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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po prožití, věřím že klidných a spokojených
vánočních svátků, stojíme opět na prahu nového
roku, většinou plni očekávání a nadějí, co nového
nám všem přinese v soukromém, rodinném, ale i
pracovním životě. Přeji Vám všem, aby se Vaše
očekávání pokud možno naplnila mírou
vrchovatou a nový rok 2017 byl pro Vás úspěšný a
spokojený hlavně v těch nejdůležitějších oblastech
života každého z nás.
Rok 2017 bude pro obec rokem, kdy budeme mimo běžnou správu obecních záležitostí
realizovat pro obec významnou investiční akci, kterou je výstavba chodníku do Karlova pod
Pradědem. Začátek realizace stavby započne v jarních měsících a stavební práce budou
probíhat prakticky celý zbytek roku. Realizace takové stavební akce sebou ponese i určitá
dopravní omezení a zvýšený pohyb stavební techniky po obci, dovoluji si tedy zároveň požádat
o shovívavost a strpění těchto nezbytných skutečností. Mimo stavby chodníku plánujeme
v roce 2017 rekonstrukci prostranství před obecním úřadem a další drobnější akce, o kterých,
stejně jako o dalších kulturních a společenských akcích budete v průběhu roku informováni
prostřednictvím Moráveckého zpravodaje.
Jménem zastupitelstva obce Vám všem v roce 2017 přeji především pevné zdraví a přeji nám
všem, abychom si sváteční vánoční náladu z konce roku 2016 přenesli i do nového roku a aby
se pozitivně odrazila v mezilidských vztazích a v náladě naší společnosti.
Ondřej Holub
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 12. prosince 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:




Rozpočet obce pro rok 2017 a závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou shodné ve výši 40 237 063,-- Kč.
Zastupitelstvo obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schválilo
poskytnutí peněžitých darů a neinvestičních prostředků na činnost těmto fyzickým a
právnickým osobám:
- Římskokatolická farnost Malá Morávka - dar 20 000,-- Kč
- Dominik Varga (reprezentace obce) - dar 10 000,-- Kč na závodní sportovní činnost
- TC Praděd Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč
- TJ FC Kovárna Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč
Pověření starosty obce k provedení rozpočtového opatření v rámci ukončení kalendářního
roku 2016.
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Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Úprava lyžařských běžeckých tratí v lokalitě Malá Morávka - Karlov pod
Pradědem v sezoně 2016/2017“ do maximální výše 353 400,-- Kč. Dotace je účelově
určena k úhradě uznatelných nákladů projektu. Starosta obce byl pověřen k podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace.
Zrušení předkupního práva obce v katastru nemovitostí ze dne 13.03.2007. Jedná se o
předkupní právo k bytové jednotce číslo 8 v panelovém domě č.p. 196, zapsané na listu
vlastnictví č. 509 u Katastrálního úřadu MSK, Katastrální pracoviště Bruntál.
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
2 600,-- Kč, určené k úhradě výdajů na zabezpečení akceschopnosti Sboru dobrovolných
hasičů obce.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek zůstává stejný jako v minulém roce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o ekonomice provozu čistírny odpadních
vod a schválilo zvýšení ceny stočného na částku 24,40 Kč + DPH za 1 m3 s platností od
01.01.2017. Jedná se o zvýšení ceny o 10 %, kdy předcházející cena byla 22,20 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce v termínu do 31.03.2017 ke zjištění zájmu
občanů o připojení na plánovaný vodovod na horní část Malé Morávky a dále
k vypracování variant spolufinancování stavby ve spolupráci s VaK Bruntál, a.s.

