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Separovaný odpad
S novelou zákona o odpadech budeme stále více narážet na kvalitu separovaného sběru.
Z tohoto důvodu bych chtěla prostřednictvím níže uvedených letáků zopakovat, jaký odpad
kam patří.
Jsou to letáky vydané firmou EKOKOM, proto jsou u nás mírné odchylky, ale v zásadě letáky
vystihují to podstatné, co kam patří a co ne, snad jen u nás na rýmařovsku třídíme nápojové
kartony do kontejneru na plasty.
V současné době začíná být skutečně velký
problém, že se ve velké míře v kontejnerech
na plasty nebo papír objevuje komunální
odpad, sklo, lina, PVC trubky a
molitany. Naše třídící linka, se kterou
spolupracujeme, již vyčerpala objem
vytříděného odpadu, který může odvézt na
skládku a spalovna pokud se bude opakovat
návoz, kde jsou nežádoucí příměsi
(komunální odpad, sklo, lina, PVC trubky a
molitany) nebude tento odpad přijímat.
Z tohoto důvodu bych chtěla požádat, aby
občané třídili odpad zodpovědně a
nevhazovali do kontejnerů na separovaný
odpad nic, co tam nepatří. Děkuji za pochopení.
Ing. Irena Orságová
jednatel společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o.
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí ?
Díky svým obyvatelům se Obec Malá Morávka může v roce 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,30 t. Na každého obyvatele
tak připadá 0,47 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 3,58 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks
Nebylo
nutné
vytěžit
175,88
litrů
ropy.
Představte si, že z tohoto
množství
se
pokryje
spotřeba pohonných hmot
auta např. na cestu
z Prahy do Brna po
dálnici D1 a to 7 krát.
Došlo
také
k úspoře
1 810,54 kWh energie. Asi
stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 1811 krát.
Podařilo se recyklovat
172,56 kg železa. Toto
množství recyklovaného
železa by bylo možné
použít pro výrobu 8 ks
nových
praček,
bez
nutnosti těžby železné
rudy.
Recyklací
vysbíraných
spotřebičů se podařilo
získat 6,09 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 1083
kusů 1€ mincí, nebo 7,52
kg hliníku, který by stačil
na výrobu 502 plechovek
o objemu 0,33 l.
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu zájmu
připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do
nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je proto
ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního
interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných
elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a
soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo
z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list
větrné elektrárny? To je jen drobná
ochutnávka bohatého energetického
menu, které začali ve virtuálním
televizním
studiu
ČEZ
servírovat profesionální moderátoři,
zkušení elektrárenští průvodci a
experti na telefonu. Zbrusu nový
formát exkurzí do ekologických
energetických
provozů
oživuje
distanční výuku na školách a zpestřuje
lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci
vylepšeného formátu on-line prohlídek
elektráren těšit? Špičková technika
interaktivního TV studia umožňuje
propojit unikátní 3D modely, animace
a videa ze zákulisí. Další novinkou
jsou fyzikální pokusy, originální
rekvizity dovezené přímo z elektráren a
prostor pro divácké dotazy. Někteří
z virtuální show neodejdou s prázdnou,
mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o
ceny. „Hosté se s námi podívají i tam,
kam se při běžných exkurzích
nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie a kam se
ubírá moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a
elektrárny znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. Online prohlídky ale v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se do
elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních
ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout
hranice ještě o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu
nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a
zábavnější. Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku
a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho online bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje
vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
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Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce
školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí - dopoledne
pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny
exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina
ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují
interaktivní besedy Energie - budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti
na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz

Humanitární pomoc Ukrajině
Spolek Humanitární pomoc Ukrajině, z.s. vznikl v Čechách, založil
ho pan Petr Oliva a původně to měla být jednorázová akce pro
dobrovolníky ze Lvova. Pan Oliva začal vozit humanitární
pomoc přímo do přífrontové oblasti do obce Avdivka u
Doněcku, kde je sklad s armádními dobrovolníky a odkud se
rozváží pomoc do přífrontových obci, do škol kde vozíme
školní potřeby, vojákům hygienické balíčky a oblečení pro
občany žijící v této oblasti. Podporujeme i vojenskou
nemocnici v Kyjevě, a to sbírkou zdravotnického materiálu
jako jsou například obvazy, nástroje a přístroje pro medicínu. Loni na podzim jsme dostali
požadavek na nemocniční postele, kterých se nám podařilo sehnat asi 30 kusů. Jednalo se o
zbytný inventář z nemocnic, prakticky určený k likvidaci. Nám to však velmi pomohlo.
