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INFORMACE
Obec bude hospodařit se čtyřiceti miliony
V závěru
minulého
roku
obecní
zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
schválilo vyrovnaný rozpočet obce na rok
2017, který v příjmové a výdajové části
představuje shodnou částku ve výši
40 237 063 korun. V objemu finančních
prostředků se jedná o nejvyšší rozpočet
v historii obce. Je to však způsobeno i tím,
že tento rozpočet zahrnuje i disponibilní
finanční prostředky obce na bankovních
účtech, což rozpočty v předchozích letech
neobsahovaly.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy 14,829 mil. Kč, například daň z přidané
hodnoty 4,3 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 2,5 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti 2,45 mil. Kč, daň z příjmů obce 1,5 mil. Kč, daň z nemovitostí 1,1 mil. Kč,
poplatek za rekreační pobyt 980 tis. Kč, poplatek z ubytovací kapacity 500 tis. Kč, daň
z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 450 tis. Kč, poplatek za likvidaci
komunálního odpadu 450 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 250 tis.
Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 243 tis. Kč a další příjmy nižší než sto tisíc
korun, jako jsou poplatky správní, ze psů, za užívání veřejného prostranství a odvod z výtěžku
loterií.
Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou 7,856 mil. Kč, z nichž významnými položkami
jsou bytové hospodářství (nájmy, služby) 3,2 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy (SPS-STAS,
s.r.o.) 2 mil. Kč, komunální služby a územní rozvoj (prodej a pronájem pozemků, příjem
z věcných břemen) 1,01 mil. Kč, sběr a svoz komunálního odpadu 500 tis. Kč, čistírna
odpadních vod a kanalizace 400 tis. Kč, prodej dřeva 300 tis. Kč. Další příjmy v nižších
položkách jsou cestovní ruch - lyžařské běžecké tratě, pronájem nebytových prostor, činnost
místní správy, příjmy za separovaný odpad a další.
Významným příjmem obce je paragraf financování ve výši 16 mil. Kč (dodatečně obdržená
dotace na stavbu tělocvičny 12 mil. Kč a kladný výsledek hospodaření obce za rok 2016).
Součástí příjmů jsou i dotace na rok 2017, a to: veřejně prospěšné práce - 1 mil. Kč, úprava
lyžařských běžeckých tratí - 281,7 tis. Kč, činnost dobrovolných hasičů obce - 150 tis. Kč,
výkon státní správy - 120 tis. Kč. Dotace celkem: 1 551 700 Kč.
Výdajové položky v roce 2017: kapitola silnice 18,315 mil. Kč (cca 17 mil Kč stavba chodníku
do Karlova pod Pradědem, údržba a opravy místních komunikací), bytové hospodářství 3,002
mil. Kč (plyn, vodné a stočné, údržba a opravy bytů, elektrická energie, fekální poplatky),
sběr a svoz komunálního odpadu 1,4 mil. Kč, péče o vzhled obce a veřejná prostranství 1,575
mil. Kč (mzdy pracovníků veřejně prospěšných prací, sečení trávy obecních pozemků a
hřbitova a další výdaje), základní škola 785 tis. Kč (provoz školy), mateřská škola 470 tis. Kč
(provoz školy), čistírna odpadních vod a kanalizace 800 tis. Kč (elektrická energie, provoz,
opravy, údržba), ostatní záležitosti kultury a sdělovací prostředky 416 tis. Kč (kulturní a
společenské akce, Den obce, adventní koncerty, setkání seniorů, jubilea občanů, blahopřání,
dárkové balíčky, zpravodaj, obecní knihovna, ochrana památek - kaplička, stodola), sbor
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dobrovolných hasičů obce 392 tis. Kč (mzdy hasičů, ochranné pomůcky, elektrická energie,
plyn, pohonné hmoty), cestovní ruch 600 tis. Kč (lyžařské běžecké tratě, slevový systém),
celospolečenská funkce lesů 150 tis. Kč, tělocvična 250 tis. Kč
(provozní náklady), zastupitelstvo obce 820 tis. Kč
(odměny, sociální a zdravotní pojištění), činnost místní
správy 2,119 mil. Kč (mzdy pracovníků obecního úřadu,
odvod zdravotního a sociálního pojištění, elektřina,
vodné, telefon, mobil, cestovné, poštovné, kancelářské
potřeby, vedení účtů, poplatky za KB, pojištění
nemovitostí a další provozní náklady), veřejné osvětlení
320 tis. Kč, podpora sportu a tělovýchovy 270 tis. Kč
(příspěvky na činnost tělovýchovné jednoty Kovárna a
Tréninkového centra Praděd, nájem fotbalového hřiště, sportovní akce),
územní rozvoj a plán, geometrické zaměření, komunální služby, právní
poradenství celkem 280 tis. Kč, nespecifikovaná rezerva a daň z přidané
hodnoty 5,697 mil. Kč (aktuální projekty a potřeby obce), financování půjčky 2,169 mil. Kč
(stavba tělocvičny a rekonstrukce veřejného osvětlení), provoz veřejné silniční dopravy 220
tis. Kč (dopravní obslužnost - dojíždějící žáci 2. stupně ZŠ a doprava občanů k lékaři). Vedle
těchto hlavních výdajových položek jsou z rozpočtu v částkách 20 až 40 tis. Kč financovány
pohřebnictví, dezinfekce studní a kontrola pitné vody, nájemné nebytových prostor, příspěvek
farnosti, tábořiště, vratka za volby a členské příspěvky obce - Svaz měst a obcí, Spolek pro
obnovu venkova a Sdružení obcí Rýmařovska.

