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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 18. dubna 2016 v penzionu Pohoda
v Malé Morávce obecní zastupitelstvo provedlo kontrolu plnění
usnesení z minulého zasedání a podle schváleného programu
projednalo záležitosti obce a k nim přijalo příslušná opatření a
usnesení.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro
projekt „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Malé Morávce“, kterým se mění původní
„Smlouva“ (upravuje podmínky projektu vč. stanovení polovičního pracovního úvazku na
úklid). Pověřuje starostu obce k podpisu „Dodatku“.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 30.5.2013, který řeší prodloužení
splatnosti úvěru firmy SPS - STAS, s.r.o. poskytnutého Komerční bankou, a.s. Jedná se o
zůstatek úvěru ve výši 1 954 584,16 Kč, kdy tato částka bude nově stanovena ve splátkách
v termínu do 20.4.2022.
Účetní závěrku Mateřské školy Malá Morávka a převod kladného hospodářského výsledku
za rok 2015 ve výši 1 887,39 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku Základní školy Malá Morávka a převod kladného hospodářského výsledku
za rok 2015 ve výši 32 755,85 Kč a jeho rozdělení: Převod do fondu odměn: 10 000,-- Kč,
převod do rezervního fondu: 22 755,85 Kč.
Zřízení věcného břemene služebnosti práva vstupu a vjezdu na část pozemku parc.č. 319/2
v k.ú. Malá Morávka podle vytýčeného plánu. Oprávněný z věcného břemene: Josef
Kolesár, Jiráskova 5, Bruntál. Oprávněný hradí úhradu za zřízení věcného břemene ve
výši 2 000,-- Kč + DPH a všechny náklady spojené se zápisem břemene do katastru
nemovitostí.
Vybudování plynovodní přípojky na části pozemku parc.č. 773/4 v k.ú. Malá Morávka
(vedle restaurace Na Rychtě) pro napojení stavby „Přestavba rekreační chaty“ na
pozemku parc.č. 381/3 v k.ú. Malá Morávka. Souhlas vydán pro stavebníka: Ing. Jiří
Valoušek, Slatinice 46.
Zřízení přípojky nízkého napětí na pozemcích parc.č. 142/1, 167/3 a 168/1 vše v k.ú.
Malá Morávka (vedle hotelu BRANS) a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu. Oprávněný z věcného
břemene: ČEZ Distribuce, a.s. Úhrada za zřízení věcného břemene 2 000,-- Kč + DPH.
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku
přestupků mezi Obcí Malá Morávka a Městem Rýmařov ze dne 6.2.2007. Přestupky
spáchané ve správním obvodu obce Malá Morávka projednává přestupková komise Města
Rýmařov. Obec zaplatí za každý projednaný přestupek částku 1 600,-- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí důvodovou zprávu o projektu stavby „Komunitní dům
pro seniory“ a schvaluje pořízení změny územního plánu Obce Malá Morávka, týkající se
pozemků parc.č. 126/1 a 650/7 v k.ú. Karlov pod Pradědem tak, aby zóna v dotčené části
svým funkčním využitím umožňovala novou výstavbu domu pro seniory. Náklady spojené
s pořízením této změny územního plánu budou hrazeny investorem projektu tohoto domu a
vlastníkem pozemků parc.č. 126/1 a 650/7 v k.ú. Karlov pod Pradědem, kterým je
Gabriela Dudová, Floriánská 17, Kravaře. (Pozn.: poloha stavby je za objektem
Zámeček, bývalý internát lesnického učiliště). 3D situace Komunitního domu pro seniory
je znázorněna na následující straně č. 3.
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Obrázek: Komunitní dům pro seniory - 3D situace

INFORMACE
Zpráva o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území obce Malá Morávka v roce 2015
1. Situace u Obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov v roce 2015
U obvodního oddělení Policie České republiky v Rýmařově (dále jen „OOP“)
ukončil v průběhu roku 2015 služební poměr 1 policista, kdy na konci roku 2015 je
zde zařazeno 24 policistů. Z tohoto počtu je nutno vyčlenit 5 policistů
vykonávajících trvale službu na Stálé policejní stanici v Břidličné, která je
nedílnou součástí OOP. Současně došlo k 01.01.2016 k navýšení plánovaného
počtu policistů u OOP o 2 služební místa. K naplnění plánovaného personálního
stavu policistů na OOP chybí 3 policisté, kteří by měli být v průběhu roku
doplněni náborem nových policistů.
OOP plní úkoly Policie ČR ve služebním obvodu katastrálního území měst
Rýmařov a Břidličná a obcí Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Malá Štáhle, Dolní
Moravice, Malá Morávka, Velká Štáhle, Ryžoviště, Jiříkov, Lomnice a Dětřichov
nad Bystřicí.
V roce 2015 došlo ve srovnání s rokem 2014 v ČR k poklesu celkové kriminality.
V Moravskoslezském kraji pokles kriminality o 18,45 %, v okrese Bruntál pokles kriminality o
18,11 %. U OOP Rýmařov bylo v roce 2015 evidováno 318 trestných činů, v roce 2014 - 398,
v roce 2013 - 440, v roce 2012 - 430 a v roce 2011 - 439 trestných činů. Ve srovnání s rokem
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2014 došlo tedy v roce 2015 k poklesu celkové kriminality zhruba o 20 %. Pokles byl
zaznamenán u majetkové a obecné trestné činnosti.
V roce 2015 bylo na Územním odboru KŘP Bruntál evidováno 1 858 trestných činů, z toho
objasněno 1 125, což činí 60,55 %. U OOP Rýmařov 318 trestných činů, objasněno 203, t.j.
64,24 %, což je nejlepší stav objasněnosti za posledních sedm let.
2. Stav kriminality a veřejného pořádku na území obce Malá Morávka
V katastrálním území obce Malá Morávka bylo v roce 2015 spácháno celkem 31 trestných
činů a 140 přestupků.
Trestnou činnost lze rozlišit:
a) Z hlediska druhu trestné činnosti - 8 x krádež vloupáním, 7 x krádež prostá, 7 x ohrožení
pod vlivem návykové látky a další trestná činnost.
b) Z hlediska charakteristiky pachatelů - na trestné činnosti se podílelo 13 známých pachatelů
ve věku nad 18 let.
V přestupkovém řízení bylo projednáno celkem 140 přestupků. Na úseku BESIP bylo vyřešeno
83 přestupků v blokovém řízení. V průběhu roku proběhl větší počet dopravně bezpečnostních
akcí se zaměřením na požívání alkoholu řidiči před jízdou. V přestupkovém řízení bylo řešeno
5 řidičů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Na úseku veřejného pořádku a občanského soužití došlo k 8 přestupkům, přestupků proti
majetku bylo 13.
V roce 2015 došlo na území obce ke 2 požárům v šetření Policie ČR. Spolupráce s orgány
samosprávy se odvíjela v souladu s požadavky na zajištění bezpečnosti občanů, jejich majetku
i zajištění veřejného pořádku.
Pozn.: zpracováno podle Zprávy o stavu na úseku kriminality a veřejného pořádku
v katastrálním území obce Malá Morávka v roce 2015 - PČR OOP Rýmařov.

