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„Únor bílý, pole sílí“ - obec je však bez sněhu.
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OBEC BUDE HOSPODAŘIT
S VÍCE NEŽ OSMNÁCTI MILIONY
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo
na svém veřejném zasedání schválilo rozpočet
obce na rok 2014. Vyrovnaný rozpočet v části
příjmové a výdajové představuje shodnou částku
ve výši 18 519 563 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy
12 mil. korun, např. daň z přidané hodnoty
3,92 mil. Kč, daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti 1,93 mil. Kč, daň z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 500 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob
2,12 mil. Kč, daň z nemovitostí 1,08 mil. Kč, poplatek za rekreační pobyt 900 tis. Kč, poplatek
za likvidaci komunálního odpadu 415 tis. Kč, daň z příjmu obce 310 tis. Kč, poplatek
z ubytovací kapacity 350 tis. Kč daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
250 tis. Kč, poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 150 tis. Kč a další příjmy nižší než
sto tisíc korun, jako jsou poplatky: za povolené vypouštěné odpadních vod, ze psů, správní,
za užívání veřejných prostranství a další.
Nedaňové příjmy počítají s celkovou částkou téměř 6 mil. korun, z nichž významnými
položkami jsou: bytové hospodářství 3,71 mil. Kč (služby 2,1 mil., nájmy 1,55 mil., vyúčtování
služeb 60 tis. Kč), komunální služby a územní rozvoj 900 tis. Kč (pronájem a prodej pozemků,
příjem z věcných břemen), sběr a svoz komunálního odpadu 420 tis. Kč, čistírna odpadních
vod a kanalizace 350 tis. Kč, prodej dřeva 150 tis. Kč. Další příjmy v nižších částkách jsou:
pronájem nebytových prostor, činnost místní správy, ostatní nedaňové příjmy (SPS-STAS
s.r.o.), příjmy za separovaný odpad a další. Významnou součástí příjmů jsou také dotace
na rok 2014: na veřejně prospěšné práce 500 tis. Kč a na činnost místního Sboru
dobrovolných hasičů 150 tis. Kč.
Největšími výdajovými položkami obce jsou: bytové hospodářství 3,8 mil. Kč (plyn, vodné
a stočné, údržba bytů, elektrická energie, fekální poplatky SIPO, na opravy a výměnu oken
u vytypovaných obecních domů je vyčleněna částka 1,5 mil. Kč), sběr a svoz komunálního
odpadu 1,2 mil. Kč, péče o vzhled obce a veřejná prostranství 1,46 mil. Kč (z toho platy
pracovníků veřejných prospěšných prací 570 tis. Kč a sociální a zdravotní pojištění 200 tis.
Kč, sečení trávy obecních pozemků 600 tis. Kč a další nižší výdaje), místní komunikace 815
tis. Kč (úklid, údržba, služby, opravy, materiál, pohonné hmoty), provoz veřejné silniční
dopravy 223 tis. Kč (dopravní obslužnost 103 tis. Kč, na zajištění lékařské péče dopravou
občanů 120 tis. Kč), příspěvek na dojíždějící žáky do vyšších ročníků základní školy 120 tis.
Kč, čistírna odpadních vod a kanalizace 800 tis. Kč (elektrická energie, služby, provoz,
opravy a údržba), příspěvek na provoz mateřské školy 470 tis. Kč, příspěvek na provoz
základní školy 927 tis. Kč, ostatní záležitosti kultury a sdělovací prostředky 314 tis. Kč
(kulturní a společenské akce, jubilea, Den obce, Borůvkové hody, adventní koncerty, setkání
seniorů, dárkové balíčky, blahopřání, zpravodaj, obecní knihovna a další), veřejné osvětlení
320 tis. Kč (materiál, elektrická energie, služby, opravy a údržba), sbor dobrovolných hasičů
392 tis. Kč (mzdy, ochranné pomůcky, materiál, elektrická energie, pohonné hmoty, drobné
opravy, údržba, školení, zdravotní prohlídky), zastupitelstvo obce 700 tis. Kč (odměny,
sociální a zdravotní pojištění), činnost místní správy 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),
platby daní a poplatků 3,48 mil. Kč – z toho nespecifikovaná rezerva 2,58 mil. Kč a daň
z přidané hodnoty 900 tis. Kč. Ostatní činnosti 45 tis. Kč – členství ve Svazu měst a obcí,
Spolek pro obnovu venkova a Sdružení obcí Rýmařovska. Splátka půjčky na rozšíření kapacity
ČOV 312 tis. Kč. Podpora sportu 300 tis. Kč – FC Kovárna 100 tis. Kč, TC Praděd 100 tis.

Kč a dále nájem a údržba fotbalového areálu a různé sportovní akce a turnaje. Vedle těchto
hlavních výdajových položek jsou z rozpočtu financovány pohřebnictví, ochrana památek
(kaplička, stodola), dezinfekce studní a kontrola vody, geometrická zaměření, právní
poradenství a konzultace, nájemné nebytových prostor, územní plánování a další nižší výdaje.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Příští veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve středu
5. března 2014 od 18.00 hodin v penzionu Pohoda.
Občané a veřejnost jsou srdečně vítáni.

