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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 26. září 2016 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:
•
•
•

•

•
•

•

Rozpočtový výhled obce na léta 2017- 2019. Příjmy jsou pro jednotlivé roky stanoveny
částkou 22 milionů korun. Tento stanovený limit příjmů bude závislý na příjmech obce a
získaných dotačních prostředků.
Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 254 a parc.č. 225/1 v k.ú. Malá
Morávka. Jedná se o stavbu vysokého napětí 102 a nízkého napětí ve SKI areálu
Kopřivná. Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu „Malá Morávka, p.č. 171/3 Danihel, přel. kVN“ Jedná se o
přeložku vysokého napětí na pozemek parc.č. 1417 v k.ú. Malá Morávka.
Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Věcné břemeno je zřízeno za úplatu 2 000,-- Kč
bez DPH.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu rodinného domu - Malá Morávka, Danihelková. Jedná se o stavbu
přípojky nízkého napětí na pozemku parc.č. 1422 v k.ú. Malá Morávka (lokalita
Kopřivná). Stavebník: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. Věcné břemeno je zřízeno za úplatu
2 000,-- Kč bez DPH.
Přijetí účelové investiční dotace ve výši 50 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje
určenou na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce.
Bezúplatný převod části kanalizační přípojky splaškové kanalizace do majetku obce.
Jedná se o část kanalizační přípojky ve vlastnictví Ing. Vítězslava Stavaře v úseku od
obecní (páteřní) kanalizace, šachty umístěné na pozemku par.č. 1336/1 v k.ú. Malá
Morávka, po šachtu označenou Š2, která je umístěna na pozemku parc.č. 1336/4 v k.ú.
Malá Morávka. Část převáděné kanalizační přípojky tvoří cca 80 metrů plastového
potrubí o průměru 200 milimetrů včetně dvou kanalizačních šachet označených
v projektové dokumentaci jako
šachty Š1 a Š2. Celková cena
převáděné kanalizační přípojky
je vypočtena z rozpočtu stavby
kompletní přípojky a byla
vyčíslena jako jedna třetina
podílu na celkových nákladech
přípojky částkou 85 000,-- Kč
včetně DPH.
Převodce: Ing. Vítězslav Stavař,
Malá Morávka 227. Nabyvatel: Obec Malá Morávka.
Rekonstrukci trafostanice v majetku obce ve SKI areálu Myšák v Karlově pod Pradědem.
Rekonstrukce spočívá v navýšení výkonu transformátoru na 630 kVA. Celková cena
rekonstrukce trafostanice činí 350 000,-- Kč + DPH. Starosta obce byl pověřen
k provedení rekonstrukce a provedení rozpočtového opatření pro úhradu nákladů stavby.
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Výsledky voleb v obci do krajského zastupitelstva
Pětadvacet politických stran, koalic a hnutí se v nedávných
volbách 7. a 8. října 2016 ucházelo o hlasy voličů do
pětašedesátičlenného zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Kdo z nich bude vládnout a rozhodovat o mnohých záležitostech
života v kraji se rozhodovali také svými hlasy naši občané voliči ve volebních okrscích Malá Morávka a Karlov pod
Pradědem. K volbám v naší obci přišlo 35,72 % voličů. V Malé
Morávce první k volební schránce přistoupil pan Otakar Surynek
a po něm převážně voliči starší generace.
Nejvíce hlasů v obci obdržely: ANO 2011 21,60 %, ČSSD - 16,58 %, STAN + Ostravak
- 13,06 %, ODS - 8,54 %, KSČM - 8,54 %,
TOP 09 - 8,04 %, SPD + SPO - 6,53 %,
KDU-ČSL - 5,52 %. Ostatní kandidující
strany, koalice a hnutí nezískaly 5 % hlasů.
Volby v Moravskoslezském kraji vyhrálo
ANO 2011 - 25,70 % hlasů, druhá ČSSD 16,66 %, třetí KSČM - 11,38 %, dále KDUČSL - 10,17 %, SPD + SPO - 7,02 % a ODS
- 6,93 %. Ostatní nezískaly 5 % hlasů
potřebných
pro zastoupení
v krajském
zastupitelstvu.