Hasiči radí při pálení klestí a varují před plošným vypalováním porostů
S příchodem jara začaly práce na
zahrádkách a úklid kolem rodinných domů,
chat, chalup, budov a prostranství, což jistě
prospěje ke vzhledu naší obce. V souvislosti
s touto činností, zejména při zakládání ohňů,
hasiči upozorňují na povinnosti vyplývající
se zákona číslo 133/1985 Sb., o požární
ochraně pro fyzické osoby a podnikající a
právní fyzické osoby.
Fyzické
osoby
mohou
provádět
kontrolované spalování hořlavých látek,
např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě, která bude ohraničená proti případnému
rozšíření a nebude samozřejmě umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných hořlavých látek.
U tohoto spalování musí být osoba přítomna. Je však zakázáno plošné vypalování porostů. Na
fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost při pálení na územně příslušný hasičský
záchranný sbor. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsobit,
jak se zbavit biologického odpadu. To je možné také kompostovat, odložit ve
speciálních kontejnerech nebo ve sběrném dvoru.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle
zákona provádět plošné vypalování porostů. Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této
činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování
hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných
opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému
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hasičskému záchranného sboru, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost,
případně může takovou činnost zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a
podnikajících fyzických osob pro území
okresu Bruntál doporučujeme využít
internetové zaregistrování na webové
adrese www.hzsmk.cz. Na pravé straně
naleznete odkaz „PÁLENÍ KLESTÍ“.
Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení
je třeba jen jednoduché registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou
emailu od@hsmsk.cz nebo pevné linky
+420 950 739 810, kde je potřeba uvést:
- datum a čas od kdy do kdy bude pálení probíhat
- uvést přesnou lokalitu (nejlépe uvést GPS souřadnice)
- jména a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna a zodpovědná
UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro ohlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112.
Důrazně připomínáme, že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se
někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošné porosty nebo neoznámí
spalování hořlavých látek na volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a
šíření požáru, dopouští se správního deliktu podle zákona o požární ochraně, za který hrozí
sankce až do výše půl milionu korun.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
Pozn.: zpracováno podle textu Ing. Antonína Ušaly.

Připojte se k výzvě
Všichni se rádi pohybujeme a žijeme v příjemném prostředí,
které může většina z nás jeho stav a úroveň ovlivnit. Proto
vítáme iniciativu Klubu chatařů a chalupářů v Malé Morávce Karlově pod Pradědem, který vyhlásil „Výzvu všem vlastníkům
pozemků v naší obci“, zveřejněnou v Moráveckém zpravodaji číslo
6/2015 (listopad 2015), ve které se mimo jiné uvádí: „Obracíme se na
všechny, kteří zde bydlí nebo čas od času přebývají a vlastní pozemky kolem
svých nemovitostí nebo je jen obhospodařují, s požadavkem na jejich zvýšenou
péči a pravidelnou údržbu. Jedná se zejména o kosení, odstraňování náletových
plevelů, zarůstajících křovisek a přerostlých dřevin“. Chtěli bychom zdůraznit,
že se nejedná pouze o zahrady a bezprostřední okolí rodinných a bytových
domů, chat, chalup, firem, středisek a dalších objektů, ale také o louky a
ostatní zatravněné lokality v obci.
Obec se k této aktuální „Výzvě“ připojuje a očekává pozitivní reakci
od naší veřejnosti. Děkujeme všem, kteří praktickou činností ji budou
naplňovat, aby její smysl byl přínosem pro zlepšení životního
prostředí naší obce.
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Zápis dětí do mateřské školy
Ve dnech 14. a 15. dubna 2016 se v naší mateřské škole konal zápis pro děti,
které po prázdninách nastoupí do naší školky. Ještě před termínem zápisu
jsme přijali dva nováčky a to Dominika Děrdu a Tomáška Skokana. K zápisu
se pak se svými maminkami, ale i babičkami a jedním tatínkem dostavili
Ondrášek Lukeš, Adámek Odložil a Lukášek Pešta. Po ukončení formalit
si mohli děti i dospělí prohlédnout naši mateřskou školu, prostory
herny a třídy, hračky, školní zahradu a seznámit se tak s novým
prostředím. Přejeme našim pěti novým „klukům“ úspěšný start do
nového životního období, které je obohatí novými podněty a vztahy
s vrstevníky na celý život.
Pro školní rok 2016/2017 máme prozatím zapsáno 24 dětí, o která
budou pečovat dvě pedagogické pracovnice (tak jako letos) a to ředitelka školy Iveta Vlčková
a učitelka paní Ivana Cejnková, dále školnice paní Lenka Cejnková, kuchařka a vedoucí
školní jídelny paní Renáta Pechová.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Informace k zákonu o ochraně ovzduší
Novela zákona o ohraně ovzduší z roku 2012 zasáhne od roku 2016 chod běžných domácností
v rodinných domech vyhřívaných kotli na pevná paliva. Od 1. ledna 2017 budou mít majitelé
takových kotlů povinnost předložit úřadu s rozšířenou pravomocí (zpravidla městský úřad)
potvrzení o revizi kotle. První revizi si musí nechat provést do posledního prosince 2016. Za
neuposlechnutí tohoto příkazu hrozí pokuta.
Revize kotle na tuhá paliva
Do 31. 12. 2016 si majitelé kotlů na pevná paliva (dřevo a uhlí)
musí nechat odborně provést revizi kotle. V zápisu revize kotle
bude mimo jiné označena jeho emisní třída. Zápis či potvrzení o
revizi kotle bude nutné v případě požádání předložit pracovníku
příslušné obce s rozšířenou působností. Pokud nebude tento zápis
k dispozici nebo jeho předložení odmítnuto, hrozí pokuta až dvacet
tisíc korun. Revize kotle na tuhá paliva bude stát kolem patnácti
set korun a bude mít dvouletou platnost. Pro majitele plynových
kotlů se nic nemění, ti už mají povinnost revize kotle na plyn.
Jak se bude situace dál vyvíjet?
1. Už v lednu 2014 skončil prodej nevyhovujících kotlů.
2. V průběhu roku 2016 si musí majitelé kotlů nechat provést revizi. Při revizi by mělo být
provedeno i odborné seřízení kotle.
3. Prvním lednem 2017 začíná povinnost předložit potvrzení o revizi.
4. V lednu 2018 bude ukončen prodej kotlů na tuhá paliva, které spadají do třetí emisní třídy.
5. V září 2022 už budou mít všechny domácnosti používající kotel na tuhá paliva povinnost
předložit potvrzení, že používají kotel, který patří minimálně do třetí emisní třídy. Když je
nepředloží, mohou být pokutovány až padesáti tisíci.
6. Stejnou výši pokuty dostanou ti, kteří budou topit zakázanými palivy, především odpady,
uhelnými kaly, plasty, gumou, textilem a podobně.
O kotlíkové dotaci na ekologický kotel jsme již informovali v této tiskovině, a to v číslo 1/2016
(leden 2016).
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Kardiologická ambulance Rýmařov
Od 6. dubna 2016 zahájila činnost specializovaná kardiologická
ambulance v Rýmařově. V ambulanci ordinuje MUDr. Marie
Lazárová, sestrou ambulance je Oxana Sadochová. Adresa
ambulance: Pivovarská 255/11, 795 01 Rýmařov (Poliklinika Dům zdraví). Telefon: + 420 604 459 928. Ordinační doba:
Středa a pátek 7:00 - 12:00, 12:30 - 18:30 (7:00 - 8:00 odběry
krve) - odpolední ambulance jen na objednání, Čtvrtek 16:00 18:00 (vyšetřovací metody). Základní poskytovaná vyšetření:
EKG, Komplexní kardiologické vyšetření, Zátěžové vyšetření
(bicyklová ergometrie).