INFORMACE
Informace obecního úřadu
Veškeré platby místních poplatků budou v pokladně OÚ Malá Morávka v lednu 2017
přijímány 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 potřebné
k identifikaci Vaší platby. Svoz odpadu je pro všechny občany zajištěn až do
14. února 2017 i bez vylepených známek.
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila ke zvýšení ceny
pitné vody. Na základě kalkulace ceny vodného pro rok 2017 bude společnost
účtovat svým odběratelům od 01.01.2017 tuto cenu: 34,50 Kč/m3 + 15% DPH,
celkem tedy 39,68 Kč/m3. Ve srovnání s rokem 2016 bude pitná voda dražší o 0,58
Kč/m3.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za komunální
odpad je zveřejněna na úřední desce obce nebo je k nahlédnutí na
obecním úřadu. Skutečné náklady v roce 2015 činily na osobu 687,-- Kč.
Roční poplatek však zůstává stejný a činí 500,-- Kč. Týká se osoby, která
má trvalý pobyt v obci a osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba. Vyhláška obsahuje paragrafy o osvobození a úlevy od
poplatku, dále splatnost poplatku jednorázově do 31. března nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září v příslušném
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roce. Obecní úřad poplatek může navýšit až o trojnásobek, pokud poplatek nebude zaplacen
včas nebo ve správné výši.
Charita sv. Martina pořádá v sobotu 11.02.2017 od 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Malá
Morávka - “Country Bál“. Účinkují: Karlováci a Modulor. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 100 Kč. Předprodej vstupenek zahájen v kanceláři Charity sv. Martina Malá Morávka č. 56 (budova naproti obecního úřadu) a v obchodě u p. Kalábové.
Ples obce se koná v pátek 17.02.2017 od 19:00 hod. taktéž ve víceúčelové tělocvičně.

Charita sv. Martina Malá Morávka získala nové auto
Charita sv. Martina provozuje od
května 2016 charitní pečovatelskou
službu v bruntálském regionu. Jedná
se o terénní službu, kde je nutno za
klienty vyjíždět, proto automobil pro
pečovatelky
je
nepostradatelný
pracovní prostředek. Umožňuje jim
dostat se i do hůře dopravně
dostupných míst v okrese a rozšířit
službu o nové klienty. Proto si vážíme
finanční podpory Diecézní charity
ostravsko-opavské a společnosti Auto
Lašák Rýmařov, s.r.o. na pořízení
prvního služebního auta, které nám
umožní konkrétně pomáhat.
Pokud jste senior nebo osoba se zdravotním znevýhodněním a potřebujete pomoc druhé
osoby, neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme Vám při osobní hygieně, s běžnými pracemi
v domácnosti, nákupy či pochůzkami např. do lékárny, úřadů nebo k návštěvě lékaře.
Nové zázemí charitní pečovatelské služby najdete naproti Obecního úřadu v Malé Morávce na
adrese Malá Morávka, číslo 56. Kontaktní osobou je Kateřina Babišová, telefon:
734 264 333, email:katerina.babisova@svmartin.charita.cz Web: www.svmartin.charita.cz
Charita sv. Martina v Malé Morávce působí na území těchto farností: Bruntál, Břidličná,
Dvorce, Horní Benešov, Malá Morávka, Moravský Beroun, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem,
což představuje celkem 48 obcí.
Charita pomáhá zlepšit podmínky léčby seniorům, osobám se zdravotním postižením, po
úraze či propuštění z nemocničního léčení a pečujícím o své blízké a přátele, a to zapůjčením
příslušných kompenzačních zdravotnických pomůcek. Charitní půjčovna slouží lidem, kteří
jsou v důsledku svého poranění nebo nemoci nuceni dočasně nebo trvale používat
zdravotnické pomůcky. Výhodou pronájmu je možnost vyzkoušet si pomůcku v domácím
prostředí a teprve poté ji nechat předepsat lékařem. Katalog pomůcek najdete na výše
uvedeném webu. Kontakt na půjčovnu zdravotnických pomůcek: Alena Fialová,
Světlá Hora 329, tel.: 731 077 270.

Tříkrálová sbírka 2017 - každá koruna pomáhá
Jako každý rok, i letos bude od 1. do 15. ledna 2017 probíhat charitní Tříkrálová sbírka,
kterou poprvé v našem regionu organizuje Charita sv. Martina v Malé Morávce. Znovu
budeme mít možnost se setkat s koledníky, kteří zpívanou koledou nabídnou uskutečnit dobrý
skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla a humanitární pomoc.
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V Malé Morávce a Karlově pod Pradědem můžeme u dveří očekávat skupinku koledníků
Tříkrálové sbírky v sobotu 7. nebo v neděli 8. ledna. Budou procházet vesnicí a navštěvovat
domácnosti. Děkujeme předem našim občanům, kteří finančním darem přispějí do kasičky
Charity sv. Martina a svým ušlechtilým skutkem podpoří tuto akci pro prospěšné zdravotní a
sociální účely.

