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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 2. února 2015, tentokrát s krátkým
jednáním, 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:
•

Přijetí úvěru na financování stavby „Multifunkční tělocvična Malá Morávka“ ve výši
10 milionů korun. Úvěr poskytuje Komerční banka, a.s. na základě indikativní nabídky.
Předpokládaná výše úroku za dobu splácení úvěru do 31.12.2021 je cca 165 tis. korun.

•

Přijetí příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 121 800 korun na výkon státní správy, který
je určen na částečnou úhradu neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy
v přenesené působností obcí dle ust. § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

•

V souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty obce na částku 12 000 Kč. Tato odměna bude poskytována od
2.2.2015. Tímto usnesením se částečně revokuje usnesení zastupitelstva obce ze dne
3.11.2014 v bodě 6) o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve
vztahu k odměně místostarosty.

INFORMACE
Obec bude hospodařit s více než sedmatřiceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo rozpočet
obce na rok 2015. Vyrovnaný rozpočet v části příjmové a výdajové představuje shodnou
částku ve výši 37 771 363 korun. Ve srovnání s rozpočtem minulého roku se jedná o více než
dvojnásobek finančních prostředků, které budou vynaloženy na běžné výdaje obce, ale
zejména na realizaci akcí, které významně zlepší sportovní a společenský život, podmínky pro
činnost dobrovolných hasičů a aktivity našich dětí předškolního věku. Jsou to projekty stavba
multifunkční tělocvičny, rekonstrukce hasičské zbrojnice a ekologická zahrada mateřské
školy, které budou financovány z dlouhodobé půjčky, ze získaných dotací i z vlastních zdrojů
obce.
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Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 12,4 milionů korun, např. daň z přidané
hodnoty 4,3 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 mil. Kč, daň z příjmů
právnických osob 2,2 mil. Kč, daň z nemovitostí 1,15 mil. Kč, poplatek za rekreační pobyt 900
tis. Kč, poplatek za likvidaci komunálního odpadu 420 tis. Kč, poplatek z ubytovací kapacity
350 tis. Kč, daň z příjmů obce 330 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
240 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 200 tis. Kč,
poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 170 tis. Kč a další příjmy nižší než sto tisíc
korun, jako jsou poplatky: správní, za užívání veřejného prostranství, za povolení vypouštění
odpadních vod, ze psů a odvod výtěžku z loterií.
Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou 8,2 mil. korun, z nichž významnými položkami
jsou: bytové hospodářství 3,66 mil. Kč (služby, nájmy), ostatní nedaňové příjmy SPS - STAS,
s.r.o. 2 mil. Kč, komunální služby a územní rozvoj 1 mil. Kč (prodej a pronájem pozemků,
příjem z věcných břemen), sběr a svoz komunálního odpadu 470 tis. Kč, čistírna odpadních
vod a kanalizace 400 tis. Kč, prodej dřeva 300 tis. Kč. Další příjmy v nižších částkách jsou:
cestovní ruch - lyžařské běžecké tratě, pronájem nebytových prostor, činnost místní správy,
příjmy za separovaný odpad a další.
Významnou součástí příjmů obce jsou dotace na rok 2015: stavba chodníku - 3,4 mil. Kč,
zahrada mateřské školy - 2,34 mil. Kč, veřejně prospěšné práce - 750 tis. Kč, úprava
lyžařských běžeckých tratí - 420 tis. Kč, činnost dobrovolných hasičů - 150 tis. Kč, výkon
státní správy - 120 tis. Kč. Celkem získané dotace: 7 180 000 korun.
Do příjmů obce náleží přijatá dlouhodobá půjčka v částce 10 mil. korun.
Největšími výdajovými položkami obce v tomto roce budou:
základní škola 11,9 mil. Kč (stavba tělocvičny a provoz
školy), bytové hospodářství 3,4 mil. Kč (plyn, vodné a stočné,
údržba bytů, elektrická energie, fekální poplatky, opravy,
výměna oken u vytypovaných obecních domů), mateřská
škola 2,97 mil. Kč (zahrada a provoz školy), sběr a svoz
komunálního odpadu 1,2 mil. Kč, péče o vzhled obce a veřejná
prostranství 1,65 mil. Kč (platy pracovníků veřejných prospěšných
prací, sociální a zdravotní pojištění, sečení trávy obecních pozemků a hřbitova
