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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončil rok 2021, který se nás všech dotkl zásadním způsobem v mnoha aspektech našich
životů. Odolávali jsme v něm pandemii COVID-19 a zaznamenali mnoho změn v naší
společnosti, spojených se změnou politické situace po parlamentních volbách a každodenní
omezení běžného života. Zažívali jsme často
vyhrocené situace spojené s přístupem veřejnosti
k otázce očkování v rámci boje s pandemií. Tyto
situace bohužel negativně ovlivnily řadu
mezilidských vztahů, které pod tlakem vývoje
nálady ve společnosti mnohdy citelně utrpěly a
nepříznivě ovlivňují naše životy. Doposud se všichni
vyrovnáváme s nárůstem cen energií a zdražováním
mnoha potřeb každodenního života. Tyto skutečnosti všichni vnímáme a vyrovnáváme se
s nimi každý dle svých možností. Stojíme na prahu nového roku 2022 a z úst ústavních činitelů
slyšíme, že rok 2022 nebude opět pro naši společnost rokem jednoduchým. Tuto skutečnost si
myslím všichni uvědomujeme, ale zároveň bych si velice přál, abychom se s tím nechtěli smířit
a v rámci svých možností pracovali třeba v maličkostech na tom, aby pro nás rok 2022 byl
rokem dobrým. Rokem, ve kterém si najdeme čas pro rodinu, přátele, naše blízké a věci, na
kterých v životě opravdu záleží. K tomu Vám všem přeji hodně sil, pevné zdraví, mnoho
optimismu a dobré nálady.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým a jménem zastupitelstva obce
popřál do nového roku 2022 pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v pracovním i soukromém
životě.
Ondřej Holub, starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 15. prosince 2021 v tělocvičně ZŠ
Malá Morávka 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 2022 ve výši
2 961 000,-- Kč a poskytnutí provozního příspěvku pro MŠ z rozpočtu obce pro rok 2022
ve výši 592 000,-- Kč.
Rozpočet ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2022 ve výši
4 189 000,-- Kč a poskytnutí provozního příspěvku pro ZŠ z rozpočtu obce pro rok 2022
ve výši 795 000,-- Kč.
Rozpočet obce na rok 2022 takto: Výdaje: 30 026 000,-- Kč, Příjmy: 30 026 000,-- Kč.
Dále schválilo závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy. Zastupitelstvo obce
dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích také schválilo poskytnutí peněžitých
neinvestičních příspěvků na činnost dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm
právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu. Jsou to: TC Praděd neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč, TJ FC Kovárna Malá Morávka neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč.
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Prodej částí pozemků par.č. 146/3 a par.č. 123 v k.ú. Karlov pod Pradědem, jedná se o
nově vzniklý pozemek par. č. 146/9 o výměře 609 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo 1036-124/2021, vyhotoveného společností Zeměměřičství
Jeseník, s.r.o., sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník. Zastupitelstvo schválilo cenu
prodávaného pozemku ve výši 229 593,-- Kč, která je stanovena Znaleckým posudkem č.
1457-10/2021 vyhotoveným znalcem Ing. Lubošem Novákem. Kupujícím je společnost
Zlatohorská, s.r.o., Myslivecká 840, 793 76 Zlaté Hory. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Prodej části obecního pozemku par.č. 149 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově vzniklý
pozemek par.č. 1677 o výměře 99 m2, který vznikl na základě geometrického plánu číslo
1666-72/2021, vyhotoveného společností GEOKOM. Kupujícím jsou manželé Júlia a
Jaroslav Kalábovi, bytem Malá Morávka 220, 793 36 Malá Morávka. Cenu prodávaného
pozemku stanovuje zastupitelstvo na částku 300,-- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále
schválilo nákup části pozemku par.č. 1460 v k.ú. Malá Morávka, který je ve vlastnictví
manželů Júlie a Jaroslava Kalábových, bytem Malá Morávka 220, 793 36 Malá Morávka.
Jedná se o nově vzniklý pozemek par.č. 1460/1 o výměře 144 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo 1666-72/2021, vyhotoveného společností GEOKOM. Nákup
pozemku bude obcí realizován za cenu 300,-- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen
směnnou smlouvou mezi oběma stranami, kdy ceny pozemků budou proti sobě vzájemně
započteny. Náklady spojené s převodem pozemků hradí obec.
Prodej částí pozemků par.č. 25/1 a par.č. 25/2 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově
vzniklé pozemky par.č. 25/1 díl „a“o výměře 265 m2 a pozemek par.č. 25/2 díl „b“o
výměře 166 m2, které vznikly na základě geometrického plánu číslo 1665-78/2021,
vyhotoveného Ing. Jiřím Helleším. Zastupitelstvo schválilo cenu prodávaného pozemku ve
výši 176 710,-- Kč, která je stanovena znaleckým posudkem č. 1455-08/2021 vyhotoveným
znalcem Ing. Lubošem Novákem. Kupujícím je p. Martin Morávek, bytem Hrabenov 56,
789 63 Ruda nad Moravou. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Bezúplatný převod movitého majetku Moravskoslezského kraje do majetku obce. Majetek
MSK, který je předmětem převodu slouží jako
mobiliář a vybavení běžkařských tras ve
