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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
počátek každého nového roku pro mnohé z nás není jen běžným datem v kalendáři, ale bývá i
začátkem nových plánů, předsevzetí a obdobím, kdy si stanovujeme nové cíle, které bychom
během nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je to však i čas
bilancování toho, co jsme v minulém roce prožili, vykonali, či nestihli dokončit. Stejně tak i
naše obec hodnotí uplynulý rok 2018 a stanovuje si nové cíle a projekty, které chceme
realizovat v roce 2019. Přál bych si, abychom si
slavnostní náladu z vánočních svátků uchovali i v novém
roce, važme si proto jeden druhého a zachovávejme si
vzájemnou úctu člověka k člověku. Jestli se nám podaří
budovat naši obec a společnost na těchto principech tak
věřím, že nový rok 2019 bude pro nás dobrý a úspěšný.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat 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 2019 budeme často potkávat při
nejrůznějších příležitostech a akcích, které už
neodmyslitelně patří k životu v naší obci.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým a jménem zastupitelstva obce
popřál do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ondřej Holub
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 12. prosince 2018 v jídelně SKI
Areálu Myšák obecní zastupitelstvo podle schváleného programu
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a dále
projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná opatření a
usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:





Rozpočet provozních nákladů MŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace
na rok 2019 ve výši 741 000,-- Kč.
Rozpočet provozních nákladů ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace
na rok 2019 ve výši 1 022 000,-- Kč.
Střednědobý výhled finančních prostředků provozních nákladů MŠ Malá Morávka, okres
Bruntál příspěvkové organizace pro roky 2019 - 2021.
Rozpočet obce na rok 2019 a závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou shodné ve výši 32 412 000,-- Kč.

MORÁVECKÝ





















ZPRAVODAJ

STRANA 3

Zastupitelstvo obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schválilo
poskytnutí peněžitých darů a neinvestičních příspěvků na činnost těmto fyzickým a
právnickým osobám:
Spolek Myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem - dar 30 000,-- Kč
Barbora Holubová - dar 10 000,-- Kč
TC Praděd - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč
TJ FC Kovárna Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Malá Morávka pro roky 2019 - 2021.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce (v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na
domovní ČOV) ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod zrealizovanou na
pozemku parcelní číslo 1245/5 v k.ú. Malá Morávka pro dům č.p. 205. Příjemcem
příspěvku je majitel uvedených nemovitostí pan Jan Navrátil, bytem Malá Morávka 205,
793 36 Malá Morávka.
Znění smluv pro poskytování příspěvků na domovní ČOV pro fyzické a právnické osoby.
Uzavření Smlouvy o koupi 5.455 ks kmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě
1 000,-- Kč/1 ks, které společnost VaK Bruntál, a.s. vydala jako zaknihované cenné
papíry, za celkovou kupní cenu v úhrnné výši 4 445 825,-- Kč a s tím spojené zvýšení
účasti obce Malá Morávka ve společnosti VaK Bruntál, a.s.
Prodej pozemku parcelní číslo 572/4 v k.ú. Malá Morávka o výměře 1223 m2. Kupní cena
je stanovena na 300,-- Kč/m2. Kupujícím je pan Tomáš Skokan, trvale bytem Malá
Morávka č.p. 181, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem pozemku hradí
kupující.
Zřízení věcného břemene (služebnosti) práva vstupu a vjezdu na pozemku parcelní číslo
416/3 v k.ú. Malá Morávka. Oprávnění z věcného břemene jsou manželé Pavel Müller a
Hana Müllerová Šindlerová, oba bytem Krnovská 28/45, Předměstí, 746 01 Opava.
Věcné břemeno je zřizováno za úplatu 2 000,-- Kč + DPH. Náklady spojené se zapsáním
věcného břemene hradí oprávnění.
Pověření starosty pana Ondřeje Holuba k zastupování obce Malá Morávka v orgánech
Sdružení obcí Rýmařovska, v orgánech RÝMAŘOVSKA, o.p.s. a její organizační složce
MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.
Pověření starosty k provedení rozpočtového opatření v rámci ukončení kalendářního roku
2018.
Udělení pravomoci starostovi obce:
a) Provádět rozpočtová opatření do
výše 200 000,-- Kč na jednotlivých
paragrafech příjmové i výdajové
části rozpočtu obce v rámci jednoho
rozpočtového opatření.
b) Provádět rozpočtová opatření v neomezené
výši u transférů určených příspěvkovým organizacím a dále u
dotačních finančních prostředků obce v příjmové i výdajové části rozpočtu obce.
Zakoupení sbírky 231 kusů historických pohlednic obce z let 1899 až 1945. Sbírka
pohlednic bude využívána pro prezentaci obce a k propagačním účelům. Cena sbírky
pohlednic je stanovena na částku 90 000,-- Kč. Prodávajícím je p. Roman Goldmann,
bytem Olomoucká 19, 746 01 Opava.
Systém náležité péče obce Malá Morávka uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo
jiné produkty ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení EU č. 995/2010.
Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
5 940,-- Kč, která je určena na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Malá Morávka.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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Poplatek zůstává stejný, i když náklady na jednu osobu v minulém roce činily částku
711,-- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:


