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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2021 v situaci, kterou naše společnost nepamatuje a všichni
prožíváme nelehkou dobu spojenou s pandemií COVID-19, která zásadním způsobem
zasahuje do životů nás všech. Tradiční přání pevného zdraví do nového roku, které jsme si
mnohdy automaticky přáli při různých příležitostech, má v dnešní situaci zcela nový rozměr a
vystihuje nejdůležitější potřebu
člověka - tedy zůstat zdravý. Přeji
nám všem, abychom se s pandemií
COVID-19 v brzké době vypořádali
a mohli se vrátit k „normálnímu“
fungování společnosti ve všech
jejich aspektech. Děkuji Vám
rovněž za zodpovědnost, kterou jste
projevili během minulého roku
svým
přístupem
k nařízeným
vládním omezením.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem jménem svým a jménem zastupitelstva obce
popřál do nového roku 2021 pevné zdraví, mnoho štěstí a úspěchů v pracovním i soukromém
životě.
Ondřej Holub, starosta obce

PF z mateřské školy
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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 14. prosince 2020 v tělocvičně ZŠ
Malá Morávka obecní zastupitelstvo podle schváleného programu
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a dále
projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná opatření a
usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:










Rozpočet MŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2021 ve výši
2 768 000,-- Kč a poskytnutí provozního příspěvku pro MŠ z rozpočtu obce pro rok 2021
ve výši 470 000,-- Kč.
Střednědobý výhled financování příspěvkové organizace MŠ Malá Morávka, okres
Bruntál, příspěvkové organizace na roky 2022 - 2024.
Rozpočet ZŠ Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok 2021 ve výši
4 255 000,-- Kč a poskytnutí provozního příspěvku pro ZŠ z rozpočtu obce pro rok 2021
ve výši 321 856,-- Kč.
Střednědobý výhled financování příspěvkové organizace ZŠ Malá Morávka, okres
Bruntál, příspěvkové organizace na roky 2022 - 2025.
Uzavření „SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O
UMÍSTĚNÍ STAVBY č.IV-12-8020170/1/T MALÁ MORÁVKA, Č.PARC. 498/4,7, ROZŠ. KNN“ mezi
obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemcích obce.
Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Uzavření „SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE A DOHODU O
UMÍSTĚNÍ STAVBY č. IV-12-8019765/1/SOBS/2020/DOČ MALÁ MORÁVKA, P. Č. 1336/22, ROZŠ.
KNN“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemcích









obce. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě, a to
kanalizační přípojky, která je uložena v pozemcích obce parc.č. 255 a pozemku parc. č.
1421, oba v k.ú. Malá Morávka. Kanalizace slouží k odvádění odpadní vody z budovy č.p.
117 do Bělokamenného potoka přečištěné čističkou odpadních vod ve vlastnictví
oprávněných ze smlouvy manželů Ing. Libora Bittnera, CSc., bytem Sídliště Osvobození
651/35, Dědice, 682 01 Vyškov a Ing. Marcela Bittnerové, bytem Orlovice 79, 682 01
Orlovice. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč +
DPH.
Bezúplatný převod majetku Moravskoslezského kraje na obec Malá Morávka. Jedná se o
vybavení pro jednotku SDH obce v celkové ceně 66 817,99 Kč. Radiostanice ruční
SMART SA, 1 ks v hodnotě 61 740,39 Kč a nabíječ HR 5870 AC 1 ks v hodnotě 5 077,60
Kč.
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti, Čj.: S 13609/2019-SŽDC-OŘ OVA-SOČ,
uzavírané mezi obcí a Správou železnic, státní organizací, se sídlem Praha 1 - Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Smlouvou vzniká právo obce provozovat
splaškovou kanalizaci v rámci stavby „Inženýrské sítě pro výstavbu 5 RD v Malé
Morávce” na pozemku parc.č. 1550/1 v k.ú. Malá Morávka.
Prodej části pozemku parcelní číslo 197/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem, jedná se o nově
vzniklý pozemek parcelní číslo 197/6 o výměře 1005 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo 1026-65/2020, vyhotoveného společností GEOS SILESIA s.r.o.
Zastupitelstvo schválilo cenu prodávaného pozemku ve výši 881 400,-- Kč, která je
stanovena Znaleckým posudkem č. 1439-47/2020 vyhotoveným znalcem Ing. Lubošem
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Novákem. Kupujícím je pan Martin Zajíc, nar.: 14.5.1992, trvale bytem Malá Morávka
55, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Nákup pozemků v areálu fotbalového hřiště z majetku společnosti Ferrum Form, spol. s
r.o. do majetku obce. Jedná se o pozemky parcelní číslo 1579/1, 1579/2,1579/3, 1579/4,
1581 a 1584 všechny v k.ú. Malá Morávka, o celkové výměře 13 289 m2. Cena pozemků je
stanovena dohodou mezi obcí a společností Ferrum Form, spol. s r.o. na částku 300,-Kč/m2. Celkem tedy 3 986 700,-- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku hradí obec.
Uzavření SMLOUVY O VÝPŮJČCE A NÁSLEDNÉM DAROVÁNÍ mezi obcí a Sdružením
obcí Rýmařovska, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Předmětem smlouvy je zapůjčení
výstupů projektu pod názvem „Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa“ obci Malá
Morávka, ve formě nových nádob na separaci odpadu (sklo, papír, plast),
velkoobjemových kontejnerů a stavby sběrného hnízda odpadu, a to:
Položka majetku
Sklolaminátový kontejner GFA 1,5 papír
Sklolaminátový kontejner GFA 1,5 plast
Sklolaminátový kontejner GFA 1,5 sklo
VOK 20 m3
Stavební práce
Celkem majetek
Podíl na analýze
Celkem projekt