Kalendář akcí v Malé Morávce v roce 2017
8.2.
11.2.
17.2.
1.3.
17.3.
18.3.
22.3.
24.3.
27.3.
12.4.
24.4.
28.4.
29.4.
4. - 5.5.
18.5.
1.6.
3.6.
9.6.
11.6.
17. - 18.6.
21.6.
29.6.
1.7.
1.7.
15.7.
22.7.
5.8.

Florbalová liga žáků 1. stupně ZŠ (ZŠ)
Country bál - ples Charity sv. Martina (CH)
Ples obce (OÚ)
Popeleční středa - svátek postu (F)
Dětský karneval (ZŠ, MŠ)
Jarní volejbalový turnaj (TC)
Závody ve sjezdovém lyžování (MŠ)
Vítání občánků (OÚ, MŠ)
Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu (ZŠ)
Vítání jara - vynášení Morany (ZŠ, MŠ)
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2017/2018
Čarodějnický rej (MŠ)
Stavění máje (H)
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018
Den matek - besídka (MŠ)
Lehkoatletický trojboj žáků ZŠ (ZŠ)
Dětský den a kácení máje (ZŠ, MŠ, H, OÚ)
Noc kostelů (F)
Pouť v kostele Nejsvětější Trojice (F)
Keltské slavnosti v Karlově pod Pradědem
Rozloučení s předškoláky, spaní ve školce (MŠ)
Ahoj školo - rozloučení se školním rokem v ZŠ (ZŠ)
Soutěž hasičských družstev „Memoriál Jiřího Hudáka “ (H)
Výron CUP - turnaj ve volejbale (TC)
Lesnicko-myslivecký den na Kapličkovém vrchu (Mys)
Karlovský maraton na tábořišti (TC)
Den obce (OÚ, TC, M)
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19. - 20.8.
27.8.
2.9.
16. - 17.9.
20.9.
7.10.
září, říjen
13.10.
10.11.
1.12.
3.12.
8.12.
10.12.
17.12.
19.12.

Borůvkové hody (OÚ, TC, P, S, M)
MTB Maraton - závod horských kil (TC)
Krejča CUP - turnaj v nohejbale (TC)
Řízkový festival (OÚ, P, S)
Drakiáda (MŠ, ZŠ, OÚ)
Svatohubertská mše a slavnost (Mys)
Taneční kurz pro dospělé (Lukešovi)
Setkání seniorů (OÚ, MŠ, ZŠ)
Svatomartinská slavnost (ZŠ, MŠ)
Mikulášská nadílka (ZŠ, MŠ, OÚ)
1. adventní koncert v kostele (F,OÚ)
Běh o vánočního kapra - vánoční ladění (ZŠ, MŠ)
2. adventní koncert v kostele (F,OÚ)
3. adventní koncert v kostele (F,OÚ)
Vánoční besídka (MŠ)
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Použité zkratky: Římskokatolická farnost (F), Sbor dobrovolných hasičů (H), Muzeum
Kapličkový vrch (M), obecní úřad (OÚ), základní škola (ZŠ), mateřská škola (MŠ),
Tréninkové centrum Praděd (TC), penziony (P), soukromníci (S), charita (CH), myslivci
(Mys)
Bližší informace o akcích budou zveřejněné na plakátech, příp. v relacích obecního rozhlasu.

Z činnosti policie v roce 2016
V Moravskoslezském kraji byla v roce 2016 zaznamenána nejnižší kriminalita od roku 1989.
Policisté v tomto roce prověřovali celkem 26 528 trestných činů, což je v meziročním srovnání
pokles o téměř 13 procent. Pachatelé byli zjištěni v polovině případů, konkrétně v 13 396
skutcích. Nejvíce trestných činů bylo spácháno v obvodech: Ostrava - 11 187, Karviná - 5295,
Frýdek-Místek - 3 437, Opava - 2 402 , Nový Jičín - 2 325 a Bruntál - 1 674 spáchaných
trestných činů. Pro doplnění, na území České republiky by prověřováno 218 432 trestných
činů.
Nejvíc trestných činů spáchaných v MSK byly krádeže věcí z vozidel - 2 395 případů. O
čtvrtinu se zvýšil počet rychlých výjezdů zásahových jednotek.
Policisté zadrželi celkem 80 pachatelů trestné činnosti, z toho 22
jich bylo ozbrojeno zbraní. Na lince 158 bylo přijato celkem
138 598 volání. V regionu bylo spácháno 17 zvlášť závažných
zločinů vražd, ve všech případech policisté zjistili pachatele.
Úspěšní byli také při odhalování trestné činnosti související
s výrobou drog. Jednalo se o zjištění celkem 460 podezřelých
osob, zajištěno bylo 51 pěstíren. Odhalování této trestné činnosti
patří dlouhodobě k prioritám policistů. Na úseku preventivní
činnosti policisté na území svých obvodů prováděli besedy,
semináře ve školách, v klubech seniorů apod.
V okrese Bruntál bylo v loňském roce zaregistrováno celkem 1 674 trestných činů, což oproti
roku 2015 je pokles o 9 procent. Podařilo se objasnit 64,16 % případů. Stíháno bylo 1 260
osob. Recidivisté spáchali celkem 656 skutků. Děti do 15 let 36 skutků a mladiství nad 15 let

