti
zápolilo o nejvyšší mety šest tříčlenných týmů hracím systémem každý
s každým na dva vítězné sety. Vítězem 13. ročníku turnaje se stali hráči celku Sympaťáci
z Ivanovic na Hané, kteří obhájili loňské prvenství. Druhou příčku obsadil Hulín a třetí místo
získali Krejčáci z Malé Morávky v sestavě: Krejčí Kuba, Láďa starší a mladší. Jak nám
sdělila ředitelka turnaje Mgr. Martina Brachtlová, turnaj se vydařil a měl dobrou sportovní
úroveň. Pořadatelé se těší se všemi hráči a fanoušky nohejbalu na setkání opět v příštím roce.

Fotbalisté zakončili sezonu
O posledním říjnovém víkendu skončila pro fotbalisty FC Kovárna Malá
Morávka podzimní část soutěžního ročníku 2015/2016. Ve srovnání
s předcházející sezónou se
družstvu mužů částečně
lépe dařilo, ale ke
spokojenosti to zatím nestačilo. Mladý
celek fotbalistů ještě nedozrál k výkonům,
které by ho řadil na přední příčky ve své
soutěži III. třídy. Lze však doufat, že po
zimní přestávce a dobré přípravě bude
více radostí, především více vítězných
zápasů v jarních kolech. Ve skončené
podzimní sezóně tým mužů sehrál ve
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skupině celkem jedenáct utkání, z toho čtyři vítězné, dva nerozhodné a pět prohraných.
V tabulce s počtem čtrnácti bodů družstvo mezi dvanácti účastníky skončilo na 8. místě
Družstvo mladších žáků, které jako
nováček startovalo ve své soutěži
okresního přeboru, svou hrou a
výsledky čestně obstálo. Jistě své
počáteční zkušenosti zúročí i nadále
v dobré výsledky v jarních zápasech.
V podzimní části celek žáků zvítězil ve
dvou utkáních, jeden zápas skončil
remízou a tři prohrál. Se ziskem sedmi
bodů skončil na pěkném 4. místě.

