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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po prožití Vánočních svátků a zklidnění
koloběhu každodenních starostí, které sebou
poslední dny kalendářního roku přinášejí,
stojíme opět na prahu nového roku, plni
očekávání a nadějí, co nového nám nový rok
2020 přinese v soukromém, rodinném ale i
pracovním životě. Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval
všem, kteří se mnohdy na úkor vlastního
volného času aktivně podílí na společenském
a kulturním životě naší obce. Věřím, že se i v novém roce 2020 budeme často potkávat při
nejrůznějších příležitostech a akcích, které už neodmyslitelně patří k životu naší vesnice. Přeji
Vám všem jménem zastupitelstva obce do nového roku 2020 pevné zdraví, mnoho štěstí a
úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Ondřej Holub
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 11. prosince 2019 v restauraci chaty
Kazmarka v Karlově pod Pradědem 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 MŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2020 ve výši
2 487 000,-- Kč a poskytnutí provozního příspěvku pro MŠ z rozpočtu obce pro rok 2020
ve výši 470 000,-- Kč.
Rozpočet ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2020 ve výši
3 275 369,-- Kč a poskytnutí provozního příspěvku pro ZŠ z rozpočtu obce pro rok 2020
ve výši 1 093 369,-- Kč.
Rozpočet obce na rok 2020 a závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy.
Rozpočet je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou shodné ve výši 32 084 000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schválilo
poskytnutí peněžitých darů a neinvestičních příspěvků na činnost těmto právnickým
osobám:
Spolek Myslivců a přátel přírody z Jeseníků, Karlov pod Pradědem - dar 30 000,-- Kč
TC Praděd - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč
TJ FC Kovárna Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč.
Poskytování jednorázových příspěvků (darů) občanům obce, ve výši 2 500,-- Kč/osobu.
Příspěvek je účelově určen na zakoupení celosezónní nepřenosné lyžařské permanentky
do areálu Myšák na zimní sezónu 2019/2020 pro občany obce Malá Morávka s trvalým
pobytem v obci Malá Morávka. Příspěvky budou poskytovány na základě vyplněné

MORÁVECKÝ



















ZPRAVODAJ

STRANA 3

„Žádosti o poskytnutí příspěvku na lyžařskou permanentku v areálu Myšák na zimní
sezónu 2019/2020 pro občany obce Malá Morávka s trvalým pobytem v obci Malá
Morávka“, která je ke stažení na www.malamoravka.cz a na základě předložení dokladu o
úhradě lyžařské permanentky.
Prodej částí pozemku parcelní číslo 492/2 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklé
části tohoto pozemku vzniklé na základě GP č. 1146-83/2019 vyhotoveného Ing.
Vojtěchem Hrdinou. Jsou to nově vzniklé pozemky parc.č.st. 692 v k.ú. Malá Morávka o
výměře 25 m2 a pozemek parcelní číslo 492/9 v k.ú. Malá Morávka o výměře 449 m2.
Cena u pozemku parcelní č.st. 692 je stanovena na 300,-- Kč/m2 a u pozemku parc.č.
492/9 je cena stanovena na 200,-- Kč/m2. Kupujícím je pan Evžen Svanovský, bytem
Šťouračova 13, 635 00 Brno. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Uzavření darovací smlouvy mezí obcí Malou Morávkou jako stranou obdarovanou a
Římskokatolickou farností Malá Morávka jako dárcem. Předmětem daru je převod
pozemku parcelní číslo 754/2 v k.ú. Malá Morávka, který tvoří část obecního hřbitova.
Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu “Úprava LBT
v lokalitě Malá Morávka - Karlov pod Pradědem 2019 - 2022“. Dotace na projekt je obci
poskytnuta ve výši 996 500,-- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti,
uzavírané mezi subjekty Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace se sídlem
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ
110 00 jako povinným ze služebnosti, obcí
Malá Morávka jako oprávněným ze
služebnosti a Ladislavem Šenkyříkem, adresa
Zámecká 798/76, Brno - Chrlice, PSČ 643 00
jako investorem stavby. Povinný ze služebnosti
zřizuje touto smlouvou oprávněnému ze
služebnosti na dobu neurčitou právo zřídit,
provozovat a udržovat na služebném pozemku parc.č. 1550/1 v k.ú. Malá Morávka
splaškovou kanalizaci, a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 138733b/2019, zhotoveným společností GEOPROF, s.r.o.
Navýšení příspěvku obce na provoz ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové
organizace pro rok 2019 o částku 131 000,-- Kč.
Poskytnutí finančního daru na provoz Charity sv. Martina, sídlem Malá Morávka 31,
793 36, IČ: 04872461 ve výši 60 000,-- Kč.
Bezúplatný převod majetku od Sdružení obcí Rýmařovska do majetku obce. Předmětem
převodu jsou movité a nemovité věci uvedené ve smlouvě o bezúplatném převodu movitého
a nemovitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 856 900,99 Kč. Přesná účetní
hodnota bude vypočtena ke dni převodu majetku do majetku obce.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek zůstává stejný, i když náklady na jednu osobu v minulém roce činily částku
805,-- Kč.
Odvolání z funkce dosavadních členů Školské rady ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál,
příspěvkové organizace, paní Dany Hýbnerové a pana Stanislava Hýbnera a delegovalo
nové členy do Školské rady ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace, a
to Mgr. Martinu Brachtlovou a Bc. Andreu Kožíškovou.
Pověření starosty k provedení rozpočtového opatření v rámci ukončení kalendářního roku
2019.
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INFORMACE
Informace obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad zůstává stejný. Avšak věnujme se třídění!
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2020 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 osm set korun místo
současných pěti set. Obracíme se proto 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 je
podle našich zkušeností
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. Dále se ve směsném odpadu často nacházejí
elektrospotřebiče, pro které je určen kontejner na elektroodpad u obecního úřadu 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. Nově lze na sběrný
dvůr nosit také použitý kuchyňský olej.
V roce 2020 bude poplatek za shromažďování a odvoz komunálních odpadů nadále 500,-- Kč
za osobu, která 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 mimo jiné osvobozeni třetí a každé další z nezletilých a nezaopatřených dětí
žijících s rodiči ve společné 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 2020 a do 30. září 2020.