a další výdaje), místní komunikace 815 tis. Kč (úklid, údržba, služby, opravy, materiál,
pohonné hmoty), provoz veřejné silniční dopravy 220 tis. Kč (dopravní obslužnost a zajištění
dopravy občanů k lékaři), příspěvek na dojíždějící žáky 2. stupně základní školy 120 tis. Kč,
čistírna odpadních vod a kanalizace 800 tis. Kč (elektrická energie, služby, provoz, opravy a
údržba), ostatní záležitosti kultury a sdělovací prostředky 308 tis. Kč (kulturní a společenské
akce, Den obce, Borůvkové hody, adventní koncerty, setkání seniorů, jubilea občanů, dárkové
balíčky, blahopřání, zpravodaj, obecní knihovna a další), sbor dobrovolných hasičů 1,87 mil.
Kč (rekonstrukce hasičské zbrojnice, mzdy hasičů, ochranné pomůcky, materiál, elektrická
energie, plyn, pohonné hmoty, školení, zdravotní prohlídky), zastupitelstvo obce 700 tis. Kč
(odměny, sociální a zdravotní pojištění), činnost místní správy 2,2 mil. Kč (mzdy pracovníků
obecního úřadu, odvod sociálního a zdravotního pojištění, elektřina, vodné, telefon, mobil,
kancelářské potřeby, poštovné, cestovné, nájem kopírky, vedení účtu, poplatky za KB,
pojištění a další), nespecifikovaná rezerva a daň z přidané hodnoty 5,7 mil. Kč, cestovní ruch
800 tis. Kč, veřejné osvětlení 400 tis. Kč, podpora sportu 290 tis. Kč (příspěvky na činnost
tělovýchovné jednoty Kovárna a Tréninkového centra Praděd, nájem a údržba fotbalového
hřiště, různé sportovní akce a turnaje), společenská funkce lesů 100 tis. Kč, geometrická
zaměření, právní poradenství, konzultace a územní plánování 225 tis. Kč. Vedle těchto
hlavních výdajových položek jsou z rozpočtu financovány pohřebnictví, ochrana památek
(kaplička a stodola), dezinfekce studní a kontrola vody, nájemné nebytových prostor,
příspěvek farnosti, tábořiště a členské příspěvky Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova
a Sdružení obcí Rýmařovska.
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„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám ...“ - touto koledou nedávno
postávaly skupinky Tříkrálové sbírky u dveří našich občanů, aby si vzájemně nadělili radost.
Jedni, kteří darovali na prospěšné účely a druzí, kteří přijímali pomoc potřebným. Především
seniorům a osobám se sníženou soběstačností, zdravotně postiženým, akutně i chronicky
nemocným a osamělým, rodinám s dětmi v tísni, na provoz pečovatelských a asistenčních
služeb a dalším. Výnos této sbírky pořádané Charitou ČR letos již v pořadí patnácté je
důkazem, že i naši občané měli otevřená srdce pro potřeby lidí, kteří se ocitli ve složité životní
situaci a potřebují pomoc.
Letošní Tříkrálová sbírka v naší obci probíhala o druhém lednovém víkendu. Její organizační
záležitosti zajistila Farnost Malá Morávka. Čtyři skupinky koledníků obcházely domácnosti a
zpívanou koledou prosily o příspěvek do kasičky s logem Charity. A ty se díky štědrosti našich
spoluobčanů postupně plnily mincemi i papírovými bankovkami. Přátelské přijetí koledníků u
většiny našich občanů se neobešlo v mnoha případech i jejich obdarováním různými
sladkostmi, jako odměna za jejich obětavou činnost. Potom jako dáreček na památku
koledníci předali tříkrálový cukr a kalendářík. A když odešli, nade dveřmi po nich zůstaly
iniciály bájných králů K + M + B a letopočet 2015.
O letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci v kasičkách koledníků nashromáždila částka 15 410
korun (v loňském roce 16 590 Kč). Poděkování zaslouží všichni občané, kteří se na vybrané
částce podíleli a svými příspěvky podpořili tuto humanitární akci pro potřebné lidi a
prospěšné zdravotní a sociální projekty. Děkujeme rovněž organizátorům této akce a zejména
koledníkům, kteří se obětavě zapojili do této sbírky a zasloužili se o její výtěžek. Z naší obce
koledovaly tři děti Patrik Zapletal, Miroslav a Hana Drábkovi. S koledováním vypomáhaly
děti z Dolní Moravice a Rudné pod Pradědem. Těmto přespolním je nutné zvlášť poděkovat.
Na celkové částce vybrané ve Farnosti Malá Morávka se obce podílely následovně:
Andělská Hora - 8 158 Kč
Dolní Moravice - 17 521 Kč
Světlá Hora - 17 890 Kč
Karlova Studánka - 8 002 Kč Malá Morávka - 15 410 Kč
Václavov - 13 046 Kč
Rudná pod Prad. - 8 110 Kč
Celkem: 88 137 Kč (v loňském roce 85 273 Kč)
Z vybrané částky zůstává pětašedesát procent prostředků na zajištění pomoci a péče seniorům