MORÁVECKÝ

ZPRAVODAJ

STRANA 5

45 skutků. Nejvyšší podíl na trestné činnosti byla majetková kriminalita - 573 případů.
Zbývající trestná činnost tvořila 386 skutků. Nárůst byl zaznamenán ve 249 případech násilné
trestné činnosti, 147 případů trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a 136
trestných činů úmyslného ublížení na zdraví.
Trestná činnost v jednotlivých obvodech
OOP Bruntál - 562 případů, nejčastějším trestným činem zanedbání povinné výživy (54
případů).
OOP Krnov - 559 případů, nejčastější úmyslné ublížení na zdraví (51 případů).
OOP M. Albrechtice - 171 trestných činů, nejčastěji ohrožení pod vlivem návykové látky (22).
OOP Rýmařov - 279 případů, nejčastěji ohrožení pod vlivem návykové látky (37).
OOP Vrbno pod Pradědem - 102 případů, nejčastěji úmyslné ublížení na zdraví (14 případů).
V loňském roce policisté vykázali 14 osob z obydlí na deset dní.
Dopravní nehodovost v okrese
V roce 2016 byl zaznamenán nárůst nehod. Policisté řešili 866 dopravních nehod (o 118 více
než v roce 2015) a dále řešili také 151 asistencí. Při dopravních nehodách došlo k 5
smrtelným zraněním, těžce bylo zraněno 22 osob, lehká zranění utrpělo 253 osob. Hmotná
škoda při nehodách přesáhla částku 52 milionů korun. Nejčastější příčinou dopravních nehod
byl nesprávný způsob jízdy (409) a nepřiměřená
rychlost (153). U 131 nehod se jednalo o střety
s domácím či lesním zvířetem. Přes 40 nehod bylo
zaviněno účastníkem silničního provozu pod vlivem
alkoholu či omamných a psychotropních látek. Při
silničních kontrolách policisté zjistili u 341 řidičů
jízdu pod vlivem návykových látek, z toho 92 bylo pod
vlivem drog.

Jak se vám líbí kalendář naší obce?
Tuto otázku jsme nedávno položili několika našim občanům. Všichni se pochvalně vyjadřovali
o tomto nápadu obecního úřadu vydat stolní kalendář „Malá Morávka 2017“. Jistě mnohé
domácnosti i další zájemci byli všichni mile překvapeni, když obdrželi nebo získali tento
novoroční dárek. Zcela povedený kalendář
obsahuje každý týden dřívější i současné
fotografie významných místních objektů,
historických chalup, přírodních zajímavostí a
rovněž kulturních i společenských akcí z
poslední doby. Podobu kalendáře ztvárnil a
připravil do tisku tajemník obecního úřadu
Ing. Gottvald. Dodáváme, že po kalendářích,
kterých bylo vydáno tři sta kusů, se za velmi
krátkou dobu jen zaprášilo. Takový byl o ně
nebývalý zájem.
Dále bychom tímto chtěli vyzvat širokou veřejnost k poskytnutí fotografií Malé Morávky a
okolí, ze kterých by byl v letošním roce vytvořen kalendář na rok 2018. Vybrat cca 60
fotografií vhodných do kalendáře není úplně jednoduché a tak uvítáme každou zdařilou fotku.
Samozřejmostí je, že v kalendáři by u fotografie byl uveden i její autor (pokud s tím bude
souhlasit). Fotografie můžete posílat na email: tajemnik@malamoravka.cz příp. je donést
osobně na obecní úřad.
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Informace a rady, jak snížit riziko vloupání
Obecní úřad obdržel od Policie ČR - ředitelství
Moravskoslezského kraje přípis ke zveřejnění
informací, jak snížit riziko vloupání do
rodinného domu, bytu, rekreační chaty či
chalupy. Jedná se o preventivní opatření proti
vloupání do těchto objektů, z nichž některé
zejména v zimním období, ale i v jinou dobu,
bývají zcela opuštěny, bez dohledu a kontroly.
A právě toho využívají ve velké míře pachatelé
majetkové trestné činnosti ke svému obohacení. Proto v rámci prevence jsou majitelům těchto
nemovitostí určeny následující rady a doporučení.
1. Zamkněte pečlivě všechny dveře i okna, kterými by se zloději mohli dostat dovnitř.
Nezapomeňte ani na balkóny, podkrovní, střešní či sklepní okna. Okna v přízemí zabezpečte
mřížemi nebo bezpečnostními fóliemi. Doporučujeme kvalitní bezpečnostní zámek
v kombinaci s dalšími zabezpečovacími prvky, například závorou.
2. Nikdy nenechávejte klíče pod rohožkou či v květináči. Jsou to první místa, kam se zloději
podívají. Nenechávejte v okolí nic, co by usnadnilo vloupání, jako např. žebříky, nářadí nebo
předměty, které se dají použít k páčení.
3. Snažte se udržet zdání, že v objektu se někdo nachází.
Pomůže například instalace zařízení na zapínání světla
v určitý čas nebo nezatažené závěsy či žaluzie. I uklizená
zahrada budí zdání neustálé kontroly. Nad vchod můžete
umístit světlo s čipem reagující na pohyb. Zloději totiž
upřednostňují tmu a zakrytý přístup ke dveřím, protože se
cítí bezpečněji.
4. Domluvte se sousedy nebo příbuznými, aby po dobu vaší
nepřítomnosti provedli kontrolu, prošli okolí a všimli si
pohybu neznámých lidí, popřípadě vozidel. Další možností
je financování osoby, která v dané rekreační oblasti
celoročně bydlí a objekt by pravidelně kontrolovala.
5. Nainstalujte elektrický zabezpečovací systém (EZS). Ten dokáže signalizovat nežádoucí
vniknutí nebo nežádoucí činnost pachatele v okolí objektu. Součástí bývá zvuková siréna,
upozorňující na narušení objektu širokého okolí. Další možností je instalace kamer, které
řadu zlodějů zastraší. Nechcete-li investovat, pořiďte si atrapy kamer.
6. Nechlubte se zbytečně svými majetkovými poměry. Vlastníte-li nějaké cennosti, uložte je
raději na bezpečném místě. Doporučujeme si udělat seznam a fotografie všech cenných věcí.
Poznamenejte si výrobní čísla elektrických přístrojů. Výrobní číslo na dokladu policii usnadní
pátrání po vašem zcizeném majetku. Uschovávejte i doklady o zakoupení drahých věcí.
7. Pozor na informace na sociálních sítích, které slouží jako cenný zdroj informací pro
zloděje. Sdílená informace o vašem odjezdu, dovolené nebo jiných aktivitách se může snadno
dostat k někomu, jenž ji využije ke svému prospěchu.
8. Co dělat, pokud veškerá doporučená opatření selžou? Přijdete a vidíte vypáčená okna či
dveře, nepořádek před vchodem? Zachovejte klid a rozvahu. Nevstupujte do objektu. Může
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tam být pachatel. Neuklízejte po zlodějích. Vloupání je třeba neprodleně oznámit na nejbližší
služebnu policie, případně je možné využít tísňovou linku 158. Pro policii je důležité, aby
nedošlo k znehodnocení případných stop, které po sobě pachatel zanechá.
9. Vlastní rekreační objekty navštěvujte nepravidelně po celý rok. Mimo samotné kontroly je
vhodné alespoň jednou za měsíc vyvětrat.
Některá zmíněná doporučení můžeme stejně dobře využít, jak při zabezpečení své rekreační
chaty, rodinného domu nebo bytu. Je to však především na majitelích nemovitostí, jak svým
jednáním ochrání svůj majetek.
nprap. Mgr. Petr Směták
vrchní inspektor

