MORÁVECKÝ
Číslo 6

ZPRAVODAJ

Listopad 2021

Cena 7 Kč

Svatomartinská slavnost

Z obsahu :
* Výsledky voleb
* Informace z farnosti
* Společenská rubrika

* Sportovní zprávy
* Místní akce
* Smokeman

Vydává Obecní úřad v Malé Morávce

MORÁVECKÝ

STRANA 2

ZPRAVODAJ

INFORMACE
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky proběhly tak jako v celé naší zemi v pátek 8. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.
V naší obci se volili kandidáti, které navrhly strany našeho
kraje. Byly jako vždy dva okrsky - volební místnost č. 1
v Malé
Morávce
na obecním úřadě a v Karlově volební
místnost č. 2 v prostoru Pizzerie Praděd. Po
skončení voleb sčítali členové volební
komise hlasy a výsledky byly zveřejněny 15.
10. na úřední desce obce. Účast byla 70-ti
procentní, kdy k této nadstandardní účasti
přispěli i návštěvníci Malé Morávky, kteří
volili na voličský průkaz. Ke dvěma
občanům přijely na jejich žádost dvě členky
komise, aby mohli odvolit do přinesené
volební urny.
Nejvíce hlasů v obci obdržely: ANO 2011 29,51 %, SPOLU - 24,62 %, PIRSTAN 14,43 % a SPD - 14,01 %. Ostatní
kandidující strany, koalice a hnutí nezískaly
ani 5 % hlasů.
Celostátní výsledky pak byly: SPOLU 27,79 %, ANO 2011 - 27,12 %, PIRSTAN 15,62 % a SPD - 9,56 %. Ostatní kandidátky
nezískaly
5
%
hlasů
potřebných
pro zastoupení v poslanecké sněmovně.
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v obci
Základní statistika
Počet voličů v seznamu
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů

Obec
675
474
471

%
100
70,22
99,37

Hlasy pro pol. strany, koalice a hnutí
Strana zelených
Švýcarská demokracie
Volný blok
Svoboda a přímá demokracie
Česká strana sociálně demokratická
Aliance národních sil
Trikolora svobodní soukromníci

Obec
7
2
2
66
18
2
10

%
1,48
0,42
0,42
14,01
3,82
0,42
2,12
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Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
Přísaha Roberta Šlachty
SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Piráti a Starostové
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