Počet ks
3
11
3
2
1
1

Cena za kus v Cena celkem v Cena celkem v
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč + DPH 21%
14 550,00 Kč
43 650,00 Kč
52 816,50 Kč
14 550,00 Kč 160 050,00 Kč 193 660,50 Kč
14 550,00 Kč
43 650,00 Kč
52 816,50 Kč
68 850,00 Kč 137 700,00 Kč 166 617,00 Kč
159 007,07 Kč 159 007,07 Kč 192 398,55 Kč
544 057,07 Kč 658 309,05 Kč
2500
2500
546 557 Kč
660 809

Účelem výpůjčky je užívání předmětu výpůjčky v rámci odpadového hospodářství obce.
Výpůjčka se sjednává bezplatně na dobu určitou do 30.09.2025 s následným darováním
obci po uplynutí doby zápůjčky s hodnotou darovaného majetku ve výši 658 309,05 Kč.
Zastupitelstvo dále schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Malá Morávka se Sdružením obcí Rýmařovska, která řeší poskytnutí
finanční spoluúčasti obce na projektu ve výši 99 121,-- Kč.








Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
movitého a nemovitého majetku mezi obcí a
společností RÝMAŘOVSKO, o.p.s., náměstí
Míru 230/1, 795 01 Rýmařov. Smlouva řeší
bezúplatný převod výstupů projektu „Muzeum
Wide Web“ do majetku obce v celkové hodnotě
132 203,-- Kč.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši
60 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních
vod zrealizovanou na pozemku parcelní číslo
736/2 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p. 23.
Kapacita ČOV je 10 obyvatel, celkové náklady stavby činí 148 455,-- Kč vč. DPH.
Příjemcem příspěvku je spoluvlastník uvedených nemovitostí pan František Pecka,
Pšeník 9, 639 00 Brno.
Poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce ve výši 141 470,-- Kč na domovní čistírnu
odpadních vod zrealizovanou na pozemku parc.č.46 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p.
117. Kapacita ČOV je 25 obyvatel, celkové náklady stavby činí 282 941,-- Kč vč. DPH.
Příjemcem příspěvku jsou vlastníci uvedených nemovitostí Ing. Libor Bittner, bytem
Vyškov, Osvobození 32 a Ing. Marcela Bittnerová, bytem Orlovice 117, 682 01.
Poskytnutí krátkodobé bezúročné půjčky z rozpočtu obce ve výši 15 000,-- Kč s dobou
splatnosti do 30.11.2021. Částka bude obcí zapůjčena paní Evě Peštové, bytem Malá
Morávka 241, 793 36.
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Obecně závaznou vyhlášku obce Malá Morávka č. 1/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Pověření starosty k provedení rozpočtového opatření v rámci ukončení kalendářního roku
2020.
Rozpočet obce na rok 2021 takto: Výdaje: 34 576 000,-- Kč, Příjmy: 34 576 000,-- Kč
Dále schválilo závazné ukazatele rozpočtu rozdělené na paragrafy.
Zastupitelstvo obce dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schválilo
poskytnutí peněžitých neinvestičních příspěvků na činnost dle návrhu rozpočtu na rok
2021 v té výši a těm právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu.
Jsou to: TC Praděd - neinvestiční příspěvek na činnost 100 000,-- Kč a TJ FC Kovárna
Malá Morávka - neinvestiční příspěvek na činnost 120 000,-- Kč.
Střednědobý rozpočtový výhled obce pro roky 2021 - 2023.
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt s názvem
„Malá Morávka, oprava místní komunikace Křížek - Kopřivná“ s předpokládanými
náklady projektu ve výši 2 853 161,85 Kč.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Žádost o zřízení předkupního práva na pozemek parc.č. 248/2 v k.ú. Karlov pod
Pradědem ze strany budoucího nájemníka tohoto pozemku Mgr. Marie Šimkové.
Zastupitelstvo nesouhlasí se zřízením předkupního práva na předmětném pozemku, a to
z důvodu zásadního omezení vlastnického práva obce, které by zřízení předkupního práva
znamenalo.
Žádost Římskokatolické farnosti Malá Morávka o poskytnutí příspěvku obce na výměnu
kostelních dveří a schvaluje poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Malá
Morávka, sídlem Malá Morávka 31, 793 36, ve výši 100 000,-- Kč. Dar obce bude účelově
určen pro výměnu vstupních dveří kostela Nejsvětější trojice v Malé Morávce.
Informace o projektu „Lanový areál v Karlově pod Pradědem“. Zastupitelstvo obce
souhlasí s realizací záměru stavby lanového areálu na pozemcích obce v Karlově pod
Pradědem dle předložené studie a pověřuje starostu k jednání ve věci příprav realizace
areálu s investorem stavby. Zastupitelstvo ukládá starostovi průběžně informovat
zastupitelstvo o stavu projektu.