Nová stanice horské služby v Karlově pod Pradědem
Členové Horské služby Jeseníky
z okrsku Karlov v letošní zimní sezoně
již vyjíždějí k zásahům ze své nové
stanice. Původní budova stanice
využívaná přes šedesát let již
nevyhovovala současným podmínkám
a požadavkům pro zásahovou činnost
horské služby. Nová stanice stojí
v dolní části u sjezdovky blízkého
lyžařského areálu Karlovský expres,
který je od loňského roku součástí
nově vzniklého areálu Ski Aréna
Karlov. Místo nové stanice má
výhodnou polohu pro výjezdy a
rychlou zásahovou činnost. V přízemí
budovy je služebna, ošetřovna, dílna, lyžárna, sklad, sociální zařízení a garáž, ve které jsou
dvě čtyřkolky. Slouží svému účelu nejen v létě. V zimním období se opatřují pásy pro provoz
na zasněženém terénu. Sněžné skútry byly z inventáře stanice vyřazeny. V přístavku budovy
parkuje terénní vozidlo. V prvním patře jsou tři ložnice pro správce a sloužící záchranáře a
ještě společenská místnost s kuchyňkou. Objekt byl postaven za více než šest milionů korun za
přispění prostředků ze státního rozpočtu z Programu ministerstva pro místní rozvoj ČR. Obec
Malá Morávka pro stavbu stanice poskytla pozemek. Provoz stanice zabezpečuje správce
Martin Chalupa, vedoucím okrsku Karlov dobrovolné základny je
Václav Vlásek. Celkem čtyři dobrovolní členové této základny, kteří
v zimě vykonávají služby o víkendech, mají na starosti celou oblast
Malé Morávky, ale i sjezdovky Avalanche a Čerťák u Václavova.
Další řádky jsou věnovány stručné informaci z historie okrsku
horské služby Karlov. Hlavním iniciátorem vzniku okrsku Karlov
byl zakládající náčelník Horské služby Jeseníky Václav Myšák
(1907-1980). Ten spolu s několika nadšenci a přáteli jesenických
hor měl velký podíl na vzniku okrsku Karlov, který byl prvním
okrskem Záchranné horské služby Jeseníky (původní název HZS).
Stalo se tak na společném jednání 4. prosince 1949 v Karlově za
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velké účasti významných hostů i početného zastoupení obyvatel Karlova, zejména lesáků.
Jedním z prvních dobrovolných členů horské služby, který vedl okrsek Karlov, byl místní
hajný Vilém Kantor. Po něm převzal okrsek Bohumil Myška, který tuto funkci vykonával
čtyřiadvacet let do roku 1984, když předtím vedl okrsek Karlova Studánka - Praděd. Pak již to
byli uvolnění zaměstnanci horské služby, např. Jan Macháček st., Karel Stuchlík, Přemysl
Synek a další. V osmdesátých letech minulého století bylo do dobrovolné činnosti okrsku
Karlov zapojeno až 35 čekatelů a odborně vyškolených členů horské služby. Po první stanici
HS v Karlově vznikaly stanice Ovčárna, Červenohorské sedlo a další. V současné době
činnost Horské služby Jeseníky zabezpečuje celkem sedm stanic (okrsků).

Příležitost zaměstnání
Hliník se zpracovává v Břidličné již od roku 1930.
Své uplatnění nachází v celé řadě oborů lidské
činnosti - potravinářství, automobilní průmysl, strojírenství, farmacie apod. Společnost AL
INVEST Břidličná, a.s. (dříve Kovohutě Břidličná) portfoliem svých výrobků přispívá
k širšímu využití hliníku v budoucnosti. Prošla zásadními změnami, přesto vždy dokázala
uspět v řadě zákaznických auditů. Právem si tak může ke svému jménu přiřadit přívlastky
stabilní a prosperující. Najdete ji v malebném podhůří Jeseníků, na břehu řeky Moravice
v Břidličné. Společnost zaměstnává více než 700 zaměstnanců a je připravena přivítat nové
kolegy a kolegyně, kteří mají zájem pracovat, a to i na svém osobním rozvoji, společnost tak
rozvíjet, činit ji konkurenceschopnou v regionu Bruntál. Další informace a nabídka
zaměstnání na www.alinvest.cz.

Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2017 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Urszula Widenková - 71 let, Miroslava Kožíšková a Marie Krátká - 73 let, Marie Ptáčková 74 let, Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž - 79 let, Rudolf Glatter - 83 let, Emma Marková 84 let, Jan Podlas - 86 let.

„Půlkulatá výročí“

Ing. Willi Glatter - 55 let, František Chavík, Marie Siegelová a
Libuše Dojivová - 65 let, Ing. Petr Hartmann - 75 let.

„Kulatá výročí“
Ljuba Kielarová, Marie Marková a Růžena Dolečková - 60 let, Pavel
Králík - 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.
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Rozloučili jsme se
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naší
občankou, paní Marií Blahůškovou, která zemřela 7. listopadu 2016 ve
věku 62 let.
V kapli sv. Michala v Bruntále jsme se rozloučili s naší občankou, paní
Janou Myškovou, která zemřela 7. prosince 2016 ve věku 78 let.
Čest jejich památce.

Vzpomínka
S úctou a láskou naše rodina v nedávné době vzpomněla
na moje drahé rodiče, kteří nás opustili. Dne 14. prosince
2016 uplynulo 100 let od narození naší maminky paní
Anny Míčové. Rovněž v tento den a měsíc se před 104 lety
narodil náš tatínek pan Miroslav Míča. Na všechny krásné
chvíle prožité s rodiči vzpomíná dcera Eva s rodinou.
Dne 12. ledna 2017 uplyne sedm let od úmrtí pana Františka Sokola z Malé Morávky.
Děkujeme všem, kteří s námi uctí jeho památku tichou vzpomínkou.
Děti a družka Eliška.

Kolik nás přibylo a ubylo v roce 2016?
V minulém roce do svazku obce se narodily tři děti a sedm občanů zemřelo.
Na konci roku 2016 obec měla v evidenci 743 občanů hlášených k trvalému pobytu.
Z tohoto počtu obyvatel je: 95 dětí do 15 let, 438 občanů ve věku 16 až 59 let, 183 občanů ve
věku 60 až 79 let a 27 občanů ve věku 80 a více let.
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
Hokejistům začala náročná sezona
V prosinci 2016 odstartovala v našem regionu populární soutěž v ledním hokeji „Rýmařovská
hokejová liga“. Hokejisté oddílu TJ Malá Morávka budou i v této
sezoně usilovat o nejlepší umístění. Do soutěže se přihlásilo osm týmů,
z toho pět z města Rýmařov. Soutěž se hraje dvě kola systémem každý
s každým, což pro každé družstvo představuje sehrát 14 zápasů.
Trenérské zkušenosti uplatňuje při zápasech Karol Baštrnák, který i ve
svých jedenašedesáti letech je velmi platným hráčem mužstva.
Organizační a jiné záležitosti spojené se soutěží zajišťuje vedoucí
družstva Tomáš Cejnek. Start do nové hokejové sezony se zatím
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mužstvu vydařil. Dosavadní zápasová bilance našeho celku je 2 vítězství a 2 těsné prohry.
Výsledky: TJ MM - HC Horní Město 8:1, TJ MM - HC Predators 7:0, TJ MM - HC Kovošrot
3:4, TJ MM - SK Slovan B 2:3
Další hokejové zápasy TJ Malá Morávka by se měly na zimním stadionu
v Rýmařově odehrát:
15.01.2017 - 17:00 hod. - SK Slovan „A“, 18.01.2017 - 18:30 hod. - HC
Stars, 29.01.2017 - 17:00 hod. - HC Horní Město, 02.02.2017 - 18:30
hod. - HC Predators, 09.02.2017 - 18:30 hod. - HC Kovošrot, 18.02.2017
- 17:00 hod. - SK Slovan „B“

Výsledky „Běhu o vánočního kapra“
Mateřská škola
1. Jonáš Pospíšil, 2. Adéla Votavová, 3. Matěj Neoral
1. a 2. třída ZŠ
1. Radek Šíbl, 2. Vojta Babiš, 3. Daniel Danihelka
3. - 5. třída ZŠ
1. Milan Pospíšil, 2. František Pavelka, 3. Václav Holubář
FAMILY
1. Eliška a Milan Pospíšilovi
2. Agáta a Tomáš Zahrádkovi
3. Míša Nimmerichter a Adéla Březinová

