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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2016 a stejně tak jako většina z nás bilancuje svůj soukromý i
profesní život v roce právě skončeném, stejně tak i pro obec je toto období časem, kdy
hodnotíme práci, úspěchy i nezdary roku 2015. Podle mého názoru lze hodnotit uplynulý rok
jako úspěšný a to jak z pohledu zrealizovaných investičních projektů obce, tak i z pohledu
hospodaření a běžné správy obecních záležitostí, činnosti spolků a příspěvkových organizací
obce.
Rok 2016 bude pro nás obdobím, kdy
zastupitelstvo bude aktualizovat strategický
plán obce a stanovovat tak nové priority a
záměry směřující k rozvoji a zlepšení životních
podmínek nás občanů. Nebude to však období
pouze administrativní práce, ale čeká nás
rovněž realizace již připravených projektů, o
kterých se dočtete v dalších číslech Zpravodaje.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se mnohdy na úkor
vlastního volného času aktivně podílí na společenském a kulturním životě naší vesnice. Věřím,
že se i v novém roce 2016 budeme často potkávat při nejrůznějších příležitostech a akcích,
které už neodmyslitelně patří k životu v naší obci. Přeji Vám všem do nového roku 2016 pevné
zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Ondřej Holub
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na posledním veřejném zasedání v minulém roce, konaném
14. prosince 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.
Na úvod zařazujeme tuto velmi potěšující a radostnou zprávu pro naši obec:
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace do maximální výše 14 074 235,-- Kč z rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřadu Regionální rady
z Regionálního operačního programu na projekt „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Malé
Morávce“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. (pozn.: to je pro
obec velmi potřebný a štědrý Ježíšek).
Obecní zastupitelstvo dále schválilo:
• Rozpočet obce pro rok 2016 a závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje shodné ve výši 22 387 163,-- Kč. Zastupitelstvo
obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí peněžitých
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darů a neinvestičních prostředků na činnost dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a
těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu. Jsou to:
Římskokatolická farnost Malá Morávka - dar 20 000,-- Kč.
Společnost přátel Muzea Kapličkový vrch Malá Morávka - dar 20 000,-- Kč.
TC Praděd Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč.
TJ FC Kovárna Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč.
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 281 700,-Kč na realizaci projektu „Úprava lyžařských běžeckých tras v lokalitě Malá Morávka Karlov pod Pradědem v zimní sezóně 2015/2016“.
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3 600,-- Kč
na zabezpečení akceschopnosti místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku par.č. 146/2
a Smlouvu o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy zemní kabelové vedení
přípojky nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 588/8 a
parc.č. 588/9 vše v katastrálním území Malá Morávka.
Aktualizovaný rozpočtový výhled na léta 2016 až 2018, a to na každý jednotlivý
kalendářní rok shodně v příjmech a výdajích 22 milionů korun.
Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015 o místním poplatku za provoz systému sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek zůstává na
stejné výši jako doposud. Ve srovnání s předcházející vyhláškou jsou uvedeny skutečné
náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2014, které činily
803 289,-- Kč, t.j. na osobu 759,-- Kč. Vyhláška nově obsahuje případy osvobození od
poplatku osoby, která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěno v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Smlouvu o právu umístit stavbu kanalizační přípojky v obci pro
rodinný dům č.p. 245. Pozemek obce parc. č. 127/1 v k.ú. Malá
Morávka bude touto přípojkou dotčen.
Rozpočtové opatření číslo 19 a pověřuje starostu obce k provedení
rozpočtového opatření v rámci ukončení kalendářního roku 2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o výsledku elektronické aukce zemního plynu
pro příslušné obecní objekty na léta 2016 - 2018. (viz. informace v další části zpravodaje)
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k provádění rozpočtových opatření do výše
100 000,-- Kč u příjmů i výdajů rozpočtu, rovněž k provádění neomezených rozpočtových
opatření v případě schválených dotačních projektů, a to na straně příjmů i výdajů.
Současně se ruší usnesení č.j.: 46/2007 o provádění rozpočtových opatření starostou do
výše 50 000,-- Kč. Starosta obce bude informovat zastupitele o prováděných rozpočtových
opatřeních na zasedáních zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce se usneslo podle příslušných ustanoveních stavebního zákona,
vyhlášek a předpisů vydat formou opatření obecné povahy číslo 1/2015 „Změnu číslo 5
územního plánu obce Malá Morávka, Karlov pod Pradědem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o ukončení mandátu zastupitelky paní
Zdeňky Markové.
Zastupitelstvo obce poskytuje starostovi obce dar ve výši jedné měsíční odměny za práci
nad rámec jeho běžných pracovních povinností v roce 2015.
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INFORMACE
Dopis zastupitelky obce
Vážení občané Malé Morávky,
tímto bych chtěla poděkovat Vám všem za důvěru, kterou jsem od Vás
dostala v loňském roce při svém zvolení do zastupitelstva obce. Velmi
si jí vážím, přesto musím svůj mandát zastupitelky složit. Osobní a
rodinné důvody mě zavedly do jiného města a po změně trvalého
pobytu již nebudu moci mandát v Malé Morávce využívat. Skládám
ho dříve, než bude nutno tak učinit ze zákonných důvodů, aby nová
zastupitelka mohla pracovat pro obec co nejdříve.
Mé volební heslo by mohlo být pouze jediné slovo - VODOVOD. Každý, kdo jde do regionální
politiky, činí tak ze svého osobního zájmu. Kdo tvrdí, že ne, tak u toho to platí dvakrát. Mým
zájmem bylo prosadit vybudování vodovodu na horní Morávku. Možná, že obyvatelé „dolní“
Morávky ani nevědí, případně je jim to jedno, že na té „horní“ není ani voda, ani plyn, ani
kanalizace. Dovoluji si předpovídat, že voda bude do budoucna velkým problémem. Proto
bych „horní“ Morávce přála dostatek pozornosti ze strany obce, aby se povedlo v blízké
budoucnosti dobudovat infrastrukturu.
Malá Morávka je krásná obec s velkým rozvojovým potencionálem. Přeji Vám všem, ať se
Vám zde pohodlně žije a do nového roku přijměte přání pevného zdraví a také osobních i
pracovních úspěchů.
Zdeňka Marková