1
1
17
116
68
15
139
4
3

0,21
0,21
3,60
24,62
14,43
3,18
29,51
0,84
0,63

Informace z farnosti
Vážení občané,
letos vstoupíme do adventu poměrně brzy, 1. neděle adventní
připadá na 28. listopadu. V tento den budou v našem kostele
Nejsvětější Trojice při mši svaté v 8:00 tradičně žehnány adventní
věnce, které je možné před mší položit před oltář.
Zatím je naděje, že se po dvou letech uskuteční adventní koncerty. O třetí neděli adventní 12.
prosince 2021 (v 18 hodin) vystoupí VOCALLICA Šternberk. Jedná se o komorní sextet
v rozmanitém hlasovém složení: sopran (Ivana Konopková), mezzosoprán (Jitka Rozkošná),
alt (Pavla Horry), tenor (Tomáš Nikl), baryton (Michal Kunc) a bas (Ludvík Zámečník). Na
čtvrtou neděli adventní 19. prosince (v 18 hodin) je pozván Pěvecký sbor města Vrbna pod
Pradědem, který u nás zpíval už vícekrát. Koncerty se samozřejmě uskuteční pouze tehdy,
pokud to dovolí aktuální opatření v souvislosti s epidemiologickou situací. Návštěvníci budou
muset mít doklad o očkování či potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo potvrzení o
bezinfekčnosti dle aktuálních podmínek.
Na Štědrý den v pátek 24. prosince se můžete s lampičkou vypravit do kostela pro „betlémské
světlo“. Kostel bude pro tento účel otevřen od 14:00 do 14:30. Pokud to epidemiologická
situace dovolí, tak ve 14:30 bude následovat zpívání koled a setkání u betléma zvláště pro
děti.
Časy vánočních bohoslužeb ještě nejsou stanoveny z důvodu nejasnosti, jaká omezení budou
platit na konci prosince. Aktuální informace se bude možné dovědět z plakátků či webových
stránek farnosti (www.farnost-malamoravka.cz). Nebudou-li možné veřejné bohoslužby, tak se
pokusíme v určené hodiny alespoň zpřístupnit kostel k návštěvě betléma a osobní modlitbě.
Od Štědrého dne až do konce ledna vždy půl hodiny před mší a čtvrt hodiny po mši bude
možná prohlídka betlémů, kterých v našem kostele bývá mnohem více než jeden.
V televizních zprávách jsem nedávno zaslechl, že jakýsi ekonom a někdo z České lékařské
komory se shodli na tom, že letošní Vánoce budou smutné. Já Vám však s radostí mohu sdělit,
že na důsledky toho, co křesťané o Vánocích slaví, současná třeba zhoršující se situace nemá
žádný vliv. Paradoxně nám však může pomoci k tomu, abychom nezůstali u pozlátka, ale šli
k podstatě. Světlo tím více vynikne v temnotě... Rád bych Vám tedy popřál pravou vánoční
radost ze Světla, které přišlo na svět.
Karel Rechtenberg, farář
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Galerie pod širým nebem
Cesta sedačkovou lanovkou nad sjezdovku ski areálu Kopřivná vám poskytne příjemný
zážitek. Už jízda nahoru s výhledem je zajímavá a nahoře si můžete dopřát i zážitek kulturní.
V zimě tam byly k vidění sochy z ledu, v létě zase z písku. A protože za chvíli bude začínat
zimní sezóna, budeme se moci opět pokochat sochami z ledu? Snad ještě stihnete ty pískové.

Inspirace expozicí tkalcovství v naší základní škole
Po velmi zajímavé a inspirativní říjnové exkurzi
v rýmařovské Hedvě se žáci 2. - 5. ročníku
s nadšením pustili do tkaní na hřebenových
stávcích v hodinách pracovních činností.
Osvojili si odbornou terminologii, se kterou se
během prohlídky Hedvy seznámili a kterou běžně
používají i během práce ve vyučování. Osnova,
útek a hřebenový stávek pro ně nejsou velká
neznámá! Máme radost, jak se vše pěkně
propojilo a školní exkurze tedy žije ještě měsíc po
jejím uskutečnění.
Žáci mají se svými tkaninami do příštích týdnů velké plány! Ty ovšem prozradit nemůžeme,
pochopitelně, Vánoce se blíží!
B. Gloserová

Den stromů 20.10.2021
V naší škole jsme oslavili tento významný den vycházkou do lesa. Téma stromy se však
prolínalo všemi předměty.
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V rámci vycházky jsme si určovali stromy
v blízkém okolí školy. A že jich tu roste. Stromy
jsme poznávali pomocí plodů, listů, jehlic a
dokonce i kůry. Děti byly rozděleny do 3 skupin a
každá skupina dostala kvíz. Otázek bylo celkem
hodně, ale naše děti si poradily parádně. Zábavné
byly tematické hádanky o stromech. I ty se
nakonec podařilo vyluštit všechny.
Zpátky ve škole jsme pak lisovali listy
a také jsme z javorového listí vyráběli
růže. Starší děti měly za úkol vymyslet
hádanku nebo básničku o stromech.
Všichni jsme si toto dopoledne velmi
užili.