Sazby poplatků ze psů se nemění
Místní poplatek ze psů pro rok 2020 zůstává stejný jako
sazby v předcházejícím roce.
a) Za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,-- Kč, za každého dalšího 200,-- Kč.
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b) Za každého psa v obytném činžovním domě 200,-- Kč,
za každého dalšího 300,-- Kč.
c) Za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let je poplatek
50,-- Kč, za každého dalšího 100,-- Kč.
Splatnost poplatku ze psů je do 31. března 2020. Žádáme
majitele psů, pokud nastala změna v počtu chovaných psů,
aby nahlásili nový stav obecnímu úřadu a nedocházelo
tak k zasílání zbytečných urgencí o zaplacení příslušného
poplatku.

Voda bude dražší
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila ke zvýšení
ceny pitné vody. Na základě kalkulace ceny vodného pro rok 2020 bude
společnost účtovat svým odběratelům od 1.1.2020 cenu 42,04 Kč/m3 včetně
15 % DPH a od 1.5.2020 pak cenu 40,22 Kč/m3 včetně 10 % DPH. Ve
srovnání s rokem 2019 bude pitná voda dražší o 2,99 resp. 1,17 Kč/m3.

Pozvánka na dobrou zábavu
Příznivce společenské zábavy zveme na tradiční Ples obce, který se koná ve
víceúčelové tělocvičně základní školy v pátek 14. února 2020 od 19:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje country skupina Tyrkys z Ostravy.