Mateřská škola děkuje
Rok 2015 byl pro naši mateřskou školu rokem
významných změn, rokem modernizace, jak
interiéru, tak venkovních prostor. Celkově jsme
o prázdninách zrekonstruovali školní zahradu,
pořídili jsme nový kreativní nábytek do herny
dětí, částečně také do třídy dětí a venkovní
učebny, u obou vchodů jsme nechali zabudovat
bezpečnostní zařízení, téměř všechny místnosti
byly nově vymalovány a vkusně vyzdobeny.
Nezapomněli jsme ani na školní jídelnu, kde byl
instalován nový sporák, neboť původní několik
desítek let starý byl ve velmi špatném stavu.
Některé aktivity se nám ve spolupráci s Obecním úřadem Malá Morávka
podařilo financovat z dotačních titulů, u některých dotace nebyly přiznány.
Chtěla bych prostřednictvím Moráveckého zpravodaje poděkovat obecnímu
zastupitelstvu i panu starostovi obce za jejich finanční podporu a vstřícný
přístup, zejména v těch situacích, které jsme museli bezodkladně vyřešit,
např. bezpečnostní zařízení školy.
Je mou milou povinností poděkovat také drobným sponzorům a dobrodincům, kteří naši
mateřskou školu podporují už několik let a vždy nám bez okolků pomohou, jak finanční
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částkou nebo vlastní odbornou pomocí. Patří mezi ně pan Petr Houser z TC Praděd Malá
Morávka za zajištění bezplatné výuky dětí ve sjezdovém lyžování a vedení Ski areálu Kopřivná
za poskytnutí bezplatného využívání lyžařských vleků pro naše začínající lyžaře. Mezi naše
věrné sponzory patří pan Petr Haničák z Karlova pod Pradědem, paní Zuzana Peňázová a
pan Stanislav Kostka z Václavova u Bruntálu, paní Miroslava Tomancová Potraviny TOMI,
Alpex obaly, s.r.o. Horní Václavov a z Malé Morávky pan Tomáš Bernátek, manželé
Rotterovi, manželé Mendrokovi ml., pan Martin Šišma restaurace U Kovárny, pan Vladislav
Romof penzion Lukáš a Myslivecké sdružení Malá Morávka. Vám všem děkujeme za vstřícnou
pomoc a spolupráci. A za to vše jsou Vám také vděčni naši nejmladší občánci.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Vážení spoluobčané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2016 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se
setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou
uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a
na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaší
dobrotu a štědrost.

Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR

P. Mgr. Marek Žukowski
asistent Tříkrálové sbírky

Bc. Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

V Malé Morávce a Karlově pod Pradědem můžeme u dveří očekávat skupinku koledníků
Tříkrálové sbírky v sobotu 9. ledna. Budou procházet vesnicí a navštěvovat domácnosti.
Děkujeme předem našim občanům, kteří finančním darem přispějí do kasičky Charity a tak
podpoří tuto humanitární akci pro prospěšné zdravotní a sociální účely.
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Sazby místních poplatků se nemění
Obec Malá Morávka nemění sazby místních poplatků pro rok 2016.
Zůstávají stejné jako v předcházejícím roce, což je pro občany
příznivá zpráva.
Roční sazby poplatků ze psů:
a) Za jednoho psa chovaného v rodinném domě 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 2016.
Poplatek za shromažďování a odvoz komunálních odpadů činí za osobu ročně 500,-- Kč a u
vlastníků individuálních rekreačních staveb ročně 500,-- Kč. Poplatek je splatný v plné výši
nebo ve dvou stejných částkách, vždy nejpozději do 31. března 2016 a do 30. září 2016.
POZOR ZMĚNA! Veškeré hotovostní platby místních poplatků budou, z organizačních a
provozních důvodů, na pokladně obecního úřadu přijímány až od 15. února 2016.
Bezhotovostní platba na účet obce není limitována uvedeným datem (viz. Informace ve
Zpravodaji 6/2015)

Změna ceny vodného
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila ke zvýšení ceny pitné vody.
S účinností od 1.1.2016 bude cena pitné vody účtována ve výši 34,00 Kč/m3 a 15 %
DPH, t.j. 39,10 Kč/m3 včetně DPH. Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o
nárůst ceny o 0,95 Kč/m3, t.j. o 2,87 %. Společnost přistoupila ke
zvýšení ceny vodného po třech letech, kdy účtovala stále stejnou cenu
vodného. Důvodem zvýšení ceny vodného je zákonná povinnost
zahrnout do ceny vodného, případně stočného, dostatečný objem
finančních prostředků k zajištění financování obnovy veřejného vodovodu
a souvisejících staveb, oznámila společnost. Společnost VaK Bruntál, a.s. plánuje pro rok
2016 z vlastních prostředků obnovu vodovodů a realizaci dalších investičních akcí v objemu
přesahující 19 milionů korun.

Kotlíková dotace na ekologický kotel
Moravskoslezský kraj v závěru minulého roku
vyhlásil dotační program „kotlíkových
dotací“. Mezi občany během letošního roku
rozdělí zhruba půl miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva.
V roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu těchto starých kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy
s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Výše nové dotace bude
odstupňována podle typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domácností z maximální částky 150
tisíc korun. Lidé tak mohou získat dotaci od 75% výše dle součtu dalších procent podpory.
Žádosti jednotlivých domácností lze předkládat od 1. února do 29. dubna 2016.
Informace zájemci naleznou na webu www.lokalni-topeniste.cz, dotazy na krajské „kotlíkové“
lince 595 622 355 a e-mailové adrese: kotliky@msk.cz nebo v našem regionu na lince
554 254 308(9) - pracovníci MAS Rýmařovsko, o.p.s.
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Kam po základní nebo střední škole?
Budoucí absolventi základních a středních škol i z naší obce budou v nejbližší době řešit své
závažné existenční rozhodnutí, co budu v životě dělat, kde dál studovat a potažmo čím se živit.
Jednou z možných úvah může být i studium sociální práce, které je perspektivním oborem.
Student získává znalosti z oblasti sociální práce, sociální politiky, psychologie, speciální
pedagogiky, zdravotních oborů, oblastí právních odvětví a spoustu dalších dovedností v praxi
dobře uplatnitelných. Růst sociálních problémů ve společnosti vyžaduje právě tyto
pracovníky, kteří tyto problémy budou umět řešit. Praxe prokázala, že nejlepší absolventi
sociální práce jsou z Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci. Tato škola nabízí
studentům dva studijní obory sociální práce. Současně organizace Slezská diakonie v Českém
Těšíně těmto studentům nabízí stáž. Po jejím úspěšném absolvování a ukončení studia nabízí
studentům práci. A to je zajímavá nabídka!
Bližší informace o studiu sociální práce lze
získat:
Mgr. Lenka Waszutová - l.waszutova@slezskadiakonie.cz; tel.: 558 764 320, 604 229 619