Haló, tady republika!
K výročí vzniku ČSR jsme pro
naše žáky připravili vzdělávací
projekt Haló, tady republika.
Moderní dějiny lze zatraktivnit
různou formou. My jsme si
zvolili dobové obrázky Josefa
Lady a vyprávění pamětníků.
Před státním svátkem nás
navštívili Julie a Rudolf
Glatterovi. Společně jsme si
prohlédli
známé
Ladovy
obrázky, Zajímalo nás, jestli si
na podobné aktivity ze svého
dětství pamatují i naši milí hosté. Děti se zájmem naslouchaly
vyprávění o prožitém dětství, hrách i povinnostech, o práci na
venkově, o svátcích a tradicích. Naši hosté byli potěšeni tím,
jak se děti sami zajímají o minulost a ptají se. Pochválili
způsob současné výuky a školní prostředí.
Obrázky, které Josef Lada namaloval k písničkám, se hodily
k roztřídění žáků do skupin. Písničky k obrázkům jsme si
zazpívali a hned tu byla skupinka rodiny Bednářových, rodina
Adámkova a Kocourkova. Ve věkově smíšených skupinkách vše
zvládli i ti nejmladší žáci -skládali rodokmen, vytvářeli svůj
vlastní, poznávali symboly české státnosti a tradice naší země.
Poslední projekt měsíce uzavřel říjen a pak hurá na podzimní
prázdniny!
Ivana Glatterová