Policejní zápisník
Krádež vloupáním
V době od 22. do 23.03.2016 vnikl pachatel neuzamčenými dveřmi do lyžárny chaty v Malé
Morávce. V objektu poškodil dveře do restaurace, kde vzal odloženou hotovost ve výši 10 tisíc
korun.
Jel rychle a ještě pod vlivem alkoholu
V neděli 3. dubna 2016 dopoledne v Malé Morávce 26 letý řidič s vozidlem Lancia překročil o
13 km/hod. povolenou rychlost v obci. Při dechové zkoušce mu navíc dopravní policisté
naměřili hodnotu přesahující 0,7 promile alkoholu. Muži na místě zadrželi řidičský průkaz,
zakázali další jízdu a jeho jednání postoupili správnímu orgánu k projednání.
Nehoda s motorkářem
Dopravní policisté řešili v sobotu 16. dubna 2016 nehodu motorkáře. Mezi obcí Malá
Morávka a Dolní Moravice jel ve 13:40 hodin 44letý muž na motocyklu Suzuki a při vjetí do
křižovatky (u hotelu Avalanche) nedal přednost po hlavní silnici jedoucímu vozidlu Mercedes,
které řídil 61letý muž. Došlo ke střetu, kdy vozidlo narazilo ještě do vzrostlého stromu za
levým okrajem vozovky. Ke zranění osob nedošlo. Dechové zkoušky u řidičů byly negativní.
Způsobená škoda činí 180 tisíc korun.
Pomozte při pátrání
Policie ČR žádá veřejnost o pomoc při pátrání po celostátně
hledaném Miroslavu Horvátovi, nar.: 22. 7. 1989, bytem Karlovice,
okres Bruntál.
Na muže je soudem vydaný příkaz k dodání do výkonu trestu za různou
trestnou činnost a v pátrání je od 25. 11. 2015. Policisté provedli
prověrky u rodinných příslušníků, známých, kteří však neví, kde by se
mohl hledaný nacházet. Také jsme pátrali na dalších možných místech
jeho výskytu, ale bez kladných poznatků.
Policisté žádají občany, kteří by mohli sdělit jakékoli informace přímo
k osobě Miroslava Horváta či k místu jeho pobytu, ať volají na
bezplatnou linku 158 či přímo kriminalistům na tel. číslo 974 731 336 nebo 974 731 320.
Zdroj: Policie ČR Bruntál
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Navštívili jsme obecní knihovnu
O knize se napsalo mnoho svérázných aforizmů, pěkných úsloví a přirovnání. Kniha bude mít
vždy přednost před mediálními prostředky, neboť pojednávaný příběh či událost čtenář
prožije podle vlastní představivosti. I když kniha v současné době velmi těžce konkuruje
televizi, počítačům, internetu apod., bude mít vždy značný význam pro vývoj dětí. Chvíle
strávené na stránkách knihy zlepšují paměť a soustředění, rozvíjí slovní zásobu i logické
myšlení. Proto rodiče a škola mohou svým vlivem a motivační výchovou vytvářet u dětí pěkný
a celoživotní vztah ke knize.
Pravidelně každý čtvrtek v době od 16:30 do 18:00 hodin naše obecní knihovna v mateřské
škole nabízí svým čtenářům knihy z vlastního fondu a z kolekce šedesáti novějších titulů, které
distribuje čtyřikrát v roce Regionální knihovnické centrum v Bruntále. Jak jsme na naší
návštěvě zjistili od knihovnice paní Ivety Vlčkové, knihovna v současné době registruje 54
čtenářů, z toho 11 dětí do 15 let (není to málo?). Čtenáři mají možnost vedle dodané kolekce
knih si vybrat z knižního fondu, který čítá 3 185 knih, z toho je 501 svazků naučné a odborné
literatury. V loňském roce knihovnu
navštívilo 161 čtenářů, kteří si půjčili
celkem 615 knih. Z dotace obce bylo
zakoupeno 47 nových knih a pro tento
účel knihovna má pro letošní rok
částku deset tisíc korun. Internet, který
mají registrovaní čtenáři zdarma,
využilo v minulém roce celkem 43
návštěv. Všechny uvedené údaje jsme
získali na základě pečlivě vedené
evidence. Roční čtenářský poplatek
činí: dospělí 40 Kč, děti a důchodci 20
Kč.

FOTO: Pan Martin Havlík je ve svých 89 letech věrným a častým návštěvníkem knihovny. Při
naší návštěvě si odnesl kolekci knih ke čtení.

