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NOVOROČNÍ POZDRAV
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku 2014 popřál
jménem svým i jménem zastupitelstva obce Malá Morávka
hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů ve Vašem pracovním
i soukromém životě.
Nový rok je pro každého z nás obdobím, kdy bilancujeme úspěchy i nezdary roku právě
skončeného a zároveň plni optimismu plánujeme úkoly v novém roce, do kterého jsme právě
vstoupili. Stejně tak naše obec má v letošním roce před sebou úkoly, které jsme si stanovili.
V závislosti na úspěšnosti získání dotačních prostředků zahájíme jejich realizaci. Jedná se
především o stavbu chodníku, rekonstrukci hasičské zbrojnice, stavbu víceúčelové tělocvičny
a nadále pokračovat ve výměně oken u obecních bytových domů. Vzhledem k náročnosti
těchto stavebních projektů bude tedy nový rok 2014 pro obec rokem náročným
a „stavebním.“ Rok 2014 je navíc významný další, pro obec zásadní událostí, kterou jsou
komunální volby, ve kterých budeme na podzim volit nové zastupitelstvo naší obce, které
zásadním způsobem ovlivní chod a směr, kterým se naše obec vydá v dalších čtyřech letech.
Dovolím si rovněž poděkovat všem organizačním složkám obce Malá Morávka za jejich
obětavou práci v uplynulém roce 2013, stejně jako zaměstnancům škol, členům obecních
výborů a rovněž členům Sboru dobrovolných hasičů za jejich celoroční práci mnohdy na úkor
vlastního volného času.
Přeji Vám všem, aby nový rok 2014 byl pro Vás rokem úspěšným, ve kterém se budete těšit
pevnému zdraví a uspokojení z pracovních úspěchů.
Ondřej Holub, starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 4. prosince 2013
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:
Vyrovnaný rozpočet obce v části příjmové
a výdajové na rok 2014 ve výši 18 519 563 Kč
(bližší informace v příštím vydání Moráveckého zpravodaje).
Prodej pozemku parc. č. 428/3 - zahrada o výměře 259 m2 v k.ú. Malá Morávka, která
navazuje na pozemek parc. č. 428/1 vlastníků bytového domu čp. 32. Cena 200 Kč/m2,
celkem 51 800 Kč. Kupující, kteří uhradí i náklady za převod: Olga Bílá, Marie Žídková,
manž. Ludmila a Adolf Oravští, manž. Andrea a Jiří Kožíškovi.
Darovací smlouvu mezi obcí Malá Morávka a Moravskoslezským krajem
na vybavení techniky Sboru dobrovolných hasičů obce. Jedná se o dva kusy
tlakových lahví v ceně 11 807 Kč.

Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve výši 23 800 Kč na zabezpečení
akceschopnosti hasičského sboru obce i další dotaci 169 000 Kč za podmínky, že ji
do konce roku schválí zastupitelé Moravskoslezského kraje (MSK).
Uzavření smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu obce Malá Morávka se
zpracovatelem Urbanistické středisko Ostrava.
Prodej pozemků parc. č. 1/6 o výměře 1 135 m2 a parc. č. st. 272 o výměře 134 m2 v k.ú.
Karlov pod Pradědem. Cena 300 Kč/m2, celkem 380 700 Kč. Kupující, kteří uhradí
i náklady za převod: Jaroslav Lukeš a ing. Ivana Maleníková, bytem Malá Morávka
čp. 6. Přijetím tohoto usnesení se revokuje usnesení zastupitelstva čj. 29/2013 ze dne
29. 5. 2013.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
15/3 a parc. č. 1/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem za účelem zřízení přípojky nízkého napětí
pro novostavbu rodinného domku. Oprávněný z věcného břemene: ČEZ Distribuce, a.s.
Ústí nad Labem v zastoupení společností ENERGORZVODY, s.r.o. Úhrada za zřízení
věcného břemene 1 000 Kč + DPH 21 %.
Zřízení věcného břemene:
a) Uložení přípojky kanalizace na parc. č. 15/3 v k.ú. Karlov pod Pradědem a uložení
vodovodní přípojky na parc. č. 1/6 pro novostavbu rodinného domu na parc. st. č. 272.
b) Právo vstupu a vjezdu na pozemky parc. č. 1/6 a 15/3 ve prospěch vlastníků
novostavby rodinného domu na pars.st. č. 272. Úhrada za zřízení věcných břemen
2 000 Kč + DPH.
Dodatek k obecně závazné vyhlášce číslo 1/2012 Obce Malá Morávka o místních
poplatcích s platností od 1. 1. 2014, a to: doplnění oddílu „Ohlašovací povinnost“
a změna oddílu „Splatnost poplatku.“ - viz dále samostatná informace. Místní poplatky
pro rok 2014 zůstávají beze změny.
Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 160/9 o výměře 25 512 m2 v k.ú.
Karlov pod Pradědem na dobu určitou 30 let za účelem využití pozemku pro sjezdové
lyžování. Cena ročního pronájmu 4 Kč/m2, celkem 102 048 Kč. Cena pronájmu bude
vždy aktualizována podle v daném období platné směrnice o pronájmu obecních
pozemků. Nájemce SKI Karlov, s.r.o. Opava, zastoupená Ing. Zdeňkem Mitášem.
Zajistit z rozpočtových zdrojů obce náklady na předfinancování a financování investiční
akce – projektu „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Malá Morávka“ (stavba chodníku)
s předpokládanými výdaji projektu 4,5 mil. Kč včetně DPH. Projekt bude podán jako
žádost o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko Obec se
zavazuje k finanční spoluúčasti ve výši 15 % na výdajích projektu.
Dar starostovi obce ve výši jednoho měsíčního platu za mimořádné pracovní výsledky
a realizované akce v obci v roce 2013.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce:
a) Provedení rozpočtového opatření k 31. 12. 2013, aby rozpočet byl v příjmech
a ve výdajích vyrovnaný.
b) Na valné hromadě společnosti SPS – STAS, s.r.o. se sídlem Malá Morávka hlasovat
při volbě jednatele společnosti (za odstupujícího Mgr. Marka Procházky) pro nového
jednatele společnosti pana Jaroslava Lukeše, Malá Morávka čp. 6. Zastupitelstvo
revokuje své usnesení čj. 61/2013 ze dne 18. 9. 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) Zprávy z kontroly hospodaření obce za rok 2012 (ze dne 14. 11. 2012 a 27. 5. 2013).
b) Důvodovou zprávu o principu fungování slevového systému od 1. 1. 2014
(viz „Informace“).

INFORMACE
Poohlédnutí za rokem činnosti našich hasičů
Ohlédnutí za svou činností v roce 2013
projednali morávečtí dobrovolní hasiči na své
valné hromadě konané 14. prosince minulého
roku. Přijeli je pozdravit i zástupci hasičského
sboru z Dolní Moravice a předali pozornost
v podobě maket hasičských vozidel.
Preventivní a především zásahová činnost
je hlavní náplní a posláním hasičů.
V uplynulém roce naši hasiči uskutečnili
celkem osm výjezdů, z toho čtyři při lokalizaci
požárů, např. bagrů v areálu Myšák, v Malé
Morávce požárů popelnic a sena i další mimo
obec. Poskytli pomoc při odstraňování
obtížného hmyzu, spadlých stromů a jiných případů ohrožení. Po celý rok zajišťovali
nepřetržitě v týdenních cyklech pohotovost čtyř členů k případným zásahovým výjezdům.
Zásahová jednotka měla 11 členů a její činnost zajišťovali velitelé Gustav Kaláb, Miloš
a Vít Pavelkovi. Mnoho hodin dobrovolné práce vykonali při ošetřování techniky, která v roce
se rozšířila o čtyři vysílačky (mobilní a vozovou) a dvě tlakové láhve. Tradičně se podíleli
i na některých veřejných akcích v obci. K nim již neodmyslitelně po řadu let patří stavění
a kácení májky, spoluúčast na oslavách Dne dětí a pořádání hasičské soutěže družstev
Memoriál Jiřího Hudáka, jehož 10. ročníku se účastnilo dvanáct družstev. V současné době
má Sbor dobrovolných hasičů Malá Morávka (SDH) 19 členů. Rádi by přivítali do svých řad
zájemce o tuto záslužnou činnost, což se zatím nedaří. Výbor SDH bude nadále pracovat
ve složení: Gustav Kaláb – starosta, Miloš Pavelka – zástupce starosty, Miroslav Skoupil –
technik, finanční záležitosti bude mít na starosti Iveta Kalábová a Martin Kozmér – kontrola
a revize financí.
V dalším období v roce 2014 je v plánu rozšíření hasičské zbrojnice, aby svou kapacitou
splňovala podmínky pro umístění zásahového vozidla i potřebné techniky. V rozpočtu obce je
pro rok 2014 včetně dotace Moravskoslezského kraje stanovena na výdaje SDH částka
392 tisíc korun.
V závěru
schůze
hasiči
kladně
hodnotili
přístup
a podporu
starosty
obce
Ondřeje Holuba k činnosti sboru
s poděkováním, i rovněž Jiřímu
Pánkovi za příkladnou pomoc
při akcích pořádaných SDH.
Hasiči, kteří vykonávají svou
činnost ve svém volném čase,
jsou součástí integrovaného
záchranného systému. Proto
zasluhují od naší veřejnosti
za tuto
činnost
uznání
a poděkování, s přáním elánu,
úspěchů a zdaru v dalších
letech.