a handicapovaným osobám pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry (pod
kterou spadá naše obec) a na podporu půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek i pro
obce naší farnosti. Pomůcky z půjčovny, která sídlí ve Světlé Hoře, mohou využívat i občané
Malé Morávky. Jsou určeny zejména seniorům, dlouhodobě nemocným, nemocným a
propuštěným z nemocničního léčení, nemocným po úrazech na doléčení, osamoceným lidem a
rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče. Ke krátkodobému i
dlouhodobému zapůjčení pomůcky za příznivé měsíční ceny není zapotřebí potvrzení lékaře či
jiného doporučení. Mnoha lidem tento servis pomáhá v jejich nelehké situaci.
Seznam zapůjčovaných kompenzačních pomůcek:
polohovací postel s elektrickým ovládáním (včetně matrace, nepropustného potahu a
hrazdičky s držákem), chodítko, invalidní vozík, nástavec na WC (14 cm), pokojové WC,
sedačka přes vanu, oxygenerátor, jídelní stolek.
Kontakt na půjčovnu a informace: Alena Fialová, Světlá Hora 329, telefon: 731 077 270.
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Několik myšlenek o knize z návštěvy obecní knihovny
Četba knihy ve srovnání s užíváním současných moderních mediálních
prostředků, jako jsou televize, počítač a internet, měla a bude mít vždy svůj
nezvratný význam. Stále bude poplatné, že nás kniha pobaví, poučí,
inspiruje i vzdělává. Zejména pro děti a nejmladší generaci zanedbávaná
četba je ochuzuje o krásné a poutavé zážitky, ale především značně
omezuje slovní zásobu jedince a schopnost vyjadřování. Zahlédnout
školáky, jak si v knihovně vybírají knihu, je čím dále více sporadické.
Tímto argumentem pedagogické veřejnosti a profesních institucí však
nelze zcela odsoudit i významovou složku médií. Není nic špatného na
tom, když si dítě hraje hry na počítači. Důležitý je čas, který na něm
stráví a ten mají regulovat rodiče, aby také sáhlo po knížce. Svou roli mají i učitelé, aby své
žáky ve škole inspirovali a povzbuzovali ke čtení knih. Dost těchto moudrých slov a
poučování. Každý člověk svým opravdovým vztahem ke knize je strůjcem svého štěstí.
„Březen – měsíc knihy“ – pokud tato tradice je v současnosti ještě aktuální, v současnosti
akce Měsíc čtenářů, nás inspirovala k návštěvě naší obecní knihovny, abychom od knihovnice
paní Ivety Vlčkové získali informace o činnosti knihovny. Každý čtvrtek od 16.30 do 18.00
hodin si mohou zájemci o četbu vybrat z celkem početného knižního fondu, který v současné
době obsahuje 3 185 knih, z toho 498 titulů naučné a odborné literatury. Služeb knihovny
využívají také učitelky zdejší mateřské školy, které před odpoledním spaním ve školce dětem
denně čtou pohádky, na které se vždy těší. Snad pak mají pěkné pohádkové sny, ale zejména
získávají vztah ke knize. V loňském roce z obecní dotace bylo zakoupeno 38 nových knih. Pro
tento rok je v rozpočtu knihovny na nákup knih počítáno s částkou deset tisíc korun. Jen za
posledních pět let přibylo do fondu knihovny přes 150 nových svazků. Knihovna eviduje
celkem 52 čtenářů, z toho 9 dětí do 15 let. Oproti minulému roku ubylo 9 čtenářů z důvodu
odstěhování, úmrtí a vyřazení z evidence těch čtenářů, kteří v posledních třech letech neměli
žádné výpůjčky. Čtenáři si v minulém roce půjčili celkem 578 knih a knihovnu navštívilo 122
osob. Internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma, využilo 54 návštěv. Pětkrát v roce mají
čtenáři příležitost si vybrat vždy z kolekce šedesáti nových knih, které pro knihovnu zajišťuje
Regionální knihovnické centrum v Bruntále. Při naší návštěvě bylo možné si vybrat z této
zásilky. Roční čtenářský poplatek je minimální - dospělí 40 Kč, děti do 15 let a důchodci 20
Kč. Při našem loučení knihovnice vzkázala, že se bude těšit na nové čtenáře. Nezapomeňte
maminky a tatínkové přijít se svými dětmi do knihovny.
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Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Malé Morávce pro školní rok 2015/2016 se
koná ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 2015 v kanceláři ředitelky
mateřské školy v době od 10.00 do 11.00 hodin. U zápisu rodiče předloží
rodný list dítěte. Po dohodě je možný i jiný termín zápisu.