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 6

Chataři a chalupáři využili letního uvolnění na konání
výroční členské schůze opět na Kazmarce v Karlově
Informace o činnosti našeho klubu
zveřejňujeme pravidelně každý rok na
stránkách Moráveckého zpravodaje a
snažíme se, aby zaujaly i občany obce. Na
výroční schůzi volíme nové členy výboru
klubu, ale i nové členy kontrolní komise.
Novým členem výboru Klubu chatařů a
chalupářů byl zvolen Ing. Ota Melcher, který
má chatu na Tribu a je dlouholetým členem.
Patří mezi ty mladší a perspektívní členy a
pomůže Petru Hatmannovi s největší
členskou základnou. Dalším novým členem
byl zvolen pan Petr Čech z horní části
Morávky, který rovněž pomůže s agendou Jirkovi Němcovi, který má druhou největší členskou
základnu. Oba nahradí odcházející kmety, jako byl Ing. Janečka a právě odcházejícicí
devadesátník Ing. Věroš Žák, se kterým jsme se důstojně rozloučili a poděkovali mu za jeho
dlouholetou činnost. Ke změně došlo i v revizní komisi. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Jitka
Keková a za členy komise byl nově zvolen Mgr. Igor Hornišer, který byl pověřen řízením nové
sekce na bruntálském zámku. Třetím členem komise je nestor klubu Otmar Rychta, sportovec
a organizátor největších sportovních akcí v Krnově, za které byl vyznamenán a stal se
čestným občanem Krnova. Tento měsíc se dožívá osmdesátky a tak využíváme těchto stránek,
abychom mu ze srdce poblahopřáli za všechny chataře a chalupáře, ale i za ty kdož jej na té
dlouhé životní dráze doprovázeli a přejeme pevné zdraví, co nejméně defektů, ale hodně štěstí
i v těch dalších letech, kterých ještě může být mnoho. Tak to byla ta úvodní část, kterou nelze
pominout a vracíme se k vlastní činnosti klubu a zprávě o činnosti za celé funkční období.
Hlavní náplní bylo vyřizování připomínek
našich členů a tady nelze pominout jednání
se stavebním úřadem v Rýmařově o
nebezpečném provozu v zimě na namrzající
vozovce na Tribu. Záležitost není stále ještě
dořešena, i když došlo k určitým úpravám.
Úspěšně jsme protestovali proti realizaci
penzionu před Rychtou, na Ministerstvu
kultury ČR. Bývalou Baťovu prodejnu
koupila letos Charita a zřídila tam i prodej
malého občerstvení, takže penzion se stavět
nebude. Jednali jsme úspěšně o odstranění
pařezů na kaštanové aleji. Pařezy jsou
odstraněny a na aleji je krásné posezení na nových lavičkách pod odborně prořezanými
kaštany. Nespokojeni jsme byli s kontejnery na odpad a s nepořádkem kolem. I to se změnilo
před panelovým domem u samoobsluhy. Na parkovišti pod Kopřivnou přibylo jen pár
kontejnerů. Nyní je řada na nás a na občanech s důsledným tříděním odpadu, což umožňuje
obci nezvyšovat poplatky za komunální odpad. Snažíme se něco udělat s nebezpečným úsekem
cesty ve směru na Bruntál, jak nás o to žádáte již dlouhou dobu. Svodidla za mostem na cestě
od kostela jsou vysoká a brání ve výhledu na hlavní silnici. Zábradlí po levé straně Volského
potoka za svodidly je nebezpečné, neboť je zkorodované. Napsali jsme Správě silnic Bruntál
doporučený dopis, ve kterém žádáme o řešení a navrhujeme snížení svodidel a výstavbu
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pravostranného chodníku pro pěší, navazující na chodník na novém mostě postaveném asi
před patnácti lety. V odpovědi na náš dopis nám vedoucí střediska Bruntál sdělil, že z jejich
pohledu, a ani z pohledu policie ČR, není daný úsek vozovky označen jako nebezpečný a
domnívají se, že za vybudování chodníku v obci je zodpovědný obecní úřad. Pokud se týká
okrajového zábradlí tak v příštím roce provedou výměnu za nové silniční zábradlí.
K záležitosti se znovu vrátíme.
Obec se dobře stará o pořádek v Morávce i v
Karlově. Pozemky na využívaných veřejných
místech jsou pravidelně koseny. Pořádek je
na kaštanové aleji, na hřbitově i na
chodnících, stejně jako v Karlově kolem
tábořiště. Rovněž se zlepšila zimní údržba na
obecních cestách. Opravena byla rozpadlá
zeď u kostela i ta pobořená padlým stromem
z lesa. Do horní části Morávky byla
přivedena dobrá voda z vodovodního řádu
v Karlově a všichni zájemci se mohou nyní
napojit na tuto vodu. Je to i preventivní
opatření pro případ ztráty vody vlivem sucha
ve studních. Do Morávky jezdí opět vlak. Sice jen občas, a zejména v době prázdnin, podle
zveřejněného jízdního řádu. Je to atrakce pro návštěvníky zřízena a financována z prostředků
Moravskoslezského kraje. Trať byla v celém úseku renovována včetně výměny kolejí, svršku a
nových přejezdů. I nástupiště bylo trochu upravené. Byly upraveny i jízdní řády autobusů a
zařazeny nové spoje z Morávky až na Ovčárnu. Největší problém je s parkováním zejména na
Hvězdě a přilehlých lesních cestách i v obci. Na každé větší akci, a zejména o Borůvkových
hodech chybí dostupné parkování. Podobné je to i v zimě, zejména na úzké vozovce v Karlově.
To si vyžádá komplexní řešení s majiteli pozemků, restaurací, penzionů a hlavně půjde o
peníze. Z uvedeného je zřejmé, že pořádek je prioritou obce. Proto jsme i v našem Klubovém
zpravodaji znovu zveřejnili příslušné k pořádku a klidu.
Zmínit se také musím o spolupráci s památkovým odborem MSK, který má na starosti všechny
staré chalupy, které tvoří největší moravský skanzen právě v Malé Morávce. V poslední době
„Památkáři“ přispěli téměř čtyřmi miliony korun na opravy památek, které vlastní převážně
naši členové. Jednalo se o dotace na opravy, rekonstrukce a úpravy chalup č. 30, 51, 59, 63,
64, 67, 92, 94, 161 a 164. Můžeme říci, že o všechny chaty a chalupy je v naší obci dobře
postaráno a tvoří krásný a pohledný kout patřící k této krajině. Jedna záležitost, která se sice
převážně týká obce, ale táké nás, kdož jsme v Morávce prožili téměř celý život a na kterou
jsme narazili při požadavku na dokončení kanalizační větve pod farou, jež byla v plánu roku
2021 a týká se osmi přípojek napojených na stávající síť u Park Penzionu. K realizaci
nedošlo, neboť obec musela uhradit téměř čtyři miliony podniku Ferrum Form, za fotbalové
hřiště, které obec spravovala, udržovala, a na kterém odchovala pod hlavičkou řetězárny i její
podpory několik generací mladých sportovců. Tak to je ta restituce, která umožnuje majitelům
zisky, aniž jim klade za povinnost udržovat, v tomto případě kdysi nádherný litinový altán a
parkovou zahradu, ze které trčí tři ohavné stromy. Snad si toho povšimnou ochranáři nebo
památkáři. No a na úplný závěr našeho klání chceme vyslovit přání, aby ta doba covidu co
nejrychleji skončila a my se mohli opět bezstarostně potkávat tady v Morávce i v Karlově jako
dříve. Chce to vlastní odpovědnost, nechat se včas očkovat, nezapomínat na strastiplné
okamžiky, které byly překonány a naše generace a naši potomci mohli vyrůstat bezstarostně,
bez tuberkulózy, neštovic, spály a spalniček, malarie, tetanu a tyfu a covidu v dalších
mutacích. Přejeme si další poklidné roky.
Chataři a chalupáři z Malé Morávky a Karlova
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Dne 29. července 2021 jsme do svazku naší obce přivítali Marii
Šťastnou, Malá Morávka č.p. 24. Dalším novým občánkem se
stala Edita Stanclová, Malá Morávka č.p. 239, která spatřila
tento svět 18. srpna 2021.
Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2021 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Božena Kučerová, Marie Figurová, Jiří Hendrych, Dana Kolářová a Vladimír Blahůšek 71 let, Jiří Ševčík, Anna Motúzová a Miroslava Dvořáčková - 72 let, Jaroslava Holubová a
Miroslav Skoupil - 73 let, Zdeněk Kurfürst a Růžena Kaňová - 74 let, Eva Čelanská - 77 let,
Drahomíra Křížová a Anna Palová - 78 let, Jarmila Horská - 81 let, Jaroslav Kaláb - 84 let,
Helena Fialová a Adolf Oravský - 88 let, Alžběta Lehká - 89 let, Ludmila Michálková - 93 let.