Doplnění a změna v obecně závazné vyhlášce
Obce Malá Morávka č. 1/2012
Zastupitelstvo obce svým usn. číslo 5/2013 ze dne 4. 12. 2013 uvedenou vyhlášku doplňuje:
Doplnění Oddílu II. – čl. 12 Ohlašovací povinnost se doplňuje odst. 4 tohoto znění:
4. Ubytovatel je povinen si vyzvednout u správce poplatku – Obecního úřadu Malá Morávka
přísně zúčtovatelné kupony (ceninu) v nominální hodnotě 15,- Kč/kupon. Kupon tvoří dvě
části, kdy ubytovatel je povinen odtržitelnou část kuponu předat ubytovanému hostu, jako
doklad o zaplacení rekreačního poplatku.
Změna Oddílu II. – čl. 4 Splatnost poplatku se text odst. 2 mění takto:
2. Ubytovatelé čtvrtletně, nejpozději do 10 dnů po skončení čtvrtletí, předloží na Obecním
úřadu Malá Morávka převzatý blok s kupony za lázeňský a rekreační pobyt ke kontrole. Podle
spotřebovaných kuponů odvedou poplatek, a to v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem
na příjmový účet Obce M. Morávka vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 3021771/1000.
Jako variabilní symbol poplatník uvede své IČ, v případě, že nemá IČ, tak uvede do zprávy
pro příjemce své jméno a příjmení a jako specifický symbol uvede 1342.

Informace k projektu „Slevový systém“
Obec od 1. 1. 2014 podle nové úpravy obecně
závazné vyhlášky číslo 1/2012 o místních poplatcích
stanovuje
ubytovacím
zařízením
povinnost
vydávat zúčtovatelné kupony v nominální hodnotě
15,- Kč/kupon svým ubytovaným hostům, jako doklad
o zaplacení rekreačního poplatku. Vydává se stejný
počet kuponů ve shodě s počtem dní ubytování.
Kupony budou ubytovanému sloužit jako nárok
na slevu u vybraných partnerů, kteří se rozhodli
do tohoto projektu zapojit. Subjekt, který se rozhodne
na projektu s obcí spolupracovat, bude na jakýkoliv
svůj nabízený produkt (strava, vstupné do sauny,
ubytování, jízdné na vlecích, atd.) poskytovat svým
klientům za předložený kupon slevu 15 korun. Subjekt, který bude slevu poskytovat, bude
oprávněn uplatňovat u zdejší obce úhradu 7 korun z každého kuponu, který byl u něj uplatněn
jako nárok na slevu.
Tento systém je otevřený pro všechny podnikatelské subjekty, které provozují své služby
v Malé Morávce a v Karlově pod Prad. Kupony vydává na obecním úřadu paní Rončáková.
Do systému k 20. 12. 2013 se přihlásily tyto subjekty – v závorce sleva na nabízené služby:
Malá Morávka: restaurace U Kovárny (stravování), M-servis (půjčovna, prodej a servis
lyží), chalupy Pod alejí, Zelený domek a Wellness (ubytování), penzion Pohoda (stravování),
Ski areál Kopřivná (atrakce Funparku, vířivka, sauna, lyžařská škola – vše při zakoupení
dvoudenního a pětidenního SKIPASu), hotel BRANS (ubytování, wellness, stravování
v restauraci, zapůjčení sportovních potřeb).
Karlov pod Pradědem: hotel Kamzík (polední menu, bazén, vířivka, půjčení kol, kuželna,
posilovna, pronájem hřiště), Jeseníky Outdoor (zapůjčení vybavení), hotel Karlov (stravování
denní menu), Ski areál Myšák (zakoupení celodenního nebo vícedenního SKIPASu, dětské
motorové skútry, snowtubingová dráha, servis a testovací centrum SPORTEN), penzion
Pohádka (ubytování, nápoje), penzion Roháč (stravování v restauraci nad 100 Kč), chata
U Kubů (ubytování), penzion U Bohouše (stravování v restauraci).

Pozvánka na ples
Všechny milovníky tance a dobré zábavy srdečně zveme na Ples obce,
který se tentokrát koná na svátek zamilovaných Valentýna, a to v pátek 14. února
od 19.00 hodin v sále klubu Ferrum Form Malá Morávka.