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka
Moravskoslezský kraj realizuje projekt pod názvem „Informace jako forma ochrany osob v
seniorském věku“, jehož aktivita IN.F.Obálka (= Informace jako Forma Ochrany) je
zaměřena na zvýšení kvality života seniorů a zvýšení jejich bezpečnosti. IN.F.Obálka může
pomoci v situacích, kdy je senior sám v domácnosti a nastane situace ohrožení jeho zdraví či
života, kdy zasahují záchranáři a z obálky získají údaje o jeho nemocech, užívaných lécích a
kontaktech na příbuzné. Obálka, která je umístěna v lednici může pomoci při řešení krizové
situace. To, že senior má obálku je zřejmé z označené samolepky nebo magnetky, kterou
umístí na dveře bytu z vnitřní strany nebo na lednici. Složky záchranného systému jsou o
projektu v našem kraji informovány.
Infobálky si senioři můžou převzít na
obecním úřadě Malá Morávka. Převzetí
obálky nepodléhá registraci, ani kontrole
vyplněných formulářů v domácnostech
seniorů. IN.F.Obálka je plastová obálka,
která obsahuje informační leták s pokyny k
vyplnění, formulář k vyplnění, propisku,
magnetku a samolepku (s nápisem: Zde je
IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky
záchranného systému).
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Tříkrálová sbírka slaví 20 let
Od 1. do 14. ledna opět
vyráželi koledníci Tříkrálové
sbírky
se
zapečetěnými
charitními kasičkami v rukou.
Většinu tvořili malí koledníčci
a jejich dospělý doprovod.
Někteří králové přitom sami
začínali koledovat v dětských
pláštích a dnes už do nich
oblékají své vlastní potomky.
V průběhu těch dvaceti let
zažívali
mrazivé
počasí,
nezájem
i
odmítání
a
mnohokrát museli překonat
sami sebe. Přesto se na koledu
vydali další rok znovu - nad
osobním nepohodlím totiž vítězí princip solidarity. A právě ta je hlavním posláním sbírky,
která přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, často mezi generacemi. I během
krátké chvíle zažijí pocit vzájemnosti a radosti. Nezáleží na výši příspěvků. Každá koruna
vhozená do charitní kasičky se počítá.
I letošní rok Charita sv. Martina
připravuje ve spolupráci se ZŠ
Malá
Morávka
zábavné
masopustní odpoledne, pro děti
všech věkových kategorií, z
okolních obcí. Naše setkání se
stalo již milou tradicí, akce se
bude konat 7. 2. 2020 od 16:00
do 19:00 hodin v tělocvičně ZŠ
Malá Morávka.
Srdečně jsou zváni nejen děti, ale i dospělí, na setkání s Vámi, se těší zaměstnanci Charity sv.
Martina a Základní školy Malá Morávka.
Mgr. Eva Macková
ředitelka Charity sv. Martina