INFORMACE
Poplatky je nutné uhradit v termínu
Obecně závazná vyhláška Obce Malá Morávka č.1/2012 o místních
poplatcích zůstává nadále i pro rok 2014 v platnosti. Byla pouze doplněna
o povinnost ubytovacích zařízení předávat ubytovaným hostům kupony,
jako doklad o zaplacení rekreačního poplatku. Splatnost tohoto poplatku
je vždy nejpozději do 10 dnů po skončení každého čtvrtletí (bližší
informace Mor. zpravodaj č. 1/2014, str. 5 nebo uvedená vyhláška
k dispozici na obecním úřadu).
Obec vybírá tyto poplatky: poplatek ze psů, za rekreační pobyt, za užívání veřejného
prostranství a za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy komunálních odpadů.
Sazby poplatků zůstávají pro rok 2014 stejné jako doposud. Obecní úřad v Malé Morávce
připomíná občanům i ostatním poplatníkům, aby příslušné poplatky uhradili v termínech
stanovených vyhláškou. Poplatek lze zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě nebo převodem
na příjmový účet Obce Malá Morávka u Komerční banky, a.s. číslo účtu 3021771/0100,
variabilní symbol 1340 u poplatku za komunální odpad, u platby ze psů variabilní symbol
1341. Do zprávy pro příjemce musí poplatník uvést jméno a příjmení.
Roční sazby poplatků ze psů:
a/ za jednoho psa chovaného v rodinném domku 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 poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu – 50 Kč,
za každého dalšího psa 100 Kč. Tato skupina majitelů psa musí uplatnit
slevu na poplatek prostřednictvím žádosti, kterou obdrží na obecním úřadu.
Splatnost poplatku ze psů, nečiní-li více jak 400 Kč, je do 31. března 2014.
Paušální poplatek za shromažďování a odvoz komunálních odpadů činí
za osobu 500 Kč ročně a 500 Kč ročně fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatník je povinen
uhradit poplatek buď jednorázově do 31. 3. 2014 nebo ve dvou stejných
částkách, vždy nejpozději do 31. března nebo 30. září 2014.
Od poplatku jsou osvobozeni:
a/ třetí a každé další z nezletilých nebo nezaopatřených dětí žijících s rodiči v domácnosti
b/ osoby při celoročním pobytu mimo svůj trvalý pobyt (vazba, vězení, ústavní výchova,
domovy důchodců, ústavy LDN, sanatoria atd.), po předložení potvrzení o tomto pobytu.

Nepotřebné věci poslouží potřebným
Jak jsme již dříve informovali, u budovy obecního úřadu byl umístěn
kontejner bílé barvy na odkládání nepotřebného oblečení, bytového textilu,
obuvi a hraček. První zkušenosti ze sběru této komodity jsou velmi pozitivní.
Za poslední dva měsíce minulého roku bylo nashromážděno a odvezeno
celkem 427 kilogramů různého ošacení, textilu a obuvi.
Děkujeme všem, kteří svým obdarováním nepotřebných věcí prospěli potřebným lidem.
Sběr nadále pokračuje s požadavkem, aby vše bylo čisté a zabalené.

Výzva k novému územnímu plánu
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, bude obec Malá Morávka pořizovat
nový územní plán na celé správní území, které zahrnují katastrální území
Malá Morávka a Karlov pod Pradědem.
V souvislosti s pořízením nového územního plánu obce Malá Morávka mohou občané
nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území
obce v termínu do 19. března 2014 (do 17.00 hod.) uplatnit návrhy na změnu funkčního
využití těchto pozemků nebo staveb.
Návrhy musí obsahovat:
údaje umožňující identifikaci navrhovatele (jméno, adresu, telefon, příp. email)
vč. uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace
o parcele)
údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek katastrální mapy)
údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
důvody na provedení změny v území
Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat na podatelnu obce Malá
Morávka na adresu: Obecní úřad Malá Morávka nebo email: tajemník@mala moravka.cz.
Uplatněné návrhy budou posouzeny a v případě splnění požadovaných záležitostí zařazeny
do projednávání územního plánu. Požadavky na změny územního plánu podané před
zveřejněním této výzvy jsou již na obecním úřadu evidovány a budou do projednávání
zařazeny.

Navštívili jsme obecní knihovnu
O knize se napsalo mnoho svérázných aforizmů a pěkných úsloví.
Ve srovnání s různými současnými mediálními prostředky kniha má
a bude mít vždy přednost v tom, že pojednávaný příběh či událost
čtenář prožije podle vlastní představivosti. 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, pobaví, poučí i inspiruje.
Opět po roce jsme počátkem února navštívili naši obecní knihovnu, která každý čtvrtek
od 16.30 do 18.00 hodin nabízí své služby. Setkali jsme se zde s nejmladšími čtenářkami, které
poprvé v životě vstoupily do malé místnosti přeplněné knihami. Do evidence čtenářů knihovny
byly zapsány školačky Karolínka Rokosová a Pavlínka Šmakalová, které si půjčily několik
knih pohádek (viz foto).
Podle informací knihovnice paní Ivety Vlčkové čtenáři si mohou vybrat z početného
knižního fondu, který v současné době obsahuje 3 147 knih, z toho je 494 titulů naučné
a odborné literatury. K tomu ještě přináleží kolekce šedesáti novějších knih, kterou obnovuje
pětkrát v roce Regionální knihovnické centrum v Bruntále. V loňském roce z obecní dotace