Nové hřiště pro radost dětem
V závěru minulého roku bylo vybudováno na louce před panelovými domy nové dětské
hřiště s atraktivními prvky. Dílo vzniklo díky dotaci tři sta tisíc korun od Lesů ČR a zhruba
padesáti tisíci korunami přispěla obec. Nové moderní hřiště bude sloužit k radosti a pohybu
nejen místních dětí, ale i jejich turistickým vrstevníkům.

Areál Myšák zahájil provoz v nové podobě
Pověrčivá třináctka v pátek 13. 12.
2013 nepřinesla neštěstí, ale příjemnou
událost pro milovníky sjezdového
lyžování. V tento den starosta obce
Ondřej Holub a jednatel společnosti
SPS – STAS, s.r.o. Malá Morávka
Jaroslav Lukeš slavnostně zahájili
provoz nové lanové dráhy ve Ski areálu
Myšák v Karlově pod Pradědem.
Účastníci této malé slavnosti si
vyzkoušeli jízdu na lanovce a prohlédli
strojovnu i zázemí areálu. Nová
dvousedačková lanovka je dlouhá 550
metrů a její kapacita je 1 400 osob
přepravy za hodinu. V jejím sousedství jsou sjezdovky s rozdílnou obtížností v délce
2,5 kilometrů. Ke spokojenosti uživatelů areálu přispělo nové zázemí a další služby.

Předávání příspěvků ke zveřejnění
Žádáme dopisovatele různých příspěvků a článků ke zveřejnění v Moráveckém zpravodaji,
aby je předávali na obecní úřad osobně k rukám tajemníka úřadu, ing. Svatopluka Gottvalda
nebo na e-mail: tajemnik@malamoravka.cz.
Telefon: 554 273 225, mobil: 737 324 102

Základní škola informuje
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2014/2015
Zápis dětí do 1. třídy proběhne v naší základní škole ve středu 5. února 2014 v době
od 14.30 do 17.00 hodin. K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2014 dosáhnou věku 6 let.
Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Při zápisu bude vyplněna
žádost o přijetí a zápisní lístek. Pokud rodiče žádají pro své dítě odklad školní docházky, musí
s ním ve stanoveném termínu rovněž dostavit k zápisu. Pokud se vám stanovený termín zápisu
nehodí, je třeba se s ředitelkou školy domluvit na dalším termínu.
Pokud byste chtěli navštívit vyučování, máte možnost v rámci Dne otevřených dveří školy
přijít ve středu 15. ledna od 8.00 nebo od 9.00 hodin.

Vánoční ladění
V podvečer 11. prosince 2013 se ve vánočně
vyzdobené naší škole sešli žáci a zaměstnanci
školy s rodiči a hosty. Uprostřed vánočního
stromu se zastavili, aby spolu prožili pěkné
chvilky před blížícími se nejkrásnějšími svátky
v roce.
Zpíváním na schodech bylo zahájeno vánoční
ladění. V rámci vánočních dílen se vyráběly
originální vánoční dekorace. Tajemnou atmosféru
Vánoc jsme navodili prastarým štědrovečerním
obyčejem lití olova a nad výkladem symbolů se
všichni nádherně pobavili. Tradici koledování,
která je s vánočním časem neodmyslitelně
spojována,
připomněli
žáci
hudebním
vystoupením nejen při zahájení, ale i v průběhu
celé akce. Nechybělo ani občerstvení vánočním
punčem a darovanými koláčky.
Všichni při této podařené školní akci projevili
svou kreativitu a odcházeli s úsměvem ve tváři.
Pro zaměstnance školy byla spokojenost odměnou
a patří jim velký dík za zdařilou přípravu
adventního setkání.
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka základní školy

Z činnosti školní družiny
Do naší školy i letos zavítal 5. prosince Mikuláš s anděly a čerty. Přišli se podívat, jestli
jsou naši žáci hodní či zda přece jen trošku nezlobí. Jména dětí se objevila na dvou listinách
–„Seznamu hodných“ a „Listině hříšníků.“ Hříšníci museli své špatné chování odčinit
nějakou básničkou nebo písničkou. Dokonce se stalo, že čerti dva hříšníky pěkně prohnali,
jednoho měli v pytli a chtěli odnést do pekla. Nakonec ale Mikuláš rozhodl, že ještě dostanou
šanci se napravit. Také zaměstnanci školy zůstali uchráněni před peklem! Na závěr Mikuláš
s andílky všem rozdal balíčky plné dobrot. Od čertů dostal každý žák malý uhlík – to aby
nezapomněl, že čerti jej stále sledují.
Mgr. Martina Smíšková
učitelka základní školy

Pro Mikuláše
Mikuláš je hodný pán
nechodí však jenom sám.