„Půlkulatá výročí“
Petr Ostřížek, Zdeněk Hruška a Jiří Král - 65 let, Věra Lašáková,
Oldřich Onderka a Josef Bršťák - 75 let, Martin Havlík - 95 let.

„Kulatá výročí“
Jiří Pospíšil a Martina Brachtlová - 50 let, Helena Karlíková, Jarmila
Cenková a Jiří Keller - 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.

Rozloučili jsme se
V kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce proběhlo rozloučení
s naším občanem, panem Vladimírem Králem, který zemřel 16. září 2021
ve věku 86 let.
Kostel Nejsvětější Trojice v Malé Morávce byl místem posledního
rozloučení s naší občankou, paní Annou Kulhavou, která zemřela 22. září
2021 ve věku 85 let.
Čest jejich památce.

MORÁVECKÝ

STRANA 9

ZPRAVODAJ

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
Fotbalová sezona 2021/2022
Po jarní přestávce způsobené vlivem špatné epidemiologické situace
se v měsíci srpnu rozběhl další ročník fotbalové soutěže. Díky
finanční podpoře obce Malá Morávka jsme mohli přihlásit dvě
mužstva, která reprezentují v okresních fotbalových soutěžích.
Mužstvo starších žáků sehrálo v podzimní části 8 zápasů s bilancí 2
remíz a 6 proher. Výsledky prozatím nejsou lichotivé z důvodu
přechodu mladších žáků do vyšší věkové kategorie. Naši mladší
fotbalisté hrají se soupeři až o tři roky staršími, což je u dětí velký rozdíl. Věřím, že budou
trpěliví a v následující sezoně jim to půjde lépe.
V této věkové kategorii máme dva reprezentanty, kteří hrají ve výběru okresu Bruntál a jedná
se o Jonáše Pospíšila a Sofii Strouhalovou. Všem našim mladým sportovcům přeji hodně
vstřelených golů a co nejméně zranění.
Naši muži hrají 3. třídu okresní soutěže. Po odstoupení několika týmů z finančních či jiných
důvodů je v této soutěži pouze 7 týmů. Výsledky mužů 4 výhry a 2 prohry je řadí na 2. místo.
Po zimní přípravě si myslím, že by naši muži mohli pomýšlet na postup do okresního přeboru.
Touto formou bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, trenérům a hráčům za reprezentaci
obce a popřát mnoho sportovních úspěchů.
Milan Pospíšil - předseda TJ