správě obce Malá Morávka a byl MSK pořízen
v rámci projektu „Jesenická magistrála“.
Celková
účetní
zůstatková
hodnota
převáděného majetku činí ke dni 30. 9. 2021
34 308,52 Kč.
Realizaci vodovodní přípojky umístěné na
obecních pozemcích par.č. 1446/1 a par.č.st.
104 oba v k.ú. Malá Morávka, dle projektové
dokumentace „Novostavba penzionu k.ú. Malá
Morávka, parc.č. 309, 103/1, 1531/6“,
vyhotovené Ing.arch. Jaromírem Hanuškou.
Nákup části pozemku par.č. 566/3 v k.ú. Karlov pod Pradědem do majetku obce. Jedná se
o nově vzniklé pozemky par. č. 566/5 o výměře 44 m2 a 566/6 o výměře 7 m2, oba v k.ú.
Karlov pod Pradědem. Pozemky vznikly na základě GP č.398-274/2009 vyhotoveného Ing.
Vojtěchem Hrdinou. Cena pozemků je stanovena dohodou mezi obcí a vlastníky pozemků
na částku 200,-- Kč/m2. Celkem tedy 10 200,-- Kč. Náklady spojené s převodem pozemků
hradí obec.
Bezúplatný převod majetku Moravskoslezského kraje ve formě „Osvětlovací soupravy
v LED provedení v obalu včetně teleskopického stativu a kotevní sady“ v celkové hodnotě
108 505,-- Kč do majetku obce. Majetek bude sloužit jako vybavení jednotky SDH obce
Malá Morávka.
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V souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV“ schválilo poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod
zrealizovanou na pozemku par.č. 1218/7 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p. 274.
Kapacita ČOV je 5 obyvatel, celkové náklady stavby činí 130 312,25 Kč vč. DPH.
Příjemcem příspěvku jsou vlastníci uvedených nemovitostí manželé Kateřina a Jan
Babišovi, bytem Malá Morávka 274, 793 36 Malá Morávka.
V souladu s „Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV“ schválilo poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod
zrealizovanou na pozemku par.č. 77/1 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p. 303. Kapacita
ČOV je 5 obyvatel, celkové náklady stavby činí 131 238,-- Kč vč. DPH. Příjemcem
příspěvku jsou vlastníci uvedených nemovitostí paní Miroslava Hustáková, bytem Malá
Morávka 303, 793 36 Malá Morávka a paní Jaroslava Hustáková, bytem Úvoz 20,
Praha 1.
Jako společník společnosti SPS-STAS, s.r.o., se sídlem Malá Morávka 55, identifikační
číslo: 253 78 082, zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě,
v oddíle C, vložka 16561, s podílem ve výši 50 %, pověření starosty obce a jednatele
společnosti Ondřeje Holuba k hlasování na valné hromadě s programem - schválení
úplného znění společenské smlouvy. Zastupitelstvo pověřilo starostu ke schválení textu
úplného znění společenské smlouvy společnosti SPS-STAS, s.r.o. na valné hromadě
společnosti.
Znění Obecně závazné vyhlášky obce Malá Morávka č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Znění Obecně závazné vyhlášky obce Malá Morávka č. 3/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství. Zastupitelstvo dále schválilo ceník č. 1/2022, který
stanovuje výši úhrad za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství obce pro
právnické a podnikající fyzické osoby.
Pověření starosty k provedení rozpočtového opatření v rámci ukončení kalendářního roku
2021.
Směrnici obce č. 2/2021, o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Informace o projektu „Lanový areál v Karlově
pod Pradědem“. Zastupitelstvo obce souhlasí
s realizaci záměru stavby lanového areálu na
pozemcích obce par.č. 1339 a 1340
v k.ú. Karlov pod Pradědem dle studie
předložené investorem stavby panem Karlem
Krupičkou. Zastupitelstvo dále pověřuje
starostu k jednání ve věci příprav realizace
areálu s investorem stavby.
Žádost Charity sv. Martina, se sídlem Malá
Morávka 31, 793 36 Malá Morávka,
IČ:04872461 o poskytnutí daru na činnost
charity. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí
finančního daru Charitě sv. Martina na dofinancování nákladů činnosti organizace v roce
2021 ve výši 90 000,-- Kč.
Schválený rozpočet Sdružení obcí Rýmařovska pro rok 2022 a Střednědobý výhled
Sdružení obcí Rýmařovska pro roky 2023-2025.
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INFORMACE
Informace obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad zůstává stále stejný. Je však potřeba třídit!
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že i v roce 2022
bude místní poplatek za likvidaci komunálního
odpadu pro občany stále stejný jako doposud.
Pokud by občané měli hradit skutečné náklady,
které na likvidaci odpadu naše obec vynaloží,
pak by poplatník zaplatil ročně více než dvakrát
tolik než je stanovených pět set korun.
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. Na sběrný dvůr lze nosit také použitý kuchyňský olej.
V roce 2022 bude místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (odvoz a
likvidace odpadu) 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 dětí žijících s rodiči ve společné domácnosti a osoby při celoročním
pobytu mimo obec.
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Poplatek za komunální odpad je nově splatný jednorázově do 30. června 2022. Právnické a
podnikající fyzické osoby mají nově od letošního roku zpoplatněn i tříděný odpad, který
vyprodukují.

