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INFORMACE
Obec bude v roce 2022 hospodařit s více než třiceti miliony
V závěru minulého roku obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo vyrovnaný
rozpočet obce na rok 2022, který v příjmové a výdajové části představuje shodnou částku ve
výši 30 026 000 korun.
Rozpočet počítá s celkovými daňovými příjmy
20,885 mil. Kč (daň z přidané hodnoty, daň
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň
z příjmu právnických osob, daň z nemovitostí, za
rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a
další), poplatek za sběr a svoz komunálního
odpadu 500 tis. Kč, bytové hospodářství (nájmy,
služby) 3 mil. Kč, komunální služby a územní
rozvoj (prodej a pronájem pozemků, příjem z věcných břemen) 2 mil. Kč, čistírna odpadních
vod a kanalizace 750 tis. Kč a nižší příjmy, jako jsou prodej dřeva, lyžařské běžecké trasy,
pronájem nebytových prostor, příjem za separovaný odpad, pronájem tělocvičny a další.
Významným příjmem obce je paragraf financování ve výši 2 mil. Kč (použitelné finanční
prostředky a kladný výsledek hospodaření obce za rok 2021).
Výdajové položky v roce 2022: kapitola
silnice 3,5 mil. Kč (údržba a opravy místních
komunikací), bytové hospodářství 3 mil. Kč
(plyn, vodné a stočné, údržba a opravy bytů,
elektrická energie, fekální poplatky), sběr a
svoz komunálního odpadu 2,3 mil. Kč, péče
o vzhled obce a veřejné prostranství 2 mil.
Kč (mzdy pracovníků, sečení trávy obecních
pozemků a hřbitova a další výdaje), základní
škola 795 tis. Kč (provoz školy), mateřská
škola 592 tis. Kč (provoz školy), čistírna
odpadních vod a kanalizace 1 mil. Kč
(elektrická energie, provoz, opravy, údržba),
ostatní záležitosti kultury 550 tis. Kč
(kulturní a společenské akce, Den obce,
adventní koncerty, setkání seniorů, jubilea
občanů, dárkové balíčky, zpravodaj, obecní
knihovna, ochrana památek - kaplička, stodola), sbor dobrovolných hasičů obce 700 tis. Kč
(mzdy hasičů, ochranné pomůcky, elektrická energie, plyn, pohonné hmoty), cestovní ruch
700 tis. Kč (lyžařské běžecké trasy a další výdaje), celospolečenská funkce lesa 250 tis. Kč,
tělocvična 250 tis. Kč (provozní náklady), zastupitelstvo obce 1,19 mil. Kč (odměny, sociální
a zdravotní pojištění), činnost místní správy 2,50 mil. Kč (mzdy pracovníků obecního úřadu,
odvod zdravotního a sociálního pojištění, elektřina, vodné, telefon, mobil, cestovné, poštovné,
kancelářské potřeby, vedení účtů a bankovní poplatky, pojištění nemovitostí a další provozní
náklady), veřejné osvětlení 320 tis. Kč, podpora sportu a tělovýchovy 300 tis. Kč (příspěvky
na činnost: tělovýchovná jednota FC Kovárna - 120 tis. Kč, Tréninkové centrum Praděd - 100
tis. Kč a náklady na údržbu fotbalového a discgolfového hřiště), územní rozvoj a územní plán
100 tis. Kč, platby daní a poplatků 8,447 mil. Kč (daň z přidané hodnoty, aktuální projekty a
potřeby obce, nespecifikovaná rezerva), financování splátky půjčky 600 tis. Kč (rekonstrukce
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veřejného osvětlení), dopravní obslužnost veřejnými službami (linková) 170 tis. Kč,
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 tis. Kč, ostatní činnosti jinde
nezařazené 71 tis. Kč, pohřebnictví 20 tis. Kč, kontrola pitné vody 10 tis. Kč, činnost knihovny
35 tis. Kč, ochrana památek (kaple Nejsvětější Trojice, Schindlerova stodola) 20 tis. Kč,
elektřina a drobné úpravy - tábořiště Karlov 20 tis. Kč.

Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka stejně jako v roce
2021 byla poznamenána pandemií
Covid 19.
I když jsme tento rok mohli vyjít do
ulic, bohužel v prvních třech týdnech
nového roku bylo mnoho dětí a
dospělých v karanténě. Charita sv.
Martina vykoledovala na svém území celkem 280 692,-- Kč. Z této částky bude Charitě sv.
Martina zasláno 182 450,-- Kč. V samotné Malé Morávce se vykoledovalo 7 694,-- Kč. Všem
dárcům děkujeme.
O tom, že má sbírka smysl, jsme se přesvědčili právě v pandemii. Díky ní bylo v minulých
letech nakoupeno velké množství přístrojů na výrobu kyslíku tzv. oxygenerátorů. Ty jsou
používány v domácí péči u nemocných
lidí
s nedostatečnou
schopností
okysličení. Ještě před pandemií jsme
těchto přístrojů nakoupily dvacet a ty
dodnes slouží nemocným k rehabilitaci
plic právě po covidu a jeho následných
zápalech plic. Bez nich by museli být
stále v nemocnici.
Věřím a doufám, že příští rok budeme moci ve větším počtu přinášet radost a poselství vánoc
do vašich domovů. Děkujeme za Vaši dobrotu i přízeň.
Mgr. Eva Macková
Ředitelka Charity sv. Martina

Zápis do MŠ Malá Morávka na školní rok 2022/2023
Mateřská škola Malá Morávka, okres
Bruntál, příspěvková organizace vyhlašuje
ve dnech 4. 5. a 5. 5. 2022 v době od 10.00
hod. do 11.00 hod. zápis do mateřské školy
na školní rok 2022/2023 v kanceláři
ředitelky školy (ze závažných důvodů si
můžete
s ředitelkou
školy
domluvit
telefonicky i jiný termín - mobil 739 229
806). Rodiče přijdou s dítětem, dále předloží
doklad o trvalém pobytu, rodný list dítěte a
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očkovací průkaz dítěte. Pro děti, které do 31.
8. 2022 dosáhnou nejméně pěti let a mají
trvalý pobyt na území obce Malá Morávka je
předškolní vzdělávání ve školním roce
2022/2023 povinné. Děti, které do 31. 8.
2022 dosáhnou nejméně pěti let a byly již do
MŠ zapsány v minulých letech, k zápisu
opětovně chodit nemusí.
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ

Zápis do základní školy

Škola nanečisto
Vážení rodiče,
srdečně zveme budoucí prvňáčky na dny zvané „ŠKOLA NANEČISTO“, které proběhnou v
prostorách naší základní školy.

MORÁVECKÝ

STRANA 5

ZPRAVODAJ

Tradičně nabízíme našim budoucím prvňáčkům
zúčastnit se několika setkání.
Mohou se těšit na plnění nejrůznějších úkolů,
zpívání, pracovní činnosti i cvičení. Děti se zde
seznámí s novými kamarády, poznají paní
učitelky a postupně i celou školu. Na tato
setkání budou děti potřebovat přezůvky a
pastelky.
Termíny: 9. března, 6. dubna, květnové setkání
proběhne formou akce "VLÁDCE NEBES"
(termín bude upřesněn) a 8. června 2022 vždy
od 15:00 do 16:00.
Děti budou vyzvednuty 5 minut před začátkem
ve vestibulu školy a zde také po ukončení lekce
předány v 16:00 rodičům.
S pozdravem
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy

Výroční schůze SDH Malá Morávka 2021
Dne 5.3.2022 proběhla výroční valná
hromada našich hasičů. Pozvání přijali
zasloužilí členové Martin Havlík a Zdeněk
Kurfürst. Schůze se zúčastnil i starosta obce
Ondřej Holub.
Na schůzi se rekapitulovaly činnosti
zásahové jednotky za rok 2021, včetně počtu
a typu zásahů na území obce i mimo ní. Za
uplynulý rok měla zásahová jednotka celkem
19 událostí. Detailněji to bylo 6 požárů, 9
technických pomocí a 4 ostatní pomoci. Sbor
se také podílel na akcích obce jako například
rozsvěcování vánočního stromu, na setkání seniorů obce zajišťovala jednotka odvoz účastníků
a na Dni obce připravila přehlídku techniky.
Na rozsvěcování vánočního stromu byl i
předveden nový osvětlovací balón, který byl
přidělen z Moravskoslezského kraje.
Zásahová jednotka přivítala v nedávné době
do svých řad také dva nové členy, kterými
jsou Tomáš Cejnek a Martin Cícha. A to na
pozice řidič/strojník a člen. Díky těmto
dvěma přírůstkům čítá zásahová jednotka
aktuálně 10 členů, ale rádi bychom přivítali i
další zájemce o tuto činnost.
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Dalším bodem schůze byl výhledový plán na
rok 2022. Sbor se shodl, že se letos znovu
zapojí do hasičského sportu, který byl na dva
roky pozastaven z důvodu Covidu. Zároveň
se bude podílet na akcích obce a pro obec a
spolupracovat s MŠ i ZŠ jako doposud. Je
plánováno i předvedení naší Pragy V3S na
oslavách výročí hasičů z Rýmařova.
Náš sbor projednal složení výboru na letošní
rok. A to ve složení starosta sboru Gustav
Kaláb st., zástupce starosty Jakub Krejčí,
velitel Vít Pavelka, finanční správa Iveta
Kalábová a hlavní technik Miroslav Kučera. Za minulý rok se na pozici velitele jednotky
vystřídal Miloš Pavelka s Vítem Pavelkou z důvodu pracovního vytížení. Touto cestou bychom
chtěli Milošovi poděkovat za dlouholetou práci ve sboru i zásahové jednotce, ale i za další
jeho činnosti související s chodem jednotky.
Na závěr schůze vystoupili hosté a zhodnotili
práci našich hasičů z jejich pohledu. Za to
jim mockrát děkujeme. V neposlední řadě
patří dík také starostovi obce Ondřeji
Holubovi, včetně zastupitelstva obce, za
kladný přístup k požadavkům jednotky a
dlouholetou aktivní spolupráci týkající se
financování chodu jednotky. Ta je totiž
financována především z prostředků obce,
avšak zhruba čtvrtinu rozpočtu tvoří také
dotace od Moravskoslezského kraje. Jednou
z největších položek financování za poslední
dobu
bylo
primárně
pořízení
DA
Volkswagen, který se zasloužil o rozšíření technických možností jednotky.
Starosta SDH by tímto chtěl poděkovat všem členům za příkladnou práci pro sbor a
zásahovou jednotku obce, kterou vykonávají i nad její vyžadovaný rámec.
Starosta sboru Gustav Kaláb

Společenská rubrika
Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících březnu a dubnu 2022 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Anna Hýbnerová, Jaroslav Banáš, Ema Ševčíková, Dana Sedláčková a Libor Bradík - 71 let,
Oldřich Sedláček - 72 let, Marta Onderková, Petr Čech a Milena Novobilská - 73 let,
Miroslav Kučera, Zuzana Fraňová a Josef Mazal - 74 let, Anna Kocourová - 76 let,
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Josef Pleský - 82 let, Ludmila Oravská a Ludmila Holečková - 86 let, Josef Horský - 88 let,
Jaroslav Ringl - 89 let, Drahomíra Ruprechtová - 93 let.

„Půlkulatá výročí“
Miroslav Ptáček, Zdenka Vargová, Vladimíra Kulinová a Romana
Šimková - 55 let, Milena Hendrychová - 65 let.

„Kulatá výročí“
Jana Wiltschová a Roman Partsch - 50 let, Boris Šimko a Blažena
Endlerová - 60 let, Oskar Žídek a Miroslav Onderka - 70 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.

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
VI. Zimní olympiáda v alpských disciplínách lyžování a
snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál 2022
Dne 2.3.2022, tedy ve
středu, naše škola vyslala
početnou výpravu lyžařů
na nedaleký Annaberg. Již
od rána svítilo sluníčko a
teploty se pohybovaly
okolo 0. Ideální počasí
vydrželo po celou dobu
klání. Na místě se sešlo
hned několik škol z celého
okresu Bruntál. Na start se
nakonec postavilo přes 160
dětí.
Skvělé výkony nakonec předvedli všichni zúčastnění. Ve 4 dětských kategoriích jsme nakonec
obsadili přední příčky. Nechyběla ani kategorie učitelská 😊
A kdo že nás vlastně reprezentoval?
Stázka Strnadelová (1. třída)
Tom Skokan (2. třída)
Miky Radvak (2. třída)
Ondra Lukeš (2. třída)