INFORMACE
Informace obecního úřadu
Poplatek za komunální odpad zůstává stejný. Avšak věnujme se třídění!
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2021 bude místní
poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro občany stejný
jako doposud. Pokud by občané měli hradit skutečné náklady,
které na likvidaci odpadu naše obec vynaloží, pak by poplatník
zaplatil ročně téměř jedenáct set korun místo současných pěti
set. Obracíme se proto na všechny občany, vlastníky
soukromých nemovitostí a rekreačních objektů, aby tříděním
odpadu do příslušných kontejnerů snižovali objem směsného
odpadu v kontejnerech a popelnicích. Tím by obec ušetřila
finanční prostředky za ukládání tohoto odpadu na skládku.
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Navíc podle množství vytříděného odpadu obdrží obec finance do svého rozpočtu. Děkujeme
všem, kteří v domácnostech, na chatách a v dalších objektech shromažďují tříděný odpad a
odnášejí do příslušných sběrných nádob, i když nejsou umístěny v blízkosti jejich bydliště.
Třídit odpad ve větší míře
než dosud je podle našich
zkušeností možné, neboť
v popelnicích
nebo
kontejnerech na odpad se
často
nacházejí
věci,
zejména plasty, sklo a
papír, které patří do
barevných kontejnerů na
separovaný odpad. Dále se
ve směsném odpadu často
nacházejí elektrospotřebiče,
pro které je určen kontejner
na elektroodpad u obecního
úřadu a různé věci většího
objemu, které patří do
sběrného dvora. Z ekologického hlediska je nevhodné v kamnech nebo kotlích spalovat
zejména plasty, papír a textil. Důsledné třídění odpadu přináší výhody nejen ekologické, ale
také ekonomické. Z těchto výhod profitují nejen občané, ale také obec. Proto se z těchto
důvodů obracíme na naši veřejnost, abychom si všichni uvědomili, že třídění odpadu má
smysl a podle toho se chovali a konali. Od loňského roku lze na sběrný dvůr nosit také použitý
kuchyňský olej.
V roce 2021 bude poplatek za shromažďování a odvoz komunálních odpadů nadále 500,-- Kč
za osobu, která má trvalý pobyt v obci. Rovněž tak poplatek za nemovitost určenou k rekreaci,
tj. byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášená k pobytu žádná fyzická osoba činí 500,-- Kč.
Od poplatku jsou mimo jiné osvobozeni třetí a každé další z nezletilých a nezaopatřených dětí
žijících s rodiči ve společné domácnosti a osoby při celoročním pobytu mimo obec.
Poplatek za komunální odpad je splatný v plné výši nebo ve dvou stejných částkách vždy
nejpozději do 31. března 2021 a do 30. září 2021.