Hasiči sněmovali
Ohlédnutí za svou činností v loňském roce projednali dobrovolní hasiči Malé Morávky na své
výroční schůzi konané 21. ledna v hasičské zbrojnici. Starosta hasičů Gustav Kaláb spolu se
svým zástupcem Milošem Pavelkou zhodnotili práci sboru, která spočívala především
v zásahové činnosti. Jednotka v roce 2016 absolvovala celkem šest zásahových výjezdů
k lokalizaci požárů, z toho čtyři mimo obec. Nejobtížnější byla zvládnutá situace ve velmi
obtížném terénu při požáru lesa mezi Rudnou a Podlesím. V Malé Morávce to byly zásahy u
požárů hospodářské budovy u rodinného domu a komínového trámu v rekreační chatě. Dále
hasiči provedli osm technických zásahů při odstraňování spadlých větví a stromů, ohrožení
ledem a likvidaci obtížného hmyzu.
Mnoho hodin dobrovolné práce
vykonali při ošetřování techniky a při
pořádání veřejných akcí.
Zásahová jednotka, která má jedenáct
členů, zajišťovala po celý rok
v týdenních cyklech svými čtyřmi členy
pohotovost k případným výjezdům.
Jejími zkušenými a proškolenými
veliteli byli a nadále zůstávají Gustav
Kaláb, Miloš Pavelka a Vít Pavelka.
Sbor dobrovolných hasičů (SDH), jako
nepostradatelná složka obce, vedle své
hlavní preventivní a zásahové činnosti
se rovněž podílel i na společenském životě v obci. Již tradiční stavění a kácení májky, podíl na
organizaci oslavy Dne dětí a pořádání soutěže hasičských družstev, neodmyslitelně patří
k celkové záslužné činnosti našich hasičů.
Jednání, které probíhalo v přátelské atmosféře, se zúčastnil starosta obce Ondřej Holub. Ve
svém vystoupení se pochvalně vyjádřil k činnosti hasičů, poděkoval jim za jejich záslužnou
práci, ale také za veřejnou činnost i pomoc při různých akcích. Rovněž ocenil odbornou
úroveň družstva při poslední domácí hasičské soutěži v požárním útoku. Obec v nedávné době
rekonstrukcí hasičské zbrojnice vytvořila důstojné podmínky a zázemí pro naše hasiče. Dále
uvedl, že financování výdajů hasičského sboru je záležitostí obce, jako zřizovatele. Ve svém
rozpočtu pro rok 2017 včetně krajské dotace obec počítá pro SDH částkou 392 tisíc korun.
V současné době Sbor dobrovolných hasičů v Malé Morávce, po odstoupení tří členů
v minulém roce, má celkem 19 členů. Proto, tak jako již po mnoha letech úsilí, by uvítal do
svých řad mladé členy, kteří by projevili zájem se zapojit do činnosti sboru. Staronový výbor
SDH, kde došlo ke změně funkce technika, bude v dalším období pracovat v tomto složení:
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Gustav Kaláb - starosta, Miloš Pavelka - místostarosta, Vít Pavelka - velitel, Miroslav Kučera
- technik, o finanční záležitosti vlastní činnosti sboru se bude nadále starat Iveta Kalábová.
I naši dobrovolní hasiči zaujímají významné místo mezi složkami v rámci záchranného
integrovaného systému kraje. Bez jejich pomoci a zásahů při řešení nebezpečných situací by
to nešlo. Chrání životy, zdraví obyvatel a jejich majetek, poskytují pomoc při mimořádných
událostech. Děkujeme našim nepostradatelným hasičům a přejeme jim v dalším období
mnoho elánu a úspěchů v jejich záslužné činnosti.