Sazby poplatků ze psů se nemění
Místní poplatek ze psů pro rok 2022 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 osoba starší 65 let je poplatek 50,-- Kč, za každého
dalšího 100,-- Kč.
Splatnost poplatku ze psů je do 31. března
2022. 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.

Za vodu si výrazně připlatíme
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila k
výraznému zvýšení ceny pitné vody. Na základě kalkulace ceny vodného pro
rok 2022 bude společnost účtovat svým odběratelům od 1.1.2022 cenu 45,84
Kč/m3 včetně 10 % DPH. Ve srovnání s rokem 2021 bude pitná voda dražší
o 4,25 Kč/m3 což znamená zdražení o 10,2 %.

Informace finančního úřadu
Máte problém s přiznáním k dani z nemovitých věcí na
rok 2022? Využijte níže uvedené informace, volejte na
zřízené informační linky finančního úřadu nebo
posílejte e-maily.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí a chtějí
se poradit s úředníky. Osobní kontakt však zvyšuje nebezpečí přenosu koronaviru. Vloni se
ve stejné situaci většina konzultací k podání přiznání zdárně realizovala bez osobního setkání
s úředníky finančního úřadu, telefonicky nebo zasláním e-mailového dotazu. Toto nahrazení
osobních konzultací na finančním úřadě a jeho územních pracovištích jinými formami
poskytnutí odborných informací se osvědčilo. Občané dostali informace, které potřebovali,
daňová přiznání byla podána včas a současně bylo minimalizováno riziko zvyšování
nemocnosti v kraji v důsledku zamezení shromažďování velkého počtu osob na územních
pracovištích.
Občané ani letos o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy při vyplnění přiznání
nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet opět telefonicky na speciálně
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zřízených linkách, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém
územním pracovišti.
Speciální telefonické informační linky zajistí všem tazatelům odpovědi na otázky k dani
z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy budou na infolinkách
zaměstnanci útvarů majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to
v pracovních dnech denně od 3. ledna 2022.
Občané i firmy mohou vyřídit od 3. ledna 2022 své dotazy ohledně problematiky daně
z nemovitých věcí na níže uvedených linkách finančního úřadu takto: v pondělí a ve středu od
8:00 - 17:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 - 14:30 hodin a v pátek od 8:00 - 13:30
hodin.
Nejbližší územní pracoviště finančního úřadu jsou:
Územní
pracoviště
finančního
úřadu