Výroční valná hromada SDH 2019
Ohlédnutí za svou činností v roce 2019 projednali
morávečtí hasiči na své valné hromadě konané 21. prosince
v místní požární zbrojnici. Přijeli je pozdravit i zástupci
hasičského záchraného sboru z Václavova u Bruntálu a ze
stanice Bruntál npor. Pavel Skoupil.
Preventivní a především zásahová činnost je hlavní náplní
a posláním hasičů v obci. V uplynulém roce naši hasiči
uskutečnili celkem 19 zásahů. Jednalo se o 10 technických
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pomocí, 3 požáry, 1 úník ropných produktů, 1 námětové cvičení a 4 planné poplachy. V
průběhu roku byly i 4 zásahy na obtížný hmyz, převážně na sršně, kdy jeden zásah byl i za
pomoci výškové techniky ze stanice Bruntál. Dále jsme se zúčastnili námětového cvičení, které
se konalo v místni základní škole, kde byli povolány i další jednotky z našeho okrsku. Cvičení
se týkalo hlavně vyhledávání a záchrany osob z hořících objektů. Každý měsíc probihá
kontrola techniky, jejího stavu a kondiční jízdy, které musí každý řidič dodržovat podle
zákona.
V průběhu roku byly dále prováděny cvičení s dýchací technikou a proškolování hasičů.
Prováděla se i kontrola funkčnosti hydrantů v obci. Tradičně se jednotka podílí 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 běh o vánočního kapra. Na dnu obce byla přihlížejicím
provedena ukázka techniky, kterou hasiči disponují.
V roce 2020 provedeme prořez
dřevin rostoucích v blízkosti
místních vedlejších komunikací,
aby byla zajištěna jejich lepší
průjezdnost. V letošním roce je
náš sbor také pozván do
Rýmařova na oslavu 150. výročí
místních hasičů. Oslava se bude
konat i za účasti kapely, která
doprovodí průvod z náměstí
Míru až do multifunkčního
areálu Flemmichovy zahrady,
kde se slavnosti žúčastní i hasiči
z jiných zemí. Byli jsme
požádáni, aby naše Praga V3S
byla zařazena do ukázky
historické techniky, která bude také součástí oslav.
Výbor SDH bude nadále pracovat v pětiletém období v novém složení:
Gustav Kaláb - starosta
Jakub Krejčí - zástupce starosty
Vítěslav Pavelka - velitel
Miroslav Kučera - technik
finanční záležitosti bude mít na starosti Iveta Kalábová.
Za odstupujícího Miloše Pavelku bude ve funkci zástupce starosty zmíněný Jakub Krejčí.
Sbor dobrovolných hasičů v Malé Morávce má celkem 16 členů. Do svých řad rádi přivítáme
i další zájemce, kteří budou mít opravdový vztah k této záslužné činnosti.
V závěru schůze hasiči kladně hodnotili přístup a podporu starosty obce Ondřeje Holuba i
zastupitelů obce k činnosti sboru. Poděkování patří i ostatním občanům za příkladnou pomoc
při akcích pořádaných SDH.
Hasiči, kteří vykonávají svou činnost ve svém volném čase, jsou součástí integrovaného
záchranného systému. Proto zasluhují za tuto činnost uznání a poděkování. Dále přeji všem
mnoho elánu, úspěchů a zdaru i v dalších letech.
Gustav Kaláb
starosta sboru dobrovolných hasičů
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Oprava věže kostela
Vážení občané,
dovolte, abych se ještě krátce vrátil k opravě věže kostela na
podzim loňského roku.
Jelikož po sejmutí krytiny se ukázalo, že krov střechy věže byl
ve velmi špatném stavu, byl zhotoven krov celý nový. Nová
krytina byla provedena z falcovaného měděného plechu.
Stávající makovice nevhodného čočkovitého tvaru byla
nahrazena novou pozlacenou. Kříž i praporec s letopočtem
postavení kostela byly renovovány a vráceny zpět na vrchol
věže. Práci provedla firma
TESLICE CZ, s.r.o. ze Vsetína. U
příležitosti stojícího lešení byla
firmou Jana Pečínky ze Studénky
opravena a nově natřena fasáda
věže.
Celkové
náklady
činily
1 223 048,-- Kč. Děkuji těm, kteří
pravidelně
přispívají
do
kostelních sbírek a také obci
Malá Morávka za dar 220 000,-Kč. V souvislosti s tím farnost
darovala obci zadní část
hřbitova. Dotace z Ministerstva
zemědělství (dotační program
„Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků“) činila 692 323,-- Kč.
V tomto roce se nám snad povede renovovat vstupní dveře do
kostela. V lepším případě také okna a okenice ve věži, aby tak
věž byla opravena celá. A pak už jen zbytek kostela...
Karel Rechtenberg, farář

Základní škola - 2. místo ve sběru elektroodpadu v kraji
Naše škola se zúčastnila v úterý 26.
listopadu slavnostního vyhlášení
výsledků 10 nejaktivnějších škol ve
sběru elektroodpadu v rámci
projektu Recyklohraní. Vyhlášení
proběhlo v Ostravě-Hrabůvce za
účasti náměstkyně hejtmana MSK,
ředitelky Recyklohraní a zástupce
firmy
Asekol
(odvoz
elektroodpadu). V absolutním
pořadí 420 registrovaných škol
našeho kraje jsme skončili na
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vynikajícím 2. místě, když průměr odevzdaného elektra na 1 žáka máme cca 19 kg. Porazila
nás jedině ZŠ Hlavnice (u Opavy) s průměrem cca 26 kg. Je to vyjádření úsilí našich žáků a
jejich rodin o zlepšení životního prostředí v republice - za jejich snahu jim moc a moc
děkujeme a věříme, že v úsilí nepolevíme a budeme třídit ještě víc. Samozřejmě nesmím
zapomenout na zaměstnance školy, kteří k danému stavu rovněž přispívají pravidelnou
donáškou starého elektra, baterií i tonerů. Navíc se v posledním roce k nám přidaly i naše tři
partnerské školy z okolí (Rudná pod Pradědem, Dolní Moravice a Karlova Studánka) a
posílají nám elektroodpad taky. Takže velké díky i jim.
Honza Mecner, koordinátor projektu