Informace starosty o nutnosti financování obnovy obecní kanalizace a schválilo „Plán
financování obnovy kanalizace obce Malá Morávka pro roky 2018 - 2027“.

INFORMACE
Informace obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad zůstává stejný, ale věnujme se třídění
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2019 bude místní poplatek za likvidaci komunálního
odpadu pro občany stejný jako doposud. Pokud by občané měli hradit skutečné náklady, které
na likvidaci odpadu naše obec vynaloží, pak by poplatník zaplatil ročně sedm set korun místo
současných pěti set. V této souvislosti, aby se náklady hrazené obcí na množství a odvoz
komunálního odpadu nezvyšovaly, ale spíš snižovaly, obracíme se na všechny občany,
vlastníky soukromých nemovitostí a rekreačních objektů, aby tříděním odpadu do příslušných
kontejnerů snižovali objem směsného odpadu v kontejnerech a popelnicích. Tím by obec
ušetřila finanční prostředky za
ukládání tohoto odpadu na
skládku. Navíc podle množství
vytříděného odpadu obdrží
obec finance do svého
rozpočtu. Děkujeme všem,
kteří
v domácnostech,
na
chatách a v dalších objektech
shromažďují tříděný odpad a
odnášejí
do
příslušných
sběrných nádob, i když nejsou
umístěny v blízkosti jejich
bydliště. Třídit odpad ve větší
míře než dosud podle našich
zkušeností je možné, neboť
v popelnicích nebo kontejnerech na odpad se často nacházejí věci, zejména plasty, sklo a
papír, které patří do barevných kontejnerů na separovaný odpad. Rovněž v kontejnerech se
mnohdy nacházejí elektrospotřebiče a různé věci
většího objemu, které patří do sběrného dvora.
Z ekologického hlediska je nevhodné v kamnech nebo
kotlích spalovat zejména plasty, papír a textil.
Důsledné třídění odpadu přináší výhody nejen
ekologické, ale také ekonomické. Z těchto výhod
profitují nejen občané, ale také obec. Proto se
z těchto důvodů obracíme na naši veřejnost, abychom
si všichni uvědomili, že třídění odpadu má smysl a
podle toho se chovali a konali.
V roce 2019 bude poplatek za shromažďování a odvoz
komunálních odpadů nadále 500,-- Kč za osobu, která
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má trvalý pobyt v obci. Rovněž tak poplatek za nemovitost určenou k rekreaci, tj. byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba činí 500,-- Kč. Od
poplatku jsou osvobozeni třetí a každé další z nezletilých a nezaopatřených dětí žijících
s rodiči v domácnosti a osoby při celoročním pobytu mimo obec.
Poplatek za komunální odpad je splatný v plné výši nebo ve dvou stejných částkách vždy
nejpozději do 31. března 2019 a do 30. září 2019.