Chodí s ním i čerti
nejsou s nimi žerty!

Jsou tam i andělé
bytosti vždy veselé.

Mikuláše máme rádi
budeme s ním kamarádi.

(Autoři – žáci ZŠ: Nela Bruntsvyková, Veronika Rokosová, Marek Švarc.)

Poděkování
Konec každého roku je obdobím hodnocení
a bilancování. Mnoho se nám v průběhu roku
2013 vydařilo, v něčem musíme ještě pracovat
na vylepšení a částečných změnách.
Hodně činností a aktivit se nám povedlo
uskutečnit díky sponzorům a přátelům naší
mateřské školy. Patří mezi ně 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 pomocníky v posledních letech patří
Radek Sadil z Bludova, který provedl zdarma opravu zahradních herních prvků a výrobu
drobných dřevěných doplňků do interiéru školy a Ing. Tomáš Horáček – Hydrospol, s.r.o.
Staré Město, který nám daroval nový písek do pískoviště na školní zahradě. Mezi naše věrné
sponzory také patří Petr Haničák Karlov pod Pradědem, Zuzana Peňázová a Stanislav Kostka
Václavov u Bruntálu, Alpex obaly, s.r.o. Horní Václavov a z Malé Morávky Miroslava
Tomancová Potraviny TOMI, Leona Podrazilová, manželé Gajdošovi, manželé Koneční
a Tomáš Bernátek.
Tito všichni nám v průběhu roku pomohli finanční částkou či formou drobných odměn,
které jsme využili k různým školním i obecním akcím a slavnostem. Děkuji Zdeňku a Miloši
Pavelkovým za provádění poměrně časté údržby drobných elektrických zařízení a rovněž
Obecnímu úřadu Malá Morávka a zastupitelstvu obce za každoroční poskytnutí finančních
prostředků na provoz školy i za spolupráci při její modernizaci. Vám všem jmenovaným
jménem dětí a pracovnic mateřské školy děkuji, Vaší podpory a pomoci si velice vážíme.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2014 slaví své narozeniny
a životní jubilea:
Marie Ptáčková – 71 let, Vlastimil Kožíšek a Jaroslav Kříž – 76 let, Emma Marková – 81 let,
Jan Podlas – 83 let.

„Půlkulatá výročí“
Marcela Onderková a Miroslav Kulhavý – 55 let, Josef Zahnáš, Petr Cenek,
Daniela Wiltschová, Josef Motúz a Jarmila Klepperová – 65 let.

„Kulatá výročí“
Dagmar Chlumská – 50 let, Marie Blahůšková, Blažena Vodičková a Anežka Zachrlová – 60
let, Miroslava Kožíšková, Jaroslav Marčík a Marie Krátká – 70 let, Rudolf Glatter – 80 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.
V uplynulém roce 2013 se narodily dvě děti a šest občanů zemřelo.
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
pro občany je bezplatná.

SPORTOVNÍ INFORMACE
Turnaj ve stolním tenisu
Příznivci ping-pongového míčku si dali 14. 12. dostaveníčko v restauraci PUNK
na 1. ročníku turnaje ve stolním tenisu o přeborníka Malé Morávky. Turnaje se účastnilo
17 hráčů, z toho 3 ženy. Po denním zápolení za hracími stoly, které zapůjčili pan Cejnek
a paní Pokorná z chaty Smrková, bylo pořadí – muži: 1. Zdeněk Novobilský, 2. Tomáš Cejnek,
3. Jiří Lesák, st.; ženy: 1. Lenka Cejnková, 2. Petra Zapletalová, 3. Jana Cejnková.
Pořadatelé turnaje děkují Obci Malá Morávka za poháry a zaměstnancům restaurace
za přípravu a organizaci této akce. Pro příznivý ohlas bude turnaj organizován i v roce 2014.

Fotbalisté se rozloučili se sezonou
O druhém listopadovém víkendu (po uzávěrce minulého čísla) skončila podzimní část
fotbalových soutěží ročníku 2013/14. Obě družstva FC Kovárna Malá Morávka v ní byla
vcelku úspěšná. Muži zaujali v tabulce 1. místo se shodným počtem 31 bodů s týmem Velké
Štáhle. O týden později se ještě předehrávalo 1. jarní kolo, ve kterém naše mužstvo po slabším
výkonu překvapivě doma prohrálo s Razovou 0:1 a tím kleslo na 2. příčku. Přípravka starší
po dobrých výkonech v závěru své soutěže obsadila velmi pěkné 5. místo.