8. místo
6. místo
4. místo
7. místo
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Adam Danihelka (3. třída)
1. místo
Hynek Babiš (3. třída)
2. místo
Patrik Romof (3. třída)
3. místo
Anička Mendrok (3. třída)
3. místo
Leonka Macková (3. třída)
2. místo
Sára Romofová (3. třída)
1. místo
Barča Lukešová (4. třída)
1. místo
paní trenérka Ája Danihelková
morální podpora a vodonoš paní učitelka Terka Oujezdská
Nutno podotknout, že závodu se zúčastnilo i několik bývalých
žáků naší malotřídky. Jmenovitě Adrian
Cejnek (ZŠ Jesenická, Bruntál), který
obsadil 5. místo v kategorii 8. - 9. třída a
Vojta Babiš a Dan Danihelka, kteří ve své
kategorii získali krásné 1. a 2. místo.
Diplomy tak putovaly na Gymnázium
Rýmařov, které oba žáci navštěvují.
Děkujeme všem za reprezentaci a zase
někdy: SKOL!
Tereza Oujezdská

Mistrině ČR je z Malé Morávky
V září a říjnu loňského roku proběhla
v Plzni dvě Mistrovství ČR ve střelbě ze
sportovní pistole. Nejprve se konalo
mistrovství ČR ve střelbě z malorážních
(kulových) zbraní. V disciplíně sportovní
pistole SP 30+30 družstvo střeleckého
oddílu
SSK
Břidličná
studentů rýmařovského gymnázia ve
složení Barbora Holubová z Malé
Morávky, Vendula Gerhardová a Vendula
Sochorová prokázalo naprostou klubovou
převahu a zvítězilo na Mistrovství ČR
v novém rekordu 1629 bodů, což je nejlepší klubový výsledek v kategorii dorostenek v historii
České republiky.
Ve dnech 16. - 17. října 2021 se na
Mistrovství ČR tentokrát ve vzduchových
(jednoranných) zbraních opět v Plzni
sešlo téměř 400 nominovaných střelců.
Barbora Holubová závodila v kategorii
starších dorostenek a její závod byl
napínavý až do posledních okamžiků, kdy
až poslední rány rozhodly o jejím vítězství
v závodu a titulu mistr ČR pro rok 2021 v
kategorii vzduchová pistole. Další titul
mistra ČR rovněž získala ve smíšeném
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družstvu Moravskoslezského kraje spolu s Ondřejem Tenkem z Bílovce a Annou Štefánkovou
z Karviné, a to ve smíšené kategorii staršího dorostu. Barbora Holubová se tak jako
trojnásobný mistr ČR ve sportovní střelbě ze vzduchové a malorážné pistole stala jedním
z nejúspěšnějších účastníků podzimních mistrovství ČR a my ji k tomuto výkonu srdečně
blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Stolní tenis SK Malá Morávka – Karlov pod Pradědem
Když se v září 2016 v Malé Morávce začal hrát stolní tenis,
nedokázal jsem si představit, že by se tento sport zde
provozoval až do dnešní doby. Ping pong se hraje v krásné
tělocvičně, po celý rok a ve všech věkových kategoriích.
Během existence našeho oddílu jsme odehráli velmi kvalitní
přátelská pingpongová utkání, třeba proti hráčům
z Rýmařova, z Olomouce atd. Po dlouhé úvaze jsem se rozhodl, že bychom se mohli
zaregistrovat do ČSU a vyzkoušet si soutěž „Regionální přebor Bruntál“.
Jako nováčci se v regionálním přeboru držíme na krásném
čtvrtém místě ze sedmi zúčastněných týmů. Rád bych
poděkoval hráčům, kteří kvalitně a zodpovědně reprezentují
naši obec a jsou to: Jíří Lesák, Jiří Lesák ml., Oskar Böhm,
Václav Vilhelm, Kamil Cejnek a Tomáš Cejnek.
Byl bych rád, kdyby se k nám připojili i další členové v jakékoliv věkové kategorii a pomohli
nám v setrvání v této soutěži.
Tomáš Cejnek