Zaznamenali jsme
Reprezentační výběr Okresního fotbalového svazu Bruntál se zúčastnil
v prosinci minulého roku meziokresního turnaje v halové kopané žáků do
12 let. Sportovní hala v Brušperku (okres Frýdek - Místek) hostila
celkem šest okresních družstev Moravskoslezského kraje. Družstvo OFS
Bruntál v turnaji skončilo na třetím místě. Informace, že nejlépe
střílejícím hráčem bruntálského okresního výběru byl se šesti góly Radek
Ligač z Malé Morávky, nás potěšila. Rovněž na turnaji v Městě
Albrechticích získal cenu pro nejlepšího střelce. Věříme tedy, že Radek bude mít dobrou trefu
i za naše žákovské družstvo v jarní části okresního přeboru.
Vynikajícího úspěchu dosáhli fotbalisté Malé Morávky na turnaji v halové kopané hráčů do
30 let. Na turnaji s mezinárodní účastí ve sportovní hale v Bruntále obsadili 2. místo.

MÍSTNÍ AKCE
Svatý Martin přijel, na sníh tentokrát nezapomněl
Svatý Martin - patron vojáků, jezdců, zbrojířů a vinařů, bývá nejčastěji zobrazován na bílém
koni s půlkou pláště a žebrákem. S jeho jménem jsou spojeny známé pranostiky, jako Martin
na bílém koni, na svatého Martina bílá peřina nebo kouřívá se z komína. S tímto světcem byly
v minulosti spojovány také mnohé zvyklosti. Jeho svátek byl nejoblíbenějším v roce. Konala se
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na vesnicích posvícení, čeleď obvykle
končila službu sjednanou s hospodářem
a dostávala plat. Ve vinařských
oblastech se konaly slavnosti nového
martinského vína. Podle jedné legendy
se konzumovaly husy, protože si
odpykávaly trest za kejhání a rušení při
kázání
biskupa
Martina.
Tyto
pranostiky a legendy si v naší obci
každoročně
připomínáme
na
Svatomartinské slavnosti.
Den před svátkem Martina se 10.
listopadu 2016 tato akce konala na
stráni za kostelem a posléze v parku.
Tentokrát pranostika o Martinovi na bílém koni se po dlouhých letech částečně splnila.
Krajina změnila svou tvář a pokryla se popraškem sněhu. Již při příchodu byli návštěvníci
obdarováni martinskými rohlíčky, které připravila kuchařka školní jídelny paní Zdenka
Vargová. Tradičně nechyběli dva jezdci na koních z Dostihové stáje Malá Morávka, kteří se
těšili zájmu těch nejmenších. V kulturním programu děti mateřské a základní školy zazpívaly
písničky, přednesly básničky a říkanky
vztahující se ke svatému Martinovi, ale
také k brzkému zimnímu období. Ani
hádanky na téma Martin jim nedělaly
potíže. V závěru tohoto programu
jezdec na koni, který se představil jako
svatý Martin, všechny pozdravil a
oslovil obřadným prohlášením, ve
kterém mimo jiné uvedl následující:
„Slavnostně prohlašuji, že nastal čas,
kdy jsme završili rok zemědělský s
úrodou hojnou a lidu prospěšnou.
Sněhová pokrývka bude neklamným
znamením nástupu zimních časů a
odpočinku. Chci připomenout odkaz sv. Martina, že musíme svými činy podporovat potřebné
a k sobě se vzájemně přátelsky a vstřícně chovat“ (nutno dodat, že tato poslední slova jsou
poplatná i v současné době). Po tomto ceremoniálu se děti zahřály a proběhly na připravené
překážkové dráze. A to už se stmívalo a postupně se rozsvítily lampiony, aby si děti i se svými
rodiči užily světélkujícího průvodu. Ten
prošel alejí a centrem vesnice do
parku. Děti prošly cestičkou lemovanou
svítícími dýněmi a na jejím konci se
setkaly s ustrojenou „husou“, která je
obdarovala mandarinkou a oplatkem.
Plápolající oheň posloužil k ohřátí, ale
k zahřátí účastníků bylo připraveno
občerstvení teplý čaj nebo svařené
víno, které zajistil obecní úřad. A to
byla poslední tečka programu této
akce, kterou uspořádala základní
škola. Děkujeme dětem a učitelkám
mateřské a základní školy a rovněž
dvěma jezdcům na koních, kteří na této slavnosti nemohli chybět.
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Mikuláše vystřídalo andělské čertování
Období adventu, které je za námi,
zahrnuje kromě čtyř předvánočních
nedělí i řadu svátků, jako jsou sv.
Barbora, sv. Lucie a sv. Mikuláš. Den
sv. Mikuláše, který připadá na 6.
prosinec, je však z nejznámějších
adventních svátků. Podle legendy byl
biskup Mikuláš za svého života velmi
známý svou dobrosrdečností a
štědrostí k člověku, ale zejména
k dětem. Proto naše děti v Malé
Morávce se každý rok na Mikuláše
velmi těší. Tentokrát je navštívil
v mateřské škole v den před svým
svátkem a za jejich pěkné chování i učenlivost je odměnil dárky, které obsahovaly ovoce,
sladkosti a hračky z prostředků sponzorů níže uvedených. Důstojné úlohy Mikuláše se zhostil
Stanislav Zaoral, st. a anděla Lucie Lesáková, kterým děkujeme (tuto informaci jsme mohli
zveřejnit, protože děti v mateřské škole ještě neumějí číst).