Tabulky před jarní sezonou
III. třída, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velká Štáhle
Malá Morávka
Sv. Heřmanice
Rýmařov B
Lomnice
Široká Niva
Milotice
Dvorce
Dětřichov
Razová
Zátor B
Ryžoviště
Leskovec
Mor. Kočov

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
10
8
6
6
6
6
5
4
3
3
2
1

1
1
0
2
5
3
3
1
2
3
3
2
4
4

2
3
4
4
3
5
5
7
7
7
8
9
8
9

Okresní přebor přípravka starší
40:15
47:22
46:23
30:17
28:31
22:21
28:31
22:27
24:41
24:35
25:38
15:25
25:44
19:35

34
31
30
26
23
21
21
19
17
15
12
11
10
7

1. Rýmařov
2. Slavoj Bruntál A
3. Horní Benešov
4. Juventus Bruntál
5. Malá Morávka
6. Slavoj Bruntál B
7. Vrbno pod Prad.
8. FK Krnov
9. Břidličná
10. Olympia Bruntál
11. Jindřichov
12. M.Albrechtice
13. Stará Ves
14. Chomýž

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
11
9
9
6
5
5
5
5
4
3
1
0

1
1
1
2
0
2
1
0
0
0
1
1
0
0

0
1
1
2
4
5
7
8
8
8
8
9
12
13

140:23
143:27
117:24
105:46
90:69
80.93
80:105
75:68
54:74
79:110
49:63
40:101
16:131
20:154

37
34
34
29
27
20
16
15
15
15
13
10
3
0

Začala hokejová sezona
Do nové hokejové sezony se opět zapojil i oddíl HC Malá Morávka. V rámci bruntálského
regionu se hraje tzv. Rýmařovská hokejová liga, do které se přihlásilo třináct družstev, která
byla rozdělena na skupiny A a B. Soutěž se hraje dvoukolově systémem každý s každým
na zimním stadionu s umělou ledovou plochou v Rýmařově. Soutěž řídí Výkonný výbor
okresního svazu ledního hokeje Bruntál.
Skupina B – 6 týmů: HC Malá Morávka, HC Horní Město
a rýmařovská družstva HC Vikingové, HC Extreme, Medvědi,
SK Slovan B. Ke dni uzávěrky tohoto čísla byly sehrány zápasy
s těmito výsledky – tři výhry a jedná porážka: HC Malá Morávka
– SK Medvědi Rýmařov 3:2, HC Extreme Rýmařov 9:3,
HC Horní Město 6:5, HC Vikongové 1:6.

Na Vánoce si vyběhali kapra
Do seznamu sportovních akcí
v naší obci se před Vánocemi řadí
oblíbený závod „Běh o vánočního
kapra.“ Dne 19. prosince pořádala
zdejší základní škola ve spolupráci
se sportovním klubem TC Praděd
Malá Morávka již 7. ročník tohoto
běžeckého
zápolení.
Na startu
závodu se sešlo 23 závodníků, kteří
usilovali o nejcennější trofej, kterou
byl živý kapr. Podařilo se to vítězům
ve čtyřech kategoriích, kteří
dokázali trať na okruhu v obecním
parčíku uběhnout v nejrychlejším
čase. Nejlepší na stupních vítězů
obdrželi diplom a věcnou odměnu, všichni účastníci závodu perníkového a keramického
kapříka.
Akci sponzorsky podpořili: Pstruhařství a rybářská bašta Vrbno pod Pradědem - Mnichov,
základní škola, TC Praděd a Ing. Willi Glatter. Pořadatelé zaslouží pochvalu a poděkování
za přípravu a organizaci této vydařené sportovní akce.

Výsledky závodu
Kat. děti 6 let a ml.
1. František Pavelka

Kat. děti 7 a 8 let
1. Radek Ligač

2. Radek Šíbl
3. Sofie Strouhalová

2. Vojtěch Strouhal
3. Marek Švarc

Kat. děti 9 a 10 let
1. Zdeněk Podrazil

FAMILY – rodič a dítě
1. Frant. a Pavel Pavelkovi

2. Patrik Zapletal
3. Ela Pospíšilová

2. Mirosl. a Jakub Šíblovi
3. Ondřej a Bára Holubovi

Nejrychlejší běžci z dětí (čas ve vteřinách)
Zdeněk Podrazil – 54,0; Patrik Zapletal – 54,7; Radek Ligač – 58,9