Lyžování je pro děti mateřské školy sport i zábava
I v
letošním zimním období
organizovala naše škola ve spolupráci
s Tréninkovým centrem (TC) Praděd
lyžařskou školu pro děti mateřské
školy. Začátky byly pro některé naše
lyžaře trochu náročnější, ale po
několika hodinách lekcí výcviku se
děti s lyžemi a tímto pěkným sportem
sžily natolik, že se jim z kopce
nechtělo odjíždět domů. Tradičně
výcvik probíhal ve Ski areálu
Kopřivná pod záštitou trenérů a
instruktorů TC Praděd a učitelek
mateřské školy. Na své první lyžařské zážitky budou jistě vzpomínat Barborka Lukešová,
Terezka Hulejová, Natálka Valičková, Leontýnka Fréharová, Anička Mendrok, Štěpánek
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Peňáz, Matýsek Neoral, Tomášek
Holub, Martínek Konečný, Adámek
Danihelka, Edik Rotter a Hyneček
Babiš - všichni, kteří absolvovali tento
výcvik.
Vyvrcholením úsilí a snahy dětí byly na
závěr závody v obřím slalomu, které se
konaly ve středu 18. března 2016 ve
skutečných brankách a s opravdovou
časomírou.
Za
skandování
a
povzbuzování rodičů i příbuzných naši
závodníci ukázali vše, co se v zimní
sezóně naučili. Musím říct, že za snahu,
vytrvalost a výkony si potlesk a
gratulaci zasloužili všichni. Ovšem,
vždy je někdo nejrychlejší. Z našich
chlapců to byli: 1. Adam Danihelka 14,89 vt., 2. Štěpán Peňáz - 15,22 vt.,
3. Hynek Babiš - 17,89 vt. V dívčí
kategorii zvítězila Leontýna Fréharová
- 15,92 vt., na druhé místo dosáhla
Barbora Lukešová - 16,22 vt. a třetí
příčku obsadila Natálie Valičková 17,89 vt.
Všechny děti obdržely lyžařské
vysvědčení s velkou jedničkou, medaile
i drobné odměny. A nám dospělým
nezbývá než doufat, že děti získaly
dobré základy pro tento krásný zimní
sport a budou v něm za podpory rodičů
pokračovat. Poděkování patří zejména
trenérům TC Praděd paní Aleně
Danihelkové, panu Petru Houserovi a
jejich
lyžařským
instruktorům,
učitelkám mateřské školy a dále
řidičům, kteří zajišťovali dopravu dětí paní
Aleně
Danihelkové,
panu
Gerhardu Mendrokovi, st. a Jaroslavu Lexovi. Děkujeme provozovateli Ski areálu Kopřivná
za bezplatné využívání svahů a vleků. Všichni jmenovaní věnovali část svého volného času pro
naše nejmenší a to je bezesporu chvályhodné.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

NAPSALI

NÁM

Před začátkem jarní fotbalové sezony proběhla na hřišti FC Kovárna Malá Morávka brigáda,
které se zúčastnili děti s rodiči a dospělí fotbalisté. Za pomocí techniky, kterou nám poskytli
pan Novák ze Srubovky a firma Ferrum Form pan Matěj, kterým tímto děkujeme, jsme mohli
po zimě a řádění krtků dát hřiště do stavu, na kterém se dá hrát fotbal. Brigáda byla
zakončena opékáním špekáčků a malým občerstvením.
Jménem všech fotbalistů bych chtěl srdečně poděkovat obecnímu zastupitelstvu za jejich
pochopení a provedenou opravu sociálního zařízení v kabinách hřiště. Je to velmi příjemná
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změna pro naše hráče i pro soupeře. Věřím, že ve spolupráci s naší obcí se nám podaří
fotbalový areál vylepšit, abychom se nemuseli stydět, ale především vytvořili důstojné
podmínky pro hráče i naše fanoušky.
Milan Pospíšil, předseda TJ

Výstavba nové tělocvičny nese své ovoce. Sloužila v zimní přípravě malým moráveckým
fotbalistům. V průměru 18 dětí se připravovalo na zimní turnaje a jarní fotbalovou soutěž.
Absolvovali jsme dva větší turnaje, které prověřily naše ambice do nastávajících mistrovských
zápasů okresního přeboru mladších žáků. Začátkem března jsme vyjeli do Horního Benešova
na turnaj O Pohár starosty obce, kterého se zúčastnilo sedm družstev (Horní Benešov, Jeseník
A a B, Slávia Opava, Juventus
Bruntál, Šternberk a Malá
Morávka). Naši žáci podali
nadšený výkon a v turnaji
obsadili výborné 3. místo.
Dne 19. března jsme zavítali
na turnaj do Budišova nad
Budišovkou,
kterého
se
zúčastnilo osm celků z okresů
Opava a Nový Jičín. I tento
turnaj byl pro nás úspěšný a
bronzové medaile byly pro
nás velmi cenné. Jsem pyšný
na své svěřence, kteří úspěšně
reprezentovali náš oddíl i
obec, a dovedli si poradit se
soupeři z několika městských
oddílů.
FOTO: Družstvo mladších žáků

Milan Pospíšil, trenér žáků

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Před 15 lety v našem Moráveckém zpravodaji (číslo 3 - květen 2001) si čtenáři mohli přečíst
zajímavou informaci o přátelství domácího zvířectva se zvěří žijící ve volné přírodě. Ta
zpráva zněla: „Srnčí mládě, které od loňského května (r. 2000) opatrovali v naší obci manželé
Kielarovi, tráví dnes už většinu dní ve volné přírodě. Čas od času nezapomíná na svou
adoptivní mámu - kozu, která jí byla
v počátcích života zdrojem výživy a
také opatrovnicí. Srna slyší na jméno
Ferdina a v současné době podle
počasí jednou týdně navštěvuje svůj
bývalý domov. Právě před měsícem
navázala kontakt s kůzlaty - se svými
nevlastními sourozenci. A docela si
tato
rodinka
rozuměla“,
jak
dokumentuje fotografie. Posuďte sami
- není to krásný příklad vděčnosti a
přátelství i pro lidské soužití?
FOTO: archiv rodiny Kielarovy, děkujeme.
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Společenská rubrika
8. květen - Den matek
V neděli 8. května jistě děti nezapomenou s kytičkou a poděkováním blahopřát
své mamince k Svátku matek.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2016 slaví
své narozeniny a životní jubilea:
Koloman Lašák - 71 let, Františka Fialová - 72 let, Jaromír Klus, Marie Houdková a
Marie Heiderová - 73 let, Jarmila Pánková - 76 let, Anna Králová - 78 let, Elisabeta
Bršťáková - 81 let, Cyril Fiala - 86 let, Bohumil Myška - 93 let.

„Půlkulatá výročí“
Ivana Glatterová, Pavel Havlík a Petr Wolf - 55 let, Jana Zahnášová a
Milada Stavařová - 65 let, Jan Macháček - 75 let.