Sazby poplatků ze psů se nemění
Místní poplatek ze psů pro rok 2019 zůstává stejný jako sazby
v předcházejícím roce.
a) Za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,-- Kč, za každého
dalšího 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 vdoveclého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, je poplatek 50,-- Kč, za každého dalšího 100,-- Kč.
Splatnost poplatku ze psů je do 31. března 2019. Žádáme majitele psů,
pokud nastala změna v počtu chovaných psů, aby nový stav nahlásili
obecnímu úřadu, a tak nedocházelo k zasílání zbytečných urgencí o
zaplacení příslušného poplatku.

Voda po letech zlevní
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila ke snížení
ceny pitné vody. Na základě kalkulace ceny vodného pro rok 2019 bude
společnost účtovat svým odběratelům od 1.1.2019 cenu 39,05 Kč/m3 včetně
DPH. Ve srovnání s rokem 2018 bude pitná voda levnější o 1,89 Kč/m3.

Pozvánka na dobrou zábavu
Příznivce společenské zábavy zveme na tradiční Ples obce, který se koná ve
víceúčelové tělocvičně základní školy v pátek 15. února 2019 od 19:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje country skupina Tyrkys z Ostravy.

Vodovodní přípojky
V souvislosti s probíhající stavbou vodovodu v horní části Malé Morávky nabízí obec
zájemcům o napojení na nový vodovod pomoc při zajištění projektových dokumentací pro
zřízení soukromých přípojek na tento vodovod. Vodovodní přípojku si zájemce o připojení na
vodovod musí zrealizovat sám na vlastní náklady. Vzhledem k častým dotazům na tuto
problematiku obec zajistí projektanta, který bude schopen zájemcům o připojení na vodovod
zajistit projektovou dokumentaci přípojky včetně legislativního procesu až do stavebního
povolení, případně územního souhlasu dle požadavků stavebního zákona.
Projektant pro tuto činnost bude vybrán ve výběrovém řízení, kde bude jedním z hlavních
kritérií cena za jednu projektovou dokumentaci. Je tedy reálný předpoklad, že cena za
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projektovou dokumentaci bude vzhledem k množství přípojek pro zájemce příznivá a nemusí si
tedy individuálně projektanta zajišťovat. Žádáme proto zájemce o zpracování projektové
dokumentace pro svoji vodovodní přípojku, aby svůj zájem o tuto
službu sdělili obecnímu úřadu v žádosti, ve které uvedou své osobní a
kontaktní údaje, dále číslo popisné nebo číslo evidenční objektu, který
chtějí na vodovod připojit. Žádost v tuto chvíli není závazná, bude ale
podkladem pro výběr projektanta. Po výběru projektanta a akceptaci
stanovené ceny za projektovou dokumentaci ze strany zájemce o
připojení, budou uzavírat zájemci o přípojku smlouvu o dílo za
zhotovení projektové dokumentace již přímo s vybraným projektantem.
Váš případný zájem o zajištění projektanta sdělte obecnímu úřadu do 31.3.2019.

Tříkrálová sbírka 2019
Vážení spoluobčané,
první lednové dny již neodmyslitelně
patří k Tříkrálové sbírce pořádané
Charitou Česká republika. Že
neodmyslitelně patří k těmto dnům,
dokazuje fakt, že nás provází už
dlouhých 19 let a je stále úspěšnější.
V Malé Morávce a Karlově se letos
díky štědrosti dárců podařilo
charitním koledníkům nashromáždit
částku 16 957 Kč, která pomůže potřebným a podpoří charitní dílo.
80% vykoledované částky pomůže potřebným v regionu - 65% vykoledované částky se vrací
do místní Charity sv. Martina, která je vykoledovala na realizaci jejich záměrů, 15% připadne
na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské. Část výnosu koledování pomůže
prostřednictvím Charity také lidem v tísni v zahraničí (např. na Ukrajině).
Charita sv. Martina použije vykoledovanou částku na provoz pečovatelské služby. Charita sv.
Martina plánuje rozvoj terénní zdravotnické péče a nákup nových zdravotnických pomůcek
dle požadavků klientů do své půjčovny.
„Rostoucí zájem o Tříkrálovou sbírku nás těší a zároveň zavazuje. Stejně jako loni jsme
v průběhu koledování ještě dopečeťovali
pokladničky, což je vždy pozitivní signál. Je
povzbudivé, že se nám daří nejen vysbírat
vyšší částku, která pomáhá potřebným, ale
hlavně, že vyráží do ulic stále více
kolednických skupinek, které roznáší
požehnání do našich domovů, protože
tříkrálová koleda je právě o potkávání a
vzájemném obdarovávání. Dokazuje to, že
solidarita mezi lidmi má v Malé Morávce své
místo.
Děkujeme
všem
dárcům
a
koledníkům.“
V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé. Vaše štědrost nás mile
překvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937 Kč, v roce 2018 to bylo již 405 225 Kč. Peníze
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za rok 2018 jsme použili následovně: nákup 6 elektrických polohovacích postelí, 2 invalidní
vozíky, 3 chodítka a mobilní WC. Zakoupili jsme na splátky automobil pro Charitní
ošetřovatelskou službu (terénní zdravotní služba) a dofinancovali ztrátovost provozu
pečovatelské služby.
Mgr. Eva Macková
ředitelka Charity sv. Martina