FOTO: Družstvo mužů

Hokej střídá fotbal
Družstvo HC Malá Morávka bude opět naším zástupcem v populární
hokejové soutěži „Rýmařovská hokejová liga“. Pro nedostatek místních
hráčů byl tým doplněn hokejisty ze Šternberka, Starého Města, Rudné
pod Pradědem, Bruntálu a Opavy. Na soupisku bylo zařazeno celkem
14 hráčů, nám sdělil vedoucí družstva Tomáš Cejnek. Rozlosování
soutěže a počáteční výsledky našeho celku zveřejníme v příštím čísle.
Fanoušci ledního hokeje mohou naše družstvo povzbudit na zápasech,
které se hrají na zimním stadionu v Rýmařově.
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Místní akce
Není drak jako drak, který se v Malé Morávce vznáší na obloze
Podzim a pouštění draků k sobě
patří stejně jako pomalu se
barvící a následně padající listí ze
stromů. První pouštění draků se
datuje do 4. století před naším
letopočtem. V té době Číňané
používali létající draky k plašení
ptáků nad rýžovými poli a později
i
k zastrašování
nepřátel.
V Evropě se draci pouští přes pět
set let. V českých zemích se tato
zábava rozšířila koncem 19.
století. V minulosti se k výrobě
draků používal bambus a hedvábí,
neboť papír byl nedostatkovým
zbožím. V současné době existují
desítky druhů draků různých tvarů a materiálů. Setkat se s nimi můžete na drakiádách, které
právě na podzim zpříjemňují dny hlavně dětem, ale i dospělým.
Morávecká drakiáda se uskutečnila předposlední zářijovou středu tradičně na ohradě za
kostelem. Své draky přišlo představit téměř čtyřicet dětí za doprovodu svých rodičů i
prarodičů. I přesto, že vítr nebyl příliš silný, různobarevní draci létali po obloze jako velcí
ptáci všemi směry. Děti soutěžily ve dvou disciplínách - o nejhezčího draka domácí výroby a
draka nejlepšího. Pro porotu bylo obtížné vybírat z těch krasavců různých barev, velikostí,
tvarů a motivů. Rozhodnutí však
muselo padnout a tak za
nejhezčího draka získal první
místo
Tomášek
Skokan
(květinový drak domácí výroby),
druhý se umístil Adrian Cejnek
(veselý drak domácí výroby) a
třetí místo obsadil Matěj Neoral
(drak vytrvalec). Ve druhé
disciplíně o draka nejvýše
létajícího zvítězili bratři Martin
a Štěpán Koneční, druhý skončil
Jakub Krejčí a třetí místo
připadlo na Štěpána Peňáze.
Vítězové obdrželi diplom, věcnou
odměnu, pexeso a něco sladkého.
Za účast, snahu a vytrvalost však byli odměněni loutkou papírového dráčka a sladkostí
všichni malí soutěžící.
Za organizaci příjemného podzimního rodinného odpoledne děkuji učitelkám naší mateřské a
základní školy a také pracovníkům obecního úřadu za přípravu a podávání teplých nápojů
pro děti i dospělé. Možná, že děti nenechají své draky v dalších podzimních dnech zahálet a
vydají se se svými rodiči ještě jednou na stráň, aby je pořádně provětrali. Snad jsme je touto
akcí k tomu i trochu inspirovali. Budeme se těšit, že za rok obloha za ohradou se opět zaplní
pestrobarevnými a nápaditými draky.
Iveta Vlčková, ředitelka MŠ
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Myslivci slavili svátek svého patrona
Myslivci nezapomínají na dávné
zvyky a tradice spojené s úctou
svatého Huberta, patrona všech
myslivců a lovců. Nedílně k nim
patří svatohubertská mše a
připomenutí
veřejnosti,
že
myslivci nejsou pouze lovci, ale
jejich posláním je především
vztah k přírodě, péče o zvěř,
dobré lesní hospodaření a
dodržování tradic plné přísných
pravidel a etiky.
Členové mysliveckých sdružení
z širokého okolí a pracovníci
různých lesáckých profesí spolu
s místními občany a návštěvníky
se po roce 10. října setkali v naší obci. Připomněli si tradici myslivců a lovců uctívání svého
patrona
svatého
Huberta.
Letošní 3. ročník Svatohubertské
mše s doprovodným programem
opět uspořádal Spolek myslivců
a přátel přírody Jeseníků,
Karlov pod Pradědem.
Zahájení této mše má svůj
ustálený ceremoniál. Na úvod
před
kostelem
myslivecké
troubení předvedla skupina
Trubači Rabštejn. Následně ve
slavnostním průvodu v čele
s knězem za zvuků fanfár
trubačů myslivci nesli na
ozdobených márách jelení trofej,
která vedle obrazu sv. Huberta
zaujala čestné místo před oltářem. Mše svatá, kterou v téměř zaplněném kostele Nejsvětější
Trojice celebroval místní farář P. Mgr. Marek Žukowski za asistence mysliveckých trubačů,
byla decentní a příjemným
zážitkem. Celému obřadu také
přihlíželi dva sokolníci se svými
živými
dravci.
V závěru
bohoslužby přinesli myslivci před
oltář různé dary přírody. Po
ukončení mše proběhl v kostele
slavnostní obřad pasování na
myslivce. Tohoto rituálu se ujal
předseda Okresní myslivecké
rady Jaroslav Mader, který třemi
údery loveckým tesákem na
rameno pasoval na myslivce
mladého adepta z jižní Moravy.
Přitom si vyslechl myslivecké
desatero a v pokleku slíbil, že
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bude dodržovat myslivecké tradice a lesní zvěř nejen lovit, ale také o ni pečovat. Na závěr
tohoto aktu mladý myslivec obdržel loveckou zbraň.
Odpolední program slavnosti pokračoval na zahradě restaurace „Na Rychtě“. Trubači
Rabštejn zahráli ukázky loveckých povelů a signálů, Lesy ČR tu připravily fotografickou
expozici o životě v lese a jeho zvěře a vystavily několik vycpanin živočichů a ptactva. Pro
návštěvníky bylo připraveno pohoštění, převážná většina si pochutnala na zvěřinovém guláši.
Slavnost pořádaná k poctě patrona myslivců spojená se svatohubertskou mší se řadí mezi
akce výjimečné a ojedinělé v rámci našeho okresu. Proto jsme vděčni, že se koná pouze v naší
obci a v Krnově. Pořadatelům děkujeme a budeme se těšit na její uspořádání v příštím roce.