Překvapivý výsledek sběru oblečení
U obecního úřadu je umístěn objemový kontejner bílé barvy na odkládání nepotřebného, ale
ještě použitelného oblečení, bytového textilu i obuvi. Požadavkem je, aby vše bylo čisté a
zabalené. Odvoz měsíčně zajišťuje příslušná společnost z Boskovic. Výsledek sběru této
komodity pro potřebné lidi je překvapující. Za více než rok bylo do tohoto kontejneru
odloženo nebývalé množství oděvů a textilu. Podle přehledu příjmu těchto věcí nám firma
zabývající se jejich tříděním sdělila, že naši občané za rok 2014 darovali celkem 1 176
kilogramů těchto použitých oděvů a textilních výrobků. Například v lednu bylo odevzdáno 136
kg, v březnu 125 kg, nejvíce v dubnu 151 kg, atd.
Výsledek této akce pro potřebné je velmi potěšující.
Děkujeme našim občanům i chatařům a
chalupářům za jejich vstřícný přístup k této sbírce.
Sběr nadále pokračuje.
Do kontejneru patří: veškeré oděvy, boty, hračky,
kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky,
povlečení, atd.
Do kontejneru nepatří: mokré, plesnivé, znečištěné
zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky
látek.

Informace evidence vozidel - polopřevod a depozit
Vzhledem k tomu, že ke dni 1.1.2015 došlo ke změně
zákona číslo 56/2001 Sb. o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, sdělujeme tuto
informaci. Občané, kteří vlastní vozidlo a v současné
době ho mají ve statutu převodu (odhláška) nebo
dočasně vyřazeného (depozit), je nutné aby se ve
vlastním zájmu neodkladně dostavili s velkým technickým průkazem
tohoto vozidla na Městský úřad v Rýmařově, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, ul. 8. května (naproti RD
Rýmařov) - kancelář evidence vozidel, k projednání
dalšího postupu dle nového zákona. V případě
nedostavení se, hrozí předvolání, zánik vozidla nebo
bloková pokuta až do výše 50 000,-- Kč.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin nebo podle dohody na
telefonních číslech: 554 254 262, 554 254 265, 554 254 268.
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Společenská rubrika

28. březen - Den učitelů
Při příležitosti nadcházejícího Dne učitelů, vážené paní učitelky naší mateřské a základní
školy Vám upřímně děkuji za výchovně vzdělávací práci a zájmovou činnost s dětmi i rovněž
za mimoškolní akce v obci. Jménem svým a obecního zastupitelstva Vám přeji mnoho úspěchů
a spokojenosti ve Vaší záslužné a nezastupitelné práci.
Ondřej Holub, starosta obce

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2015 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Jana Myšková - 77 let, Ludmila Oravská, Ludmila Holečková a Jaroslav Husták - 79 let,
Josef Kolesar a Josef Horský - 81 let, Jaroslav Ringl - 82 let, Bohuslava Helánová - 84 let,
Drahomíra Ruprechtová - 86 let.

„Půlkulatá výročí“
Hana Gadasová, Ludmila Gajdošová a Erika Schauková - 55 let,
Oldřich Sedláček - 65 let, Josef Pleský - 75 let.

„Kulatá výročí“
Vojtěch Fraňo, Miroslav Svák, Jan Vatrt, Zdeňka Klimundová a Jiří Vymazal - 50 let, Jiřina
Martiníková - 60 let, Vladimír Král - 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
Místní kostel Nejsvětější Trojice byl místem posledního rozloučení s naší
občankou, paní Josefou Marčíkovou, která zemřela 8. února 2015 ve věku
nedožitých 84 let.
Čest její památce.
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Vzpomínka

Uplynuly již tři roky, kdy nás 29. února 2012 náhle opustila naše drahá
manželka a maminka,
paní Věra Zaoralová.
S láskou a úctou vzpomínají manžel se synem.

Dne 25. března 2015 uplyne dvacet let od chvíle, kdy nás navždy
opustila, paní Františka Sekorová z Malé Morávky.
Za vzpomínku děkují dcery Jitka a Zdeňka s rodinami.

Dne 22. dubna 2015 uplyne deset let, co od nás navždy odešel do
mysliveckého nebe, pan Josef Ptáček.
Za vzpomínku děkují manželka s dětmi a jejich rodinami.

„Čas plyne, vzpomínky zůstávají“
Dne 30. dubna 2015 uplyne pět let, co nás beze slova rozloučení náhle
opustil náš tatínek a dědeček, pan Jindřich Noss z Malé Morávky.
Za vzpomínku děkují dcery Renáta a Martina a vnoučata Jakub a Štěpánka.

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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Kronika zašlých časů
Od sběratele historických pohlednic naší obce jsme získali ke zveřejnění unikátní snímky,
které dokumentují dřívější zástavbu vesnice před více než sto lety.
Na pohlednici Malé Morávky s datem 26.8.1903 ještě v té době neexistovaly jeden bytový dům
v „Kolonce“, dnešní budova obecního úřadu i další stavby. Byl tu však rybník, průmyslové
objekty (v pozadí), hostinec Ludwig, Rychta a další.

Pohlednice z horní části Karlova odeslaná 24.7.1903 dokumentuje mnohé průmyslové objekty
a továrnu s vysokým komínem, které časem zmizely.
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Zveřejňováním dobových fotografií, pohlednic a jiných dokumentů chceme našim čtenářům
přiblížit různé události, přírodní a krajinné útvary i další zajímavosti z minulých let, které by
neměly zapadnout v zapomenutí. Vítáme pomoc od našich čtenářů, různé dokumenty rádi
zveřejníme. Přenést se do let, vidět místa, která již neexistují…