Výsledky krajských voleb v obci
Základní statistika
Počet zapsaných voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Hlasy pro pol. strany, koalice a hnutí
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU-ČSL
ANO 2011
TOP 09
Komunistická strana Československa
Národní demokracie
Úsvit s Blokem pro islamizaci
Starostové a Nezávislí
Koalice SPR-RSČ M. Sládka
DSSS - Imigranty a islám nechceme
Koalice Svoboda a přímá demokracie
Česká pirátská strana
Moravané
Svobodní a Soukromníci
PRO REGION

M. Morávka
516
170
161
M. Morávka
28
10
16
8
31
11
3
3
3
25
2
1
13
4
3
0
0

Karlov
79
39
38

Obec
595
209
199

%
100
35,72
33,44

Karlov
5
7
1
3
12
5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2

Obec
33
17
17
11
43
16
3
3
3
26
2
1
13
4
3
2
2

%
16,58
8,54
8,54
5,52
21,60
8,04
1,50
1,50
1,50
13,06
2,00
0,50
6,53
2,01
1,50
2,00
2,00
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Volby do Senátu ve dnech 7. a 8. října 2016 - 1. kolo, účast našich voličů 33,95 %.
V senátních volbách jsme po šesti letech ve
volebním obvodu 64 - Bruntál volili svého
zástupce do tohoto orgánu. Naši voliči si
mohli vybrat z jedenácti kandidátů, kteří
usilovali o post senátora. V Malé Morávce
se těchto voleb v prvním kole zúčastnilo
33,95 % voličů. Třetinu hlasů od našich
voličů obdržel náš blízký soused poslanec
Ladislav Velebný. V rámci obvodu Bruntál
se umístil na čtvrtém místě a nepostoupil do
druhého kola těchto voleb. Nejvíce hlasů
získali v obvodu MUDr. Ladislav Václavec 24,88 % a Mgr. Ladislav Sekanina - 18,59 %, kteří se o týden
později utkali ve druhém kole. Účast voličů v obvodu Bruntál byla
27,45 % - druhá nejnižší v rámci České republiky.
Výsledky senátních voleb v obci - 1. kolo
Základní statistika
Počet zapsaných voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů

M. Morávka
510
163
159

Hlasy pro jednotlivé kandidáty
Ladislav Václavec - ANO 2011
Rudolf Skandera - Úsvit - Nár. koalice
Salome Sýkorová - SNK Evr. demokraté
Bronislav Sedláček - Starostové a Nezávislí
Jiří Žák - ODS
Ladislav Velebný - ČSSD
Radoslav Štědroň - Přímá dem. - Strana práce
Miroslav Sládek - Rep. str. Českosl. M. Sládka
Vítězslav Maláč - KDU-ČSL
Jaroslav Chalupa - Děl. str. soc. spravedlnosti
Ladislav Sekanina - KSČM

Karlov
79
37
36

M. Morávka
16
2
7
33
23
50
0
7
7
1
13

Obec
589
200
195

Karlov
10
1
3
1
8
11
0
0
2
0
0

%
100
33,95
33,10

Obec
26
3
10
34
31
61
0
7
9
1
13

%
13,33
1,54
5,12
17,43
15,89
31,28
0
3,60
4,61
0,51
6,66

Volby do Senátu ve dnech 14. a 15. října 2016 - 2. kolo, účast našich občanů pouze 13,35 %.
Výsledky senátních voleb v obci - 2. kolo
Základní statistika
Počet zapsaných voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Hlasy pro jednotlivé kandidáty
Ladislav Václavec - ANO 2011
Ladislav Sekanina - KSČM

M. Morávka
28
23

Senátorem zvolen MUDr. Ladislav Václavec.