Betlémy
Betlémy s Ježíškem, jesličkami a dalšími postavami a
zvířátky patří ke kouzlu Vánoc. První ztvárnění tohoto
výjevu se datuje do roku 1223 do Itálie a tvůrcem má být
František z Assisi. Ale skutečnou tradicí se staly jesličky
s Ježíškem až v 16. století, kdy se betlémy začaly stavět
v kostelích, cechovních a řemeslných domech a
maloobchodech. Postavy byly v té době v životní

velikosti, krásně malované a oblečené
do nádherných šatů. V 18. století se
betlémy přestěhovaly do běžných
domácností, kde rychle získávaly na
oblibě. Z pochopitelných důvodů se
zmenšovaly, počet figurek se naopak
zvyšoval. Lidé si je vyráběli z různých
materiálů, ale nejčastěji je vyřezávali
ze dřeva.
V domácnosti
pana
Gerharda
Mendroka mají vždy ve vánočním čase
vystavený krásně malovaný betlém, který před 100 lety vytvořil jeho pradědeček pan Gabriel
s panem Fitzem. Možná, že takových památek je v Malé Morávce více. Několik betlémů
zdobilo i kostel Nejsvětější Trojice, které spolu s další vánoční výzdobou umocňovaly sváteční
vánoční atmosféru.

Kamenná svatba manželů Glatterových
Před 65 lety 26. prosince v roce 1954 vstoupili manželé Julie a Rudolf na společnou cestu
životem. Paní Julie se narodila v Rožné nad Perštejnem a v roce 1945 se ještě jako dítě
přestěhovala s rodinou do Světlé Hory. Pan Rudolf je rodákem z Malé Morávky. Seznámili se
v dubnu 1953 na taneční zábavě ve Světlé Hoře, kde se o rok později vzali. Vychovali spolu tři
děti, Rudolfa, Helenu a Williho. Dnes jim přinášejí radost i jejich vnoučata Marek, Tereza,
Jiří, Willi, Soňa, Dominika a Filip, ale také pravnoučata Rozárka, Dorotka, Matyáš, Adam,
Willi, Tobias a Jiří.
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Paní Julie dlouhá léta pracovala na MNV v Malé Morávce
jako tajemnice, pan Rudolf pracoval celý svůj profesní život
v místní Řetězárně, později Metazu jako nástrojař. K jejich
společným zálibám patřilo lyžování, procházky přírodou,
rádi jezdili na dovolené a dodnes tráví svůj čas s rodinou a
přáteli. Po 65 letech společného soužití v manželském svazku
v kruhu svých nejbližších a před úřadujícím starostou
obnovili svůj manželský slib.

Srdečně
„novomanželům“
blahopřejeme a přejeme do
dalších společných let hlavně
zdraví, spokojenost a elán,
který jim nikdy nechyběl.

Společenská rubrika
Přivítali jsme

Do svazku naší obce jsme přivítali Vanesu Vatrtovou, Malá
Morávka č.p. 42, která se narodila 17. prosince 2019. Přejeme jí
hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2020 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Daniela Wiltschová, Jarmila Klepperová, Josef Zahnáš, Jiří Němec,
Petr Cenek a Jozef Motúz - 71 let, Marie Fancová a Zdeněk Korytář
- 72 let, Pavel Králík - 73 let, Urszula Widenková - 74 let, Marie
Krátká a Miroslava Kožíšková - 76 let, Marie Ptáčková - 77 let,
Ing. Petr Hartmann - 78 let, Vlastimil Kožíšek - 82 let, Rudolf Glatter
- 86 let, Emma Marková - 87 let, Jan Podlas - 89 let.

„Půlkulatá výročí“

Zdena Horská - 55 let, Eliška Nádvorníková - 65 let.

„Kulatá výročí“
Roman Honig - 50 let, Věra Procházková - 60 let, Marie Žídková a Dobromila Šíblová - 70
let.
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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.

Vzpomínka
Dne 23. prosince 2019 uplynulo již 30 let od tragické smrti naší dcery
Zuzanky Böhmové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina Böhmova.
Dne 12. ledna 2020 uplynulo deset let od úmrtí pana Františka Sokola z Malé Morávky.
S úctou vzpomínají družka Eliška a sourozenci.