Netradičně se naše děti mohly těšit na akci „andělskou školu“, kterou pro ně 2. prosince 2016
ve víceúčelové tělocvičně připravila mateřská škola. Setkaly se na ní bez Mikuláše, ale se
čtyřmi skotačivými čertíky a dvěma
dospělými anděly. Nebyla to jen
zábava, ale andělé zajímavou formou
učili děti slušnému chování, vlídnému
zdravení dospělých, pořádku, uklízení
věcí i jiným činnostem. Čertíci se sice
snažili výuku různými způsoby a
naschvály narušit, ale děti se svými
„učiteli“ anděly se nenechaly ve své
činnosti odradit. V dalším programu
děti prokazovaly své dovednosti
v různých soutěžích a hrách. Nemohlo
chybět ani tancování dětí při svižných
melodiích hudební produkce, kterou
zajistil pan Jan Mecner ze základní
školy. Za všechnu píli, snahu a zvládnutou výuku děti obdržely od andělů dárkové balíčky,
které byly připraveny pro děti zásluhou těchto sponzorů: Kateřina Babišová - Hlučín,
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manželé Soviarovi - Slatinice a z Malé Morávky Ladislav Romof - penzion Lukáš, Petr Houser
- TC Praděd, manželé Rotterovi, Martin Šišma - restaurace U Kovárny a Miroslava
Tomancová - potraviny TOMI. Těmto jmenovaným dárcům pořadatelé děkují za jejich
štědrost.
Celá akce „andělské čertování“,
která se uskutečnila poprvé, se
neobešla bez obětavých lidí,
kterým touto cestou moc
děkujeme, vzkázala ředitelka
mateřské školy Iveta Vlčková.
Provozním a pedagogickým
pracovnicím mateřské školy za
nákup občerstvení, provedenou
výzdobu, zajištění sponzorů,
nákup odměn pro děti, přípravu
soutěží a zajištění kostýmů. Za
ztvárnění andělů a čertíků
děkujeme Ivaně Lukešové, Karin
Hálové, Andrei Kožíškové,
Lence Cejnkové, Adrianu Cejnkovi a Jiřímu Slavíkovi, ml., dále manželům Pechovým za
prodej občerstvení a Jaroslavu Lexovi za dopravu zboží a pomůcek pro soutěže.