bylo zakoupeno třicet nových knih
a pro tento účel je letos v rozpočtu
obce částka deset tisíc korun.
Knihovna evidovala celkem 61
čtenářů, z toho 9 dětí do 15 let,
kteří si v minulém roce půjčili 629
knih. Podle pečlivě vedené
evidence knihovnu v průběhu roku
navštívilo 191 osob. Nejčastějšími
návštěvníky knihovny byli čtenáři
Ing.
Vladimír
Janečka,
Mgr. Jaroslava Holubová, Jarmila
Havlíková a manželé Miroslava
a Vlastimil Kožíškovi. Internet,
který mají registrovaní čtenáři
zdarma, využilo 66 návštěv.
„Budu se těšit na nové čtenáře
Nejmladší čtenářky knihovny
naší
knihovny,“
vzkázala
knihovnice. Roční čtenářský poplatek je minimální – dospělí 40 Kč, děti a důchodci 29 Kč.

Se svátkem Tří králů šestého ledna byl donedávna spojován zvyk, kdy tři koledníci
obcházeli stavení a křídou psali na zárubeň dveří iniciály králů Kašpara, Melichara,
Baltazara a rok, který právě začal. Tato tradice spojována se zpěvem řady koled již na většině
míst odezněla, ale v současné době již čtrnáctým rokem probíhá v podobě Tříkrálové sbírky,
kterou organizuje Charita České republiky.
I v naší obci v sobotu 4. ledna s plastovou kasičkou označenou logem Charity koledovaly
a obcházely domácnosti čtyři
skupinky
dětí
s doprovodem
dospělých. U většiny návštěv se jim
od
našich
občanů
dostalo
přátelského přijetí i obdarování
různými sladkostmi, které jim
udělaly
nemalou
radost.
Jejich pokladničky
se
díky
štědrosti našich spoluobčanů
postupně
plnily
mincemi
i papírovými bankovkami. Ten,
kdo otevřel
svou
peněženku,
obdržel
na památku
balený
tříkrálový cukr a kalendářík.
O letošní Tříkrálové sbírce
se v naší
obci
v kasičkách
koledníků nashromáždila celková
částka 16 590 korun (v loňském
Jedna ze skupinek koledníků v obci

roce 15 025 Kč). Tento obnos putoval do regionu Charita Odry, do kterého spadají i všechny
obce Farnosti Malá Morávka. Děkujeme všem, kteří přispěli a tak podpořili tuto humanitární
akci pro prospěšné zdravotní a sociální účely. Poděkování náleží všem koledníkům a jejich
pomocníkům, kteří svou obětavou činností se zasloužili o zdárný průběh a výtěžek této
charitativní sbírky.
Na celkové částce vybrané ve Farnosti Malá Morávka se obce podílely následovně:
Andělská Hora – 7 946 Kč
Dolní Moravice – 16 510 Kč
Světlá Hora – 15 694 Kč
Karlova Studánka – 8 364 Kč
Malá Morávka – 16 590 Kč
Václavov – 12 000 Kč
Rudná pod Prad. – 8 169 Kč
Celkem: 85 273 Kč (v loňském roce 83 425 Kč)
Z dopisu ředitele Charity Odry, Petra Kučery, vyjímáme:
„Vážení spoluobčané, při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 994 821 Kč.
To je oproti loňskému roku o 47 207 Kč více. Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste
projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky využít co nejlépe,
aby se naše služby rozvíjely a byly vám ku prospěchu. Ještě jednou vám moc děkujeme.“

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2014:
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám
pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu
půjčovny kompenzačních a zdravotních pomůcek ve střediscích Malá Morávka a Odry, na
vznik a podporu nových služeb
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Půjčovna pomůcek pro zdravotně postižené
Z výtěžku Tříkrálové sbírky byla zřízena půjčovna kompenzačních
a zdravotních pomůcek, která je určena i pro potřeby občanů
Malé Morávky, a to zejména seniorům, dlouhodobě nemocným, propuštěným
z nemocničního léčení, nemocným po úrazech na doléčení, osamoceným lidem a rodinám,
které pečují o své zestárlé nebo nemocné rodiče. Ke krátkodobému i dlouhodobému zapůjčení
pomůcky za příznivé ceny není zapotřebí potvrzení lékaře či jiného doporučení. Akutní
případy při nedostatku příslušné pomůcky půjčovna zajistí dodatečně objednávkou.
Seznam zapůjčovaných kompenzačních pomůcek:
polohovací postel s elektrickým ovládáním (včetně matrace, paropropustného potahu
a hrazdičky s držákem), chodítko, invalidní vozík, nástavec na WC, pokojové WC,
sedačka přes vanu, oxygenerátor, jídelní stolek.
Kontakt na půjčovnu a informace: Alena Fialová, Světlá Hora 329, mobil: 731 077 270

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy v Malé Morávce pro školní
rok 2014/2015 se koná ve čtvrtek 3. dubna a v pátek
4. dubna 2014 v kanceláři ředitelky 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.