Nemocným pomohou nové zdravotnické pomůcky
Nadace Olgy Havlové přispěla na nový rehabilitační přístroj.
Senioři i po mozkové příhodě si mohou v Charitní půjčovně
zdravotnických a kompenzačních pomůcek zapůjčit
rehabilitační přístroj Rotren Solo. „Přístroj pomáhá
pacientům k procvičování pasivních dolních končetin silou
paží cvičícího. Přístroj je vhodný také na posílení levé/pravé poloviny těla po mozkových
příhodách. Zdravá polovina těla tak může snadno a bez námahy procvičit tu druhou,“
vysvětlila Eva Macková, ředitelka Charity svatého Martina, která půjčovnu provozuje.
Nákup rehabilitačního přístroje je podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové.
Charita svatého Martina má za sebou více než 2 roky činnosti. Lidem na Bruntálsku a
Rýmařovsku poskytuje vedle půjčovny ještě dvě další sociální a zdravotní služby. Terénní
pečovatelskou službu, která má v péči téměř 40 seniorů či dlouhodobě nemocných, a také
terénní zdravotní službu. „Zdravotní sestra jezdí za nemocnými, kterým to předepíše lékař,
přímo domů. Díky tomu se mohou pacienti léčit v prostředí, kde se cítí nejlépe a jsou
obklopeni svými blízkými,“ popsala fungování služby Eva Macková.