„Kulatá výročí“
Iveta Vlčková, Jan Kaláb a Miroslava Hustáková - 50 let, Milada
Maňasová - 60 let, Jaroslav Kaňa a Ferdinand Karlík - 70 let, Emilie
Skoupilová a Inge Partschová - 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
V úzkém rodinném kruhu se konalo rozloučení s naším občanem, panem
Jaroslavem Gajdošíkem, který náhle zemřel 6. března 2016 ve věku 61 let.
Smuteční síň v Rýmařově byla místem posledního rozloučení s naším
občanem, panem Vladimírem Krátkým, který zemřel 9. dubna 2016 ve
věku 66 let.
Čest jejich památce.

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
Areály se rozloučily s lyžařskou sezonou
Lyžařské areály v naší obci se rozloučily se zimní sezonou poslední březnový víkend, ve
vrcholové části Pradědu také nezvykle o dva týdny později. Provozovatelé ski areálů
zhodnotili průběh sezony, která trvala v průměru tři měsíce. Za extrémně teplého
letošního počasí, kdy zejména přírodních sněhových srážek bylo v zimě
velmi málo, mohli si milovníci lyžování po celé „zimní“ období užívat
svého oblíbeného sportu, avšak jen díky umělému zasněžování
sjezdovek. Uspokojivá návštěvnost místních lyžařských areálů, celková
spokojenost s úpravou svahů, poskytování služeb občerstvení a
odborného servisu, pořádání závodů a několika doprovodných akcí, propojení areálů Myšák,
Kazmarka a Praděd v jeden komplex Ski Aréna Karlov - to vše jsou pozitivní ohlasy na
nedávno skončenou sezonu, i příslibem pro další rozvoj lyžování a s tím související zvyšování
cestovního ruchu v naší obci.
Již tradičně se v závěru sezóny konají v areálech závody v obřím slalomu, zejména pro děti i
dospělé. I letos převážně v druhé polovině března závodily, na závěr lyžařského výcviku, děti
naší mateřské a základní školy. Školáci soupeřili v okresní soutěži malotřídních škol a sezonu
končila akce Mistrovství Malé Morávky.
Mistrovství malotřídních škol okresu Bruntál v obřím slalomu
Ski areál Kopřivná: 11. března 2016, pořadatel: TC Praděd
Startujících celkem: 27, nejlepší čas ze dvou kol započítán do výsledku
Účast základních škol: Malá Morávka a Karlova Studánka
Kategorie: 1. a 2. třída, 16 startujících:
1. Dan Danihelka - 22,61 vt. - M. Morávka
2. Vojta Babiš - 23,61 - M. Morávka
3. Jiří Vrabec - 27,32 - K. Studánka
4. Anna Krybusová - 27,70 - K. Studánka

5. Sabina Saviarová - 27,95 - M. Morávka
6. Alena Urdová - 28,09 - M. Morávka
7. Nikola Čudovská - 28,77 - K. Studánka
8. Tomáš Křenek - 29,73 - K. Studánka

Kategorie 3. - 5. třída, 11 startujících:
1. Radek Ligač - 22,01 vt. - M. Morávka
2. Kateřina Putnerová - 22,86 - K. Studánka
3. Adrian Cejnek - 23,83 - M. Morávka
4. Pavel Dulovec - 24,09 - K. Studánka

5. Radim Chovančík - 25,73 - K. Studánka
6. Marian Jakubica - 27,36 - K. Studánka
7. Marek Schwarc - 27,61 - M. Morávka
8. Julie Hulejová - 28,20 - M. Morávka

Pořadí škol podle umístění: 1. ZŠ Malá Morávka, 2. ZŠ Karlova Studánka
Mistrovství Malé Morávky v obřím slalomu
Ski Aréna Karlov: 25. března 2016, počet startujících: 65, z toho 9 místních
Pořadatel: Ski Aréna Karlov, TC Praděd a Obec Malá Morávka
Umístění místních závodníků:
Kategorie dívky 2009 a ml.: 1. Sabina Soviarová - 21,03 vt., 4. Barbora
Lukešová - 26,85 vt.
Kategorie chlapci 2009 a ml.: 1. Dan Danihelka - 17,81 vt., 4. Adam Danihelka
- 26,76 vt.
Kategorie chlapci 2004 - 2008: 2. Jiří Křenek - 22,87 vt.
Kategorie ženy 1999 a st.: 2. Alena Danihelková - 14,95 vt.
Kategorie muži 1999 a st.: 3. Zdeněk Varga - 15,14 vt., 12. Martin Haničák, 18. Vít Marek
Výsledky závodu v obřím slalomu na závěr lyžařského výcviku dětí mateřské školy jsou
uvedeny v samostatném příspěvku na str. 8 - 9.
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Zima letos běžkařům nepřála
Na rozdíl od provozovatelů vleků a lanovek můžeme letošní 12. sezónu
lyžařských běžeckých tras hodnotit jako nejslabší. Běžkaři se sice nedali
odradit a byli ochotní za trochou sněhu šlapat na Alfrédku nebo Ztracené
kameny. Tratě se však většinou nedaly upravit rolbou a tak se náhradou jezdilo
skútrem, ale také to za moc nestálo. Proto bychom chtěli poděkovat našim
sponzorům, které to neodradilo a jsme jim vděčni za podporu, a tak jako obvykle
uveřejňujeme jejich seznam. Získané finanční prostředky, tak jako dotaci od
Moravskoslezského kraje, jsme použili na opravu rolby.
25.04.2016
Ing. Petr Hartmann
SPONZOŘI, kteří přispěli na provoz lyžařských běžeckých tras v Malé Morávce - Karlově pod
Pradědem v sezóně 2015/2016 (uvedená čísla jsou v tis. Kč):
Pavel Pomp, Vlaštovičky u Opavy - hotel Praděd Karlov - 20, Petr Hála, Malá Morávka - SKI
Bohemia - ubytovací služby - 6,2, VÚSH Brno - 10, Ing. Stanislav Smejkal - FIDES Bruntál 2,5, Ing. Ondřej Herdegen - cestovní kancelář Ostrava - 5, Leo Švančar - Balnabed, s.r.o.
Krnov - 5, Klub chatařů a chalupářů Malá Morávka - Karlov pod Pradědem - 1, JHF
Heřmanovice - 5, Roman Rozkošný - Autotransport Kravaře - 3, Dan Pawlín - Karlov - 3,
Michal Plašil - SILEX Opava - 5, SKI areál Kopřivná, a.s. Malá Morávka - 5, Marek
Sedlinský - WILBACH Brno - 4, Petr Hadamčík - Agromarket Opava - 5, Mendelova
univerzita Brno - 5, Ing. Novotný - API Novo Machinera - 3, Josef Klíšť - KLIA CZ - 5,
Marcel Hadamczik - Buly Arena Kravaře - 5, Martin Šišma - restaurace U Kovárny Malá
Morávka - 3, Jiří Němec - chata Klára - 1,65, Ing. Roman Lasák - KRT Ostrava - 8,
SPS-STAS, s.r.o. Malá Morávka - 5.
Celkem: 114 350,-- Kč