Discgolfový turnaj v Karlově
Ultimo Silesia tour Karlov pod Pradědem
2021 - to byl celý oficiální název
discgolfového turnaje, který se uskutečnil
v sobotu 30. října na tábořišti v Karlově.
Milovníci tohoto nového sportu si zde dali
sraz. Do 10 hodin probíhala registrace
závodníků, kteří se sem sjeli z různých míst
naší republiky, aby si užili pěkný slunný
podzimní den a změřili svoje síly.
Poplatek pro dospělého byl 100 korun, děti
zaplatily polovinu. Svoji šikovnost a taktiku
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předvedli závodníci i za ztížených
povětrnostních podmínek, kdy talíře létaly
trochu víc a trochu jinak, než si mnozí přáli.
V 16 hodin byl turnaj u konce a začali se
vyhlašovat vítězové jednotlivých kategorií a
to podle věku, pohlaví a také zda se jednalo
o profesionály nebo amatéry. Zajímavá byla
kategorie borců - první dvě „esa“ byla
ohodnocena finančně devíti stovkami.
Závodníci na medailových pozicích všech
kategorií dostali kromě medailí i věcné dary.
Nejvíce účastníků turnaje přijelo z Uničova,
Krnova, Opavy a Hradce Králové. Je to
výzva pro místní sportovce, aby využili 12-ti košové hřiště v Karlově k tréninku, aby se mohli
do podobných akcí také úspěšně zapojit.

MÍSTNÍ AKCE
Setkání seniorů
Obec Malá Morávka připravila pro seniory
tradiční posezení s hudbou a občerstvením
na pátek 15. října 2021. Pro pozvané byl
zajištěn odvoz tam i zpět z dolní Morávky
přes autobusovou zastávku a Rychtu až ke
škole. Z Karlova vyjížděl taxík od točny,
další zastávka byla U Bohouše, Pizzerie,
hotelu Karlov až k tělocvičně u školy, kde se
akce konala.

Protože epidemiologická situace není ještě
úplně v pořádku a starší lidé jsou tou
rizikovou skupinou, bylo nutné při vstupu
doložit certifikát o očkování, platné
potvrzení o negativním testu nebo potvrzení

o prodělané nemoci Covid-19. Byly
k dispozici i antigenní testy, které někteří
přicházející využili.
Přestože tentokrát chybělo vystoupení dětí
z MŠ z pochopitelných důvodů, probíhal
program tak, jak ho známe z minulých let.
Dárek od dětí z MŠ dostal každý - byl to
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sáček bylinek, vypěstovaných na zahrádce mateřské školky. V nastávajících chladných dnech
je jistě potěší vonný čaj z meduňky a máty. Po přivítání přítomných starostou Ondřejem
Holubem a předsedkyní školského a
kulturního výboru Ivetou Vlčkovou mělo být
blahopřání
jubilantům
a
předávání
dárkových košů. Bohužel žádný z těchto
oslavenců se nedostavil. Snad byl příčinou
jejich zdravotní stav, možná i obava ze stále
přítomného nebezpečí nákazy. Ale zástupci
obce jim dárek předají osobně.
Až na tyto výkyvy v programu vše probíhalo
k úplné spokojenosti všech, kdo se setkání
zúčastnili. Po večeři, kterou roznášela
děvčata ze školky a kterou připravovaly paní
Jana Holubová a Radka Pospíšilová, přišlo na řadu další bohaté pohoštění. Příjemná obsluha
nosila kávu, zákusky, plzeňské pivo, víno a na přání i něco ostřejšího. Na stolech byly k
dispozici nealkoholické nápoje, brambůrky a tyčinky. No prostě oslava jak má být. K tomu
všemu a později i k tanci hrála osvědčená kapela pana Bobka staré evergreeny. V zadní části
sálu bylo připraveno projekční zařízení,
které nepřetržitě promítalo na plátno staré
pohlednice z Malé Morávky a Karlova. Bylo
zajímavé vidět některé budovy, které už
nestojí nebo změny, které obec prodělala.
Byly zde i pohlednice současné Malé
Morávky ve 3D provedení, které si mohli
zájemci vzít.
Po 21 hodině se začal sál pomalu
vyprazdňovat, lidé využívali taxi k odvozu do
svých domovů. Účast byla i přes současnou
situaci dobrá. Oproti minulým létům přišlo
jen asi o deset seniorů méně. Poděkování patří všem, kteří setkání připravili a podíleli se na
hladkém průběhu celého večera k úplné spokojenosti všech přítomných.