Poděkování sponzorům podporující kulturní akce a
modernizaci školy
I v kalendářním roce 2018 se našlo nemálo dobrodinců, kteří naši mateřskou školu podpořili
ať už finanční částkou nebo věcným darem. Peněžní dar na podporu akcí a zajištění odměn
pro děti jsme získali od pana Tomáše Bernátka Malá Morávka, Ladislava Romofa (Penzion
Lukáš), manželů Kateřiny a Gerharda Mendrokových Malá Morávka, paní Kateřiny Babišové
Stará Ves, pana Petra Haničáka st. Malá Morávka a pana Petra Housera (TC Praděd) Malá
Morávka. Prostředky jsme využili na Mikulášskou besídku, Vánoční besídku, doplatek
divadelních představení, Rozloučení dětí s MŠ, Den dětí apod. Děkujeme také panu Martinovi
Šišmovi (Restaurace U Kovárny), paní Miroslavě Tomancové (Potraviny Tomi) za drobné
odměny a sladkosti pro děti na různé kulturní akce a tradiční oslavy. Nemalé poděkování
patří také panu Radkovi Sadilovi (SKI areál
Myšák) za bezplatnou výrobu koupelnového
nábytku v umývárně dětí, který budeme
v nejbližších dnech instalovat tak, aby vyhovoval
hygienickým normám a zároveň splňoval i svůj
účel. Poděkovat bychom chtěli také všem rodičům,
kteří nám byli nápomocni při přípravě a úklidu
školní zahrady před sezónou a kteří nám vyšli
vstříc při zajištění organizace akcí pořádaných
pro děti i širší veřejnost.
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Naše nová paní kuchařka Jitka Frčková se zapojila do svého nového zaměstnání velmi
svědomitě a aktivně nejen v oblasti přípravy jídel, ale také hledáním nových sponzorů. Po
oslovení některých rodičů a podnikatelů v obci mohla mateřská škola zakoupit další mrazící
box a zlepšit tak nabídku a pestrost vařených jídel pro děti (zejména jídla připravovaná z ryb,
drůbežího masa, mraženého ovoce, v zimním období apod.). Tím jsme ušetřili finanční
prostředky, které bychom vynaložili na tento spotřebič v dalším kalendářním roce a můžeme
je použít na jiné zkvalitnění a modernizaci školní kuchyně. Děkujeme všem přátelům naší
mateřské školy, kteří nemeškali a do akce „Mražák“ se zapojili. Poděkování patří manželům
Gerhardu a Kateřině Mendrokovým z Malé Morávky, panu Jaroslavu Lukešovi - Rolba Team
Karlov, panu Janu Strnadelovi z Rýmařova a panu Martinovi Haničákovi z Malé Morávky.
Díky nim můžeme nabídnout dětem nové druhy jídel, která budou nejen chutná, ale i esteticky
přitažlivá a zajímavá. Za děti i kolektiv zaměstnanců Vám všem srdečně děkujeme.
V neposlední řadě děkujeme také našemu zřizovateli Obci Malá Morávka za její plné pokrytí
provozních nákladů, ale i případných mzdových prostředků a za spoluúčast na modernizaci
školy a jejím rozvoji, ale také za její vstřícnost a zájem o naše nejmladší občany obce.
Přijměte ještě jednou Všichni naše poděkování a jsme potěšeni, že Vám na našich dětech
záleží a podporujete nás.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Julii Chladovou, Malá
Morávka č.p. 278, která se narodila 6. listopadu 2018 a Stellu
Sekelovou, Malá Morávka č.p. 43, která spatřila tento svět
29. prosince 2018. Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2019 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Marie Fancová a Zdeněk Korytář - 71 let, Pavel Králík - 72 let, Urszula Widenková - 73 let,
Marie Ptáčková - 76 let, Ing. Petr Hartmann - 77 let, Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž
- 81 let, Emma Marková - 86 let, Jan Podlas - 88 let.

„Půlkulatá výročí“

Šárka Moškořová - 55 let, Blažena Vodičková a Anežka
Zachrlová - 65 let, Miroslava Kožíšková a Marie Krátká - 75 let,
Rudolf Glatter - 85 let.