Mrazivé počasí koledníky neodradilo
Se svátkem Tří králů šestého ledna byl odedávna spojován
zvyk, že tři koledníci obcházeli stavení, aby svým občanům
zpívanou koledou sdělili „My tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví přejeme vám...“ I letos v naší obci po jejich odchodu
zůstal nad dveřmi známý nápis K+M+B a letopočet 2017.
Podle této tradice nedávno o druhém lednovém víkendu a ještě
jeden den v dalším týdnu postávaly skupinky koledníků
Tříkrálové sbírky u dveří našich občanů, aby si navzájem
nadělili radost. Jedni, kteří darovali a druzí, kteří přijímali
finanční prostředky pro potřebné lidi a účely, které poslouží
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 pro další sociální a humanitární účely.
Většina našich občanů, které koledníci navštívili, měla
otevřená srdce a pochopení podle svých možností přispět
finančním obnosem do kasičky s logem Charita ČR.
Letos poprvé od svého vzniku v loňském roce Tříkrálovou
sbírku organizovala Charita sv. Martina Malá
Morávka, a to nejen v naší obci, ale v celém svém
regionálním působení. Díky štědrosti našich občanů
se letos v kasičkách nashromáždila částka 15 500
korun (v loňském roce 11 165 Kč). Děkujeme našim
občanům, kteří se na této částce podíleli, rovněž
děkujeme organizátorům této akce, ale zejména
obětavým dětem - koledníkům, kteří ve velmi
mrazivém počasí procházeli vesnicí a zasloužili se o
její výtěžek. Koledovali Beáta Macková, Alena
Urdová, Adrian Cejnek, Jiří Slavík, Daniel
Danihelka, Vojta Babiš a doprovod dospělých paní
Kateřina Babišová a paní Anežka Štukavcová.
Koledníkům za odměnu charita připravila odpolední
zábavný program ve spolupráci se Střediskem
volného času v Bruntále. Na akci, která se konala
v tělocvičně Základní školy Malá Morávka poslední
lednovou sobotu, přijelo se pobavit téměř šedesát dětí.
Na částce vybrané ve farnosti Malá Morávka se podílely tyto obce:
Andělská Hora - 9 180 Kč
Světlá Hora - 22 561 Kč
Rudná pod Prad. - 8 360 Kč
Malá Morávka - 15 500 Kč
Václavov - 15 000 Kč
Dolní Moravice - 15 580 Kč
Celkem: 86 181 Kč (v loňském roce ještě včetně Karlovy Studánky 85 526 Kč).
V Karlově Studánce, která již náleží do Farnosti Bruntál, se letos vybrala částka 11 345 Kč.
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V letošní Tříkrálové sbírce organizované Charitou sv. Martina se v regionech Rýmařovsko a
Bruntálsko shromáždila celková částka 338 667 korun. Jak bude naloženo s těmito
prostředky?
- 65 % z této celkové částky (220 136 Kč) zůstává přímo Charitě sv. Martina na podporu
provozu pečovatelské služby a na vznik nové služby domácí péče. Jedná se o terénní zdravotní
péči v domácnostech, která byla zahájena v lednu 2017.
- 15% výnosu sbírky připadá na projekty ostravsko-opavské diecéze.
- 10% z vybrané částky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí, letos pro Ukrajinu.
- 5% z výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika.
- 5% z výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky.

Sběr nepotřebného oblečení má smysl
U obecního úřadu je několik roků umístěn objemový kontejner bílé barvy na odkládání
nepotřebného, ale ještě použitelného oblečení,
bytového textilu a obuvi. Dále je možné odkládat
prostěradla, přikrývky, povlečení, ale i kabelky a
hračky. Požadavkem je, aby vše bylo čisté a
zabalené. Mokré, znečištěné nebo plesnivé věci
patří do kontejneru na komunální odpad.
Odvoz zajišťuje každý měsíc firma z Boskovic,
která se zabývá tříděním těchto komodit pro
potřebné lidi. Výsledek sběru v naší obci je velmi
překvapivý. Podle přehledu příjmu těchto věcí
uvedená firma sdělila, že naši občané v roce 2016
darovali celkem 952 kilogramů, převážně použitých oděvů a textilních výrobků. Děkujeme
našim občanům i chatařům a chalupářům za vstřícný přístup k této sbírce. Dodáváme, že sběr
nadále pokračuje i v tomto roce.

Na návštěvě obecní knihovny
Přítel člověka a mnoho dalších svérázných a lichotivých slov bylo napsáno o knize. I když
četbě knih konkurují televize, počítač, internet, tablety apod., tato zábavná i poučná činnost
bude mít vždy nezvratný význam, zejména pro nejmladší generaci. Chvíle strávené nad
stránkami knihy dětem zlepšují paměť a soustředění, rozvíjí slovní zásobu, způsob vyjadřování
i logické myšlení. Tyto atributy jsou nezpochybnitelné, proto je mějme na paměti! Tuto
zkušenost jistě mají mnozí čtenáři, kteří pravidelně nebo příležitostně zavítají do naší obecní
knihovny, aby podle svého zájmu si vybrali
knihu, která je potěší i pobaví.
Pravidelně každý čtvrtek od 16:30 do 18:00
hodin naše obecní knihovna v budově
mateřské školy nabízí čtenářům knihy
z vlastního fondu a z kolekce šedesáti
novějších titulů, které pětkrát v roce dodává
Regionální knihovnické centrum v Bruntále.
Jak jsme na naší návštěvě zjistili od
knihovnice paní Ivety Vlčkové, knihovna
v roce 2016 evidovala 56 čtenářů, z toho 12
dětí do 15 let. Z knižního fondu, který čítá
3 276 knih, z toho 504 svazků odborné a
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naučné literatury, si čtenáři v loňském roce půjčili celkem 671 knih a knihovnu navštívilo 133
čtenářů. Z dotace obce bylo zakoupeno 46 nových knih a i v tomto roce je v rozpočtu
pamatováno pro tento účel. Internet, který mají registrovaní čtenáři zdarma, využilo 16
návštěv. Roční čtenářský poplatek je nadále pro dospělé 40 Kč, pro děti a důchodce 20 Kč.
Další čtenáři, zejména z řad školní mládeže jsou vítáni, vzkazuje knihovnice.