Vítání občánků
V pátek 22. října byla mateřská školka místem
přivítání nových občánků Malé Morávky do života
a do naší obce. Rodiče
Marie Šťastné, Andrei
Waniekové a Artura
Hály
přinesli
své
nedávno narozené děti,
aby se s nimi obřadu
vítání
zúčastnili.
Protože to bylo po delší
době, další dvě děti už
dosáhly věku více než jednoho roku, což byl možná důvod, proč se
nedostavily.
Po přivítání Ivetou Vlčkovou přednesly děti z mateřské školy svůj

MORÁVECKÝ

STRANA 12

ZPRAVODAJ

kulturní program, ve kterém básničkami a
písničkami s tématikou miminek přivítaly své malé
kamarády mezi sebe. Potom promluvil k rodičům
starosta Ondřej Holub. Nejdříve jim poblahopřál
k narození dítěte, ale potom připomněl i úskalí
rodičovské výchovy a poradil, jak tento nelehký
úkol úspěšně zvládat ku prospěchu dětí, ale i celé

společnosti. Následovaly podpisy rodičů do
pamětní knihy a předávání dárků. Zatím co se
rodiče podepisovali, starosta si každého nového

občánka pochoval. Potom se děti
fotografovaly v připravené obecní kolíbce.

Pokud se bude situace ohledně koronaviru
jen zlepšovat, bude další vítání občánků
častější. Teď už to bude záležet jen na
budoucích rodičích, jak často se tento obřad,
díky nově narozeným dětem, bude konat.
Věříme, že co nejčastěji. To bychom si všichni
přáli.

Svatý Martin a lampionový průvod
Ve čtvrtek 11. října, tak jako každý rok na
Martina, se sešly děti z mateřské a základní
školy na Ohradě nad kostelem, aby se
společně rozloučily s teplým počasím a
přivítaly sv. Martina, který je tam čekal na
svém bílém koni.
Chladné a větrné počasí sice odpovídalo
kalendáři, ale sníh, který v tento den padá
jen výjimečně se neukázal ani tentokrát.
Zkřehlé děti zazpívaly a přednesly několik
básniček, školáci zase dávali hádanky - ale
nakonec všichni pochopili, že správnou
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odpovědí byla vždy - husa. Ty ke sv.
Martinovi patří stejně jako svatomartinské
koláčky, které napekly a rozdávaly kuchařky
školních jídelen. Mezitím se setmělo, a tak
byly zapáleny lampiony a v průvodu se
všichni vydali alejkou až nad Rychtu, odkud
je vedla cestička do lesa. Svítící dýně jim
ukazovaly cestu a také zadávaly úkoly, které

během této „stezky odvahy“ děti plnily. Na
konci cesty je čekala sladká odměna.
Je dobré si připomínat tradice a také
hodnoty, které by měli lidé dodržovat, tak jak
nám to sv. Martin na naší Ohradě přečetl
z listu: Pomáhat potřebným a chovat se
k sobě navzájem s úctou.
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Zpravodaj vychází 19.11.2021. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 7.1.2022.