Obec připravila zdařilé setkání seniorů
Starší generace na tomto světě
nepožaduje příliš mnoho, hlavně
si přeje prožít svůj podzim života
ve zdraví a v pohodě. Zaslouží si
však porozumění, vlídné slovo,
toleranci, někdy i pomocnou
ruku a snad i patřičnou úctu.
Stalo se již tradicí, že
každoročně symbolicky právě na
podzim pořádá naše obec
přátelské setkání moráveckých a
karlovských seniorů. Tak tomu
bylo i letos v pátek odpoledne
16. října, kdy šedesát seniorů
přišlo na setkání do nové
tělocvičny, která je určena nejen
pro sportovní, ale i pro společenské akce. Již samotný příchod účastníků setkání k ozdobeným
a prostřeným stolům byl pro ně milým překvapením, ale také převládala i zvídavost
prohlédnout si novou víceúčelovou tělocvičnu. Někteří s nostalgií zavzpomínali na své mládí,
že tuto vymoženost si neužili.
Programu setkání podle již ustáleného scénáře předcházelo přivítání přítomných starostou
obce a následně vystoupila naše nejmladší generace. Děti mateřské a základní školy
předvedly pásmo písniček, scénku a hudební čísla, odměněné zaslouženým potleskem. Milé
pozornosti se dostalo všem seniorům, kteří od dětí obdrželi vlastnoručně zhotovený dárek.
Zvláštní pozornost byla věnována
našim občanům, kteří v druhém
pololetí tohoto roku oslavili svá
významná životní výročí 75 a 80
let. Z rukou představitelů obce
dárkový balíček a vkusný
keramický
hrníček
převzali
jubilanti
paní
Milada
Macháčková, paní Gabriela
Kolesárová a pan Zdeněk
Navrátil. Dva pozvaní oslavenci
Po
této
nebyli
přítomni.
slavnostní části již nic nebránilo,
aby po chutné a vydatné večeři
spojené s dalším občerstvením se
u jednotlivých stolů rozproudila
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družná zábava a přátelská atmosféra i při hudbě na tanečním parketu. Kdo měl dobrý dech a
fyzickou kondici, mohly jeho zdravé nohy skotačit při melodiích swingu nebo rokenrolu. A
někteří při této zábavě a vyprávění vydrželi do pozdních večerních hodin.
Požádali nás pan Adolf Oravský se svou manželkou, abychom za všechny seniory
organizátorům poděkovali za „super akci“, což činíme velmi rádi. Proto děkujeme, počínaje
starostovi obce Ondřeji Holubovi, členkám výboru pro školství a kulturu, zaměstnankyním
základní školy, pracovnicím obecního úřadu a konče výčepnímu pěnivého plzeňskému moku
Ing. Willi Glatterovi za jejich vzornou přípravu, obsluhu a bohaté občerstvení. Setkání je za
námi, byli jsme velice spokojeni i včetně dopravy a budeme se těšit na opětovné přátelské
setkání v příštím roce.
Zaznamenal Jaroslav Ringl