Ubývá obyvatel obce
Pokud v posledních pěti letech sledujeme vývoj populace, rok
od roku se snižuje počet obyvatel Malé Morávky. Toto zjištění není
příliš příznivé pro další rozvoj naší obce. Příčin tohoto stavu je
několik: minimum pracovních příležitostí a nemožnost uplatnění
profesí a učebních oborů v místě a v regionu, odstěhování za prací,
méně narozených dětí, úmrtnost obyvatel a jiné soukromé důvody.
V roce 2009 měla obec 747 obyvatel. V letech 2009 až 2013 se narodilo 19 dětí a zemřelo
37 občanů. V současné době, k 17. 2. 2014 má obec 712 obyvatel (včetně několika občanů
hlášených k trvalému pobytu, kteří ale v obci už několik roků nebydlí).
Obyvatelé podle věkových kategorií v roce 2014:
* Děti do 15 let: 83 (chlapci – 47, dívky – 36), z toho děti do 7 let: 23
* Mladiství od 15 do 18 let: 20 (chlapci – 10, dívky – 10)
* Dospělí nad 18 let: 609 (muži – 304, ženy – 305). Z tohoto počtu:
* Věková kategorie 70 – 80 let: 49 (muži – 20, ženy 29)
* Věková kategorie nad 80 let: 20 (muži – 9, ženy – 11)

Odezva na předanou Petici
V listopadovém čísle Moráveckého zpravodaje jsme informovali
o výsledku podpisové akce proti zřízení Národního parku Jeseníky.
S předáním Petice jsme váhali, neboť jsme ji hodlali předat
na Ministerstvo životního prostředí ČR novému ministrovi. V důsledku
neustálého odkládání sestavení nové vlády jsme se rozhodli Petici
bez dalšího odkladu předat. A tak 21. listopadu 2013 byla v souladu se
zákonem č. 85/1990 Sb. zaslána ministrovi Mgr. Tomáši Podivínskému. Současně jsme
o předání informovali dopisem předsedu Vlády ČR, hejtmany Moravskoslezského
a Olomouckého kraje, předsedu Sdružení obcí Rýmařovska a starostu Rýmařova, poslance
Parlamentu ČR pana Velebného a také našeho starostu obce, kterému jsme ještě předali
originály petičních archů. V příštím Moráveckém zpravodaji zveřejníme další dopisy
navazující na předanou Petici.
V krátké době jsme se přesvědčili, že Petice zaujala a měla patřičnou odezvu. V plném
znění zveřejňujeme dopis ministra životního prostředí Tomáše Podivínského.
Jiří Jiskra
předseda petičního výboru

Vážený pane Jiskro,
dne 25. 11. 2013 jsem obdržel od petičního výboru, který
zastupujete, petici občanů a chalupářů z Malé Morávky v Jeseníkách,
ve které žádáte nezřizovat Národní park Jeseníky. Jako důvod
pro nezřizování národního parku uvádíte m. j. omezení cestovního
ruchu, občanů a chalupářů a lázeňských hostů v Jeseníkách.
Vážený pane Jiskro, mohu Vás ujistit, že vedení MŽP nikdy nerozhodlo, že se chystá zahájit
proces vyhlašování Národního parku Jeseníky. MŽP ve svých vyjádřeních od roku 2009
několikrát připustilo, že centrální část CHKO Jeseníky by mohla splňovat kritéria
pro vyhlášení NP, vždy však jako základní informaci uvádělo, že pro případné vyhlášení NP
je nezbytný konsensus v regionu. V případě, že by někdy v budoucnu bylo rozhodnuto
o procesu vyhlašování NP, předcházelo by mu nejprve vypracování podrobných studií
(socioekonomická analýza, popis stavu lesa vč. návrhu péče o les a další dokumenty).
Dalším krokem by bylo předjednání návrhu na vyhlášení národního parku v regionu jako
v případě NP Křivoklátsko, kdy byla s tímto záměrem seznámena zastupitelstva všech obcí
a veřejnost. V případě projednávání návrhu podle příslušných právních předpisů
(§ 40 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) by byl návrh na vyhlášení
vč. navržených bližších ochranných podmínek a návrhu na vymezení zón ochrany zaslán
na adresu všech známých vlastníků uvedených v katastru nemovitostí, jejichž nemovitosti se
nacházejí v navržené I. a II. zóně a všem obcím a krajům s žádostí o oznámení návrhu
veřejnou vyhláškou dle § 25 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu (vyvěšení na úřední desce).
Vyhlášení NP Jeseníky bez většinového souhlasu regionu tedy není reálné. V případě, že by
bylo zahájeno oficiální projednávání návrhu, byli by zástupci obcí i vlastníci nemovitostí
neopominutelným partnerem při těchto jednáních.
Vážený pane Jiskro, děkuji Vám za zájem o stav přírody a života obyvatel Jeseníků.
V Praze, 23.12.2013

Tomáš Podivínský, v.r.

Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí v obci v roce 2014
Termín
31. leden
14. únor
4. březen
12. duben
16. duben
25. duben
26. duben
30. duben
30. duben
1. květen
3. květen
12. květen
14. květen
23. květen
29. květen
31. květen
15. červen
20. - 22. červen
25. červen
9. - 19. červenec

Akce
Vítání občánků
Ples obce
Masopustní dětský karneval
Ples vlekařů
Vítání jara – vynášení Morany
Vesnická památková zóna v M. M. – přednáška
Stavění májky
Čarodějnický rej
Čarodějnická škola
Májový průvod a manifestace v Karlově pod Prad.
Šternberský pěvecký sbor v Schindlerově stodole
Den matek – besídka
Den matek – besídka
Noc kostelů
Otvírání studánek
Dětský den a kácení májky
Pouť v kostele Nejsv. Trojice a odpolední koncert
Keltské slavnosti v Karlově pod Pradědem
Promoce předškoláků – loučení a spaní ve školce
Farní tábor pro děti – Mosty u Jablunkova

Pořadatel
O, MŠ
O, TC
ZŠ, O
S
MŠ, ZŠ
M, ZŠ
H
MŠ
ZŠ
S
M
ZŠ
MŠ
F
ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ, H, O
F
Sch, S
MŠ
F

19. červenec
2. srpen
2. srpen
16. - 17. srpen
16. srpen
30. srpen
6. září
20. - 21. září
24. září
17. říjen
11. listopad
27. listopad
6. prosinec
7. prosinec
14. prosinec
17. prosinec
18. prosinec
21. prosinec
28. prosinec

Karlovský maraton na tábořišti v Karlově pod Prad.
Den obce – zábavná a sportovní akce
Vernisáž fotografické výstavy v Schindl. stodole
Borůvkové hody, jízda parního vlaku
Hasičská soutěž Memoriál Jiřího Hudáka
Akce měření „Šály děda Praděda“ na Pradědu
Po důlních dolech – vlastivědná vycházka
Festival řízků
Drakiáda
Setkání seniorů obce
Svatomartinská slavnost
Slavnost slabikáře
Mikulášská nadílka
1. adventní koncert v kostele
2. adventní koncert v kostele
Vánoční besídka ve školce
Běh o vánočního kapra
3. adventní koncert v kostele
Živý betlém v Schindl. stodole, vlak. jízda k Betlému

TC, O
O, TC
M
O, TC, M, S, P
H
TC
M
O, M, P, S
MŠ, ZŠ
O, ZŠ, MŠ
ZŠ, MŠ
ZŠ
ZŠ, MŠ, O
F, O
F, O
MŠ
ZŠ, TC
F, O
F, M, O

Zkratky:
O – Obec Malá Morávka, F – Římskokatolická farnost Malá Morávka, ZŠ – základní škola,
MŠ – mateřská škola, M – Muzeum Kapličkový vrch, TC – Tréninkové centrum Praděd Malá
Morávka, H – Sbor dobrovolných hasičů Malá Morávka, S – soukromní podnikatelé, P –
penziony, Sch – Agentura Petr Schäfer
Bližší údaje o akcích (hodina, místo konání) budou zveřejněny na plakátech, příp. v relacích
obecního rozhlasu a na webových stránkách obce – pokud pořadatel požádá o zveřejnění.

Osobnosti Malé Morávky V. – rodina Raabů

Julius Friedrich Raab
(1891 - 1964)

Jak už jsme si v dřívějších dílech připomněli, jedněmi
z nejstarších rodin Malé Morávky byly hornické rodiny
Ascherů, Schilderů, Fietzů a Raabů. Tentokrát zmíníme
rodinu Raabovu. V minulém roce uplynulo 160 let
od narození Julia Petera Raaba a 120 let od narození
jeho syna Heinricha Raaba. Byli to nepochybně jedni
z nejvýznamnějších
rodinných
příslušníků
této
malomorávecké hornické rodiny, i když se proslavili mimo
svou rodnou obec. Události, které ovlivnily zdejší život
v poválečných letech, se jejich jména z našeho povědomí
téměř vytratila.
Když se dnes vypravíme na stráň nad hotelem Neptun,
ocitneme se v místě, kde se již od počátku 17. století těžila
železná ruda. Právě tady se poprvé dozvídáme o Raabech,
kteří tu se Schildery (stavitelé zdejší kaple Nejsvětější
Trojice a majitelé náhrobní desky na zadní straně
hřbitova) a Weissy (dali dnešní podobu kaple na
Kapličkovém vrchu) dobývali železnou rudu, kterou
dodávali do zdejších hutí. Obdobně se Raabové objevují
v souvislosti s rozsáhlou těžbou železných rud na