Zápis dětí do základní školy
Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Malá Morávka
pro školní rok 2017/2018 se koná ve čtvrtek
4. a v pátek 5. května 2017 v kanceláři
ředitelky školy, vždy od 10:00 do 11:00
hodin. Jiný termín zápisu je možný po
dohodě. U zápisu je nutné předložit rodný
list dítěte. Rodiče si mohou s dětmi
prohlédnout prostory školky, informovat se o
aktivitách, o různých činnostech a zaměření
Školního vzdělávacího systému, které naše
mateřská škola nabízí.
Od nadcházejícího nového školního roku
2017/2018 dochází k významné povinnosti
rodičů, jejichž děti dosáhly v tomto roce
věku 5 let. Podle novely školského zákona je
pro tyto děti (budoucí žáky 1. třídy ZŠ)
docházka do mateřské školy povinná.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Karolínu Hofmanovou, Malá
Morávka č.p. 203, která spatřila tento svět 5. prosince 2016 a
Elišku Pavelkovou, Malá Morávka č.p. 5, která se narodila 22.
února 2017. Přejeme jim hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu
2017 slaví své narozeniny a životní jubilea:
Anna Kocourová - 71 let, Josef Pleský - 77 let, Ludmila Oravská,
Jaroslav Husták a Ludmila Holečková - 81 let, Vladimír Král - 82
let, Josef Horský - 83 let, Jaroslav Ringl - 84 let, Drahomíra
Ruprechtová - 88 let.
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„Půlkulatá výročí“
Ing. Oskar Žídek a Miroslav Onderka - 65 let.

„Kulatá výročí“
Vladimíra Kulinová, Romana Šimková a Zdenka Vargová - 50 let, Milena Hendrychová - 60
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
Kaple sv. Michala v Bruntále byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Ing. Zdeňkem Vavrlou, který 18. února 2017 tragicky
zemřel ve věku 28 let.
Čest jeho památce.

Vzpomínka
Dne 9. dubna 2017 uplyne první smutné výročí, kdy nás navždy opustil můj
manžel, pan Vladimír Krátký. Za vzpomínku s námi děkuje manželka
s rodinou.

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
Soutěž žactva ve florbalu
V letošním školním roce je v bruntálském
regionu organizována soutěž v pozemním
hokeji pod názvem „Florbalová liga žáků 1.
stupně ZŠ“. Do soutěže se přihlásilo všech
pět bruntálských základních škol a
z malotřídek pouze Základní škola Malá
Morávka. Naše škola svou nízkou kapacitou
žáků je v nevýhodě, neboť ve srovnání
s těmito školami má omezený výběr počtu
hráčů. Přesto však, což je chvályhodné,
novou tělocvičnu využívá nejen ve
vyučovacích hodinách tělesné výchovy a pro
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různé kulturní akce, ale také v dalších sportovních aktivitách.
Celoroční tato sportovní akce, která bude mít poslední turnaj
v měsíci květnu, obsahuje pět základních a dvě finálová kola.
Družstvo ve složení 4 + 1 hraje v každém turnaji systémem každý
s každým celkem pět utkání. Během hrací doby devíti minut se
hráči ve hře střídají.
Čtvrtý turnaj tohoto sportovního zápolení uspořádala 8. února 2017 Základní škola Malá
Morávka. Všech šest zúčastněných družstev škol sehrálo celkem patnáct utkání. Tým ZŠ Malé
Morávky pod vedením paní učitelky Danihelkové odehrál se svými soupeři pět utkání,
z jednoho se radoval vítězstvím v poměru 7:1 nad Speciální ZŠ Bruntál.
Pořadí škol po odehraných čtyřech turnajích je následující: 1. ZŠ Jesenická, 2. ZŠ Cihelní, 3.
ZŠ Petrin. Družstvo ZŠ Malá Morávka figuruje ze šesti účastníků na 5. příčce.
FOTO: Tým ZŠ Malá Morávka

Hokejisté vítězní
Hokejisté HC Malá Morávka přesvědčivě vyhráli
posledních šest zápasů a stvrdili tak i celkové
vítězství v soutěži „Rýmařovská hokejová liga“.
Výsledky: MM - Slovan „B“ 9:4, MM - Stars 8:0,
MM - Horní Město 8:1, MM - Predators 5:3,
MM - Kovošrot 5:0, MM - Slovan „A“ 6:3