Vánoce jsou za dveřmi
Čas je neúprosný, utíká každému
stejně a než se nadějeme, za pár
týdnů budou Vánoce klepat na dveře. Svátky,
které se řadí mezi nejkrásnější v roce, svátky
radosti, slavnostní nálady a pohody. Nejsou to
jen svátky hojnosti a hodování, ale stavějí do
popředí především lásku a náklonnost ke své
rodině a příbuzným. Patří k nim i třeba skromným obdarováním činit radost
druhým, zejména svým nejbližším. A právě v tom, vedle křesťanské tradice
narození Ježíše Krista, spočívá jejich ušlechtilé poslání a naplnění. Vždyť vánoční
atmosféra u štědrovečerní večeře v kruhu rodiny, kouzlo rozsvíceného vánočního
stromku a u něj rozzářené dětské oči jsou neopakovatelné a nelze je ničím nahradit. Tak
šťastné a veselé, milí naši čtenáři!
Protože se říká, že smích je kořením zdraví a života,
k vánočnímu času nabízíme několik úsměvných glos.
- S úklidem bytu před Vánocemi si nedělejte žádné
starosti. Postačí do rohu každé místnosti pár kapek
leštěnky na nábytek, které provoní celou domácnost.
- S dárkem pro babičku si rovněž nedělejte starosti.
K přání šťastných Vánoc a dobrého zdraví jí dejte jednu
pusu navíc.
- Pokud dostanete od manželky pod stromeček vodotěsné hodinky, tak proto, abyste je
nemuseli sundávat při mytí nádobí.
- Štědrovečerní kapr mě na žlučník nějak nesedl, pravil manžel. „Asi skočím z okna“.
„Proboha ne, Blažeji, ještě mně shodíš nějaký květináč!“
Vzhledem k blížícímu se konci roku, je mou milou povinností poděkovat našim pisatelům, kteří
svými články přispívali na stránky Moráveckého zpravodaje.
V roce 2015 nám napsali: Iveta Vlčková, Mgr. Ivana Glatterová, Ondřej Holub, Jan Mecner,
Mgr. Marie Šulcová, Bc. Andrea Kožíšková, Ing. Ivana Lukešová, Mgr. Igor Hornišer,
Vladimír Král, Mgr. Martina Brachtlová, Milan Pospíšil, Ing. Petr Hartmann, Jiří Jiskra,
David Konečný.
Vaší dopisovatelské činnosti, vážení spolutvůrci této obecní tiskoviny, si velice vážím, ještě
jednou Vám děkuji a budu se těšit na spolupráci a pomoc při vydávání Moráveckého
zpravodaje v příštím roce. Děkuji také tajemníkovi obecního úřadu Ing. Gottvaldovi za jeho
pečlivou práci při zpracování grafické a fotografické úpravy zpravodaje.
Jaroslav Ringl, zpracovatel MZ
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Zaujal nás časopis Školáček
Do rukou se nám dostalo povedené první číslo školního časopisu Školáček, který vydává
Základní škola Malá Morávka. Časopis poskytuje informace z dění a života školy a obsahuje i
soutěživé a zábavné rubriky. Z časopisu, mimo jiné, nás zaujal článek „Rekonstrukce
kotelny“, který zveřejňujeme v plném znění.
Na přelomu měsíce září a října proběhla v budově školy rekonstrukce kotelny. Teď máme
automatické vytápění budovy. Nové topné zařízení nám zajistí ekonomické úspory. Po dobu
rekonstrukce čtyři vyučovací dny proběhly mimo školu. Cílem bylo poznávání blízkého okolí a
přírody.
1. V úterý 29. září se žáci naší školy vypravili do Městské knihovny v Bruntále. Pro prvňáčky
a druháčky byla připravená beseda Povídání o pohádkách Václava Čtvrtka. Žáci třetí až páté
třídy si v tematické besedě Draka je lepší pozdravit, aneb povídání o etiketě povídali o
pravidlech slušného chování. Paní knihovnice také děti poučila o způsobech vyhledávání knih
a o členění oddělení pro děti a mládež podle věkových kategorií. Děti si nakonec samy
vyzkoušely najít svoji oblíbenou knížku. Z návštěvy knihovny měly velkou radost a už teď se
těší, že se do knihovny brzy vrátí se svými rodiči.
2. Ve středu 30. září se děti vypravily do
Muzea v Bruntále. Prohlédly si sály prvního
patra
bruntálského
zámku,
zdobené
nástěnnými malbami mimořádné kulturní
hodnoty a vybavené původním mobiliářem
z 18. až počátku 20. století, i obrazy ze sbírek
velmistrů
Řádu
německých
rytířů.
Obdivovaly také zámeckou knihovnu s dvěma
desítkami tisíc výtisků, seznámily se
s grafickou knižní značkou ex libris. Chlapci
se živě zajímali o vystavené zbraně, děvčata
obdivovala ornamentální výzdobu, nábytkové
intarzie, ale i pozlacené vyřezávané stojící
svícny ze 17. století. Bez povšimnutí nezůstaly ani patrové arkády, které se nabízely z nádvoří
zámku. Po malé svačince měly děti možnost si prohlédnout i osahat stálou muzejní expozici
„Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu“.
3. První říjnový den proběhl ve znamení naučné vycházky do přírody. Zastavovali jsme se
v Karlově a na Kapličkovém vrchu u památných stromů naší obce, cestou jsme rovněž plnili
připravené úkoly o stromech a sbírali byliny, šišky a plody.
4. Posledním cílem našeho putování se stala kaple
V Lipkách, skvostná barokní stavba v Rýmařově. Prováděl
nás Mgr. Michal Vyhlídal. Obdivovali jsme nezvyklou
oválnou stavbu z 18. století a krásné fresky olomouckého
malíře Ferdinanda Nebotha a jeho tovaryše Jana Kryštofa
Handkeho. Zkusili jsme mistry napodobit a společně
vytvořili dvě koláže. V prosinci budou vystaveny v Muzeu
Rýmařov v rámci projektu „Baroko“. Potěší nás, když se
přijedete před Vánocemi podívat.
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Zaznamenali jsme
Schody k výstupu na chodník u mostu si občané pochvalují.