Sazby poplatků ze psů se nemění
Místní poplatek ze psů pro rok 2021 zůstává stejný jako
sazby v předcházejícím roce.
a) Za jednoho psa chovaného v rodinném domě 150,-- Kč, za každého dalšího 200,-- Kč.
b) Za každého psa v obytném činžovním domě 200,-- Kč,
za každého dalšího 300,-- Kč.
c) Za psa, jehož držitel je osoba starší 65 let je poplatek
50,-- Kč, za každého dalšího 100,-- Kč.
Splatnost poplatku ze psů je do 31. března 2021. Žádáme
majitele psů, pokud nastala změna v počtu chovaných psů, aby
nahlásili nový stav obecnímu úřadu a nedocházelo tak
k zasílání zbytečných urgencí o zaplacení příslušného poplatku.
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Za vodu si připlatíme
Společnost Vodovody a kanalizace Bruntál, a.s. (VaK) přistoupila ke zvýšení
ceny pitné vody. Na základě kalkulace ceny vodného pro rok 2021 bude
společnost účtovat svým odběratelům od 1.1.2021 cenu 41,59 Kč/m3 včetně
15 % DPH. Ve srovnání s rokem 2020 bude pitná voda dražší o 1,37 Kč/m3.

Informace finančního úřadu
Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli tomu na finanční
úřad, raději na své územní pracoviště zavolejte, napište
nebo si informace vyhledejte na webových stránkách.
Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do sběrných
boxů.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí, často
přitom řeší své problémy s přiznáním osobně na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích. Z důvodu zamezení dalšímu šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu
2021 možné osobní projednání těchto daňových záležitostí na finančním úřadě ani jeho
územních pracovištích (jako tomu bylo v minulých letech). Občané přesto o konzultace se
zaměstnanci ani o pomoc s problémy při vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na
zaměstnance mohou obracet telefonicky, e-mailem nebo vhozením dotazu do sběrného boxu
umístěného na každém územním pracovišti. Speciální telefonické informační linky, zřízené
na každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům odpovědi na položené otázky k dani
z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy občanů a firem budou
na zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní všech územních pracovišť
finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně od 4. ledna 2021.
Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam mohou občané i
firmy volat od 4. ledna 2021 své dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí takto: v
pondělí a ve středu (od 8:00 -16:30 hodin), v úterý a čtvrtek (od 8:00 - 14:30 hodin) a v pátek
(od 8:00 - 13:30 hodin).
Nejbližší územní pracoviště finančního úřadu jsou:
Územní
pracoviště
finančního
úřadu

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

Telefonické linky pro příjem
dotazů veřejnosti k dani
z nemovitých věcí

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 390,
553 681 391

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

ÚP v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

K problematice dále uvádíme:
V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021
a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné
inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb,
bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020
z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné
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stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází
na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2021.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 všechny
nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali,
darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům
nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď
formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2021 vlastníky nemovitých věcí v
obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo formou
písemného oznámení, že v roce 2020 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1.
2021 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu
územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních
území, která proběhla v roce 2020. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně
poplatníka u parcel pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke
změně výměry parcel.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc
zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost
podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část
stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke
změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje
finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na stránkách
www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou
aplikaci na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých
věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty
a také jej lze vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku
nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové
přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně,
tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání
k dani z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat bez osobní návštěvy úřadů na
internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná do konce května 2021.
Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby naleznete více informací
na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně
z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu
nejpozději do 15. března 2021, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi
potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby
naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých
věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací.
Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním
zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou
otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na územních pracovištích finančního úřadu a
s touto situací je výhledově nutno počítat také v dalších měsících.
V Ostravě dne 18. 12. 2020
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí finančního úřadu
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Společenská rubrika
Přivítali jsme
Do svazku naší obce jsme přivítali Artura Hálu, Malá Morávka
č.p. 96, který se narodil 26. prosince 2020. Přejeme mu hodně
zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících lednu a únoru 2021 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Marie Žídková a Dobromila Šíblová - 71 let, Daniela Wiltschová,
Jarmila Klepperová, Josef Zahnáš, Jiří Němec, Petr Cenek a Jozef
Motúz - 72 let, Marie Fancová a Zdeněk Korytář - 73 let, Pavel
Králík - 74 let, Marie Krátká a Miroslava Kožíšková - 77 let,
Marie Ptáčková - 78 let, Petr Hartmann - 79 let, Vlastimil Kožíšek 83 let, Rudolf Glatter - 87 let, Emma Marková - 88 let.

„Půlkulatá výročí“
Šárka Šimková a Petr Widenka - 55 let,
Pavel Šumbera, Pavel Kielar, Karel Bršťák a Rudolf Siegel - 65 let.

„Kulatá výročí“
Miroslava Bulavová, Věra Čechová a Zdenek Žák - 70 let, Jan Podlas - 90 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.