M. Morávka
511
51
51
Karlov
25
2

Karlov
73
27
27

Obec
53
25

%
67,95
32,05

Obec
584
78
78

%
100
13,35
13,35

obv. Bruntál
%
6 575
53,40
5 737
46,59

MORÁVECKÝ

STRANA 5

ZPRAVODAJ

INFORMACE
STARDANCE, aneb když se v Morávce tančí
Není to tak dlouho, kdy jsme Vás, čtenáře, informovali a zvali na seriál připravovaných
tanečních večerů v Malé Morávce. Čas opravdu nezadržitelně běží směrem kupředu a my
dnes můžeme s hrdostí oznámit, že jsme dotančili do zdárného konce.
Naše díky patří především všem tanečníkům, kteří se odhodlali, zahodili svůj ostych a
absolvovali s námi tuto akci. Mezi tanečními páry jsme mohli přivítat nejen spoluobčany Malé
Morávky a Karlova pod Pradědem, ale také pár z Václavova u Bruntálu, z Rudné pod
Pradědem, či manžele z Ryžoviště, a toho si velice ceníme. Celkem se nás scházelo 10 párů
téměř všech věkových kategorií. Troufáme si říci, že jsme se naučili základní kroky a sestavy 8
tanců (waltz, tango, anglický valčík, polka, samba, jive, cha cha, country). Ovšem, nic není
zadarmo a i nás to stálo pár pošlapaných nohou, namožených lýtek a objevili jsme svaly,
které jsme ani netušili, že máme. Ale stálo to za to! Atmosféra byla přesně taková, jakou jsme
si přáli - uvolněná, přátelská a zároveň měla nádech určité noblesy a lesku.
A co naši taneční průvodci paní Kamila Limberková a pan
Lukáš Hojdan? Věříme, že i oni
si to s námi užili. Jejich
trpělivost a ochota byla
nevyčerpatelná a plody úspěchu
jsou patrné. I oni se snažili a
my se budeme snažit na oplátku
jejich práci a úsilí uplatnit při
nejbližší možné příležitosti.
Již teď padla myšlenka
pokračovacích večerů dříve než
na podzim 2017, ale nápad je
prozatím v kolébce. Bude-li
elán, zájem a chuť, pustíme se
do toho a vy budete včas
informováni.
Naše poslední díky patří obci Malá Morávka, která nám umožnila využít prostory a vybavení
nové tělocvičny.
Nejen našim absolventům tanečních večerů držíme pěsti, ať se jim taneční kroky vryjí hluboko
do paměti, ať stále přetrvává jejich chuť učit se novým věcem a zvláště takovým, jaké mají
smysl a jaké nás posouvají dál a výš.
Na závěr máme pro Vás ještě dvě informace:
1) Pokud se vše povede, ženy se budou moci nejspíše začátkem roku 2017 těšit na taneční
večery, věnované pouze jim. Lekce povede Kamila Limberková.
2)

Jelikož zimní večery jsou dlouhé, rozhodl se místní myslivecký spolek obnovit tradici
mysliveckého bálu. Zda se mu povede zrealizovat tuto krásnou kulturní akci již v lednu
2017, zůstává prozatím skryto pod pokličkou.
Za organizátory akce
Ivana a Jaroslav Lukešovi, Karlov pod Pradědem
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Mohlo by vás zajímat
* Petrovy kameny jsou nejznámější a nejnápadnější skálou ve vrcholových partiích Hrubého
Jeseníku. Jejich tvar vznikl dlouholetými procesy zvětrávání a nánosu okolních měkčích
hornin. Z geologického hlediska jsou považovány za skalní mrazový srub. Svou nadmořskou
výškou 1 438 metrů patří k nejvyšším jesenickým vrcholům. Během vývoje přírody v poledové
době představovaly izolovaný ostrov. Proto zde našly vhodné stanoviště vzácné druhy rostlin,
které se mohly dále vyvíjet. Z hlediska ochrany přírody představují, vedle Velké kotliny, jednu
z nejvýznačnějších lokalit Hrubého
Jeseníku. Rostou zde dva endemity,
drobný zvonek jesenický a nízká skalní
tráva lipnice jesenická. Kromě toho se
na skále a v jejím blízkém okolí
vyskytují další vzácné a chráněné
druhy rostlin. A to byl hlavní
argument pro odklonění turistické
cesty a pro celoroční zákaz vstupu na
skálu a do jejího okolí. Petrovy
kameny jsou součástí národní
přírodní rezervace Praděd.
* Hora Praděd s nadmořskou výškou 1 491 metrů (dříve uváděn údaj 1 492 m n.m.) je
oblíbeným cílem turistů již od druhé poloviny 19. století. Stavba rozhledny na jejím vrcholu
byla zahájena v roce 1904 a dokončena v roce 1912. Svým
vzhledem připomínala dominantu starého gotického hradu. Tato
kamenná věž byla vysoká 32,5 metru a 14,5 metru široká. Po
válce rozhledna chátrala, v roce 1957 pro nevyhovující technický
stav byla uzavřena a těsně před rekonstrukcí se 2. května 1959
zřítila. Roku 1968 na vrcholu byla zahájena stavba televizního
vysílače s plánovaným dokončením v roce v roce 1977. Vlivem
nepříznivého počasí došlo k posunu termínu. Restaurace a
ubytovací zařízení začaly sloužit svému účelu o šest let později.
Věž dosahuje výšky 162 m. Z vyhlídkové terasy umístěné ve výšce
1563 m n.m. je úchvatný pohled na celé panoráma Jeseníků.
Zajímavostí je, že vrchol věže dosahuje nejvyšší nadmořskou
výšku 1 653 m v České republice, (Nejvyšší hora ČR Sněžka 1 602 m n.m.). Rovněž vrchol Pradědu je součástí národní
přírodní rezervace Praděd.