Nežádoucí odstavení vozidel v obci
Obecní úřad v Malé Morávce upozorňuje majitele motorových
vozidel vyřazených z provozu, tj. bez registračních značek
(dříve státní poznávací značka - SPZ), že je nepřípustné,
aby tato vozidla byla odstavena na parkovacích místech
v obci nebo bez souhlasu na obecních pozemcích.
Majitelé těchto vozidel mohou tato auta zaparkovat pouze na
svůj vlastní pozemek příp. na cizí pozemek s písemným souhlasem vlastníka pozemku. Je
samozřejmostí, že i vyřazené pneumatiky, nepotřebný nábytek, nepoužitelné ledničky,
televizory a další objemný odpad nelze volně odkládat na obecní nebo cizí pozemky. Tento
odpad patří do sběrného dvora obce, který má provozní dobu každou středu od 12:00 do
18:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 13:00 hodin.

Zápis dětí do 1. třídy základní školy
Vážení rodiče,
zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Malá Morávka pro školní rok 2016/2017 se koná ve
středu 20. ledna 2016 od 15:00 do 17:00 hodin.
• K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou do 31.8.2016 věku 6 let.
• U zápisu předložíte 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 zápisu nevyhovuje, neváhejte kontaktovat vedení školy:
Email: reditelka@zs-malamoravka.cz, telefon: 554 273 040 nebo 737 704 227.
Těšíme se na Vás!
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Nájemníci obecních bytů ušetří
Obec Malá Morávka uzavřela smlouvu o dodávkách plynu pro obecní
bytové domy, které jsou vytápěny centrální plynovou kotelnou. Na
základě provedené elektronické aukce byla jako dodavatel zemního
plynu vybrána společnost One Energy Česká republika a.s., která
nabídla obci nejvýhodnější cenu zemního plynu. Úspory na platbách
záloh proti dosavadnímu dodavateli byly vyčísleny na 24,71 %.
Domácnosti v obecních bytových domech, které jsou napojeny na
centrální kotelnu mohou proto počítat s úsporou nákladů na vytápění,
případně i ohřev teplé užitkové vody. Obec plánuje i do budoucna nakupovat formou
elektronické aukce komodity jako jsou zemní plyn nebo elektřina.

K lékaři je potřeba se objednat
Obec Malá Morávka zajišťuje každou středu odvoz místních občanů
k MUDr. Špicerové. Chtěli bychom však tímto upozornit, že nezajišťujeme
samotné objednání u paní doktorky. Toto si musí zajistit každý sám tak, aby
nedocházelo k tomu, že neodpovídá počet objednaných pacientů u paní
doktorky a počet skutečně přivezených občanů. Děkujeme za pochopení.

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2016 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Miroslava Kožíšková a Marie Krátká - 72 let, Marie Ptáčková - 73 let, Ing. Petr Hartmann 74 let, Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž - 78 let, Rudolf Glatter - 82 let, Emma Marková - 83
let.

„Půlkulatá výročí“
Zdeněk Žák, Emilia Truchlá a Miroslava Bulavová - 65 let, Jan Podlas - 85 let.

„Kulatá výročí“
Pavel Šumbera, Pavel Kielar, Věra Čechová, Karel Bršťák a Rudolf Siegel - 60
let, Urszula Widenková a Olga Petráková - 70 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
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naší občankou,
paní Růženou Kretovou, která zemřela 5. listopadu 2015 ve věku 69 let.
V obřadní síni olomouckého krematoria se konal smuteční obřad rozloučení s naší
občankou, paní Janou Gajdošovou, která zemřela 7. listopadu 2015 ve věku 76 let.
V kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce jsme se rozloučili s naší občankou,
paní Annou Feretovou, která zemřela 11. listopadu 2015 ve věku 86 let.
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V rodinném kruhu se konalo rozloučení s naším občanem, panem Josefem Janíkem, který
zemřel 18. listopadu 2015 ve věku 73 let.
V kapli sv. Michala v Bruntále jsme se rozloučili s naší občankou, paní Jarmilou Havlíkovou,
která zemřela 18. prosince 2015 ve věku 79 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
Dne 28. února je smutné výročí úmrtí paní Věry Žádníkové roz. Kolářové.
Za Vaši vzpomínku děkují manžel Jaroslav a syn Jaroslav s manželkou, dcerou a syny.
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.