Kolik nás přibylo a navždy opustilo?
V roce 2020 jsme do svazku obce přijali pět
občánků a dva občané zemřeli.
Na konci roku 2020 měla obec v evidenci
673 občanů hlášených k trvalému pobytu.
Z tohoto počtu obyvatel je: 74 dětí do 15 let,
20 mladistvých do 18 let a 579 dospělých.
Průměrný věk obyvatel je 46,72 let.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.
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SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Discgolfové hřiště v Karlově
Discgolf je atraktivní sportovní disciplína a stále populárnější
volnočasová aktivita. Není náročný na výbavu, dá se snadno
naučit a může jej provozovat takřka každý bez rozdílu věku. A
třeba i u nás na tábořišti v Karlově.
Tento sport vznikl v 70. letech v USA a od té doby získává stále
více příznivců po celém světě. Cílem hry je, stejně jako u golfu,
dokončit hřiště co nejmenším počtem úderů - tedy hodů diskem.
Ten je vyroben z barevného plastu a má průměr 20 - 22 cm
s hmotností 140 - 180 gramů. Hází se z určitého místa (výhoziště)
na cíl, kterým je ocelový koš s řetízky. Průměrná vzdálenost mezi
nimi je 50 - 150 metrů a hráč by ji měl běžně dosáhnout třemi
hody. Po prvním hodu pokračuje z místa, kde se disk
zastavil, až dokud není disk v koši. Na dráze jsou různé
překážky jako keře, stromy nebo vodní plochy. Vítězem
se stává hráč, který dokončí celé hřiště s nejnižším
počtem hodů. Nejvyšší počet košů je 18. Disky jsou 4
druhy, některé létají rychle a daleko, další pomalu a ty
rovné se používají na dohazování. Disk si můžete
pořídit asi za 300 Kč nebo si je zapůjčíte u
provozovatele.
Hřiště v Karlově můžete využít bezplatně, po
uvolnění koronavirových opatření bude
možnost i zapůjčení disků, kdy o podmínkách
zapůjčení Vás ještě budeme informovat.
V České republice existuje už více než 50
discgolfových hřišť. Je to ideální sport např.
na nedělní odpoledne pro celou rodinu,
seniory i děti. A pro ty nejmenší bylo na
tábořišti
vybudováno
dětské
hřiště
s lavičkami, takže zde najdou sportovní vyžití
všichni. Využijte tuto možnost! Přejeme
pěknou zábavu.

MÍSTNÍ AKCE
Netradiční Vánoce, Silvestr a Nový rok
Tak jako byl zvláštní rok 2020, tak byly jiné i loňské
Vánoce, Silvestr i oslavy nového roku 2021. Vánoční
strom byl rozsvícen bez tradičního setkání občanů za
zpěvu koled, nekonala se ani školní předvánoční besídka
s během o vánočního kapra. Rodiny trávily tyto svátky
doma, a ani počasí nepřálo vánoční náladě. Ve čtvrtek si
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zájemci o betlémské světlo přišli v určenou půlhodinu do
kostela s lampičkami. Ve 20 hodin se konala předpůlnoční mše,
ale jak upozorňoval plakátek, vstup byl možný pouze v roušce
po dezinfekci rukou a při dodržení rozestupů. Jen 20 % míst
k sezení a bez zpěvu, stejně tak jako bez adventních koncertů.
Penziony a hotely byly
uzavřeny, jenom soukromé
chaty byly obsazeny. Ze
zdravotních důvodů byly
uzavřeny i hospody, ty ale
měly
možnost
využít
výdejní okénka. Otevřená
pro zájemce byla v hostinci
U
Kovárny
a
Pod
Kapličkou.
Ani místní vleky u sjezdovek nemohly být v provozu. To ale
nebránilo velkému počtu návštěvníků využít sjezdovky k bobování a sáňkování. Roušky a
rozestupy nikdo neřešil. Byly to většinou jednodenní výlety, nebylo se kde ubytovat. Tak se
stalo, že množství aut, které projížděly Morávkou, bylo enormní. Nejvíce jich stálo na Hvězdě,
ve snaze dostat se na Ovčárnu. Fronty aut tak dosahovaly podél cesty až do Morávky.
Silvestrovskou oslavu bez ohňostroje už si mnozí nedovedou představit. Zákaz petard po 21
hodině ale většina slavících dodržela. Možná také proto, že v minulých letech byly největší
ohňostroje u větších chat a hotelů, a tito návštěvníci letos chyběli.

Jízdní řády
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Zpravodaj vychází 14.1.2021, příspěvky pro příští číslo dodejte do 5.3.2021.