Začalo fotbalové jaro
Po zimní přestávce se opět roztočil kolotoč mistrovských fotbalových soutěží, ve
kterých startují družstva oddílu kopané FC Kovárna Malá Morávka. Muži hrající III.
třídu, skupinu B pod vedením trenéra Víta Pavelky mají předpoklad, aby
zlepšenými výkony se posunuli do přednějších příček v tabulce své soutěže.
Mladší žáci trénovaní Milanem Pospíšilem, jako nováček okresního přeboru,
si vedou vcelku úspěšně, bojovnost a nadšení pro fotbal jim nelze upřít.
Družstvo mužů do jarní části vstoupilo s nasazením a v úvodních dvou utkáních podalo
velmi dobrý výkon. Zvítězilo v Lomnici 2:1 a doma 3:1 s fotbalisty
Ryžoviště. V dalších zápasech se již tak nedařilo a po snaživém výkonu
prohráli v Razové 1:3 a na domácím hřišti s Velkou Štáhlí 1:2. V pátém
kole na hřišti v Miloticích utkání skončilo naším výrazným vítězstvím 6:0.
Celek mladších žáků v prvním utkání jarního kola po bojovném a
velmi dobrém výkonu deklasoval favorita soutěže Juventus B
Bruntál v poměru 5:0. V dalším utkání v Úvalně zvítězil nad
soupeřem 6:2.
Pozn.: výsledky utkání jsou k 30.04.2016.
Pozvánka na fotbal
DOMA
Muži - III. třída, skupina B

Žáci mladší - okresní přebor

So 7.5 - 16:30
So 21.5. - 17:00
So 4.6. - 17:00
So 11.6. - 17:00

So 7.5. - 10:00 - Břidličná
So 21.5. - 10:00 - Horní Benešov
So 4.6. - 10:00 - Slavoj B Bruntál

- Dětřichov
- Široká Niva
- Leskovec
- Dvorce
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VENKU
So 14.5. - 17:00 - Horní Město
So 28.5. - 17:00 - Moravskoslezský Kočov

So 14.5. - 14:30 - Horní Město

Ohlédnutí TC Praděd za zimou
Činnost Tréninkového centra (TC) Praděd Malá Morávka byla
v uplynulé lyžařské sezoně soustředěna na pořádání mnoha
závodů, na tréninky svých závodníků a jejich účast na
mistrovských soutěžích a také na pravidelnou výuku lyžování dětí
mateřské a základní školy v Malé Morávce. Členové tohoto sportovního klubu svou nezištnou
prací významně přispívají k propagaci a rozvoji lyžování v našem regionu. Tuto aktivní
činnost plně oceňujeme.
Z hodnotící zprávy PaedDr. Petra Housera uvádíme:
V průběhu zimní sezony TC Praděd uspořádal čtyři veřejně přístupné závody - 197
startujících, jeden závod FIS - Český pohár - 299 startujících, Mistrovství malotřídních škol
okresu Bruntál - 27 startujících, Přebor místní mateřské školy - 11 startujících a Mistrovství
Karlova a Malé Morávky - 55 startujících.
Po dobu lyžařské sezony zajistili účast svých závodníků na akcích: přípravka a předžactvo 7 závodů (9 závodníků), dospělí - 8 mezinárodních závodů FIS (1 závodník), masters - 4
závody (1 závodník). Nejlepší závodníci TC Praděd, kterým blahopřejeme s přáním dalších
úspěchů: kat. přípravka a předžactvo - Gabriela Horáčková (1. Místo v seriálu Jesenický
pohár a 4. Místo v seriálu MADEJA CUP) a Daniel Danihelka (2. Místo v seriálu Jesenický
pohár), kat. dospělí - Petra Houserová (3. místo Akademické mistrovství ČR-SL).
TC Praděd připravuje spuštění klubových webových stránek http://tc-praded.cz.