Závěrečné práce při zpevňování břehů Volského potoka.

Zpravodaj vychází 06.11.2015. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 23.12.2015.

1. číslo 2015/2016 září/říjen

www.zs-malamoravka.cz

časopis Základní školy Malá Morávka
Milí čtenáři,
do rukou se Vám právě dostalo první vydání školního časopisu Základní školy Malá Morávka. Jsme rádi,
že Vám tímto způsobem můžeme zprostředkovat mnohé z dění naší školy. Snad se Vám naše dílo bude
líbit a my tak povzbuzeni Vaším zájmem budeme dále pokračovat v této nové společné práci.
Krajina se probarvila podzimním listím, vzduch voní
horským chladným vzduchem blížící se zimy a zapadající
slunce nás dříve zve k příjemnému posezení u krbu. Ideální
čas na …
… příjemné čtení Vám přeje redakční rada 

Jak jsme zahájili nový školní rok
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili v krásné nové
tělocvičně. Jako první vystoupila paní ředitelka Ivana
Glatterová. Ve svém projevu přivítala především malé
prvňáčky a jejich rodiče. Děti přednesly básničky, zahrály
na klávesy a připomněly písničku Pod dubem, za dubem
divadelního představení - pohádky Lotrando a Zubejda,
které nacvičily v minulém školním roce.
Pak nadešla slavnostní chvíle, na kterou všichni
čekali. Byli šerpováni noví žáčci. Byli plní nadšení a také
očekávání, co se ve škole naučí. Rodičům dojetím ukápla ne
jedna slza. Paní ředitelka nezapomněla ošerpovat ani
nejstaršího žaka školy Radka Ligače. A potom se děti
rozešly do svých tříd.
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Roubenky
Žijeme ve vesnické památkové zóně. Zachovaly se zde mnohé historické památky – obdivuhodné
lidové roubené stavby. Na dvě z nich, které jsou právě v obnově, nás 25. 9. pozvali Tomáš Nitra
z Národního památkového ústavu a Igor Hornišer z Muzea Bruntál.
SOUTĚŽ
1. Seřaď fotografie za sebou podle skutečnosti.
2. Jak se jmenuje nástroj na obrázku?
3. Pamatujete si, které zvíře zanechalo otisk na cihle?
Správné odpovědi vlož do školní modré schránky do 15.11. Nezapomeň se podepsat.