ŘKF Malá Morávka informuje
Vážení občané Malé Morávky a Karlova!
Během adventní doby, do které letos vstoupíme už v neděli 27. listopadu,
budou mimořádně dvě rorátní mše svaté - v pátek 9. a 16. prosince
v 6:45. Pro morávecké žáky, kteří se zúčastní, bude následovat snídaně
ve škole.
Také letos se můžete těšit na tři adventní koncerty v kostele:
V neděli 4. prosince v 18:00 vystoupí Smíšený pěvecký sbor z Bruntálu spolu
s žáky a učiteli Základní umělecké školy v Bruntále.
V neděli 11. prosince v 17:00 zazpívá Schola sv. Anny z Havířova.
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A v neděli 18. prosince v 17:00 se můžete těšit na VientoMarero Duo - komorní duo kytara a
flétna v podání Michaely a Jiřího Mecových.
Živý betlém letos z organizačních důvodů proběhne už týden před Vánocemi, v sobotu 17.
prosince ve 14:00, na začátku jarmarku.
Pro Betlémské světlo bude možné přijít do kostela na Štědrý den v sobotu 24. prosince od
14:00 do 14:30. A také před či po vánočních bohoslužbách, jejichž časy budou upřesněny
začátkem prosince.
Od 2. do 14. ledna bude probíhat již tradiční charitní Tříkrálová sbírka.
V pátek 20. ledna 2017 se v sále OÚ Dolní Moravice uskuteční 6. ročník farního plesu.
Vstupenky bude možné zakoupit od prosince po bohoslužbách, na faře a také v obchodě se
smíšeným zbožím u paní Kalábové. Cena včetně večeře bude stejně jako v loňském roce 200,-Kč.
Přeji Vám krásný podzimní čas a pokojnou přípravu na nádherné vánoční svátky. Jako bude
na adventním věnci přibývat světla, tak kéž ho přibývá i v našich srdcích.
Karel Rechtenberg, farář

Společenská rubrika
Blahopřání k významnému jubileu
Je mou ctí, vážený pane Martine Havlíku, abych Vám jménem svým a naší
veřejnosti srdečně blahopřál k Vašemu nadcházejícímu významnému
životnímu jubileu devadesáti let věku. Děkuji Vám za dřívější obětavou
činnost v obci, zejména v oddíle kopané a ve sboru dobrovolných hasičů. Přeji
Vám hodně zdraví a všechno dobré do dalších let života.
Ondřej Holub
starosta obce

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2016 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Eva Čelanská - 72 let, Drahomíra Křížová - 73 let, Jarmila Horská - 76 let, Jaroslav Kaláb 79 let, Helena Fialová a Adolf Oravský - 83 let, Alžběta Lehká - 84 let, Ludmila Michálková 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Helena Karlíková, Jarmila Cenková, Emilie Krejčí a Jiří Keller - 65 let.

„Kulatá výročí“
Petr Ostřižek a Jiří Král - 60 let, Věra Lašáková, Oldřich Onderka a
Josef Bršťák - 70 let, Martin Havlík - 90 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.
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Rozloučili jsme se
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Zdeňkem Navrátilem, který zemřel 16. září 2016 ve věku
nedožitých 81 let.
Čest jeho památce.