MÍSTNÍ AKCE
Jaro nás nenechalo dlouho čekat
Podle astrologického kalendáře (letos 20.3.) jaro začíná rovnodenností, kdy je den stejně
dlouhý jako noc a teplého počasí postupně přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze
zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet, ukazovat nové listy a větvičky, ze země
vyrážejí nové rostlinky, většině zvířat se rodí nové potomstvo, ptáci se vracejí ze zimovišť do
svých domovů. Všechno je v pohybu, pučí, roste a rozvíjí se s ohromnou energií. A tato jarní
energie nechyběla dětem naší mateřské a základní školy, které tradičně vítaly jaro přehlídkou
písní, básní a říkanek tématicky zaměřených k tomuto období i k velikonočním svátkům. Na
zahradě mateřské školy se 23. března odpoledne sešli
rodiče, prarodiče, sourozenci i náhodní hosté.
Shromáždění „přihlížela“ vystrojená Paní Zima
(Moréna), kterou čekal neblahý osud. V čele průvodu
za doprovodu hudby a rytmizace dětí byla odnesena
panem starostou k řece Moravici na most za restaurací
U Kovárny. Tam potom oheň zachvátil její „tělo“, aby
její síla byla překonána. Hořela statečně, bez jediného
vzdechu. Vody však bylo v řece málo a tak se po
vhození zachytla na břehu. Asi proto nám do rána zase
napadl sníh, který však neměl dlouhého trvání a postupně torzo této fuguríny odplulo, aby
zima definitivně skončila a dny byly stále teplejší a teplejší.
Účastníci této akce na památku od dětí a pracovnic mateřské školy obdrželi dárek v podobě
velikonočního kohoutka či slepičky a snad všichni prožili pěkné předvelikonoční odpoledne
protkané nitkami lidových tradic a dávných obyčejů.
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy
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O zábavu bude postaráno
V nejbližších měsících se v Malé Morávce
uskuteční pestrá nabídka různých akcí,
které v tomto jarním a letním období
obohatí kulturní, společenský a sportovní
život dětí, mládeže, občanů, chatařů,
chalupářů i návštěvníků obce. Akce mimo
jiné budou příležitostí přátelských setkání i
návštěv bývalých občanů v naší obci.
Již 1. května jsme mohli v Karlově pod
Pradědem prožít tradiční recesní oslavu 1.
máje, na kterou také vždy přicestují a
zúčastní se manifestace návštěvníci z okolí i
ze vzdálených míst. A v tento den také
můžeme na obecním parku vzhlížet k vysoké májce, kterou tu tradičně vztyčili naši dobrovolní
hasiči. Druhou květnovou neděli se slaví svátek Den matek, ke kterému naše děti připraví
besídky, a to 11. května v mateřské škole a o den později v základní škole. Ještě v květnu nás
naše mateřská a základní škola pozvou na akci „Vládce nebes“ a na program „Otvírání
studánek“ u Bělokamenného potoka. V neděli 22. května se můžeme vydat na slavnostní pouť
s bohoslužbou v kostele Nejsvětější Trojice. Pak s našimi dětmi 4. června v místním parku
oslavíme jejich svátek Den dětí, plný různých zábavných soutěží a her. Do programu se zapojí
dobrovolní hasiči atraktivním kácením májky. Akce „Noc kostelů“ konající se 10. června nám
nabídne nevšední zážitek a prohlídku běžně nepřístupných prostor kostela ve večerních
hodinách. V sobotu 18. června si nenecháme ujít příležitost návštěvy Keltských slavností
v Karlově pod Pradědem, kde nás potěší hudební skupiny, dobová tržnice, ukázky lidových
řemesel, střelnice, sokolníci a jiné atrakce. S koncem školního roku připravuje mateřská škola
na 22. června rozloučení s předškoláky a základní škola loučení se školním rokem spojené
s divadelním představením žáků.
Ani léto nebude chudší na zábavu, různé oslavy a akce. Muzeum Kapličkový vrch připravuje
od 9.7. do 20.8. výstavu „Plži a mlži Jesenicka.“ Akce „Karlovský maraton“ v režii TC
Praděd s celodenním programem závodů, soutěží a oblíbenou ochutnávkou kotlíkových
gulášů přivítá 23. července na tábořišti
v Karlově pod Pradědem jistě mnoho
závodníků, návštěvníků i gurmánů.
Zábavný program nabídne 6. srpna
tradiční slavnost Den obce, která je i
příležitosti mnoha setkání přátel a občanů.
Následně ve dnech 20. - 21. srpna přivítá
obec návštěvníky Borůvkových hodů, kteří
si budou pochutnávat na borůvkových
pokrmech a delikatesách, které jim
připraví místní hotely, restaurace a
penziony.
V tomto období si přijdou na své také
sportovci a fanoušci kolektivních sportů a rychlých kol. Místní fotbalisté (muži a mladší žáci)
posledními zápasy ukončí jarní kolo svých soutěží. Školní hřiště u základní školy bude 1.
června dějištěm lehkoatletického trojboje žáků malotřídních škol. Dobrovolní hasiči
uspořádají 18. června soutěž družstev v požárním útoku „Memoriál Jiřího Hudáka“,
milovníci hry nad vysokou sítí se utkají 2. července na volejbalovém turnaji „Výron CUP“,
27. srpna pořádá TC Praděd závod horských kol „MTB Maraton“ a o týden později
prázdninové sportování zakončí turnaj v nohejbale „Krejča CUP“.
Bližší informace o jednotlivých akcích budou zveřejněny na plakátech. Buďte všichni vítáni a
užijte si pohody, dobré zábavy i pohybu podle naší nabídky.
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V Karlově pod Pradědem se slavil 1. máj
Několik stovek účastníků si již tradičně našlo cestu do Karlova pod Pradědem, aby si
v atmosféře přátelství a bujarého veselí užilo recesní oslavu 1. máje. V pestrém průvodu
nechyběly nápadité transparenty, dobové uniformy, kroje, pionýrky i alegorický vůz. Oslava
byla zakončena svéráznou manifestací před restaurací U Bohouše. Všichni návštěvníci, kteří
jásali v průvodu, i ti kteří jen přihlíželi, se dobře bavili.

Přeshraniční spolupráce
pobyt dětí v polské Kobylnici o letních prázdninách 2016
V letošním roce opět proběhne pobyt dětí z Malé Morávky v Polsku, konkrétně v naší
partnerské obci Kobylnica, který bude podpořen dotačními prostředky v rámci přeshraniční
spolupráce. Jedná se o již tradiční projekt "Multi-Culty divadelní festival 2016", který má za
účel setkání mladých lidí ze čtyř zemí: Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko a
bude probíhat od 19. do 23. července 2016 ve městě Kobylnica na severu Polska (cca 650
km). Projektu se z Malé Morávky zúčastní skupina maximálně 20-ti dětí ve věku 9 až 17 let.
Na dobu pobytu je pro děti připraven i bohatý doprovodný program s výlety k moři a do okolí.
Odjezd z Malé Morávky bude v úterý 19.7.2016 v 9:00 hodin od restaurace U Kovárny, kde
děti přistoupí do autobusu, který již bude z poloviny obsazen dětmi ze slovenské obce
Tvrdošín. Návrat dětí z Kobylnice je plánován na 23.7.2016 okolo 18-té hodiny.
Děti musí mít sebou platný cestovní pas, kartičku pojištěnce a sjednáno pojištění pro cestu do
zahraničí na dobu trvání pobytu tj. 19.7. - 23.7.2016 (tyto doklady budou kontrolovány před
odjezdem z Malé Morávky).
Náklady na stravu a ubytování
jsou hrazeny z dotačních
prostředků, děti musí mít
pouze stravu na cestu tam. Náklady na dopravu budou placeny z rozpočtu obce. V případě, že
máte zájem o účast Vašeho dítěte na tomto projektu, informujte o tom co možná nejdříve
starostu obce, pro organizační zajištění akce.
Ondřej Holub
V Malé Morávce nově otevřen PNEUSERVIS - AUTODÍLNA, Malá Morávka 14 (bývalá
jídelna Ferrum Form, spol. s r.o.), Jiří Pospíšil, Tel.: 734 210 614. Nabízí: Opravy a údržba
vozidel, Pneuservis, Příprava vozidel na STK a zajištění STK.

Zpravodaj vychází 05.05.2016. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 25.06.2016.

Poslední ohlédnutí za zimní sezónou – Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu - se konalo 11. 3. 2016. Děkujeme
zaměstnancům SKI areálu Kopřivná a TC Praděd Malá Morávka za sponzorování školy. Po celou dobu nám zdarma
poskytovali skutečně kvalitní služby. A jak dopadlo závodění našich malých sjezdařů? Získali jsme 1. místo. Zlaté medaile
jsme měli hned dvě - Daniel Danihelka (1. r.), Radek Ligač (5.r.), stříbrnou medaili si odnesl Vojtěch Babiš (1.r.) a bronzovou
vybojoval Adrian Cejnek (3.r.)