Na lyžařských běžeckých trasách se běhá již od poloviny prosince
Zimní běžeckou sezonu jsme zahájili o tři týdny dříve než
minulý rok, a to již v pátek 13. prosince 2013. Doufejme,
že nám to nepřinese smůlu. Týden před tím napadlo poměrně
hodně sněhu, ale následné oteplení a déšť nám trochu
zkomplikovalo situaci. Přesto jsme upravili tratě v okolí
Alfrédky, kde je 40 až 50 centimetrů sněhu a velmi dobré
podmínky. Málo sněhu je prozatím na Kapitánské
a Ranné a na přístupových trasách z Karlova a Nové Vsi
na Mravencovku.
Během října a listopadu jsme provedli všechny přípravné
práce. Mimo jiné jsme dokončili šestikilometrový okruh kolem
Ostružné, který jsme minulou sezonu již zkušebně udržovali.
Rychle si získal oblibu u běžkařů a patří k nejkrásnějším
úsekům našich tratí. V závěru roku 2013 bylo rovněž instalováno vybavení tzv. Jesenické
magistrály. Jedná se o různé pergoly, odpočívadla, stojany na běžky apod., sloužící nejenom
běžkařům, ale i celoroční turistice v našem regionu. Celou tuto akci zajišťoval Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
Na závěr této naší informace bychom rádi popřáli uživatelům našich tratí mnoho krásných
zážitků a v roce 2014 hodně zdraví a pohody.
Ing. Petr Hartmann

NAVŠTÍVILI JSME MÍSTNÍ AKCE
Deset let u nás slavíme Martina
Světce sv. Martina většinou
známe podle lidových pranostik,
že Martin přijíždí na bílém koni,
že se na svatého Martina kouřívá
z komína nebo je sněhová peřina.
Právě
ve
spojitosti
s touto
pranostikou a legendou tohoto
světce se v naší obci od roku 2004
koná každoročně malá slavnost.
Tak tomu
bylo
v podvečer
11. listopadu
již
podesáté,
kdy Martin na bílém koni ani
tentokrát nedorazil na svůj svátek,
ale až o čtrnáct dní později
nasněžilo v pondělí 25. listopadu
okolo deseti centimetrů. I bez zasněžené krajiny měla svatomartinská oslava důstojný průběh.
Již při příchodu na stráň za kostelem, kde se slavnost konala, byli návštěvníci obdarováni
martinskými rohlíčky, které připravily a rozdávaly kuchařky školních jídelen. Nechyběli ani
dva jezdci na koních ze stáje Srubovka, kteří se těšili pozornosti a zájmu zejména dětí.
Legenda o sv. Martinovi následně ožila v programu našich škol. Děti mateřské školy se
představily pásmem písniček a říkadel k oslavě Martina, ale i k podzimu a blížící se zimy.
V působivém programu žáci základní školy pod vedením svého učitele Jana Mecnera přiblížili
všem přihlížejícím svatomartinské zvyky, pranostiky a scénku o legendě svatého Martina.
Po této hlavní části slavnosti se rozsvítily lampiony a početný průvod dětí a jejich rodičů
prošel kaštanovou alejí a centrem vesnice do místního parčíku.
Na závěr děti obdržely od ředitelky základní školy vkusné keramické husičky. Ty, podle
pověsti, symbolicky připomněly kejhání hus, které Martina prozradily, když se ukrýval v křoví,
aby nebyl zvolen biskupem. Druhá legenda praví, že právě husy svatého Martina rušily při
kázání. Proto prý skončily na pekáči. A od té doby se dochovala tradice pečené
svatomartinské husy, která
se konzumuje při příležitosti
svátku Martina. A tak vedle
místní gastronomické akce
„Festival řízků“ se v našich
pohostinských
zařízeních
v posledních letech nabízejí
husí speciality. Husí menu
bylo tentokrát na jídelníčku
penzionu Pod Kapličkou i
v některých dalších místních
restauracích.
Děkujeme pedagogickým
pracovníkům, kuchařkám a
dětem našich škol za
přípravu a program na této
svatomartinské slavnosti.