Blahopřání
Dne 22. září oslavila další své jubilejní narozeniny paní Gabriela Kolesarová z Malé
Morávky. Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let s láskou přejí děti a vnoučata.
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.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Dostihoví koně z Malé Morávky na Velké pardubické úspěšní
O druhé říjnové neděli měla morávecká
a
statisíce
příznivců
veřejnost
dostihového sportu příležitost sledovat
televizní
přenos
z nejtěžšího
překážkového dostihu na starém
kontinentu. Na startu 126. ročníku
Velké pardubické steeplechase bylo
patnáct koní, kteří se v předchozích
kvalifikačních
dostizích
řádně
kvalifikovali do tohoto závodu. Mezi
nimi ve velké konkurenci byli i dva
koně trenéra Antonína Nováka
z Dostihové stáje Malá Morávka a stáje
Luka-trdelnik.com. Na trať dlouhou 6 900 metrů s jedenatřiceti překážkami se vydali
desetiletý polokrevník Ter Mill (DS Malá Morávka) a jeho devítiletý polobratr Templář
(Luka-trdelnik.com). Tyto koně zvládli překonat nejtěžší překážky, jako jsou Taxisův příkop,
Irská lavice, Zahrádky i další a doběhnout do cíle. Téměř většinu kurzu dostihu odvodil
bělouš Ter Mill a rovněž i Templář se držel v přední skupině koní. Až v závěrečném finiši tyto
koně nestačili na tempo favoritů. Do cíle doběhl Ter Mill s jezdcem Janem Odložilem šestý a
Templář sedmý, kterého
sedlal žokej Marcel Novák. I
tato umístění koní jsou velmi
cenná, vždyť mnozí favorité
dostih nedokončili. K úspěchu
v letošní Velké pardubické
bratrům Františku a Antonínu
Novákovým i pracovníkům
stáje blahopřejeme. V další
činnosti přejeme k Vaší i naší
radosti další úspěchy.
Ter Mill a Templář v čele dostihu na překážce č. 16 - Kamenná zeď
Pozn.: 1. fotografie - Ter Mill překonává velký Taxisův příkop. Zdroj fotografií: http://www.galopp-reporter.cz/
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Fotbalistům skončila úspěšná sezona
O posledním říjnovém víkendu fotbalová
družstva mužů, starších žáků a mladší přípravky
ukončila podzimní část soutěžního ročníku
2016/2017. Týmu mužů hrajícímu III. třídu,
skupina B se sezona vcelku vydařila. Družstvo
tvoří převážně mladí hráči, kteří z předcházející
sezony postupně získali zkušenosti, bojovností a
účelnou kombinační hrou si zlepšili postavení
v tabulce této soutěžní skupiny. Z počtu deseti
odehraných mistrovských zápasů je následující
bilance: 6 vítězství a 4 prohraných zápasů,
z toho jeden zbytečně kontumačně 0:3 pro
nedovolený start neregistrovaného hráče
v zápase s Horním Městem,
který původně vyhráli 2:1.
Snad poučení pro příště, že
takové „podfuky“ se nedělají.
Po podzimní části tým obsadil
3. příčku v tabulce, což lze
považovat za velký úspěch.
Mladší přípravka - fotbalisté
do 10 let měli ztíženou situaci
ve své soutěži. Jako nováčci
okresního přeboru měli ve své
soutěži zkušenější a vyzrálejší
soupeře, převážně z městských
oddílů kopané. Jejich nadšení
pro hru a snaha ještě nestačila, aby dosáhli příznivějších výsledků. Budeme jim držet
„palečky“, aby se jim v další části soutěže lépe dařilo. V podzimní části celek, který hraje
v sestavě 4 + 1, odehrál celkem 11 zápasů, z toho 2 vítězné a jeden nerozhodně.
Velkou radost nadšencům oddílu kopané FC
Kovárna dělají starší žáci, kteří hrají okresní
přebor. Jako nováčci v této soutěžní skupině
překvapili svým nasazením a nadšením
v každém
utkání.
Z počtu
dvanácti
odehraných zápasů se tento mladý celek
radoval z 6 vyhraných zápasů, dvě utkání
skončila nerozhodně a pouze 4 zápasy
skončily ve prospěch soupeřů. Pěkné 5. místo
v tabulce je povzbuzující pro jarní sezonu.
Zajišťovat činnost oddílu kopané a jeho tři
družstva v příslušných soutěžních skupinách
není jednoduché. Vezmeme-li v úvahu
záležitosti organizační, finanční, dopravu,
výstroj hráčů, přípravu hřiště na utkání a
další náležitosti, to vyžaduje časovou
náročnost a obětavost mnoha lidí. Proto děkujeme trenérům V. Pavelkovi, M. Pospíšilovi, J.
Krejčímu, správci hřiště i dalším činovníkům oddílu za jejich nezištnou činnost a rovněž
oceňujeme výchovu a práci s nejmladší naší fotbalovou generací.
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Hokejisté na startu nové sezony
Hokejový tým TJ Malá Morávka bude v nastávající sezoně opět naším
zástupcem v populární soutěži „Rýmařovská hokejová liga“. Po zprovoznění
umělé ledové plochy zimního stadionu v Rýmařově bude soutěž zahájena
v listopadu. V letošním ročníku budou startovat SK Slovan Rýmařov A, TJ
Malá Morávka, HC Horní Město, HC Predators Břidličná, HC Kovošrot
Rýmařov, SK Slovan Rýmařov B, HC Vikingové Rýmařov a HC Stars
Rýmařov. Rozlosování zápasů a počáteční výsledky našeho týmu zveřejníme
v příštím čísle zpravodaje.