Kolik nás přibylo a navždy opustilo?
V roce 2019 jsme do svazku obce přijali šest
občánků a deset občanů zemřelo.
Na konci roku 2019 měla obec v evidenci
668 občanů hlášených k trvalému pobytu.
Z tohoto počtu obyvatel je: 75 dětí do 15 let,
16 mladistvých do 18 let a 577 dospělých.
Průměrný věk obyvatel je 46,15 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
Florbalový turnaj DANI CUP
„Přijďte všichni, kdo nechcete o
svátcích jenom lenošit u televize“ - to
byla pozvánka na plakátu, který zval
k aktivnímu odpočinku 30. prosince do
tělocvičny u školy v Malé Morávce.
Už třetího ročníku florbalového
turnaje se v tomto mezisvátečním
termínu zúčastnilo celkem 9 družstev.
Složení bylo povinné: 2 dospělí a 3
děti, z toho jedno dítě musí do branky.
Pokud
někdo
neměl
výzbroj,
organizátor pan Danihelka mu zajistil
zapůjčení. Zajištěno bylo i občerstvení
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a na vítěze čekaly nejen diplomy, ale i putovní pohár, medaile a „šampaňské“ (Bohemia
sekty).
Do finále se dostaly a první 4
hodnocené příčky obsadily týmy:
Slovan A, Bananas, Black Angels a
Babiši. Turnaje se zúčastnili nejen
sportovci z Malé Morávky, ale i
z Dolní Moravice, Krnova a dalších
míst. Role rozhodčího se ujal už
zkušený sudí pan Milan Pospíšil. Velký
počet hráčů i fandících diváků svědčí o
stále větší oblibě této sportovní
události. Díky všem, který tento turnaj
připravili a organizovali.

MÍSTNÍ AKCE
Čertoviny
Předvánoční období je každým rokem
naplněno adventním očekáváním. Děti
se nejdříve těší na Mikulášskou
nadílku a potom samozřejmě na
nejoblíbenější svátek v roce - Vánoce.
Už 29. listopadu pozvali čerti a anděl
děti na „Čertoviny“ aneb čertovskou
školu pro děti do tělocvičny u školy.
Pořadatelé, kterými byli základní a
mateřská škola a obec Malá Morávka,
dětem na plakátcích umístěných v obci
radili, aby přišly v čertovském
oblečení, třeba s rohy, kožíšky, ocásky
apod. Protože čím víc čertů, tím víc
čertovin. Masky na obličej byly zakázány, aby se malé děti nebály.
Nejdříve vyběhli čtyři černí, ale hodní
čerti, které po chvilce doplnil krásný
bílý anděl. Děti si hrály, kreslily,
soutěžily a tancovaly, tak jak jim to
ukládali čerti. Byla to přece čertovská
škola. A za úspěšné čertování
dostávali žáčci místo jedniček sladké a
jiné pěkné odměny.
Jako na každé podobné akci i tady se
nabízelo občerstvení. Takže i dospělý
doprovod čertíků si užil pěkné
pohodové odpoledne. A Mikuláš? Jeho
čas přišel až 5. prosince večer.
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Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděle připadla letos
na 1. prosinec. A byl to ten nejlepší
termín pro rozsvícení vánočního
stromu v parku. Už se stalo tradicí, že
se v tento den v podvečer schází
v obecním parku občané, aby si užili
ten okamžik, kdy se poprvé rozsvítí
vánoční strom a tím bude zahájeno
období adventu. Starosta dal pokyn a
už pod rozsvíceným stromem popřál
všem přítomným hezké svátky. Potom
pan farář požehnal adventnímu věnci,
který byl následně umístěn v kostele a
pozval všechny na adventní koncerty do kostela Nejsvětější Trojice a další obřady, které byly
v místním kostele v měsíci prosinci.
Lidé si odtud mohli odnést betlémské
světlo, prohlédnout si vystavené
betlémy nebo přijít přesně o půlnoci na
štědrovečerní mši. Na rozsvícení
vánočního stromu se sešlo v parku
velké množství lidí, aby si společně
s dětmi a hudebním doprovodem pana
Mecnera zazpívali známé vánoční
písně a koledy a popřáli si navzájem
hezké svátky. K zahřátí posloužily
horké nápoje punč a čaj, které se
podávaly v ekologických kelímcích
s logem Malé Morávky, tak jako na borůvkových hodech.
Kromě velkého vánočního stromu byly v parku rozsvíceny i další dva menší stromy, což ještě
umocnilo vánoční atmosféru. Nové světelné ozdoby pořídila letos obec i pro budovy školy,
školky a obecního úřadu. I některé domy v obci si lidé vyzdobili světelnými řetězy, takže
večerní procházka vesnicí nabízela sváteční vánoční atmosféru.