„Kulatá výročí“

Dana Havlíková, Oldřich Onderka a Marcela Partschová - 50 let,
Marcela Onderková a Miroslav Kulhavý - 60 let, Daniela
Wiltschová, Jarmila Klepperová, Josef Zahnáš, Jiří Němec, Petr Cenek a Jozef Motúz - 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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Kolik nás přibylo a navždy opustilo?
V roce 2018 jsme do svazku obce přijali
sedm občánků a čtyři občané zemřeli.
Na konci roku 2018 měla obec v evidenci
690 občanů hlášených k trvalému pobytu.
Z tohoto počtu obyvatel je: 77 dětí do 15 let,
16 mladistvých do 18 let a 597 dospělých.
Průměrný věk obyvatel je 45,33 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
Zahájení zimní sportovní sezóny
První prosincový sníh a teploty pod nulou, vhodné
pro výrobu umělého sněhu, umožnily spustit vleky a
lanovky ve Ski Aréně Karlov už 15. prosince
minulého roku. Novou čtyřsedačkovou lanovku na
Myšáku tak mohli otestovat první lyžaři letošní zimní
sezóny 2018/19. Má různé vychytávky, které přispějí
k většímu pohodlí i k větší bezpečnosti uživatelů.
Kromě plastové kopule (bubliny), která chrání před
sněhem a větrem, dochází na nástupní a výstupní
stanici
ke
zpomalení, takže se zamezí případným kolizím.
Přepravní rychlost je naopak daleko vyšší než u
původní
dvousedačkové
lanovky.
Novou
čtyřsedačkovou lanovku rovněž spustili i u chaty
Roháč. Pro zjednodušení a větší vstřícnost
k návštěvníkům jsou všechny sjezdovky sdruženy pod
názvem Ski Aréna Karlov a platí zde společná
permanentka, kterou lze využít i ve Ski Areálu
Čerťák.
Do Karlova jezdí každý víkend až do 17. března bezplatný skibus ze zastávky Malá Morávka,
zast. až po Chatu Mendelu. První spoj vyjíždí v 8:02 hod. a poslední se vrací v 15:58 hod.
V týdnu od 11. do 15. února pak bude jezdit skibus denně. Jízdní řád skibusu najdete na konci
tohoto zpravodaje.
Ceník jízdného pro SKI Arénu Karlov: celodenní pro dospělé - 600,-- Kč, celodenní pro děti
6 - 15 let a důchodce nad 63 let - 450,-- Kč, večerní lyžování dospělí - 350,-- Kč, večerní
lyžování děti a důchodci - 300,-- Kč.
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V Malé Morávce u chaty Kopřivná spustili lanovku
v prosinci jen o víkendech, pravidelný denní provoz
zahájili 26. prosince 2018. Velkokapacitní bufet u
dolního nástupiště byl ještě posílen o novou
občerstvovací jednotku Deštník, která má uprostřed
kruhový bar.
Lyžařské školičky s instruktory, půjčovny a servis
lyžařského vybavení jsou už samozřejmostí.
Běžecké lyžování v okolí Malé Morávky zkvalitní
nová rolba na úpravu tratí, kterou budou obsluhovat
pan Hadamčík a pan Hartmann. Na její provoz budou
získány dotace z Moravskoslezského kraje. Pokud
bude dostatek sněhu, mohou běžkaři využívat až 80
km dobře udržovaných tratí.
Hokejisté se v této sezóně, na rozdíl od minulých let,
pro nedostatek hráčů nepřihlásili do Rýmařovské
hokejové ligy.

Silvestrovský turnaj ve florbalu
Doba mezi Vánocemi a Silvestrem je plná
konzumace dobrot a lenošení. Na lyžařských
sjezdovkách je díky cizím návštěvníkům
přeplněno, takže florbalový turnaj byla
pěkná příležitost ke zdravému pohybu i
zábavě.
30. prosince 2018 se uskutečnil již druhý
ročník silvestrovského Dani cupu. Už z
názvu turnaje lze vyčíst jméno organizátora.
Zúčastnit se mohla pětičlenná družstva.
Podmínkou bylo jejich složení ze dvou
dospělých a tří dětí. Takto se poskládalo 7
týmů a začal urputný boj, který trval od 14 do 19 hodin, kdy bylo vyhlášeno pořadí turnaje.
Na prvním místě se umístili „Baníčci“ ve kterém hrály tři děti trenéra, který pískal všechny
odehrané zápasy, Milana Pospíšila. Druzí
byli „Smíšenci“ a třetí místo obsadili
„Šmoulové“. Vítězům na všech třech
pozicích byly předány medaile a první
družstvo dostalo putovní pohár. Byl vyhlášen
i nejlepší střelec - vlastně střelkyně, protože
to byla Eliška Pospíšilová a i ta získala
pohár. Vítězům blahopřejeme! Velké
poděkování však patří hlavně organizátorovi
panu Danihelkovi, kterému se podařilo díky
sponzorům zakoupit mantinely na florbal za
60 000,-- Kč. Na nich jsme si mohli přečíst
jména firem, které na toto zařízení přispěly.
Na prvním místě to byla chata Kopřivná.
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MÍSTNÍ AKCE
Svatomartinská slavnost
Základní škola Malá Morávka ve spolupráci s mateřskou
školou a dostihovou stájí Srubovka uspořádala v pátek 9.
listopadu 2018 tradiční Svatomartinskou slavnost.
V ohradě nad kostelem se sešly děti se svými rodiči i
prarodiči a po krátkém
společném
vystoupení
školky i školy nám Svatý
Martin přednesl své
poselství.
Děti mohly nakrmit oba
koníky a my jsme si
pochutnávali na svatomartinských rohlíčcích, které upekla
Zdeňka Vargová. Lampionový průvod se pak vydal alejkou kolem Rychty do parku, kde již
byly zapálené dýně a na děti čekala paní Husa. Na závěr jsme si ještě zazpívali ukolébavku
pro zvířátka a po vydařeném odpoledni jsme zamířili do svých domovů nebo na
svatomartinskou večeři do některé z blízkých restaurací.
Jan Mecner