V uplynulém roce 2015 se v naší obci narodily čtyři děti a devět občanů zemřelo.

SPORTOVNÍ AKTUALITY
Hokejistům začala sezona
Počátkem prosince 2015 odstartovala v našem regionu populární soutěž v ledním hokeji
zvaná „Rýmařovská hokejová liga“. Hráči oddílu TJ Malá Morávka ani v letošní sezoně
nezahálí. I přes nedostatek místních hráčů se podařilo na soupisku zaregistrovat patnáct
hráčů, kteří budou reprezentovat obec a usilovat o co nejlepší umístění v soutěži. S mužstvem
spolupracuje a uplatňuje své hráčské a trenérské zkušenosti Karol Baštrňák, organizační
záležitosti zajišťuje vedoucí družstva Tomáš Cejnek.
Do soutěže se přihlásilo těchto devět týmů: Predators Břidličná, Hazardeři Bruntál, Horní
Město, Malá Morávka a z Rýmařova družstva Vikingové, Kovošrot, Stars, Slovan „A“ a „B“.
Soutěž se hraje dvě kola systémem každý s každým, což pro každé družstvo představuje sehrát
celkem 16 zápasů. Po skončení této základní části soutěže budou, v případě příznivého počasí,
hrát první čtyři týmy play-off a týmy od pátého do devátého místa odehrají baráž. Ke dni
uzávěrky tohoto čísla MZ naše mužstvo (k 2.1.2016) sehrálo celkem 5 zápasů
s těmito výsledky: Břidličná 4:8, Slovan „A“ 4:3 (proti pozdější kontumaci v náš neprospěch
podán protest z důvodu nedostatků pořadatele soutěže v registraci hráčů), Stars 11:5,
Hazardeři Bruntál 4:6, Horní
Město 2:1 (soupeř předčasně
ukončil zápas).
Příznivci ledního hokeje mohou
naše hráče povzbudit ve
druhém kole soutěže na
utkáních, která se hrají na
zimním stadionu v Rýmařově
v těchto termínech:
12.1. - 18:15 hod. - Kovošrot
13.1. - 18:00 hod. - Břidličná
16.1. - 17:00 hod. - Slovan „A“
18.1. - 18:00 hod. - Stars
19.1. - 20:00 hod. - Hazardéři
24.1. - 17:00 hod. - H. Město
30.1. - 17:00 hod. - Vikingové
2.2. - 18:15 hod. - Slovan „B“
FOTO: Družstvo Malé Morávky před prvním utkáním
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Běh o vánočního kapra s jarmarkem
Kdo si chtěl užít atmosféru před blížícími se vánočními svátky, tak neváhal
a přišel v sobotu 19. prosince do obecního parku. Konal se zde tradiční 9.
ročník „Běhu o vánočního kapra“ spojený s malým jarmarkem. Po loňské
zkušenosti se tato novinka osvědčila a mohli si ji prožít v dobré pohodě
děti i dospělí. Na
jarmarku bylo možno se
u
některých
stánků
zahřát
vánočním
punčem i medovinou,
dát si k snědku pečené
cigáro nebo zakoupit si pro potěšení
výrobky lidových řemesel, jako např.
háčkované ozdoby, pletené čepice, čelenky
a ponožky, vkusné ozdobné svíčky a další
zboží. A k tomu všemu si dospělí přátelsky
popovídali a v závěru celé akce u
rozsvíceného vánočního stromu všichni při
kytaře zazpívali koledy.
Sportovní část odpoledního programu se soustředila na již populární Běh o vánočního kapra.
Na startu čtyř kategorií stanulo celkem 49 závodníků, kteří s velkou vervou zápolili o tuto
živou vánoční trofej. Nejrychlejší tři běžci na pomyslných stupních vítězů obdrželi diplom,
vítěz kapra, ostatní kapra perníkového nebo pečeného. Všichni, kteří absolvovali trať v parku,
získali za svůj výkon drobnou odměnu.
Podle příznivého ohlasu lze předpokládat,
že tato nová tradice běhu s jarmarkem
v předvánočním čase, bude mít nadále
místo v plánu akcí pořádaných v naší obci.
Pořadatelé si plně zaslouží uznání a
pochvalu. Děkujeme základní škole za
přípravu a organizaci zdařilého programu i
za ceny pro všechny účastníky závodu,
členům TC Praděd za technické zajištění
závodu. Srdečný dík za živé kapry pro
vítěze, které darovali manželé Ivana a Willi
Glatterovi z Malé Morávky.
Výsledky závodu: (v kategorii FAMILY se sčítaly běžecké časy dítěte a rodiče)
Mateřská škola 1.a 2. tř. zákl.škola 3.-5.tř. zákl.škola
FAMILY
1. Matěj Neoral
1. Martin Macek
1. Radek Ligač
1. Patrik a Rosťa Zapletalovi
2. Eliška Zmydlená 2. Radek Šíbl
2. Milan Pospíšil 2. Milánek a Milan Pospíšilovi
3. Tomáš Holub
3. Jan Zmydlený
3. Mirek Drábek 3. Adrian a Tomáš Cejnkovi