Javorovém vrchu i s těžbou a rýžováním zlata v Andělsko-horském rudném revíru. Z roku
1676 se dochovaly zprávy o horníku Hansi Raabovi, ale tím nejznámějších z raabovských
těžařů byl až o 100 let později Severin Raab se svým bratrem Johannem. Okolo roku 1770 se
na Javorovém vrchu spojilo několik těžařů v jeden pracovní celek a výsledek jejich
podnikatelského snažení je v terénu patrný dodnes. Je to největší důl celého komplexu, který
nese jména Šimon – Juda a Hedvika.
Raabové, označovaní jako „staří Raabové“, tu těžili už někdy okolo let 1720 až 1730.
Železnou rudu tu kutali v mnoha patrech nad sebou, výškový rozdíl celého komplexu se blížil
až 100 metrů a délka chodeb byla v součku delší než 2 kilometry. Zprávy o těžbě, konkrétně
o těžbě Severina Raaba, vypovídají o úspěšném podnikání. Samotný Severin se pak stal
aktérem a obětí jednoho z mála zaznamenaných neštěstí, které se v Malé Morávce při
dobývání rud stalo. V létě roku 1777 byl zachycen klikou uvolněného rumpálu a na následky
zranění zemřel. Podíl v těžařstvu převzal syn, rovněž Severin, po kterém muzeum Kapličkový
vrch uchovává zajímavý doklad – kamenný patník důlní míry. Datován je rokem 1803,
pochází z těžebního pole Šimon – Juda a na boční stěně tu Severin Raab ml. zanechal své
iniciály – SR. Dochoval se i dopis, ve kterém je těžař informován, že v blíže neurčené době jím
vytěžené zlato a stříbro dosahuje celkového množství téměř půl kilogramu.
To byly časy, které připomínaly dřívější bohatost rudných ložisek v okolí Malé Morávky.
O padesát let později neodvratně jedno z těžebních polí po druhém končilo svou činnost a také
Raabové neunikli tomuto osudu. V roce 1851 okresní hejtmanství v Bruntále konstatovalo, že
většina důlních děl v držení rodin Fitz, Raab, Ascher, Rubrecht, Artel a Beitel už jsou
nevyužívána nebo jsou nerentabilní. Z hrdých horníků, štajgrů a těžařů se postupně stávali
zaměstnanci zdejších hutí a drátoven, v lepším případě vedoucí jejich provozů.
Jedním z takových byl pravděpodobně i vedoucí provozu drátovny rodiny Weissů (horní
konec Malé Morávky – dnes penzion Ve Mlýně) Joseph Raab. Své zkušenosti uplatnil, jak
v huti v Malé Morávce, tak i v okolních provozech. Pracovně se dostal i do provozu hamru
v Železné u Vrbna. Zde se seznámil s Marií Rössnerovou, dcerou ředitele provozu Petera
Rössnera. Vzali se a v roce 1853 se jim narodil syn Julius Peter (1853 – 1925). Rodiště
chlapce je uváděno v Dolní Moravici. Tím místem však byl nájemní domek v Malé Morávce,
kterému se dodnes říká „Kolonka“ a tato kolonie poblíž moráveckých železáren patřila pod
katastr obce Moravice.
Po absolvování obecné školy v Malé Morávce pokračoval Julius Raab v dalším studiu
na piaristickém reálném gymnáziu v Bruntále, poté vystudoval techniku ve Vídni a získal titul
diplomovaný architekt. Přímo z Vídně se začal ohlížet po vhodné práci a tu našel
v dolnorakouském St. Pöltenu. Do Malé Morávky se už nevrátil. V novém bydlišti začal
pracovat ve firmě městského stavitele Johanna Baptisty Wohlmeyera, s jehož dcerou
Franziskou (1859 – 1941) se oženil. Vedení firmy i funkci městského stavitele časem převzal
po svém tchánovi. V roce 1891 se manželům Raabovým narodil první syn Julius Friedrich
Raab a o dva roky druhý syn Heinrich, který v meziválečném období byl 22. starostou města
St. Pöltenu, jako jeho otec. S anšlusem Rakouska (připojení Rakouska k nacistickému
Německu v roce 1938) však o své veřejné funkce přišel, byl pronásledován, krátce i vězněn.
Následně po propuštění ihned odešel do Švýcarska. Tady pak deset let vyučoval v Altdorfu
na vysoké škole. Po válce se stal kulturním a tiskovým atašé velvyslanectví v Bernu. Zemřel
v Altdorfu v roce 1969.
Ještě významnější stopu v dějinách Rakouska zanechal Heinrichův starší bratr Julius
Friedrich Raab. Politicky příslušel ke křesťansko – sociální straně, za kterou zasedal v letech
1927 – 1934 v Národní radě. Přes zřejmé antisemitské postoje před válkou si po připojení
Rakouska k Německu s novým režimem nezadal a na nějaký čas byl dokonce internován
i v koncentračním táboře. Po válce se podílel na založení Hospodářské komory a jako politik
nastoupil novou dráhu. Stal se spoluzakladatelem rakouské lidové strany a v dubnu roku 1953
byl zvolen předsedou rakouské vlády. Tak se potomek malomorávecké hornické rodiny Raabů
stal v letech 1953 až 1961 rakouským spolkovým kancléřem. V roce 1955 podepsal

za rakouskou stranu státní smlouvu, která ukončila spojeneckou poválečnou okupaci
Rakouska. Ve Vídni dnes můžeme navštívit na Krottenbachstrasse jeho pomník a ve St.
Pöltenu je po něm pojmenována městská kolonáda.
Jiní členové rodiny Raabů žili v Malé Morávce až do roku 1946. Jejich osudy byly
příznačné pro dobu první poloviny 20. století. Jméno jednoho z jejich členů nalezneme na
místním pomníku obětem 2. světové války. Jedná se o Fritze Raaba, který se narodil na
přelomu století na starém popisném čísle 163 v chalupě, která stávala u cesty v dolní části
Malé Morávky u odbočky k dnešní prodejně potravin. Jeho manželka Marie Raabova s dětmi
Wilhelmem a Anneliese byli 12. září 1945 odsunuti do Bavorska.
Mgr. Igor Hornišer, Muzeum Kapličkový vrch