Základní škola Malá Morávka, školní rok 1959/1960

Spolužáci, kamarádi, poznáte se? To těch 55 let, ale uteklo! Tak mnoho úspěchů a zdraví
přeje Petr Haničák
Osoby na fotce:
učitelka p. Köhlerová
Horní řada: Motylová, Václavková, Blahůšková, Václavková, Skoupilová, Feretová,
Čelanská, Bagiová, Zahradníčková, Haničáková, Heglasová
Spodní řada: Macek, Totek, Schwarz, Motěšický, Jaroš, Haničák, Poláček, Horňák

SPORTOVNÍ AKTUALITY
Hokejistům skončila sezona
Na zimním stadionu v Rýmařově po třech měsících urputných zápasových zápoleních v závěru
měsíce února skončila oblíbená soutěž zvaná Rýmařovská hokejová liga, ve které startovalo
družstvo HC Malá Morávka. Soutěž proběhla ve dvou skupinách podle výkonnosti
jednotlivých týmů.
Skupinu B tvořily tyto celky: SK Slovan B, HC Kovošrot, SK Medvědi, HC Vikingové všechny z Rýmařova, HC Horní Město a HC Malá Morávka. Hrálo se ve třech kolech
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systémem každý s každým. Vedoucí družstva Tomáš Cejnek nám sdělil tuto informaci: „Soutěž
byla vcelku pro nás úspěšná, ještě začátkem posledních kol jsme útočili na přední příčky
v tabulce. Někteří soupeři však reagovali tak, že zařadili do svých celků hráče z vyšší soutěže.
Nakonec jsme skončili na 4. místě“.
Z celkového počtu odehraných čtrnácti utkání náš tým zvítězil šestkrát, jednou hrál
nerozhodně a sedm střetnutí prohrál. Celkový zisk 13 bodů, poměr branek 53:61. Do zápasů
nastupovali tito hráči: Pavel Dittrich (nejlepší střelec s 15 brankami - 2. místo střelců ve
skupině), Petr Dittrich, Karol Baštrnák, Rostislav Zapletal, Radek Ligač, Jan a Tomáš
Královi, Tomáš Heidr, Milan Míček, Roman Vaca, Marek Juračka, Filip Varga, Pavel
Šebestík, Michal Kaláb (hájil svatyni), trenéři Jaroslav Banáš a Pavel Dittrich, Tomáš Cejnek
- vedoucí družstva. Děkujeme hráčům a činovníkům hokejového oddílu za reprezentaci obce.
Konečná tabulka skupiny B:
1. SK Slovan B Rýmařov
2. HC Horní Město

3. HC Kovošrot Rýmařov
4. HC Malá Morávka

5. SK Medvědi Rýmařov
6. HC Vikingové Rýmařov

Hokejisté děkují těmto sponzorům, kteří finančně přispěli na jejich činnost:
Obec Malá Morávka, Petr Bulava (turbo - repas) Malá Morávka, Martin Šišma - restaurace
U Kovárny Malá Morávka, Michal Poláček - Chladicí boxy, s.r.o. Malá Morávka, Jaromír
Cejnek - penzion U Cejnků.

Letošní zima běžkařům přeje
Dnes, 23. února 2015, kdy píšeme tento příspěvek, je lyžařská běžecká sezóna v plném
proudu. Po slabším začátku jsme se obávali opakování té loňské, kdy leden byl téměř bez
sněhu a udržovali jsme tratě jen ve vyšších polohách. Naše obavy se naštěstí nepotvrdili.
V současné době upravujeme pravidelně všechny trasy, kromě Ranné, kde je málo sněhu.
Podmínky jsou prozatím pro běžkaře velmi dobré. Nejlepší jsou jako vždy v okolí Alfrédky,
kde je víc než půl metru sněhu. Doufáme, že si našich tratí běžkaři ještě nějakou dobu užijí.
V tuto dobu již pravidelně s velkým poděkováním uveřejňujeme seznam sponzorů, kteří nám
na provoz lyžařských běžeckých tratí přispěli.
Ing. Petr Hartmann
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SPONZOŘI, kteří finančně přispěli na provoz lyžařských běžeckých tras v obci Malá Morávka
- Karlov pod Pradědem v sezóně 2014/2015 (uvedené částky jsou v tis. Kč)
Pavel Pomp, Vlaštovičky u Opavy - hotel
Praděd Karlov pod Pradědem - 20, Petr
Hála, M-servis a ubytovací služby Malá
Morávka - 7, VÚSH Brno - 10, Vojenské
rekreační zařízení - zotavovna Ovčárna - 9,
Ing. Stanislav Smejkal - FIDES Bruntál 2,5, Ing. Ondřej Herdegen - cestovní
kancelář Ostrava - 5, Leo Švančar - Stará
jizba Krnov - 5, Klub chatařů a chalupářů
Malá Morávka - Karlov pod Pradědem - 1,
Roman Rozkošný - Autotransport Kravaře 3, JHF Heřmanovice - 5, Dan Pawlín
Karlov pod Pradědem - 3, Michal Plašil SILEX Opava - 5, SKI areál Kopřivná, a.s.
Malá Morávka - 5, Michal Poláček - Chladicí boxy, s.r.o. Malá Morávka - 5, Marek Sedlinský
- WILBACH EKO Brno - 4, Jan Kudla - penzion Antonie - 2, Petr Hadamčík - Agromarket
Opava - 5, Mendelova univerzita Brno - 5, Ing. Novotný - API Novo Machinery - 2, Karel
Černý Ostrava - Vřesina - 5, Josef Klíšť - KLIA CZ - 3, Marcel Hadamczik - Buly Arena
Kravaře - 5, Martin Šišma - restaurace U Kovárny Malá Morávka - 3, Jiří Němec - chata
Klára - 2, Martin Pavlík Opava - 2,5, Ing. Roman Lasák - KRT Ostrava - 8.
Ke dni 23.2.2015 přispělo 26 sponzorů celkovou částkou 132 000 korun.