Lyžařské areály se spojily
Lyžařské areály v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem prošly v posledním období
značnou modernizací, zejména výstavbou sedačkových lanovek, nových sjezdovek a jejich
rozšířením, úpravou dojezdové části sjezdovky Myšák, zvýšením počtu parkovacích míst,
nového zázemí v podobě skibarů, restaurací a dalších služeb i atrakcí. Jednou z posledních
novinek v letošní zimní sezoně je spojení tří sjezdových karlovských ski areálů Myšák,
Kazmarka a Karlovský expres pod jeden celek s názvem Ski Aréna Karlov. Vznikl tak
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provedenými úpravami velký areál propojených tratí o délce
jedenáct kilometrů. Pokud si lyžař bude chtít vyzkoušet všechny
sjezdovky, nemusí si při přejezdu ani sundat lyže. Pro všechny
sjezdovky bude platit společný skipas, přepravu navíc zajistí
kyvadlová doprava. Na upraveném svahu je možné si vyzkoušet
jízdu i na gumových člunech nebo na skútru. Celodenní lyžování doplňuje také večerní.
Všechna parkoviště pro návštěvníky areálu jsou zdarma. Od letošní sezony Ski Arénu Karlov
je možno sledovat na programu České televize v pořadu Panorama. Celodenní lyžování pro
dospělého činí 500 Kč, 350 Kč
pro děti do 15 let, děti do 5 let
mají lyžování zdarma. Ceník je
přizpůsoben rodinám s dětmi.
Bližší
informace:
www.skikarlov.cz
V době psaní tohoto příspěvku
bylo
technické
zasněžování
přerušeno, čekalo se na ochlazení
a na nadílku přírodního sněhu.
Koncem roku se klimatické
podmínky zlepšily a opět se
začalo s umělým zasněžováním.
V současné době se v areálech
lyžuje.