E-mailové adresy pro příjem
dotazů veřejnosti k dani
z nemovitých věcí

Telefonické linky pro příjem
dotazů veřejnosti k dani
z nemovitých věcí

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 390,
553 681 391

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

ÚP v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

K problematice daně z nemovitých věcí dále uvádíme:
V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022
a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2022 prostřednictvím soustředěné
inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb,
bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2021
z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné
stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází
na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2022.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 všechny
nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali,
darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům
nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď
formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2022 vlastníky nemovitých věcí
v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou
písemného oznámení, že v roce 2021 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1.
2022 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu
územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace katastrálních území, která
proběhla v roce 2021. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel
pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry
parcel.
V roce 2021 byly prováděny v některých katastrálních územích pozemkové úpravy a revize
údajů katastru, na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků,
parcelních čísel a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností
plynoucích z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu úřadu
pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2022.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání
k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech
a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává.
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Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama
o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc
zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost
podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část
stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke
změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou
aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo aplikaci Online finanční úřad na
adrese www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022
vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a současně toto
podání odeslat nebo vytisknout.
Všechny tiskopisy a informace lze získat bez osobní návštěvy úřadů na webu
www.financnisprava.cz v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa
(financnisprava.cz).
Daň z nemovitých věcí na rok 2022 je splatná do konce května 2022.
Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací
na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně
z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu
nejpozději do 15. března 2022, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi
potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby
naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých
věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací.
Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním
zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou
otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a
s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších měsících.
V Ostravě dne 28. 12. 2021
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí finančního úřadu

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Jasminu Pechovou, Malá
Morávka č.p. 44, která se narodila 23. října 2021. Přejeme jí
hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2022 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Zdenek Žák, Věra Čechová a Miroslava Bulavová - 71 let, Marie Žídková a Dobromila
Šíblová - 72 let, Josef Zahnáš, Jiří Němec, Petr Cenek, Daniela Wiltschová, Jozef Motúz a
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Jarmila Klepperová - 73 let, Jiřina Sochorová, Zdeněk Korytář a
Marie Fancová - 74 let, Miroslava Kožíšková a Marie Krátká - 78
let, Marie Ptáčková - 79 let, Vlastimil Kožíšek - 84 let, Rudolf
Glatter - 88 let, Emma Marková - 89 let, Jan Podlas - 91 let.

„Půlkulatá výročí“
Jaromír Krestýn, Marie Marková a Růžena Dolečková - 65 let,
Pavel Králík - 75 let.

„Kulatá výročí“
Willi Glatter - 60 let, František Chavík, Marie Siegelová a Ludmila Chvatal - 70 let,
Petr Hartmann - 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.

Rozloučili jsme se
V úzkém rodinném kruhu proběhlo na Městském hřbitově v Opavě
rozloučení s naším občanem a dlouholetým členem místního spolku
chatařů a chalupářů, panem Ing. Vladimírem Janečkou, který zemřel
19. listopadu 2021 ve věku 92 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naším občanem, panem
JUDr. Jaroslavem Hustákem, který zemřel 11. prosince 2021 ve věku
85 let.
Čest jejich památce.

Kolik nás přibylo a navždy opustilo?
V roce 2021 jsme do svazku obce přijali tři
nové občánky a sedm občanů zemřelo.
Na konci roku 2021 měla obec v evidenci 667
občanů hlášených k trvalému pobytu.
Z tohoto počtu obyvatel je: 66 dětí do 15 let,
16 mladistvých do 18 let a 585 dospělých.
Průměrný věk obyvatel je 47,76 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.
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Dřevěné sochy
Nejen v Malé Morávce u obchodu, ale po celém Rýmařovsku
stojí
u
cest
nepřehlédnutelné dřevěné
sochy
děda
Praděda.
Většinou jsou i kolorované,
třebaže se tím skryje použitý
přírodní materiál, který je
krásný sám o sobě. V Malé
Morávce je umístěna taková
socha už několik let, je
v přírodní verzi a už dostala
patinu, což jí dodává na
zajímavosti.
Podobného
děda Praděda, ale právě
kolorovaného máme i v
Karlově pod Pradědem u penzionu Praděd. Téměř stejné
sochy jsou pak i v Karlově Studánce, v Rýmařově a na jiných místech. Autorem všech těchto
výtvorů je profesionální řezbář Jiří Halouzka z Jiříkova u Rýmařova. Tam také turisté mohou
navštívit jeho unikátní zahradní řezbářskou Pradědovu
galerii. Obsahuje více než 450 vyřezávaných plastik zvířat a
betlém se 154 postavami v životní velikosti. Nejvyšší socha
děda Praděda má výšku 10,4 m. Jak je vidět, autor soch je
velmi pracovitý, takže určitě i v našem okolí přibudou další
jeho díla.
Další dřevěná socha se objevila i před hostincem U Kovárny
- kovář i s kovadlinou je také vytvořen ze dřeva, při bližším
pohledu si všimneme krásného vzorování. Návštěvníci
restaurace si tak jistě její název budou dobře pamatovat,
zvláště když se s“ kovářem“ vyfotografují. V tomto případě
není autorem pan Halouzka.
Velké dřevěné sochy děda Praděda patří bezesporu jen do
našeho regionu. Je to folklór, umění nebo jen atrakce pro
turisty? To rozhodne až čas.