Kronika pomalu zašlých časů
Vzpomínka na místní hudební
skupinu. Rok cca 1963-1964.
Harmonika - Johann Schwarz
Saxofon - p. Weissgerber
Varhany - Zdeněk Vrbík
Bicí - Zdeněk Václavek
Čas je neúprosný, každý den jsme
starší. I čtvrť století je úctyhodná
doba, která od dětských let zásadně
změnila život každého z nás. To si
jistě uvědomuje většina absolventů
mateřské a základní školy v Malé
Morávce, kteří jsou již dnes maminkami a tatínky. Snad si všichni zavzpomínají na dobu
bezstarostného dětství a školní léta před pětadvaceti lety, která uplynula jako voda v naší řece
Moravici a jsou nenávratně pryč. A jejich potomci mají příležitost poznat své rodiče při
pohledu na fotografie z archivů našich škol - rok 1991.
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MÍSTNÍ AKCE
Kolona veteránů měla zastávku v Malé Morávce
Jednou ze zastávek jízdy automobilových
veteránů se v naší obci stal areál Kopřivná.
Příznivci těchto vozidel tu mohli o druhém
zářijovém víkendu obdivovat unikátní auta,
která se pohybovala po silnicích v minulém
století. Zájem o tuto letošní akci TROFEO
NIKÉ JESENÍKY byl značný a měla velmi
příznivý ohlas u divácké veřejnosti, o čemž
svědčila velmi početná návštěva účastníků.
Představily se zde se svými majiteli tři

desítky vozidel včetně legendárního kamionu
TATRA 87, který pilotoval Karel Loprais,
šestinásobný vítěz rychlostní pouštní soutěže
Rallye Paříž - Dakar. Akci velmi dobře
uspořádala společnost FEMININE Bruntál,
s.r.o. Tento projekt jízdy historických
vozidel, který podpořila i naše obec, také
přispěl k propagaci naší obce a cestovního
ruchu, který je významný pro rozvoj
jesenického regionu i současné Malé
Morávky.
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Dračí hrátky na ohradě
Pásmem dračích písniček, básniček a hádanek zahájily děti základní a
mateřské školy v Malé Morávce tradiční drakiádu na ohradě za kostelem.
Předposlední zářijovou středu se tu na obloze setkalo a představilo přes
dvacet pestrobarevných krasavců různých velikostí, barev, typů a tvarů.
Zvláště jsme si vážili těch dráčků, kteří vznikali v domácím prostředí, třeba
na kuchyňském stole za pomoci celé rodiny, i když s létáním měli někteří
problémy. Paní učitelky převzaly opět odpovědnou a těžkou úlohu, jak
vyhodnotit ty nejlepší a nejzajímavější letce v podobě ptáčků, letadýlek,
motýlků a jiných nestvůrek. Nakonec se shodly, aby v kategorii drak
„Frak“ domácí výroby zaujala první místo Alenka Urdová se svým
krásným domácím fešákem. Na druhém místě se umístil
Matýsek Neoral, který prakticky zapojil do výroby dráčka
celou svou rodinu. Třetí příčku
obsadila Natálka Holubová, jejíž
domácí dráček byl sice ještě takové
miminko, ale za to roztomilé a
ozdobila si jej sama se svou starší
sestrou. Ve druhé kategorii drak
„Kabrňák“ hodnotily paní učitelky
výšku jeho letu a vytrvalost v létání.
Zde zaujal první místo Martínek
se
svým
černým
Konečný
bombarďákem, druhé byly hlavně za
samostatnost sestry Julinka a Terezka
Hulejovy a třetí místo obsadil
s modrým letounem Adámek Danihelka. Za účast a snahu obdržely všechny děti ozdobného
dráčka a nějakou tu sladkost.
Poděkování patří všem organizátorům této akce - pracovníkům a učitelkám naší mateřské a
základní školy, za lahodný čaj
děkujeme paní Radce Pospíšilové a
také děkujeme vedoucímu restaurace U
Kovárny panu Martinu Šišmovi za
sponzorský dar na odměny pro děti.
Počasí nám sice moc nepřálo, občas se
objevily i drobné dešťové kapky, ale o
to víc chválíme rodiče i prarodiče, že
si udělali chvilku pro své děti a běhali
s nimi po stráni jako zamlada. Věřím,
že dračí letouny se nenechaly zahálet,
vždyť podzim teprve začal a mnozí
z vás jste jistě se svými dětmi alespoň
jednou prohnali drakům jejich ocásky.

Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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Tradice patrona myslivců u nás žije
Jsou v roce dny, které se vymykají
z běžného šedého průměru. Takovým
jedním je v naší obci oslava patrona
myslivců a lovců. Přátelé lesa a
myslivosti nezapomínají na dávné zvyky
a tradice spojené se svým patronem
Hubertem. Legenda vypráví o vidění sv.
Huberta, kterému se prý zjevil jelen
s křížem mezi parohy a vyzval ho, aby
začal hledat Boha. Tuto pradávnou
mysliveckou tradici uctívání svého
patrona
v návaznosti
na
Svatohubertskou mši a doprovodný
program již počtvrté v naší obci
uspořádal Spolek myslivců a přátel
přírody Jeseníků Karlov pod Pradědem.
V sobotu 8. října odpoledne to byla
slavnost jedinečná nevšedních zážitků a
neopakovatelná. Setkali se na ní
z širokého okolí spolu s našimi občany a
návštěvníky obce přátelé myslivosti a
přírody - myslivci, hajní, revírníci,
dávní fořtové a pracovníci dalších
lesáckých profesí. Svatohubertská mše
probíhala
v
zaplněném
kostele
Nejsvětější
Trojice.
Od
obvyklé
bohoslužby se částečně lišila, neboť má
ustálený zahajovací ceremoniál. Na
úvod před kostelem se o slavnostní
atmosféru postarala svými skladbami
myslivecká skupina trubačů Rabštejn.
Následně za zvuků fanfár trubačů
myslivci nesli na ozdobených márách
trofej jelena (nedávno zastřeleného),
která vedle obrazu sv. Huberta zaujala
čestné místo před oltářem. Mše svatá
proložena tóny varhan a zvuky trubačů
byla nezapomenutelným prožitkem.
Sloužili ji neobvykle dva kněží, a to nový
duchovní správce farnosti P. Mgr. Karel
Rechtenberg a nedávný farář této
farnosti P. Mgr. Marek Žukowski, který
na své farníky a přátele nezapomněl. Po
skončení mše již tradičně proběhl
v kostele originální rituál pasování na
myslivce, který je pro každého velká
událost a pocta, zvláště když se
odehrává za přítomnosti nejen myslivců,
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ale široké veřejnosti, jak tomu bylo
letos. Tohoto aktu se ujal předseda
Okresní myslivecké rady Bruntál pan
Jaroslav Mader, který třemi údery
loveckým tesákem na rameno pasoval
na myslivce adepta z Rýmařova. Ten si
v pokleku vyslechl myslivecké desatero
a slíbil, že bude ve svém životě
dodržovat myslivecké tradice a lesní
zvěř nejen lovit, ale také o ni pečovat.
Doprovodný program této akce pak
pokračoval v Schindlerově stodole.
Návštěvníci, kteří zaplnili prostor
stodoly, si tu mohli prohlédnout výstavu
historických uniforem myslivců a
lesáků. Zajímavé byly i fotografie
z přírody a myslivosti. Pěkná podívaná
se také naskytla při ukázce plemen
loveckých psů. V přednášce Mgr. Igora
Hornišera posluchači získali informace
z historie zalesňování Jeseníků i lesa při
soutoku
Bělokamenného
potoka
s Moravicí. K přátelské pohodě a
náladě přispěla cimbálová kapela
GIZDI z Opavy. I o občerstvení pro
návštěvníky bylo postaráno. Zvěřinový guláš všem chutnal, i k němu čepované pivo.
Tato výjimečná akce v naší obci si získala za dobu svého trvání náležitou popularitu a tím i
početnou návštěvnost na jejím konání. Proto děkujeme všem, kdo se o její přípravu a program
zasloužili. „Lovu zdar a za rok na shledanou, vážení přátelé lesa, přírody a myslivosti!“