DUBEN …
Duben je takový
zvláštní měsíc.

Nejen že v měsíci mého svátku
vylézají hadi a štíři, ale na našich
silnicích se opět po zimě začínají
hemžit nejrůznější přibližovadla,
uložená přes zimu v garážích,
kůlnách, stodolách či sklepích.

Jejich řidiči se po zimním
spánku dostávají do
silničního provozu, který
opět o něco zesílil.

A tak jsme duben
vyhlásili měsícem
bezpečnosti. Nejen
silničního provozu…

… měsíc bezpečnosti
Vymýšleli jsme si, co
by se stalo,
kdybychom oheň
neměli pod kontrolou.
Příběhy jsme
poslali do
soutěže.

Julie Hulejová, 3. třída

Milan Pospíšil, 4. ročník

Karolína Kulinová, 4. třída

Lukáš Holub, 3. třída

Martin Macek, 2. třída

Karolína Kulinová, 4. třída

Také jsme
malovali, jak
může vypadat
práce hasičů.

Obrázky jsme
také poslali
do soutěže.

Sabina Soviarová, 1. třída

Alena Urdová, 1 třída
Julie Hulejová, 3. třída

15. března 2016 se žáci vypravili do Hasičské záchranné stanice v Bruntále. Děti se dověděly, že
profesionální hasiči zasahují nejen u požárů, ale i při mimořádných událostech, jako jsou povodně,
vyprošťování osob při dopravních nehodách, uniky plynu, záchrana lidí a zvířat z výšky i z hloubky, z
uzamčených prostor a podobně. Mohli si vyzkoušet kombinézu s helmou, některé přístroje, ale také
pohlédnout interiér záchranného vozu.

Exkurze byla zážitkem především pro naše kluky, kteří

odcházeli s odhodláním, že se určitě jednou stanou hasiči.

Pro hasiče není důležitá jen výstroj,
ale také jejich kondice a odvaha.
Proto jsme i my svou odvahu a sílu
trénovali na horolezecké stěně ve
STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU
RÝMAŘOV.

Domníváme se,
že internet
a bezpečnost je
dobré téma
do tohoto čísla.

Na toto téma jsme besedovali s odborníkem na počítače Radovanem Krausem. Sám má dome
děti, které počítač také láká. Nestačili jsme se divit, jaká nebezpečí na nás číhají na internetu.
Shodli jsme se na tom, že úplně nejnebezpečnější je kybergrooming (vyslov: kyberkrúmink). Jde
o situaci, kdy tě cizí člověk z internetu vyláká na osobní schůzku.
Ano, stejně tak nebezpečné může být
jednání cizího člověka. Útočníci také
často používají lest, falešnou identitu,
vlídné a podbízivé chování a uplácení

Brrr. hned jsem si
vybavil pohádku
O neposlušných
kůzlátkách!

s jediným cílem – osobně se setkat
s vytypovaným dítětem. Útočník totiž často zjišťuje, zda má dítě
oba rodiče, sourozence, jestli má nějaké problémy, jestli je má
s kým řešit a podobně. Tím se dostává do jeho přízně a zvyšuje
pravděpodobnost osobního setkání.
Rodiče by měli mít přehled, kde, jak a s kým dítě tráví volný
čas.

Teď už toho vím o bezpečnosti opravdu hodně.
Víš to také?

SOUTĚŽ!

1. Jak vysoká je horolezecká stěna v Rýmařově?
2. Jaké je telefonní číslo na hasiče?
3. Jaké je telefonní číslo na rychlou záchrannou
službu?
4. Na policii?
NA VAŠE ODPOVĚDI ČEKÁME DO PÁTKU 6. KVĚTNA
Vyzkoušel jsem si, jak
se hasič cítí ve své
výstroji.

.

POSELSTVÍ KŘESŤASNKÝCH VELIKONOC
Před Velikonocemi proběhl na naší škole výukový program s názvem Poselství křesťanských
Velikonoc. Program je akreditován MŠMT a respektuje RVP ZV. Seznamuje žáky s hodnotami
křesťanství a náboženství a tím přispívá k porozumění křesťanství jako součásti kultury. 1. až 3.
třídám byly Velikonoce představeny v souvislosti s křižovatkami, kde se střetávají lidé různých
názorů. Děti se seznámily s biblickým příběhem o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta a tento
příběh si měly spojit s konkrétními lidmi, o kterých vědí, že potřebují, aby se usmířili a znovu k sobě
našli cestu. Starší děti 4. a 5. tříd poznávaly Velikonoce pomocí umění. Na obrazech slavných umělců
14. až 17. století rozpoznávaly jejich rukopisy a hledaly symboly Velikonoc.

NÁVŠTĚVA MUZEA RÝMAŘOV
Od pradávna lidé vítali jaro, které probouzí přírodu. Jejich život byl závislý na úrodě z polí. Dlouhá
staletí se k tomuto období vztahovalo mnoho pověr a obyčejů, které pocházejí ještě z dob před
nástupem křesťanství. Některé se dochovaly až dodnes.
Kraslice je symbolem nového života. První zmínka o barveném vajíčku je z 3. století před naším
letopočtem. Zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku. Slovo kraslice je u nás doloženo
už ze 14. století, ale jako označení pro ozdobené vajíčko se začalo používat až koncem 19. století.
Před velikonocemi v pátek 18. 3. jsme navštívili muzeum v Rýmařově, kde jsme si prohlédli nádherné
kraslice z polského skanzenu. Byly zdobeny různými technikami: vyškrabáváním, voskovou batikou, …

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ
STAŇ SE ARCHITEKTEM
Povolání architekta některé z našich čtenářů zlákalo a
vznikly pěkné návrhy školního hřiště.
Návrhy poslali a rozpočet vyčerpali: Alena Urdová,
Daniel Danihelka, Matyáš Jahoda, Vojtěch Babiš.
Děkujeme také za návrhy těmto dětem: Štěpán
Konečný, Lukáš Holub, Petr Bulava, Jiří Slavík, Radek
Ligač.
Popis pracovního postupu při výrobě dárku nám zaslali: Adrian Cejnek, Lukáš Holub, Radek Ligač, Jiří
Slavík, Milan Pospíšil, Karolína Kulinová, Marek Švarc.
Pro všechny zúčastněné máme odměnu!

CO NÁS ČEKÁ …

JAK VZNIKALO DUBNOVÉ ČÍSLO ŠKOLÁČKA…