A je po Vánocích
Vánoce patří v Evropě mezi nejvýznamnější svátky roku, přesto si každá země Evropské unie
zachovává své tradice. Jsou hodně odlišné od těch našich? Podíváme se alespoň mezi naše
nejbližší sousedy. A jak si u nich přejí „šťastné a veselé“?
V Německu - Froehliche Weihnachten. I tam přichází jako u nás
Ježíšek (Christkind), ale v severních oblastech děti navštěvuje
tradiční Weihnachtsmann, který má zrzavé vlasy a vousy a dlouhý
červený plášť s kapucí a cestuje na osedlaném divokém větru.
K večeři mají různé druhy ryb, nebo konšelskou mísu s plátky
vepřového, uzeného, krůty, husy a smetanových klobás. Nechybí ani
jablečný štrúdl i s třešněmi.
V Polsku si přejí Wesolych Swiat Bozego Narodzenia - čemuž rozumíme i my. Polské vánoční
zvyky vycházejí z křesťanské tradice, která je u nich stejně jako víra silná. Děti tam vyhlíží
první hvězdičky, teprve potom se může zasednout ke stolu. Pod bílý naškrobený ubrus dávají
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hospodyně podle starého zvyku hrstku sena, která symbolizuje seno
z Betléma. Hlavní místo na stole patří oplatce, připravované
z pšeničné mouky. Nesmí chybět jedno prostírání navíc, určené
nečekanému hostu. Jí se polévky - boršč, houbová, rybí nebo
hrachová. O půlnoci odchází celá rodina na mši.
Na Slovensku je to podobné, jako u nás. Základem večeře je
kapustnica - zelná polévka z kysaného zelí s houbami a klobásou.
Nepečou se vánočky ale koláče a bábovky.
V Maďarsku se zdraví Kellemes Karacsonyi Unnepeket. V této zemi
mají Vánoce hluboké kořeny i proto, že
druhý svátek vánoční si celý svět
připomíná svatého Štěpána, jmenovce zakladatele historického
maďarského státu. U maďarů jsou proto Vánoce nejen svátkem
křesťanským, ale skutečně celonárodním, všelidovým. Začínají
upečením svatoštěpánského koláče, který položí na okraj stolu a má tam vydržet do Tří Králů.
Na Štědrý den by podle starých zvyků neměl být nikdo sám, proto i v minulosti zvaly rodiny ke
stolu i tuláky a žebráky.
Francouzi přejí Joyeux Noel - pro jejich Vánoce je typický bíle
oblečený Pére Noel a jeho protějšek Pére Fouettard, kteří dětem
nadělují dárky nebo rákosku podle toho, jak se chovali po celý rok.
Především v Paříži odchází francouzi po rozdání dárků do dobrých
restaurací. Vyhlášená francouzská kuchyně má i dvanáct chodů. Na
závěr nesmí chybět speciální čokoládový dort, ve kterém jsou ukryty
tři oříšky. Ten, kdo je najde, stává se králem nebo královnou večera.
V Itálii je vánoční pozdrav Buone Feste Natalizie. Tam začínají
svátky až na Boží hod po slavném papežově požehnání Urbi et Orbi
(městu a světu). Jí se krocan nebo jehně, nechybí datle nebo fíky
s různými náplněmi a místní podoba vánoček panettone. V Itálii
roznáší dárky 7. ledna - tříkrálová čarodějnice. Nikterak mladá, a
už vůbec ne pohledná. Říkají ji Befana.
Tak to byl jen takový malý výlet k sousedům.