Panorama
Na televizním programu ČT SPORT v pořadu PANORAMA můžeme denně, v rozmezí 8:00 8:30 hod. a většinou i 12:05 - 12:25 hod., sledovat zpravodajství z lyžařských areálů
Kopřivná a SKI Figura.
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Místní akce
Na obecním plese bylo dobře
Obecní ples v Malé Morávce se stal tradiční společenskou událostí v naší obci. Ten letošní se
konal v pátek 20. února opět v prostorách sálu klubu Ferrum Form. K tanci i poslechu
zahrála oblíbená kapela TYRKYS z Ostravy. V příjemné atmosféře, s dobrou hudbou a
s neformálním posezením s přáteli utíkal čas neuvěřitelně rychle. Ani jsme se nenadáli a
muzikanti zahráli píseň na rozloučenou. Děkujeme všem organizátorům této společenské akce
- panu starostovi a jeho manželce, pracovníkům obce, učitelkám MŠ, manželům Pospíšilovým
a paní Zuzaně Holubové za příjemnou zábavu i obsluhu a věříme, že ten nastávající ples se
uskuteční v prostorách nové tělocvičny. Určitě se všichni těšíme na nové a zajímavé prostředí,
které bude sloužit nejen sportovcům, ale i ostatní širší veřejnosti.

Za kulturní komisi
Iveta Vlčková
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Masopust 2015 v Malé Morávce
V úterý 17. února ožila Malá Morávka masopustním
veselím. Prvního ročníku se organizačně ujala Základní
škola v Malé Morávce. Masopustní tradici oživily děti svými
maškarami.
Nechyběl
medvěd,
čertice,
kobyla,
v originálním přestrojení se přidal Žid i strakatí
Masopustové, kteří předznamenávali příchod blížícího se
jara, plodnost a dobrou úrodu.
Masopustní průvod se vydal od školy za doprovodu písniček
a říkadel k obecnímu úřadu. Tradiční součástí byla
obchůzka několika místních domů. Jejich vlídní a milí
obyvatelé maškary pohostili koblížky, a za to byli na
obličeji označeni černým popelem s přáním štěstí a
dobré mysli bez chmur a starostí. Masopusti vyzývali
k tanci a bujarému veselí. U obecního úřadu se
masopustní průvod zastavil, aby požádal o oficiální
zahájení masopustu pana starostu, který s veškerou
vážností svého úřadu souhlas udělil. Poté se maškary
vydaly k mateřské škole, kde se průvod symbolickým
poražením kobylky rozloučil se zimou, aby záhy přivítal
období jara jejím znovuoživením.
Už ted se těšíme na druhý ročník masopustu a věříme, že se do průvodu přidají i další
malomorávečtí nadšenci této v Čechách i na Moravě zakořeněné tradice.
Marie Šulcová, třídní učitelka, Nela Bruntsvyková, Barbora Holubová a Eliška Pospíšilová, žákyně 5. třídy