Na setkání s Mikulášem se děti těšily
Stalo
se pěknou
tradicí,
že besídka s návštěvou Mikuláše,
anděla
a
čertů
patří
v předvánočním čase v naší obci
k akcím, na kterou se děti vždy
těší. „Jak to letos dopadne, budou
čerti a Mikuláš hodní nebo zlí?“
I takové byly otázky některých
dětí na mikulášské nadílce, která
se uskutečnila 6. prosince 2013
v příjemném prostředí restaurace
chaty Kopřivná. Než se objevily
známé postavy, děti soutěžily,
tancovaly a skotačily, a napětí
pomalu stoupalo v očekávání
příchodu Mikulášovy družiny.
Nakonec to vše dobře dopadlo,
paní učitelky mateřské školy čerty
v jejich rejdech usměrňovaly,
z některých dětí opadl strach a
všechny si za básničku či písničku
vysloužily od Mikuláše balíček
sladkostí a drobných odměn.
Zábava pokračovala i po odchodu
hlavních postav, děti letos více
soutěžily, trochu i tancovaly a odpoledne uběhlo jako voda.
Balíčky pro děti připravily
členky kulturní komise díky těmto
sponzorům: pan Petr Haničák
Karlov pod Pradědem, paní
Miroslava Tomancová Potraviny
TOMI Malá Morávka, paní Zuzana Peňázová a pan Stanislav Kostka Václavov u Bruntálu,
pan Tomáš Bernátek Malá Morávka. Děkuji pedagogickým pracovnicím naší mateřské školy
za přípravu a organizaci této akce, děkuji štědrým dárcům a také rovněž vedení chaty
Kopřivná za poskytnutí sálu a bezplatnou hudební produkci. Na závěr vzkaz od dětí:
„Mikuláši a andílku, děkujeme za nadílku.“
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Adventní koncerty byly vítanou předzvěstí vánočních svátků
Adventní koncerty neodmyslitelně patří ke společenskému a kulturnímu dění v naší obci. Pro jejich posluchače jsou příležitostí prožít
očekávaný příchod vánočních svátků – svátků radosti, vzájemného
porozumění i pokory. Tak tomu bylo již tradičně v závěru minulého
roku na sérii tří koncertů o adventních nedělích v kostele
Nejsvětější Trojice.

O druhé adventní neděli
8. prosince na prvním koncertu
se
posluchačům
představil
smíšený pěvecký sbor Cantanus
Corde z Jezeřan – Maršovic.
V jeho
repertoáru
zazněly
staročeské roráty a české
adventní zpěvy z barokních a renesančních kancionálů.
Na dalším nedělním koncertu
jsme se mohli potěšit zpěvem
ze skladeb G. F. Händla,
A. Dvořáka a dalších autorů.
Mnohé interpretované skladby
a písně byly skutečným zážitkem
a potěšením na duši. V úvodní
části varhanního koncertu zazněl
Slavnostní chór a improvizace
od různých skladatelů a následně
program pokračoval zpěvem
Biblické
písně
a dalších
za doprovodu elektrických kláves
a příčné flétny.
Třetí a zároveň poslední
koncert se konal o čtvrté
adventní neděli 22. prosince. To
nejlepší, co si mohli návštěvníci
koncertu přát, bylo mimořádně
úspěšné a dokonalé vystoupení
Pěveckého sboru města Vrbna
pod Pradědem. Sbor, který u nás
patří mezi přední amatérská
tělesa. Ve své čtyřicetileté
činnosti získal řadu ocenění
i na mezinárodních
soutěžích
a festivalech sborového zpěvu.
V jeho programu se účastníci
koncertu přesvědčili o kvalitním
provedení adventních i renesančních písní hlasů s různou
melodií a rytmem až po skladby
současných
autorů
včetně
spirituálů.
Adventní koncerty, které
pořádala naše obec ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Malé Morávce, potěšily
mnohé jejich návštěvníky svou uměleckou úrovní, příjemnou atmosférou, ale byly na jejich
závěr i příležitostí ke krátkému předvánočnímu setkání spoluobčanů při zahřátí podávaným
svařeným vínem nebo čajem.

Farnost sděluje

Vážení spoluobčané,
1. až 14. ledna 2014 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 Vaši 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 můžete u dveří očekávat skupinku tříkrálové sbírky v sobotu 4. ledna.
Budou procházet vesnicí, obcházet stavení a navštěvovat domácnosti. Děkujeme všem, kteří
přispějí do kasičky a podpoří tuto humanitární akci Charity pro prospěšné zdravotní
a sociální účely.

Pozvánka
Vypravte se s námi do historie hledání zlata,
jeho dobývání, a také těžby stříbrné a železné rudy
v našem kraji.
Skanzen Jesenicka byl vybudován za podpory
regionálně operačního programu Moravskoslezského
kraje.
Návštěvníci zde mohou zhlédnout expozici
zaměřenou na historii dobývání a kutání nerostných
surovin na Jesenicku, prohlédnout si vystavené
minerály, horniny, důlní techniku i mapy. Expozice je
rozdělena do přízemí a podkroví budovy, kde lze např.
zhlédnout film o dobývání zlata. Zájemci o historii se
tak mohou interaktivní formou dozvědět zajímavé
informace.
Skanzen se nachází v horní části areálu hotelu
Avalanche. Otevřeno je v pátek a v sobotu od 10.00
do 17.00 hod.
Další info: www.skanzenjesenicka.cz; 606 946 281.
Zpravodaj vychází 2. ledna 2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 20. února 2014.