Družstvo HC Malá Morávka tvořili v této sezóně tito
hráči: Tomáš Cejnek, Karol Baštrnák, Tomáš Heidr,
Radek Ligač, Roman Vaca, Rostislav Zapletal, Pavel
Dittrich, Jan Král, Květoslav Polach, Josef Kolařík,
Pavel Šebestík, Robert Najdek, Jakub Zelený, Milan
Zatloukal, Ondřej Vitásek a Milan Mlček.
Na závěr tohoto článku uvádíme slovo vedoucího mužstva pana Tomáše Cejnka: „Rád bych
poděkoval všem hokejistům za obětavý výkon, herní nasazení a bojovnost a také našim
fanouškům, kteří nás hnali k dobrému výkonu. Dále bych chtěl poděkovat našim sponzorům za
finanční pomoc. Jedná se o:
Obec Malá Morávka, Petr
Bulava - Turbo-Repas,
Martin Šišma - restaurace
U Kovárny a Michal
Poláček - Chladící boxy.cz.
Jsme rádi, že si můžeme
zahrát hokejový zápas a je
jedno zda se vyhraje nebo
prohraje a mrzí nás, že to
tak
neberou
některé
rýmařovské týmy, které
neumí prohrávat. Proto
hraje v RHL každým rokem
méně týmů a i my budeme
zvažovat, zda se přihlásíme
do příští sezóny či nikoliv.
Zdraví je přednější!“
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Letošní zima prozatím běžkařům přeje
Na rozdíl od minulé sezóny je situace na běžeckých trasách lepší, hlavně pak ve vyšších
polohách. V těch nižších a také na Kapitánské a kolem Karlova jsou už tratě prakticky
nesjízdné. Doufejme, že ještě nějaký sníh napadne. Velké starosti
nám dělají časté poruchy rolby, které nejen omezují pravidelnou
úpravu tratí, ale jsou i finančně náročné. V tuto dobu již pravidelně
uveřejňujeme seznam sponzorů, kteří nám na provoz LBT přispěli.
Velmi moc jim děkujeme.
Ing. Petr Hartmann, 27.02.2017
SPONZOŘI, kteří přispěli na provoz
lyžařských běžeckých tras Malá Morávka Karlov pod Pradědem v sezóně 2016/2017:
Pavel Pomp, Vlaštovičky u Opavy - Hotel
Praděd Karlov - 15 000 Kč, Petr Hála,
Malá Morávka - SKI Bohemia - ubytovací
služby - 5 000 Kč, Vojenské lázeňské a
rekreační zařízení Ovčárna - 10 000 Kč,
VÚSH Brno - 10 000 Kč, Ing. Smejkal
Stanislav, FIDES Bruntál - 2 500 Kč, Ing.
Ondřej Herdegen - cestovní kancelář,
Ostrava - 5 000 Kč, Leo Švančar Balnabed, s.r.o. KRNOV - 10 000 Kč, Klub
chatařů a chalupářů Malá Morávka - Karlov pod Pradědem - 1 000 Kč, Autotransport
Kravaře - Roman Rozkošný - 3 000 Kč, JHF Heřmanovice - 5000 Kč, Dan Pawlín - Karlov 3 000 Kč, Michal Plašil - SILEX OPAVA - 5 000 Kč, SKI AREÁL KOPŘIVNÁ, a.s., Malá
Morávka - 5 000 Kč, Sedlinský Marek - WILBACH EKO Brno - 4 000 Kč, Petr Hadamčík Agromarket Opava - 5 000 Kč, API Novo Machinery, Ing. Novotný - 3 000 Kč, KLIA CZ,
Josef Klíšť - 5 000 Kč, Marcel Hadamczik - Buly Arena Kravaře - 5 000 Kč, Martin Šišma restaurace Kovárna - 3 000 Kč, Jiří Němec - chata Klára - 1 650 Kč, KRT Ostrava, Ing.
Roman Lasák - 10 000 Kč, SPS-STAS, s.r.o. - 2 500 Kč, XC Sport Karlov, Ing. Michal Hájek 10 000 Kč. CELKEM: 128 650,-- Kč

S ČT SPORT NA VRCHOL, aneb tak trošku jiný víkend v Jeseníkách
Poslední únorový víkend se Ski aréna Karlov a Ski
Annaberg zařadily mezi TOP lyžařské areály
České republiky, jako jsou Špindlerův Mlýn, Dolní
Morava, Klínovec či Lipno.
Začíná se stávat tradicí, že jednou ročně zavítá do
Ski arény Karlov v Karlově pod Pradědem a do
areálu Ski Annaberg na Bruntálsku štáb České
televize s projektem „S ČT sport na vrchol“
zaměřeným na amatérské lyžaře. Jedná se o show, která letos slaví již sedmé výročí a je
oblíbená jak u závodníků, tak u přihlížejících fanoušků či televizních diváků.
„Show S ČT sport na vrchol je výsledkem práce a týmové spolupráce velkého množství lidí zaměstnanců všech zúčastněných areálů, štábu České televize, partnerů, kteří prezentují
turistické cíle Rýmařovska atd. Jsou to desítky mailů, jednání a telefonátů měsíce předem, aby
se vše povedlo. A co si budeme nalhávat, i počasí hraje velikou roli, to bohužel ovlivnit
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nedokážeme - zatím“ popisuje s
úsměvem zákulisí akce Jaroslav Lukeš,
zástupce Ski arény Karlov, jeden z
hlavních organizátorů akce ze strany
lyžařských areálů v Jeseníkách.

„Je potřeba chápat tuto akci nejen
jako výbornou propagaci našich
lyžařských areálů. Myšlenka celé akce
je daleko hlubší - plnění si tajných
sportovních snů, překonávání sebe
sama, setkávání se po mnoha letech s
přáteli z dětství, strávení času na
čerstvém vzduchu, vedení dětí ke sportu, učení malých lyžařů přátelskému sportovnímu
duchu“ uvádí Jaroslav Lukeš a dodává „Projekt je samozřejmě výbornou příležitostí, jak
přilákat do regionu návštěvníky.
Majitelé lyžařských areálů v Karlově
pod Pradědem dlouhodobě chápou
nutnost propagovat Rýmařovsko všemi
možnými způsoby a i v rámci této akce
jsme našli cestu. Nabídli jsme
spolupráci
několika
obcím
a
soukromým subjektům, kteří dělají pro
tuto oblast nad míru. Česká televize v
rámci svého třídenního působení v
Jeseníkách navštívila štoly v Horním
Městě, byla součástí tradičního
masopustu v Rýžovišti a byla také
vtažena do činností Nedělní školy ve Stránském u manželů Křenkových.“
Letošní veliký zájem, jak ze strany
amatérských závodníků, tak ze strany
přihlížejících fanoušků v karlovském
údolí, předčil veškerá očekávání
pořadatelů. Celý víkend provázelo
nejen slunečné počasí, pohodová
atmosféra a přátelský závodní duch,
ale
také
profesionalita
všech
organizátorů, jejímž výsledkem byl
hladký průběh celé akce a čistý štít
bezpečnosti - bez jediného úrazu.
Atmosféru letošní show S ČT sport na vrchol můžete zažít i díky reportážím České televize ČT sport v období od 27. 2. do 10. 3. 2017 a prostřednictvím stránek
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11728167550-s-ct-sport-na-vrchol-7/.
Už nyní se v hlavách honí myšlenky o dalším ročníku. Přejeme hodně sil všem, jelikož akce
tohoto charakteru mají smysl!
Ing. Ivana Lukešová, Sdružení obcí Rýmařovska
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Masopustní plesání
Období masopustu, které začíná svátkem Tří králů a končí Popeleční středou, bylo odedávna
časem veselí, zábavy a radovánek.
Masopustní maškarní průvody, karnevaly a
bály byly ve své době velmi oblíbené a hojně
navštěvované. Ples byl vždy společenská
událost slavnostní povahy pro všechny vrstvy
obyvatel. Na plesy, které organizovaly různé
spolky, jako například sokoli, hasiči či
myslivci, se dlouho vzpomínalo. Tato tradice
se dochovala do současného společenského
života ve většině měst a obcí.