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
28. březen 2014 – Den učitelů
Vážené paní učitelky naší mateřské a základní školy
Při příležitosti Vašeho nadcházejícího svátku Dne učitelů Vám upřímně děkuji za výchovně
vzdělávací práci s našimi dětmi. Oceňuji i Vaši záslužnou mimoškolní činnost při různých
akcích pro naši veřejnost. Jménem svým a obecního zastupitelstva Vám přeji v další
pedagogické práci a mimoškolní činnosti s mladou generací mnoho úspěchů.
Ondřej Holub, starosta obce

Slavnostní uvítání občánků
Vítání nových občánků je významnou událostí pro naši obec,
ale zejména pro rodiče, prarodiče a další rodinné příbuzné. V naší obci
tato akce probíhá jednou nebo dvakrát do roku, podle počtu narozených
dětí. A těch se rok od roku rodí méně. Letos poprvé jsme přivítali tři děti,
které se narodily v posledním období.
Slavnostní akt vítání dětí konaný dne 31. ledna 2014 v mateřské škole
zahájila předsedkyně komise pro školství a kulturu paní Iveta Vlčková.
Po přivítání všem přítomným představila
naše nejmladší občánky – Tomáše Skokana,
Dominika Děrdu a Sebastiena Alexandra
Cabadeje. Příjemnou atmosféru na počátku
této slavnosti zpestřily svým kulturním
vystoupením děti mateřské školy. Místostarosta
obce pan Stanislav Hýbner ve svém projevu
přivítal nové občánky do svazku naší obce
a mimo jiné poukázal na významné poslání
rodičů při výchově jejich dětí, kterým popřál
hodné zdraví a štěstí v životě. Rodiče pak svým
podpisem potvrdili zápis svých ratolestí
do pamětní knihy obce a převzali pro ně dárek
– pamětní list, fotoalbum a hračku. V závěru
celé akce byly děti fotografovány v malebné
kolébce.

Z vítání občánků

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2014 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Josef Pleský – 74 let, Jana Myšková – 76 let, Ludmila Oravská,
Jaroslav Husták a Ludmila Holečková – 78 let, Vladimír Král – 79 let,
Jaroslav Ringl – 81 let, Bohuslava Helánová a Josefa Marčíková – 83 let.

„Půlkulatá výročí“
Jiřina Kocichová a Ludmila Lancová – 55 let, Marta Onderková, Petr Čech a Milena
Novobilská – 65 let, Drahomíra Ruprechtová – 85 let.

„Kulatá výročí“
Jiří Horský – 50 let, Josef Kolesár a Josef Horský – 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
Smuteční síň v Rýmařově byla místem rozloučení s naším občanem, panem Oldřichem
Lehkým, který zemřel 9. ledna 2014 ve věku nedožitých 82 let.
Dne 15. ledna 2014 ve věku 76 let zemřel náš občan, pan Michal Ravinger.
Rozloučení se zesnulým se konalo v úzkém kruhu rodiny.
Blízká rodina se rozloučila s panem Milanem Vašíčkem, naším
občanem, který zemřel 4. února 2014 ve věku 59 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
pro občany je bezplatná.

SPORTOVNÍ
AKTUALITY
Skončila hokejová sezona
Hokejový tým HC Malá Morávka absolvoval v letošní sezoně soutěž
zvanou Rýmařovská hokejová liga. Ve skupině B, ve které zápolilo
ve třech kolech o umístění šest družstev systémem každý s každým,
naši hokejisté obsadili 4. příčku. Skupinu vyhrálo HC Horní Město.
Naši hokejisté odehráli 14 zápasů, z toho bylo 7 zápasů vítězných,
7 prohraných a 1 nedohrán z důvodu špatné kvality ledu.
Činnost hokejového oddílu zajišťovali: Baštrnák Karol, Cejnek
Kamil, Dittrich Petr, Dittrich Pavel, Heider Tomáš, Holub Ondřej, Juračka Marek, Ligač
Radek, Mlček Květoslav, Mlček Milan, Vaca Roman, Zapletal Rostislav, Kaláb Jan, Kožíšek
Jiří, Keller Jiří, Král Tomáš, Král Jan a Cejnek Tomáš jako vedoucí mužstva. Trenéry byli
Dittrich Petr a Banáš Slávek. Velkou zásluhu na bodovém zisku mají Petr a Pavel Dittrichovi
ze Šternberka.
Děkujeme obci Malá Morávka za finanční pomoc a Petru Bulavovi za sponzorský dar.
RHL 2013-2014
skupina B
1. Horní Město - 22 bodů
2. Slovan B - 16 bodů
3. Vikingové - 16 bodů
4. Malá Morávka - 14 bodů
5. Medvědi - 4 body
6. Extreme - 2 body
Velký dík hráčům HC Malá Morávka za dobrý výkon v RHL!