Vánoční ladění a běh o kapra
Pátek 6. prosince na svátek Mikuláše se na
školním
hřišti
závodilo
o
živého
štědrovečerního kapra. V 15:30 hod. se tuto
praktickou cenu pokoušeli získat nejen děti
ale i dospělí. Ti nejmladší - žáčci z mateřské
školky - tvořili první kategorii, ve které se na
prvních třech místech umístili Ondra Lukeš,
Viktor Martinka a Adélka Valová. Po nich
běželi žáci 1. a 2. ročníku ZŠ. První v cíli byl
Jan Malík, druhá doběhla Barborka
Lukešová a třetí místo patřilo Leoně
Mackové. Další skupinou závodníků byli žáci
3. - 5. ročníku. Nejrychlejší byl Daniel
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Danihelka, po něm doběhla Sofie Strouhalová a třetí místo patřilo Štěpánu Matějíčkovi. Žáci
6. - 9. ročníku se umístili takto: Julie
Hulejová, Martin Macek a Lukáš Holub.
Nejpočetnější
byla
kategorie
sedmi
dospěláků, ve které byl nejrychlejší Jan
Strnadel, druhý doběhl Robert Macek a
bronz získala Ivana Lukešová. Ti
nejrychlejší v každé kategorii si před
odchodem domů vylovili živého kapra, který
na ně čekal venku ve vaničce s vodou, aby
zůstal živý a čilý. Další dvě ceny už byly
perníkoví kapři, které upekla kuchařka
školní jídelny paní Z. Vargová. Všichni
závodníci obdrželi diplomy.
Další zábavný vánočně laděný program pokračoval v tělocvičně. Stěny a okna byly vyzdobeny
světýlky a výkresy žáků s motivem kapra. Na pěti stolech byl připraven materiál s odborným
poradcem a každý, kdo měl zájem, si mohl
něco pěkného vyrobit. U jednoho stolu se
zdobily ubrouskovou metodou svíčky, u
dalšího se lepily svítivé ozdoby na barevný
papírový zvoneček, u dalších se lilo olovo
nebo zdobily perníčky.
Adventní zpívání dětí ze školky i školy
dokreslilo příjemnou atmosféru blížících se
Vánoc. Paní Vargová a Mecnerová
prodávaly výborné chlebíčky a koláčky,
kávu, limonádu a další občerstvení.
Dík patří všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu vánoční besídky podíleli, manželům
Mendrokovým za odpovědnou funkci rozhodčích a manželům Glatterovým za sponzorský dar
živých kaprů.

Adventní koncerty
Letošní advent obohatily dva koncerty
v kostele Nejsvětější Trojice. Na
prvním v neděli 8. prosince v 16 hodin
vystoupil žesťový kvintet z Bruntálu se
zpěvačkou. Zazněla krásná hudba
světových mistrů. Příjemný kulturní
zážitek umocnil i krásný hlas.
Nejpůsobivější byly ukolébavky z opery
Antonína Dvořáka. Po skončení
koncertu nikdo nespěchal, protože se o
další příjemný prožitek postarali jako
vždy manželé Jiskrovi. Svařák a horký
čaj u vchodu pod věží všem přišel
vhod.
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Druhý adventní koncert se konal o
týden
později
15.
prosince.
Třicetičlenný smíšený pěvecký sbor
z Bruntálu tvořený většinou učiteli a
žáky umělecké hudební školy doplnili
hudebníci
na
klávesy,
housle,
violoncelo, příčnou flétnu a triangl.
Úvodem se rozezněly varhany na kůru.
Potom se střídaly tématicky zaměřené
sborové zpěvy se sólovým zpěvem
mladých umělkyň. Vyslechli jsme i
lidové vánoční písně, v závěru zazněly
i písně populární, jako je Purpura
Suchého a Šlitra nebo už zlidovělý
šlágr Vánoce, Vánoce přicházejí. A závěrem zahřál nejen zpěváky a hudebníky, ale i vděčné
posluchače, opět svařák a čaj. Oba adventní koncerty finančně zajistila obec Malá Morávka.
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Zpravodaj vychází 17.1.2020, příspěvky pro příští číslo dodejte do 6.3.2020.