Andělské čertování
Na poslední listopadový den minulého roku v 16
hodin zvaly plakátky rozmístěné po obci všechny děti
na setkání s čerty a anděly do tělocvičny u základní
školy. Kdo se nezalekl čertů a přišel, ten nelitoval.
Prostory sálu byly vánočně vyzdobeny. Na zdech
svítila barevná světýlka, u čelní zdi bylo připravené
ohniště, v rohu zase hudební pult s diskžokejem
panem Danihelkou. Na slavnostně upravených
stolech bylo připraveno malé občerstvení, další bylo
možno zakoupit u baru.
Nejdříve vyběhli mezi děti čerti, kteří tropili
čertoviny, ale bály se jich jenom ty nejmenší děti. Po
chvíli se objevili dva andělé a všichni společně se
pustili do hraní, soutěžení a tancování. Za svoje
výkony dostaly všechny děti dárkové balíčky nejen
s cukrovinkami.
Tato pěkná akce se mohla uskutečnit díky členkám
kulturní komise, mateřské škole, základní škole a
sponzorům společně s obcí Malá Morávka.
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Rozsvícení vánočního stromu
Neděle 2. prosince 2018 byla určena k slavnostnímu rozsvícení
vánočně vyzdobeného stromu v obecním parku. Počasí vytvořilo
krásnou zimní atmosféru, sněhové vločky strom bíle dozdobily.
Před 16. hodinou se sešlo poměrně dost lidí, kteří si přišli
vychutnat začínající advent.
Úvodní slovo měl starosta obce Ondřej Holub, který popřál všem
přítomným hezké svátky. Po něm přišla na řadu hudební
produkce, o kterou se postaraly členky kulturní komise. Zazněly
tři vánoční písně s doprovodem dvou kytar. Potom už přišel ten
okamžik, na který všichni čekali. Rozsvítil se vánoční strom. Na
dokreslení krásné nálady a hlavně na zahřátí byl připraven pro
všechny horký čaj a svařák. Následovalo zapálení první svíce na
připraveném adventním věnci panem farářem Rechtenbergem.
Tento věnec byl poté součástí vánoční výzdoby kostela Nejsvětější
Trojice v Malé Morávce.

Vánoční ladění a běh o kapra
Základní škola a mateřská škola pořádaly v pátek
7. prosince 2018 v tělocvičně předvánoční setkání
nejen pro děti. Od 15:30 hodin zahájily děti
z mateřské školy a školáci bohatý program tohoto
odpoledne. Zpívaly koledy, hrály na hudební
nástroje a tak navodili pěknou vánoční náladu. Na
stolech byl připraven materiál pro různé výtvarné
činnosti - zdobení perníčků, lití olova, vyrábění
keramických andílků nebo práci s papírem.
Nejočekávanějším bodem programu byl Běh o vánočního kapra. Trasa závodu vedla kolem
hřiště a byla vyznačena barevnými značkami, které osvětlovali přítomní dospělí s malými
lampičkami. Hlavní osvětlení však poskytli místní hasiči, kteří postavili doprostřed hřiště svůj
hasičský vůz a svým výkonným reflektorem na střeše auta dokonale posvítili. Soutěžilo se
v několika kategoriích.
V I. kategorii (děti MŠ) se umístil na 1. místě Adam
Danihelka, 2. Leonka Macková a 3. Hynek Babiš.
Ve II. kategorii (1. - 5. třída ZŠ) dívky - 1. Barborka
Lukešová a 2. Natálka Holubová, kluci - 1. Dan Danihelka,
2. Martin Macek a 3. Vojta Babiš.
Ve III. kategorii (6. třída ZŠ a vyšší) byl první Radim Cejnek
a druhý Lukáš Holub.
Dále soutěžili dospělí. V kategorii žen získaly cenu Kateřina
Mendrok a Lenka Cejnková. Z mužů byl první Jaroslav
Lukeš a druhý byl M. Matějček.
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Živé kapry, které dostali vítězové jednotlivých kategorií, přivezl
jako sponzor pan Willi Glatter. Další umístění dostali také
kapříky, ale jen perníkové, které upekla a krásně nazdobila
kuchařka školní jídelny paní Zdena Vargová. Diplomy obdrželi
všichni.
Na závěr se představil spisovatel Jan Opařil autorským čtením ze
svých knih pro děti o Kapříku Metlíkovi. Tyto knihy byly
vystaveny k prohlédnutí a po besedě si je bylo možno zakoupit i
s podpisem autora.
Organizátorům i sponzorům patří poděkování za velice pěknou
akci.