Koncerty konané v adventu byly předzvěstí příchodu vánočních svátků
Kdo
chtěl
prožít
v naší
obci
předvánoční atmosféru s příjemným
kulturním zážitkem, tak neváhal a
navštívil kostel Nejsvětější Trojice, aby
se potěšil na adventních koncertech.
Tak tomu bylo nedávno o adventních
nedělích na třech koncertech, které
pořádala Obec Malá Morávka ve
spolupráci s Římskokatolickou farností
v Malé Morávce. Vystoupení souborů i
sólistů měla velmi dobrou uměleckou
úroveň a jistě potěšila nejednoho z
jejich posluchačů.
O druhé adventní neděli 4. prosince
minulého roku se na prvním koncertu
představil svým písňovým repertoárem
Smíšený pěvecký sbor Bruntál spolu s
žáky a učiteli Základní umělecké školy
v Bruntále. Tento třicetičlenný ansámbl
za dobu svého působení získal řadu
cenných ocenění na festivalech
pěveckých sborů. V jeho pestrém
programu zazněly písně vánoční i
duchovní od různých autorů. Všechna
vystoupení byla proložena sólovými a
instrumentálními skladbami. Odměnou
pro účinkující za jejich pěkné
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vystoupení byl zasloužený aplaus od
přítomných návštěvníků koncertu.
O týden později na druhém koncertu se
posluchačům
představil
svým
programem komorní sbor Schola sv.
Anny z Havířova. Bylo to velmi zdařilé
vystoupení mladých lidí, kteří s elánem
za asistence orchestru (klávesy, kytary,
housle, bicí) se předvedli repertoárem
převážně duchovních písní v moderním
stylu a rytmu. Velmi nepříznivé počasí
zřejmě ovlivnilo slabší účast občanů na
tomto koncertu. Ti, kteří přišli, jistě
nelitovali a prožili příjemný kulturní
zážitek.
O poslední adventní neděli 18. prosince vystoupila dvojice hudebníků Viento Marero duo. Své
mistrovské umění na kytaru a příčnou flétnu předvedli Michaela a Jiří Mecovi z Opavy.
Kvalitní provedení skladeb od baroka
až po období klasicismu bylo tečkou
za posledním adventním koncertem.
Adventní koncerty, mimo jejich
kulturní prožitek, byly po jejich
ukončení i příležitostí ke krátkému
setkání a popovídání spoluobčanů a
přátel
při
příjemném
zahřátí
podávaným svařeným vínem nebo
čajem.
Adventní čas již odvál, ale vzpomínky
a zážitky z nedávných koncertů u
některých jejich účastníků ještě nějaký
čas doznívaly. Možná je to tím, že
hudba a zpěv v tomto čase léčí naše duše a činí nám radost z nadcházejících šťastných
vánočních svátků. Pořadatelům děkujeme, zejména manželům Jiskrovým za přípravu a
podávání horkých nápojů a především panu faráři Mgr. Karlu Rechtenbergovi za organizaci
a program koncertů. Finanční náklady na koncerty uhradila obec ze svého rozpočtu.

Divadelní představení, běhání a zpívání s vánoční příchutí
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Kdo se chtěl vánočně naladit, tak se
mohl potěšit v sobotu 17. prosince 2016
v obecním parku na tradiční akci „Živý
betlém“.
Přihlížející
návštěvníci,
kterých přišlo mnoho, zhlédli pěknou
podívanou. Místní děti a dospělí tu
sehráli v muzikálovém provedení známý
biblický příběh narození Ježíše Krista.
Účinkující za své vystoupení zaslouží
pochvalu a poděkování. Zdařilou
hudební a zpívanou scénku připravil a
nacvičil Jan Mecner ze základní školy. I
jemu patří dík. A nebyl by to betlém,
kdyby chyběly živé ovečky, které se

těšily zájmu dětí.
Pak následovala sportovní část odpoledního
programu, ve které se soustředil zájem na
populární „Běh o vánočního kapra“. Ve čtyřech
kategoriích usilovalo 29 běžců a 9 rodinných
dvojic o trofej živého kapra. Závodu se také
zúčastnili i běžci z jiných míst. Pro určení pořadí
rozhodoval čas po absolvování tratě. Všichni,
kteří ji zvládli na okruhu v parku, obdrželi
drobnou odměnu. Ti nejlepší na pomyslných