2

Rekonstrukce kotelny
Na přelomu měsíce září a října proběhla v budově školy rekonstrukce kotelny. Teď máme automatické
vytápění budovy. Nové topné zařízení nám zajistí ekonomické úspory. Čtyři vyučovací dny proběhly
mimo školu. Cílem bylo poznávání blízkého okolí a přírody.
A MÁME TADY ČTVRTOU POSLEDNÍ SOUTĚŽNÍ OTÁZKU:
Poznáš, ze kterých míst pocházejí fotografie pod textem?
1. V úterý 29. září se žáci naší školy vypravili do Městské knihovny v Bruntále. Pro prvňáčky a
druháčky byla připravená literární beseda Povídání o pohádkách Václava Čtvrtka. Žáci třetí až páté
třídy si v tematické besedě Draka je lepší pozdravit, aneb povídání o etiketě povídali o pravidlech
slušného chování. Paní knihovnice také děti poučila o způsobech vyhledávání knih a o členění oddělení
pro děti a mládež podle věkových kategorií. Děti si nakonec samy vyzkoušely najít svoji oblíbenou
knížku. Z návštěvy knihovny měly velkou radost a už teď se těší, že se do knihovny brzy vrátí společně
se svými rodiči.
2. Ve středu 30. 9. se děti vypravily do Muzea v Bruntále. Prohlédly si sály 1. patra bruntálského
zámku, zdobené nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním mobiliářem z
18. až počátku 20. století, i obrazy ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů. Obdivovaly také
zámeckou knihovnu s dvěma desítkami tisíc výtisků, seznámily se s grafickou knižní značkou ex libris.
Chlapci se živě zajímali o vystavené zbraně, děvčata obdivovala ornamentální výzdobu, nábytkové
intarzie, ale i pozlacené vyřezávané stojací svícny ze 17. století. Bez povšimnutí nezůstaly ani patrové
arkády, které se nabízely z nádvoří zámku. Po malé svačince měly děti možnost si prohlédnout, ale i
osahat stálou muzejní expozici: Řemeslo má zlaté dno - řemesla a živnosti bruntálského regionu.
3. První říjnový den proběhl ve znamení naučné vycházky do přírody. Zastavovali jsme se v Karlově
a na Kapličkovém vrchu u památných stromů naší obce, cestou jsme rovněž plnili připravené úkoly o
stromech a sbírali byliny, šišky a plody.
4. Posledním cílem našeho putování se stala Kaple V Lipkách, skvostná barokní stavba v Rýmařově.
Prováděl nás Mgr. Michal Vyhlídal. Obdivovali jsme nezvyklou oválnou stavbu z 18. století a krásné
fresky olomouckého malíře Ferdinanda Nabotha a jeho tovaryše Jana Kryštofa Handkeho. Zkusili
jsme mistry napodobit a společně vytvořili dvě koláže. V prosinci budou vystaveny v Muzeu Rýmařov
v rámci projektu Baroko. Potěší nás, když se přijedete před Vánocemi podívat.
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Do naší školy chodí nadaní fotbalisté. Radek Ligač hraje za Malou Morávka, TJ Sokol Vrbno pod
Pradědem a SPŠ Opava. Čtvrťák Milan Pospíšil hraje za Malou Morávku a TJ Sokol Vrbno pod
Pradědem. Nejmladší z nich Martin Macek, žák druhé třídy, hraje za Olympii Bruntál.
Přehled utkání:
29. 8. 15 Malá Morávka - Horní Město 9:1

5. 9. 15 Horní Benešov – Malá Morávka 6:5

16. 9. 15 Slavoj Bruntál B – Malá Morávka 8:2
3. 10. 15 Malá Morávka – Úvalno 5:1

24. 9. 15 Juventus Bruntál B – Malá Morávka 6:3

Máme tady něco pro soutěživé hlavičky. Tajenku
z křížovky a své jméno napiš na lísteček, ten vhoď do
školní modré schránky do 15.11.

Pepíček přijde domů a říká: „Mami, mně
se děti smějí, že mám velké zuby.“
Maminka: „Ne, Pepíčku, ne. Jen zvedni
hlavu, ať nám nepoškrábeš linoleum.“

Vtipy
Ptá se tatínek Pepíčka: „Pepíčku, co tam gumuješ?“
Pepíček odpoví: „Pan učitel říkal, že si mám opravit
tu pětku.“
Tatínek: „Pepíčku, ukaž, jaké máš vysvědčení.“ „Až
později, půjčil jsem ho Mirkovi. Chtěl postrašit své
rodiče.“
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