Letošní zima běžkařům nepřeje
Desátá jubilejní sezona našich upravovaných lyžařských běžeckých
tratí není dobrá. Začali jsme poměrně brzy v pátek 13. 12. 2013, a ta
„třináctka“ nám zřejmě přinesla smůlu. Skoro celý leden jsme nevyjeli s rolbou a momentální
situace (kolem 20. 2.) je na hraně. Udržujeme jen tratě v okolí Alfrédky, kde naštěstí připadlo
trochu sněhu a podmínky jsou velmi dobré. Problémem je ale přístup k těmto tratím. Běžkaři
musí pěšky na Mravencovku nebo z druhé strany ze Skřítku na Ztracené kameny. Přesto je
zájem značný, protože jinde je situace ještě horší. Doufejme, že se situace zlepší.
Jako každý rok zveřejňujeme seznam našich sponzorů, kterým touto cestou děkujeme,
že nám výrazně přispěli do rozpočtu i za těchto nepříznivých podmínek. Této podpory si velice
vážíme a oceňujeme ji.
Informace z 18. 2. 2014
Ing. Petr Hartmann

SPONZOŘI, kteří přispěli v sezoně 2013/2014 na provoz lyžařských tras
v obci Malá Morávka – Karlov pod Pradědem (částka = tisíc Kč):
Radomír Pomp, Otice – hotel Praděd – 50, Hana Hálová, Malá Morávka –
M-servis a ubytovací služby – 7,5, VÚSH Brno – 10, Vojenské rekreační
zařízení - zotavovna Ovčárna – 10, Ing. Stanislav Smejkal – FIDES Bruntál –
2,5, Ing. Ondřej Herdegen – cestovní kancelář Ostrava – 5, Leo Švajčar – Stará jizba Krnov –
5, hotel BRANS Malá Morávka – 2,5, Klub chatařů a chalupářů Malá Morávka – Karlov pod
Pradědem – 1, R+R Autodoprava 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 – Chladící Boxy s.r.o. Malá Morávka – 5, Marek Sedlinský – WILBACH
EKO Brno – 4, Antonie Kudlová – pension Antonie – 3, Petr Hadamčík – Agromarket Opava
– 5, Mendelova univerzita Brno – 5, Ing. Novotný – API Novo Machinery - 3, Karel Černý
Ostrava – Vřesina – 5, Josef Klíšť – KLIA CZ – 3, Alois Hadamczik – Buly Arena Kravaře –
5, Martin Šišma – restaurace U kovárny Malá Morávka – 3. Celkem: 155.500,- Kč.

Fotbalové jaro se blíží
Po zimní přestávce se počátkem dubna opět roztočí kolotoč
bojů o mistrovské body ve fotbalových soutěžích. Příznivci morávecké
kopané tak budou mít příležitost povzbudit a snad se i radovat z úspěchů
dvou týmů, které reprezentují fotbalový oddíl FC Kovárna Malá Morávka
i obec. Družstvo mužů bude obhajovat přední příčku v soutěži III. třídy, skupiny B a starší
přípravka páté místo v okresním přeboru. Oběma celkům přejeme šťastný start, dobrou
kondici a střeleckou mušku v zápasech.
Činnost Tělovýchovné jednoty FC Kovárna Malá Morávka bude v nastávající sezoně řídit
výkonný výbor v tomto složení:
Milan Pospíšil – předseda TJ, Miloslav Kafoněk – tajemník TJ.
Členové výboru: Vít Pavelka, Jakub Krejčí, Petr Rosolanka, Ondřej Holub a Jiří Kožíšek.
Revizní komise: Rostislav Zapletal a Radek Ligač.

MÍSTNÍ AKCE
Ples obce objektivem fotoamatéra
Leden a únor vždy patřily plesovým radovánkám, které si v posledních
letech i v naší obci užívají účastníci Plesu obce. Tak tomu bylo letos
14. února, o čemž svědčil zcela zaplněný sál klubu společnosti Ferrum Form.
K poslechu a tanci hrála výborná skupina
TYRKYS z Ostravy, která má ve svém repertoáru
všechny hudební žánry. Samozřejmostí bálu
byla bohatá tombola, ve které se losovalo
o nebývalých 87 rozmanitých cen. Někteří
šťastlivci se radovali z výhry i několika cen.
V přátelské atmosféře, veselí a pohodě si
všichni do ranních hodin užívali této vydařené
společenské zábavy. Pořadatelé – Obec Malá
Morávka, kulturní komise a sportovní klub
TC Praděd zaslouží pochvalu za přípravu
a uspořádání této akce.

Z plesu obce

Pozvánka na maškarní karneval
Základní škola v Malé Morávce Vás zve
na MAŠKARNÍ KARNEVAL.
Dne 4. března 2014 v 16:00 ve škole.
Program:
hry a soutěže,
diskotéka,
vyhlášení nejhezčí masky,
vyhlášení soutěží.

Zpravodaj vychází 3. března 2014, příspěvky pro příští číslo dodejte do 21. dubna 2014.