stupních
vítězů
získali
diplom,
piškotového nebo perníkového kapra a
samozřejmě vítěz živého kapra. Při
hodnocení závodů došlo k zajímavé
kuriozitě. Příslušníci rodiny Radky a
Milana Pospíšilových získali tři
prvenství a tím tři kapři putovali do
jejich domácnosti a posléze jako
pochoutka na slavnostní štědrovečerní
večeři. V závěru již za soumraku u
rozsvíceného vánočního stromu zpívané vánoční koledy za doprovodu kytar a kláves byly
neklamným znamením, že Vánoce jsou
za dveřmi. Vánoční jarmark se příliš
nepovedl. Jen u tří stánků se nabízely
pletené čelenky a čepice, drobné ozdoby
a punč. Na obdiv lidový kovář předváděl
svou zručnost s kladivem a rozžhaveným
železem při výrobě drobných suvenýrů.
Děkujeme pracovnicím základní školy
za pečlivou přípravu náročného
programu tohoto vánočního ladění,
členům TC Praděd za technické
zabezpečení běžeckého závodu a za živé
kapry, které pro vítěze závodu věnovali
manželé Ivana a Willi Glatterovi.
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Přednáška o Jeseníkách posluchače zaujala
Kdo má rád Jeseníky, jejich přírodu, historii i jiné jejich pozoruhodnosti, využil příležitosti,
kterou 9. prosince 2016 nabídlo Muzeum Kapličkový vrch v Malé Morávce. V základní škole
muzeum uspořádalo velmi zajímavou přednášku, kterou navštívilo téměř třicet pozorně
naslouchajících účastníků. Svým odborným výkladem na této akci se prezentoval znalec
Jeseníků Miroslav Kobza - redaktor Českého rozhlasu Olomouc a autor knihy „Cestou
necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku“. Ve dvouhodinovém velice fundovaném odborném
výkladu přednášející posluchače obsáhle seznámil s počátky vývoje jesenického území, jeho
osídlování, přírodními útvary, botanickým bohatstvím, prvními stavbami v horách a dalšími
unikátními informacemi. To vše bylo
po celou dobu výkladu provázeno
snímky vztahujícími se k tomuto tématu
přednášky. Mnozí účastníci si také
knihu s podpisem autora zakoupili.
Na závěr tohoto článku z knihy
vyjímáme: „Velebná krása Hrubého
Jeseníku uchvátí každého, kdo má
otevřené srdce. Není ohromující na
první pohled, má i své stinné stránky,
jak ostatně tato kniha mnohokrát
naznačila. Když jí ovšem podlehnete,
zaryje se vám někde hluboko do mozku
a nikdy vás neopustí. Stanete se
součástí jejich dějin, byť se zde jen
mihnete na krátké návštěvě“.
M. Kobza (vlevo) a I. Hornišer při zahájení

Závěr roku v základní škole

Adventní čas bývá plný zážitků a
očekávání. Abychom si tohoto období
pěkně užili, pilně se na ukončení roku
připravujeme již od listopadu.
Začali jsme sběrem starého papíru,
abychom mohli udělat radost dětem
z Dětského domova v Lichnově. Ani
letos nás nezapomněl navštívit
Mikuláš. Letos pouze v doprovodu
anděla, čert měl zřejmě práci jinde.
Čas očekávání Vánoc jsme zpestřili
vánočními dílnami pro veřejnost, na
kterých jsme společně tvořili různé
dekorace. Nedílnou součástí byla vánoční hudba v podání našich žáků a pana vychovatele.
Koledy si s námi zazpívali také naši hosté - rodiče, děti a učitelky z mateřské školy. O svátku
Lucie žáci ztvárnili „Lucky“, tajemné postavy, které prý byly v dávné minulosti známější než
Mikuláš. Do školy přicházejí zkontrolovat, jak žáci pečují o školní pomůcky, jak dbají o
pořádek v lavici. Zúčastnili jsme se vystoupení v Živém betlémě a i ve spolupráci s TC Praděd
se uskutečnil další ročník Běhu o vánočního kapra. Poslední adventní týden vyvrcholil
vánoční besídkou. Děti se vzájemně obdarovaly a po svačině vyrazily na zimní výpravu.
Nezapomněly na zvířátka, bohatě jim vyzdobily krmelec vánočními ozdobami, na kterých si o
Vánocích pochutnají.
Vánoce si nedovedeme představit bez vlastnoručně zhotovených novoročenek. Věříme, že naše
sponzory a přátele potěšily.
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Jménem školy děkuji organizacím a občanům, kteří nějakým způsobem pomohli naší škole.
Vděčím za práci všem zaměstnancům a rodičům za podporu školy. Vám všem přeji hodně
radosti, štěstí a zdraví v roce 2017.
Ivana Glatterová
___________________________________________________________________________
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Oprava textu v posledním čísle zpravodaje číslo 6/2016
Správný text u foto ZŠ: „Budova základní školy s novými dřevěnými okny ...“ (ne plastovými).
Čtenářům se tímto omlouváme.
Zpravodaj vychází 06.01.2017, příspěvky pro příští číslo dodejte do 22.02.2017.