Základní škola informuje
Zápis do 1. třídy
Zápis do školy patří nepochybně k velkým zážitkům v životě dítěte
i jejich rodičů. Aby škola byla místem, kam se budou těšit,
připravuje škola v období před zápisem různé aktivity. V
listopadu byli předškoláci, paní učitelky a rodiče pozváni na
Slavnost slabikáře. V lednu následovala první třídní schůzka
rodičů budoucích prvňáčků, samotný zápis proběhl v pondělí 9.
února 2015.
Konečně tedy nastal dlouho očekávaný den a škola otevřela
náruč dychtivým předškolákům. Paní učitelce děti postupně
ukázaly, že mnoho již znají a jsou přichystané se učit mnohému
dalšímu. Budoucí školáčci si zacvičili na velkých míčích a zahráli si přitom na zvířátka s Elou
a Nelou. Mlsné jazýčky pochvalovaly jablečný koláč a nyní se těší na školní jídelnu.
Letos přišlo na zápis devět dětí. Pro tři z nich rodiče využijí možnost podat žádost o odklad
školní docházky. Než budoucím prvňáčkům opravdu poprvé ve škole zazvoní, vyzkouší si školu
nanečisto. Budeme se scházet každý měsíc od března do června a hrát si na školu. Rozárko,
Natálko, Vojtíšku, Danečku, Radečku, Radimku, Samuelku, Gabrielku, těšíme se na vás!
Projekt Obec21
Nedávno jsme prostřednictvím Moráveckého zpravodaje oslovili občany naší obce k účasti na
bezplatných počítačových kurzech v budově základní školy. První kurz již proběhl za hojné
účasti. Proškoleno bylo 16 účastníků, zájem byl dokonce i z jiných obcí. Také druhý kurz byl
naplněn. Obsahem odpoledních kurzů v rozsahu šesti vyučovacích hodin bylo bezpečné
využívání internetu v denním životě, práce se soubory Word a Excel. Kurz Základy práce na
tabletu a chytrém telefonu proběhne v pondělí 16. března.
Ivana Glatterová
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Policejní zápisník - leden a únor
Odcizení lyží
Sněhové nadílky a začátku sezóny využívají lyžaři, ale i zloději lyží. Láká je sportovní
vybavení odložené před restauracemi, ale i v zajištěných hotelových lyžárnách. K první
krádeži lyží došlo v Malé Morávce na přelomu roku. Pachatel se dostal do zajištěné odkládací
místnosti na lyže místního hotelu a odcizil pár lyží zn. Blizzard v hodnotě 7 tisíc korun.
Z vozidla zmizelo autorádio
Rýmařovští policisté dostali další oznámení o vloupání do vozidla. Zloděj si během noci z 11.
na 12. ledna násilím otevřel octavii zaparkovanou před hotelem v Malé Morávce. Odcizil z ní
autorádio a způsobil škodu přesahující 6 tisíc korun.
Ze sněžného děla zmizely součástky
Součástky ze sněžného děla si na přelomu ledna a února odnesl zloděj ze sjezdovky v Karlově.
Pachatel demontoval signalizační maják sněžného děla, ledkové svítidlo a poškodil kabel ke
světlům. Škodu majitel vyčíslil na 12 tisíc korun.
Zloděj si odnesl dámské lyže
V sobotu 7. února nahlásili majitelé další krádež lyží z hotelové lyžárny. Pachatel odnesl
z odkládací místnosti hotelu v Malé Morávce dámské lyže za necelých 6 tisíc korun.
Zloděj vykradl auto, vzal i běžky
Rýmařovští policisté prověřují oznámení o vloupání do vozidla, které bylo zaparkováno u
rekreační chaty v Karlově pod Pradědem. Pachatel vnikl do uzamčeného vozidla v noci z 11.
na 12. února. Odcizil autorádio s CD přehrávačem, flash disk, sluneční brýle, doklady
k vozidlu, běžky a běžecké hole. Majiteli vznikla škoda ve výši 8 500 korun.
Útočník skončil na záchytce
V pátek 13. února večer napadl opilý 40-ti letý muž svou ženu a švagra v Karlově pod
Pradědem. Poškodil přitom zařízení rekreačního objektu. Přivolaní policisté muže zajistili a
naměřili mu přes 2 promile alkoholu v dechu. Muž se bránil, že nikomu nechtěl ublížit.
Střízlivěl však již na záchytné stanici v Opavě.
Zdroj: PČR (Rýmařovský horizont)