Setkání seniorské generace se vydařilo
Starší generace, jak je vžité slůvko
senioři, si přeje prožít svůj podzim
života především ve zdraví a
všeobecné spokojenosti. Zaslouží si
také za svou celoživotní práci,
mnohdy i za veřejnou činnost, aby se
jí
v tomto
věku
dostávalo
porozumění, pochopení i přátelské
vlídné slovo. Naše obec je si toho
plně vědoma, nezapomíná na své
starší občany a poskytuje jim
každoročně příležitost setkání se
svými blízkými spoluobčany a
přáteli. Myšlenka setkávání generace
seniorů obce se u nás zrodila před
patnácti lety. Snad si ještě někteří dnešní pětasedmdesátníci i starší vzpomenou na první
takové setkání v zaplněném sále klubu Ferrum Form v roce 2001. Od této doby tato setkání
pořádá naše obec nepřetržitě na podzim každého roku.
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Ne jinak tomu bylo letos v pátek 14.
října. Vedení obce pozvalo všechny
seniory obce na přátelské setkání,
které se konalo již podruhé ve
víceúčelové tělocvičně. V úvodní části
programu této společenské akce
všechny přítomné přivítal a pozdravil
starosta obce Ondřej Holub. Následně
se kulturní části ujaly děti naší
mateřské a základní školy. Jejich
rytmické a hudební vystoupení mělo
velmi příznivý ohlas a přítomní
nešetřili bouřlivým potleskem. Již
tradičně děti předaly drobné dárky,
jako pozornost ke starší generaci, což
jistě potěšilo nejednoho seniora. Zvláštní blahopřání a ocenění se dostalo těm občanům, kteří
si v předcházejícím a nejbližším období připomněli nebo budou slavit svá životní výročí 70,
75, 80 a 85 let věku. Od starosty obce a předsedkyně výboru pro školství a kulturu dárkový
balíček a keramický hrníček převzali
tito jubilanti: paní Věra Lašáková,
Anna Kocourová, Júlie Kalábová,
Vlasta Janečková, Jarmila Tysková a
pan František Prášil. Po této
slavnostní části a následné chutné
večeři a bohatého občerstvení již nic
nebránilo, aby u prostřených stolů
probíhala přátelská atmosféra při
svižných melodiích hudební kapely. A
mnozí, kterým ještě slouží dech a
nohy, si rádi zatančili. Čas pomalu
utíkal, dobrá pohoda a nálada
gradovala až do pozdních večerních
hodin. Pak již k návratu do svých
domovů většina účastníků využila dopravu, kterou zajistil obecní úřad. A nutno dodat, že se
nešetřilo slovy chvály. Připravit takovou akci se neobešlo bez obětavých lidí, kteří ve svém
volném čase se podíleli na jejím úspěšném uspořádání. Proto děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě a programu tohoto setkání. Zejména pak vedení obce, paní Janě Holubové a
Radce Pospíšilové mimo jiné záležitosti za náročnou přípravu a výzdobu stolování, členkám
výboru pro školství a kulturu za vzornou obsluhu, učitelkám a dětem našich škol za pěkný
program.

Pozvánka na nejbližší místní akce
V předvánočním adventním čase se v naší obci pořádají již tradiční akce,
na které zveme naše občany, chataře, chalupáře i návštěvníky obce.
10.11.
04.12.
02.12.
11.12.
17.12.
18.12.

Svatomartinská slavnost (na ohradě a v parku)
1. adventní koncert (v kostele)
Mikulášská nadílka s programem (v tělocvičně)
2. adventní koncert (v kostele)
Běh o vánočního kapra a jarmark (v parku)
3. adventní koncert (v kostele)
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Informace obecního úřadu
Oznámení k výběru místních poplatků
Veškeré platby místních poplatků budou v pokladně OÚ Malá Morávka
přijímány v lednu 2017 pouze každou středu, a to z důvodu dokončení roční
účetní uzávěrky. Prosíme proto občany, aby k platbě poplatků využili tento
jeden vyhrazený den v týdnu.
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.
Svoz odpadu je pro všechny občany zajištěn až do 14. února 2017 i bez vylepených známek.

Stočné a připojení na kanalizační řád obce
Připomínáme odběratelům, vlastníkům nemovitostí, kteří jsou napojeni na kanalizační řád
obce, aby do konce listopadu 2016 poslali aktuální stav spotřeby vodného pro fakturaci
stočného. Vyhnete se tím finanční ztrátě v případě zvýšení ceny stočného v příštím roce.
Interval pro fakturaci stočného je vždy dvakrát ročně, ale někteří nedodali stav spotřeby
v letošním roce ani jednou.
Obrazem: Budova základní školy s novými plastovými okny si oblékla slušivý kabát

Vážení čtenáři.
Pomalu se blíží závěr roku a do vánočních svátků zbývá ještě několik
týdnů, ale než se nadějeme budou Vánoce za dveřmi. Přejeme Vám jejich
krásné prožití v radostné atmosféře své rodiny a přátel. Na našich
stránkách se setkáme v novém roce 2017, ve kterém Vám přejeme mnoho
spokojenosti a všeho dobrého víc, zdraví však nejvíc, které je dobro,
pokud ho neztratíme.
Zpravodaj vychází 08.11.2016. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 23.12.2016.