Místní akce
Martin přijel na koni, sníh však nepřivezl
Tradice Svatomartinské slavnosti v Malé
Morávce na svátek Martina 11. listopadu
opět ožila v tento den na stráni za kostelem.
Příjemné teplé počasí pro tuto akci bylo
jako stvořené, aby se povedla. Mládež, děti,
jejich rodiče a někteří občané přišli si
připomenout známý příběh o římském
vojákovi, který ze soucitu a milosrdenství za
mrazivého dne obdaroval polovinou svého
pláště chudého žebráka, aby mu zachránil
život před chladem. A právě ve spojitosti
s touto legendou se konala tato každoroční
slavnost, se kterou se pojí mnohé pranostiky
a zvyklosti, například Martin na bílém koni, konzumace svatomartinského vína, husy a
martinského pečiva.
Účastníky slavnosti již před čtvrtou hodinou odpoledne na stráni netrpělivě očekávali dva
jezdci na koních, z nichž jeden v kostýmu představoval legendárního Martina. Ten také na
úvod všechny včetně starosty pozdravil a oslovil tímto obřadným prohlášením: „Jako
zástupce svatého Martina, patrona vojáků, jezdců, zbrojířů, vinařů a také chudáků, žebráků,
ale i domácích zvířat a hus, slavnostně oznamuji všem přítomným, že nastává čas, kdy završen
jest rok zemědělský sklizní úrody hojné a lidu prospěšné. Současně jest také očekávati, že
dnové se krátiti a noci dlúžiti rychleji budou, jakož i to, že nastane velké padání pokrývky
sněhové, kteréžto jest neklamným znakem nástupu časů to zimních. Účelem vyšším tohoto
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mého provolání jest občanům našim ctihodným tento odkaz svatého Martina připomenout, že
máme svými činy chudé a potřebné podporovati a k sobě se vzájemně přátelsky a vstřícně
chovati. Jsouce vedeni těmito pohnutkami veskrze šlechetnými budeme též lépe připraveni na
zakrátko nastavší čas adventní, kdy zprávu o narození našeho Pána s radostí budeme
přijímati a z ní se těšiti. Ku završení tohoto provolání žádám zde přítomného kněze našeho,
by požehnal tomuto vínu, co symbolickému posvěcení úrody nové, napřesrok z naší půdy
vzešlé“. Tak se také stalo a láhev svatomartinského vína v rukou starosty obce požehnal
místní duchovní P. Mgr. Žukowski. Po tomto
aktu známá pranostika „Na svatého Martina
kouřívá se z komína“ byla hlavním motivem
kulturního vystoupení dětí naší mateřské a
základní školy. Následně se děti proběhly na
připravené umělé překážkové dráze a také
potěšily u dvou koní s jezdci. Potom již po
setmění se rozsvítily lampiony dětí, aby
početný průvod prošel kaštanovou alejí a
centrem vesnice do parku, kde celá akce
skončila podáváním svařeného vína, teplým
čajem
a
obdarováním
účastníků
symbolickou martinskou podkovičkou od
nápaditě vystrojené „husy“.
I když Martin sníh nepřivezl, bez zasněžené krajiny měla slavnost důstojný průběh. Základní
škole, která ve spolupráci s mateřskou školou, obecním úřadem a Dostihovou stájí Srubovka
akci uspořádala, všem děkujeme Poděkování si zaslouží také kuchařky školních jídelen, které
pro účastníky připravily martinské rohlíčky a rovněž všechny účinkující děti.

Mikuláš vždy děti potěší a obdaruje
Dva dny před svátkem
svatého Mikuláše, který
proslul mnoha dobrými
skutky
a
štědrostí
potřebným, si děti z Malé
Morávky daly dostaveníčko
na mikulášské nadílce, která proběhla 4.
prosince ve víceúčelové tělocvičně. Na
zahájení programu si děti a jejich rodiče na
nádvoří základní školy vyzkoušeli netradiční
posílání přání v rámci republikového
projektu „Český Ježíšek“. Každý obdržel
balonek s lístečkem, na který napsal přání. Převážně se na něj psalo „mnoho štěstí - hodně
zdraví - ať je mír“ a jiná. Potom na povel se hromadně vypustilo a vznášelo na obloze celkem
107 balonků s přáním k Ježíškovi - tolik
bylo zájemců o tuto neobvyklou akci,
kterou připravila základní škola.
Následně se všichni přesunuli do
tělocvičny
vyzdobené
vánočními
motivy. Zde úlohu zábavy a veselého
skotačení převzaly tři „čertice“, které
s dětmi prováděly různé soutěže, hry a
tančení. Děti si jich náležitě užívaly,
projevily při nich šikovnost a nebály se
ani prolézt strachovým pytlem. Za své
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výkony a snahu byly také odměněny drobnou sladkostí. Po této
zábavné části se pomalu blížila chvíle příchodu Mikuláše, na
kterého se vždy všichni těší. Ten okamžik záhy nastal a hlavní
aktéři nadílky v čele s Mikulášem, andělem a čertem přišli mezi
nadšené děti obtěžkáni třemi koši dárků. Po úvodních slovech se
Mikuláš dětí zeptal, zda byly hodné, poslouchaly rodiče, čistily si
zoubky apod. Potom již děti postupně předstupovaly před
Mikuláše, zazpívaly nebo přednesly básničku, neboť věděly, že
obdrží dárek. A Mikuláš jejich vystoupení ocenil balíčkem
dobrot, kterých rozdal celkem pětapadesát. Závěr mikulášské
akce patřil diskotéce, při které se děti vydováděly a dospělí
pobavili.
Za povedenou zábavnou mikulášskou nadílku, její organizaci a
provedení děkujeme pracovnicím mateřské školy a členkám i
členovi kulturního výboru obce. Poděkování zaslouží i
Myslivecké sdružení Malá Morávka za zajištění občerstvení pro
účastníky akce a za získaný výtěžek z prodeje ve výši 1 500
korun, které věnovalo na různé aktivity dětí naší mateřské školy.
O bohatou nadílku finančními dary se zasloužili: pan Petr Haničák - Karlov pod Pradědem,
pan Stanislav Kostka a paní Zuzana Peňázová - Horní Václavov, manželé Babišovi - Hlučín a
z Malé Morávky manželé Mendrokovi ml., manželé Rotterovi, TC Praděd a pan Ladislav
Romof - penzion Lukáš, kterým srdečně děkujeme za jejich štědrost. Ti všichni jmenovaní i
bez uvedení totožnosti měli svůj velký podíl na úspěchu této akce a spokojenosti našich dětí.
Proto ještě jednou srdečný dík, vám všem!