Sportování v tělocvičně
Po skončení omezení sportovních aktivit kvůli
pandemii se opět naplno vrátili sportovní
aktivity v místní tělocvičně. Celý týden je plně
využitá pro místní zájemce o zdravý pohyb jak
dětmi, tak i dospělými. V pondělí odpoledne se
zde schází na svém tréninku malí lyžaři TC
Praděd, hned po nich nastupují muži, aby si
zahráli nohejbal. Úterý je vyhrazeno nejdříve
fotbalistům, potom si přijdou ženy zacvičit

aerobik pod vedením trenérky Zuzany Bučkové
z Rýmařova. Ve středu se scházejí zájemci o
stolní tenis. Ve čtvrtek odpoledne trénují malí
fotbalisté, dokud jim jarní počasí nedovolí hrát
na hřišti. Na starosti je mají trenéři M. Pospíšil
a J. Krejčí. Večer patří volejbalistům. Během
dopoledne je tělocvična využívána školními
dětmi v rámci tělesné výchovy a také pro
sportovní kroužky.
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V únoru plánovaný obecní ples se nakonec nekonal, jelikož hygienická nařízení to ještě úplně
nepovolovala. Myslím, že tanec s rouškou by nebyl to pravé ořechové. Takže se můžeme snad
dočkat v příštím roce. A pokud by si někdo chtěl zacvičit, relaxovat a setkat se s přáteli, místní
tělocvična je to správné místo.

Ledové sochy
Ski areál Kopřivná opět zdobily v zimě ledové sochy - tentokrát
zvířat. O ledovou a sněhovou atrakci se postaral tým zkušených
řezbářů a sochařů, zvířata vytesali ze 170 ledových krychlí
vážících 80 kilo. Je to ledová ZOO. K vidění budou tak dlouho,
jak to jarní sluníčko dovolí.
Můžete si prohlédnout žirafu,
slona, paviána nebo hrocha.
Jejich výroba trvala celý týden.
Při realizaci spolupracovala
Kopřivná s ostravskou ZOO.
Celkem šest soch je umístěno po
celém areálu, část z nich je u
horní stanice lanovky. Vstupné je
dobrovolné, výtěžek přijde na některý z mezinárodních
záchranných projektů, na kterých se podílí i ZOO Ostrava.
Tým řezbářů tvořili tito umělci:
Marián Maršálek, Filip Lyska,
Igor Kučera, Václav Lemona,
Albert Šimák, Ondřej Procházka
a Roman Mikuše. Podíleli se i na
ledových show jako je Ice Master
na Hrebienku nebo na Ledových
Pustevnách.
Loňské ledové sochy vydržely do
konce března, letošní zima ale
byla pro trvání výstavy málo
příznivá. Už v polovině února
ztrácely sochy vlivem deště a teplého počasí svůj tvar. Takže
sousoší slonů před restaurací sloužilo spíš jen na opření lyží,
než na pěkný estetický zážitek. Jestli bude příští zima pro takové
atrakce vhodnější, necháme se překvapit.

První zimní borůvkové hody
Takový nápis jsme si mohli přečíst na plakátcích, ve kterých
restaurace zvaly na svá borůvková menu. Tento marketingový
pokus zopakovat úspěšné návštěvy strávníků v místních
restauracích měl asi návštěvníkům připomenout to, že borůvkové
speciality jsou v nabídce celý rok. Jestli se i v příštích letech
pokusí restaurace stejným způsobem oslovit zákazníky i v zimním
období, uvidíme.
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Informace Úřadu práce ČR - DPI a nutnost výběru nového dodavatele energií
V loňském roce se po krachu společnosti Bohemia Energy (ale i dalších) dostali mnozí
odběratelé energií do režimu tzv. dodavatele poslední instance (DPI). Jde však o dočasné
řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců. Z tohoto důvodu je třeba, aby si všichni
odběratelé, kterých se to týká, vybrali svého nového dodavatele. Podrobnosti jsou popsány
v následujícím textu Úřadu práce ČR.
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Zpravodaj vychází 16.3.2022, příspěvky pro příští číslo dodejte do 6.5.2022.