MÍSTNÍ AKCE
Rozsvícení vánočního stromu v parku
Obec Malá Morávka pozvala všechny, kteří mají rádi
čas Vánoc a s nimi spojené tradice, ke společnému
setkání do parku, kde čekal na rozsvícení vánoční strom.
Stalo se tak 26. 11. v 16:30 hodin. I když byl připraven
bohatý
program,
vinou
dalšího
zpřísnění
proticovidových opatření musel být poněkud skromnější.
Neuskutečnilo se
vystoupení dětí MŠ
a ZŠ, nemohla hrát
ani
hudební
skupina Variace z Rýmařova, která byla původně na
programu. Tohoto dne bylo vládním nařízením od 18
hodin zakázáno pořádání podobných akcí. A protože
naše setkání začalo dříve, mohlo se uskutečnit tak, aby
nařízení nebylo porušeno. A jakoby nám příroda veškerá
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omezení chtěla vynahradit, už od poledne začalo sněžit,
všude bylo bílo a padající sněhové vločky v nasvíceném
parku spolu s reprodukovanou hudbou, hrající známé
koledy, vytvořily krásnou atmosféru Vánoc. Přispěly k ní
svou vůní i nabízené teplé nápoje, které zajistila obec
stejně tak jako bramboráky.
Po zdravici starosty, ve které popřál všem přítomným
hezké Vánoce, byl společně odpočítán čas k rozsvícení
vánočního stromu. Byly to vlastně stromy tři, ale ten
hlavní je největší. Potom se objevili dva andělé, kteří
rozdávali dětem dárky. Připravila je mateřská škola za
přispění sponzorů, kterými byli: paní Štěpánka Jurinová
z Dolního Václavova, paní Miroslava Tomancová
Potraviny Tomi Malá Morávka a manželé Rozsypalovi z
Karlova. Pan farář pozval přítomné na adventní
koncerty do kostela na neděli 12. 12. a 19. 12. V krásné
zimní náladě si všichni popřáli krásné Vánoce a do
nového roku 2022 hlavně zdraví, což v současné době
není jen obvyklá fráze, ale všichni si uvědomují jeho
opravdovou hodnotu.

Adventní koncerty
Obec Malá Morávka a Římskokatolická
farnost
v Malé
Morávce
uspořádaly
v letošním předvánočním čase v místním
kostele Nejsvětější Trojice dva adventní
koncerty. První se uskutečnil na stříbrnou
neděli 12. prosince, na kterém vystoupil
multižánrový sextet Vocalica ze Šternberka.
Sborový zpěv některých písní doprovodila
hra na kytaru. Nechyběla ani typická
vánoční píseň Purpura Suchého a Šlitra
nebo novější Beránek Václava Neckáře.
Druhý adventní koncert jsme mohli navštívit
na zlatou neděli 19. prosince. Od 18 hodin
zpíval pro posluchače dvacetičlenný pěvecký sbor města Vrbna pod vedením sbormistra pana
Sekaniny, který zde zpíval i v minulých letech. Tentokrát
přednesl jak písně lidové, tak i díla nejznámějších
skladatelů vážné hudby, jako byli Bach nebo Mozart.
V podání několikahlasého přednesu i hudebního
doprovodu tří kytar měly největší úspěch některé
spirituály
z repertoáru dnes
již neexistujícího
Spirituál Kvintetu.
Přestože vstup do
prostor kostela byl podmíněn dokladem o očkování nebo
prodělanou nemocí covid, přišlo poměrně dost
návštěvníků - byla zaplněna skoro polovina míst
v lavicích. Vstupné bylo dobrovolné, tuto kulturní akci
financovala Obec Malá Morávka, stejně tak i následující
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občerstvení v podobě horkého čaje a punče, o které se jako každý rok postarali manželé
Jiskrovi, za což jim patří dík. Prochladlí účinkující i posluchači si tak mohli před odchodem
do svých domovů u teplého nápoje popřát navzájem hezké svátky. Bylo hezké zastavit se
v předvánočním shonu a užít si společný prožitek, protože podobných příležitostí bylo
v minulém období velmi málo.
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Jízdní řády
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Zpravodaj vychází 17.1.2022, příspěvky pro příští číslo dodejte do 4.3.2022.