Adventní neděle patřily koncertům
Adventní čas před příchodem vánočních
svátků si v naší obci již tradičně nelze
představit bez konání koncertů. Tak tomu
bylo nedávno, kdy místní kostel Nejsvětější
Trojice byl opět po roce dějištěm série tří
adventních koncertů, které uspořádala obec
ve spolupráci s Římskokatolickou farností
v Malé Morávce.
K adventu neodmyslitelně patří duchovní
hudba a zpěv. Na prvním koncertu v neděli 6.
prosince byl tento žánr zastoupen skladbami
J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Dvořáka a
dalších autorů. Za doprovodu varhan
zpívané písně interpretovaly na velmi dobré
umělecké úrovni členky Konzervatoře
Evangelické akademie Olomouc. Koncert byl
zajímavý i tím, že účinkující na kůru mohli
posluchači sledovat prostřednictvím videopřenosu.
O týden později koncert Smíšeného
pěveckého sboru při Základní umělecké škole
Bruntál se neuskutečnil. Náhradní program
byl zastoupen varhanními improvizacemi a
recitálem duchovních písní a spirituálů
v podání studentek konzervatoře. A slyšet
píseň Tichá noc je vždy spontánním
prožitkem.
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Všichni, kteří chtěli prožít atmosféru poslední
adventní neděle 20. prosince, mohli se těšit
na závěrečný koncert Pěveckého sboru města
Vrbna pod Pradědem. Za velmi početné
účasti posluchači ocenili kvalitní provedení
adventních písní i skladeb od baroka přes
renesanci až po současné včetně spirituálů.
Jednotlivé písně a jejich autory uváděl
s odbornou erudicí sbormistr Mgr. Leoš
Sekanina. Provedení všech skladeb s různou
melodií a rytmem návštěvníky zaujalo a svou
spokojenost vyjádřili na závěr koncertu
dlouhým aplausem. Podávání svařeného vína
na závěr všech koncertů k zahřátí bylo pro účastníky od pořadatelů milou pozorností, ale i
příležitostí ke krátkému setkání spoluobčanů a přátel. Pořadatelům děkujeme, zejména panu
faráři Mgr. Marku Žukowskému.
Adventní čas již odvál, ale vzpomínky a prožitky na nedávných koncertech u mnohých
účastníků ještě nějakou dobu doznívaly. Možná je to i tím, že právě v předvánočním čase
hudba a zpěv léčí naše duše a činí nám radost.

Živý betlém má u nás tradici
Kouzelný čas Vánoc, jejich očekávání, příprava a prožívání je za námi. Na závěr vánočních
svátků se v naší obci koná tradiční akce „Živý betlém“. Pěkná podívaná se odehrála v neděli
27. prosince u historické stavby Schindlerovy stodoly. Přihlížející návštěvníci, kterých
dorazilo velmi mnoho, tu se zájmem sledovali známý biblický příběh narození Ježíše Krista,
jehož příchod oznámila hvězda mudrcům z Východu. Scénku se svými vedoucími nastudovaly
a v kostýmech zahrály místní děti. Všichni zaslouží poděkování za jejich úspěšné vystoupení.

POZVÁNKA
Radosti a veselí si mohou děti i dospělí užít ve čtvrtek 28. ledna
2016. Masopustní průvod od 15:00 hodin půjde od obecního
úřadu k základní škole, kde následně v tělocvičně se koná
maškarní karneval dětí.

Všechny milovníky tance a dobré zábavy srdečně zveme na již tradiční Ples
obce, který se koná v pátek 19. února 2016 od 19:00 hodin ve víceúčelové
tělocvičně.

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 15

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 16

Zpravodaj vychází 07.01.2016. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 25.02.2016.