I v naší obci 11. a 17. února díky vedení
Charity sv. Martina a obecního úřadu se na
tuto tradici o letošním masopustu
nezapomnělo. Obě vydařené akce - Country
bál a Ples obce pořádané v multifunkční
tělocvičně měly slavnostní ráz a patřičnou
společenskou úroveň. Ke spokojenosti
návštěvníků přispěly kvalitní hudební kapely,
ukázky společenského tance, občerstvení,
ochotná obsluha a bohatá tombola (na Plese
obce bylo přes osmdesát cen). K dobré pohodě také přispěla již tradiční hudební skupina
Tyrkys z Ostravy. Připravit takový ples či
bál, které se nedávno v naší obci konaly, je
pro pořadatele mnoho starostí a práce.
Proto si zaslouží plné uznání a poděkování
za tuto činnost.
Z dopisu ředitelky Charity sv. Martina Mgr.
Evy Mackové vyjímáme: „Na náš bál přišlo
osmdesát hostů i z širokého okolí, většina
z nich byla stylově oblečena. Přivítala je
moderátorka Ivana Lukešová, k tanci hrály
kapely Karlováci a Modulor. Program bálu
vyplnila lektorskými vstupy profesionální
tanečnice Kamila Limberková. Celý krásný
večer s bohatou tombolou by nebylo možné
realizovat bez našich příznivců a sponzorů,
kterým touto cestou moc děkujeme. Do
tomboly jsme získali téměř šedesát cen. Tato
akce byla současně vydařenou oslavou
prvních narozenin vzniku Charity sv.
Martina“.
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Děd Praděd přijel na lyžařský karneval
K masopustnímu veselí a dobré zábavě již po
mnoho let v naší obci patří lyžařský karneval
pořádaný ve Ski centru Pawlín v Karlově
pod Pradědem. I letos mezi mnohé lyžaře
v maškarním oblečení a zvědavé návštěvníky
zavítal bájný Praděd. Úlohu vládce
jesenických hor převzal známý řezbář Jiří
Halouzka z Jiříkova, který má mnohaleté
zkušenosti při práci na sochách děda
Praděda (jen v
naší obci stojí
dvě
sochy).
Tentokrát
se
jeho kostým děda Praděda přiblížil k postavě Praděda na
obrazu, který kdysi visel v rozhledně na Pradědu. Pěkná
podívaná se naskytla, když Praděd v novém kostýmu na sněžném
skútru doprovázen lyžaři se objevil na sjezdovce. Následně po
dojetí v lyžařském areálu poutal velkou pozornost a zájem
návštěvníků, což se neobešlo bez fotografování. Na závěr pak
předal ceny nejlepším maskám. I tato oblíbená sportovní akce
s doprovodným programem se řadí k masopustní zábavě v naší
obci. Za tento přínos si pořadatelé zaslouží poděkování.

Jízda motorového vlaku s problémy
Ještě před pětadvaceti lety se pravidelně proháněl po
železniční trati Bruntál - Malá Morávka motoráček, který pro
svou velikost či nevelikost se honosil názvem Hurvínek. Na tuto
dobu provozu na této trati ještě mnozí s nostalgií vzpomínají.
V současné době se zpravidla jednou až dvakrát v roce jízda
tímto vlakem stává turistickou atrakcí. Život ale někdy přináší
svízelné a nepředpokládané situace, o kterých dále píšeme.
Slezský železniční spolek v neděli 19. února vypravil z Ostravy
přes Opavu, Krnov a Bruntál motorový
rekreační vlak se třemi vozy řady 810 do
Malé Morávky. Zájemců o tuto jízdu ve
vozech opatřených nátěrem ze sedmdesátých
let minulého století, bylo velmi mnoho. Při
ranní jízdě vlak do cílové stanice nedojel.
Pro poruchu motoru zůstal ve stanici Světlá
Hora. Více než sto cestujících tímto vlakem
bylo autobusy přepraveno do Malé Morávky.
Pro zájemce pak navazovala mimořádná
autobusová doprava přes Karlov pod
Pradědem a Karlovu Studánku do Bruntálu
a Krnova. Po výměně lokomotivy pak již
v odpoledních hodinách podle časového harmonogramu vlak s dalšími cestujícími dorazil do
železniční stanice v Malé Morávce, jak dokumentují naše snímky.
Zpravodaj vychází 08.03.2017. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 21.04.2017.