Hlas veřejnosti
Vážení spoluobčané,
volby do obecního zastupitelstva jsou dávnou minulostí a proto s klidnou hlavou a bez emocí
můžeme hodnotit. Vítězná trojkoalice si již před volbami byla jistá svým vítězstvím a proto
nepovažovala za nutné seznámit občany se svým volebním programem.
Až teprve když sociální demokraté zveřejnili svůj volební program, nastalo pozdvižení, že i
sám pan starosta si nechal natisknout volební program strany č. 1 a osobně roznášel po obci.
A výsledky voleb jasně ukázaly, že my vítězové, myšleno trojkoalice stran č. 1, 2, 3 si
nenecháme do ničeho mluvit a nahlížet pod pokličku.
I když občané dali opozici 2 hlasy pro zastupitele, tito nebyli k ničemu přizváni. Je patrno
podle zastoupení osob v komisích, že to jsou osoby blízké nebo spřízněné s trojkoalicí. V
demokratických společnostech bývá zvykem, že opozici se svěřuje kontrolní činnost. Jen za
totality bývala jedna vedoucí síla s patentem na moc a rozum. Je neslučitelné, aby ten, kdo
řídí a za něco před občany odpovídá, sám sebe kontroloval.
Celá naše společnost je denně šokována zprávami ze sdělovacích prostředků o tunelování na
různých úrovních, skupinami kmotrů, kteří v zákulisí vysávají společnost. Přece si nepřejí naši
občané, aby i na komunální úrovni vyrostli noví Janoušci a Rittigové.
Vysvětlím:
obec
M. Morávka D. Moravice
Rýmařov
příjmy obce celkem
19.424.715
16.942.263 204.372.276
investice celkem
1.690.918
6.519.640 84.269.679
investice na 1 obyv.
2.430
6.326
9.844
5.376
5.158
4.071
mzda zastupitelům přepočítáno na 1 obyv.
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že výkonnost zastupitelstva Malé Morávky je nejnižší a
přitom zastupitelé obdrželi nejvyšší mzdy a odměny.
Kladu proto akademickou otázku - kdo by si koupil automobil, který má nízkou výkonnost a
nejvyšší spotřebu? Asi nikdo z vás.
Pracoval jsem v minulosti jako poslanec Národního výboru - člen rady a předseda komise
ochrany veřejného pořádku, až do svobodných voleb v roce 1990 a z mé vlastní zkušenosti
vím, že v minulosti byl problém získat lidi pro práci obci. Dnes se zastupitelé o funkce perou.
Je to dobře, jen se nesmí zneužívat funkce a musí být vidět výsledek práce. A to z přiložené
tabulky není patrno.
Není proto naplňován slogan „Obec pro občany", ale spíše by se hodilo „Obec pro
zastupitele".
Vladimír Král
Reakce starosty obce
Vážení spoluobčané, pane pisateli.
V obecním zpravodaji dáváme prostor i kritickým dopisům občanů, kteří chtějí touto cestou
oslovit své spoluobčany a čtenáře zpravodaje. Zpravidla tyto články ve zpravodaji
zveřejňujeme bez jakéhokoliv komentáře, aby si čtenář utvořil vlastní názor na článek a jeho
pisatele. S politováním musím přiznat, že informace a data uvedená v předchozím příspěvku
pana Vladimíra Krále však nemohu ponechat bez reakce a komentáře.
Volby do zastupitelstva obce jsou opravdu minulostí, nicméně frustrace pisatele z jejich
výsledků je stále zřejmá a patrná. V obecním zastupitelstvu pracuji třetí volební období a
mohu konstatovat, že před každými volbami naše sdružení nezávislých kandidátů (nikoliv
nějaká „trojkoalice“) zveřejňuje svůj volební program, který voliči v kombinaci s osobnostmi
kandidátky podpoří svým hlasem, či nikoliv. Polemizovat nad tím, která volební strana první
zveřejnila svůj program mi přijde malicherné a dětinské. Stejně jako posuzování faktu, že
jsem vlastní program roznášel sám, za což se v žádném případě nestydím, právě naopak.
Pisatel dále píše o zvycích v demokratických společnostech. Základním principem demokracie
je však nutnost umět přijmout většinová (demokratická) rozhodnutí, v našem případě tedy
výsledek demokratických komunálních voleb. Je tedy zřejmé, že pan pisatel má problém
akceptovat a uznat většinový hlas občanů a ve snaze o pošpinění práce zastupitelstva používá
urážlivé mediálně laciné fráze ve spojení s osobami pánů Janouška a Rittiga, které nemohu
ani brát vážně a nestojí za další komentář. K napadaným mzdám zastupitelů musím pouze
uvést, že tyto jsou pevně stanoveny nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a přiznám se, že přepočtu
v tabulce nerozumím, neboť při přepočtu 5.376,-- Kč x cca 700 obyvatel by mzdy zastupitelů
ročně tvořily částku 3,76 mil. Kč, což je samozřejmě nesmysl. Náklady mezd zastupitelstva
včetně zákonných odvodů jsou zahrnuty v rozpočtu obce a pro letošní rok činí 0,7 mil. Kč.
Občané, kteří se zajímají o dění v obci, případně navštěvují veřejná zasedání zastupitelstva
tyto informace mají. Stejně tak zavádějící je informace o výši investic v roce 2013. Ve stejné
tabulce by tedy v roce 2014 musely být investice v řádu 11 mil. Kč (chodník, zbrojnice, část
tělocvičny) a v roce 2015 investice v řádu 15 mil. Kč (dokončení tělocvičny, zahrada MŠ, část
chodníku do Karlova). Plánování rozvoje obce nelze podle mého názoru vnímat jako soutěž
čísel jednoho kalendářního roku, který se pisateli zrovna hodí použít, ale většina projektů má
víceletý přesah. Určitým ukazatelem efektivnosti by tedy mohlo být číslo za delší časové
období, minimálně však za délku čtyřletého volebního období. Je zřejmé, že většina občanů
tyto skutečnosti chápe a svým hlasováním v komunálních volbách dala jasně najevo své
přesvědčení, že si nekupuje „automobil, který má nízkou výkonnost a nejvyšší spotřebu“, ke
kterému přirovnává zastupitelstvo pisatel.
Považoval jsem za nutné se k článku pisatele takto vyjádřit, protože nařknutí ze zneužívání
funkce je poměrně vážné obvinění, které jsem nemohl ponechat bez komentáře. Zastupitelstvo
je zvyklé přijímat kritiku z nejrůznějších stran a patří to nutně k demokratickému principu
řízení obce. Konstruktivní kritika může být i prospěšná v případě, že je skutečně konstruktivní
a do diskuse jsou vnášeny férové informace a argumenty.
Ondřej Holub
Zpravodaj vychází 10.03.2015, příspěvky pro příští číslo dodejte do 24.04.2015.