Adventní koncerty
V předvánoční době, kdy všichni shání dárky, v domácnostech se uklízí a chystají dobroty na
Vánoce, jsou právě nedělní adventní koncerty v místním kostele vhodnou příležitostí uvědomit
si to hlavní poselství Vánoc - mír a klid všem lidem dobré vůle. Je příjemné zastavit se
v předvánočním shonu, pozdravit se s přáteli a známými, popřát jim hezké svátky a
zaposlouchat se do živé hudby, kterou ještě umocňuje sváteční prostor kostela.
První adventní koncert se uskutečnil
9. prosince a odehrálo jej komorní duo
Vientomarero, které tvoří manželé Michaela
a Jiří Meca z Bruntálu. Počasí bylo chladné
a deštivé, ale ani to návštěvníky neodradilo,
i když v lavicích kostela přece jen nějaká
volná místa zůstala. Kostelní prostory
zaplnily zvuky klasické kytary a příčné
flétny, kdy byly hrány skladby komponované
speciálně pro tyto dva nástroje.
Druhý adventní koncert byl o týden později
16. prosince. I počasí už více připomínalo blížící se Vánoce. Se svým programem vystoupil
pěvecký soubor Bernardini a Dětský soubor z Břidličné pod vedením sbormistryně paní
Bernardiny Mereďové. Téměř zaplněný kostel si vyslechl zpěvy jak dospělých členů souboru,
tak i dětské hlásky. Na závěr byl podáván už tradičně prochladlým posluchačům horký čaj a
svařák.

Policejní zápisník
Nehody se zvěří
V úterý 27. 11. 2018 ve 20:00 hodin došlo mezi obcemi Dolní Moravice a Malá Morávka ke
střetu vozidla Subaru a srny. Zvíře vyběhlo z pravého silničního příkopu bezprostředně před
auto. Po střetu srna zůstala na místě uhynulá. Způsobená škoda činí 40 tisíc korun.
Ve středu 28. 11. 2018 v 19:00 hodin došlo mezi obcemi Malá Morávka a Dolní Moravice ke
střetu vozidla Citroen a srny. Zvíře vyběhlo z pravého silničního příkopu bezprostředně před
auto. Po střetu zůstala srna na místě uhynulá. Způsobená škoda činí 30 tisíc korun.
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Drahá cesta
Dne 9. 1. 2019 v autobuse mezi zastávkou Ovčárna a Hvězda vytratil 48letý muž peněženku.
Nalezl jí neznámý pachatel, který si věc ponechal. V peněžence bylo 23 tisíc korun, doklady a
platební karta. Policisté případ prověřují jako podezření z přečinů zatajení věci a
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Poškození vozidla
Dopoledne 11. 1. 2019 v Karlově pod Pradědem na parkovišti pod sjezdovkou Myšák
poškodil pachatel lak zaparkovaného vozidla Mitsubishi. Do laku na zadních pravých dveřích
vytvořil rýhu o délce 49 cm. Způsobená škoda činí nejméně 9 tisíc korun.
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Zpravodaj vychází 17.1.2019, příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.3.2019.