Školní
potřeby
nakupujeme
z
finančních darů. Oblečení, obuv a
hračky sbíráme buď v Centru
humanitární pomoci Ukrajině v Praze
- Radotíně, kde pan Oliva dostal do
pronájmu bývalou plynovou kotelnu
nebo v Karlově pod Pradědem (Malé
Morávce), kde máme sklad zatím v
provizorních prostorách na půdě
domu, který spoluvlastním.
Loni jsem začal stavět v Karlově garáž, kterou budeme také využívat pro potřeby spolku. Bude
to taková kancelář a výstavní expozice podobně jako je tomu v Radotíně. Proto jsme to
pojmenovali Centrum humanitární pomoci Ukrajině, divize Morava.
A jak jsem se k tomu dostal? V Olomouci v Depu ČD (kde pracuji) se jedna ukrajinka, která
tam pracovala, konkrétně Luda Reveruk (z města Čerkasy ze střední Ukrajiny) zmínila o
zdravotním problému svého bratra a potřebě finanční podpory na zdravotní péči o něj. Po
mnoha různých schůzkách se podařila sehnat nemalá částka pro jeho léčbu. Jenže dotyčný
přestal komunikovat a tak jsem sháněl způsob jak mu dát vědět. Tím jsem narazil na pana
Olivu, který právě začal budovat centrum v Radotíně. Finančně jsem jej podpořil a jel se
podívat na místo, abych viděl co se za peníze dělá. Na konci loňského srpna při slavnostním
otvírání jsme se v přítomnosti pana velvyslance, který nás velmi podporuje, dohodli na
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spolupráci a vstoupil jsem tedy do spolku jako člen rady a tím mi vlastně spadla do náručí
Morava a pan Oliva si "nechal" Čechy.
Naše organizace je podporována
ukrajinskou vládou, byli jsme oceněni i
prezidentem Ukrajiny za činnost,
kterou odvádíme. Válka na Donbase
totiž stále pokračuje a prakticky jsme
jedni z mála, kdo zůstal na poli pomoci
i bez masové mediální kampaně a já
jsem osobně na to hrdý, že lze
smysluplně pomáhat.
Závěrem chci poděkovat celé rodině za pomoc a podporu. Manželce za pomoc při psaní mailů
školám, dceři Elišce a její babičce a mé mámě Mirce, které třídí oblečení do krabic od
banánů, kterými nás zásobují obchody řetězců z Rýmařova. Děkujeme všem, kteří přispěli ať
už finančně anebo materiálně. V neposlední řadě a snad na prvním místě patří velké díky
právě Ludě Reveruk.
A pokud vás zajímá jak pomáhat?
Sbírkami oblečení, obuvi, vlněných dek, povlečení, ručníků, osušek, zemovek, utěrek atd.
Prosím však pouze o čisté, neponičené a pokud možno roztříděné věci. Není vhodné cokoli
péřového ani módní oblečení a doplňky. Pomoci lze také nákupem hraček, hygienických
potřeb anebo i finančně. Každá koruna se počítá, jelikož cena dopravy a poplatků na jedno
vozidlo je cca 25 000 Kč. Dále je možná pomoc při třídění nebo nakládce a přípravě.
Najdete nás na facebooku: Centrum humanitární pomoci Ukrajině v Praze. Můžete posílat
emaily na humanitarnipomoc.ukrajine@seznam.cz (lokalita Čechy) nebo na
humanitarnipomoc.ukrajine.dvoracek@seznam.cz (lokalita Morava). Telefonické kontakty
jsou: Petr Oliva - 603 109 827 (lokalita Čechy) a Lukáš Dvořáček - 777 591 038 (lokalita
Morava). Můžete nás navštívit i osobně po telefonické dohodě v Praze Radotíně na náměstí
Osvoboditelů nebo v Malé Morávce č.p. 248 (v Karlově pod Pradědem, pod penzionem
Eden).
Vzhledem k tomu, že je situace na
Dombase horší a horší, tak chceme
letos ještě alespoň dvakrát “navštívit”
Ukrajinu a předat vše co získáme od
Vás. My jsme jen prodloužená ruka
pomoci od dobrých lidí (od Vás), kteří
pomáháte a přispíváte. Snad se podaří
nastřádat i dostatek financí na
dopravu, aby vše přišlo do správných
rukou.
Děkuji Vám za přečtení a těším se na spolupráci.
Lukáš Dvořáček, pověřený pracovník a člen rady spolku Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.
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Společenská rubrika
Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu 2021 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Lenka Nováková a Pavel Chmura - 71 let, Jan Horák, Dan Pawlin a Zdeněk Sochora - 74 let,
Koloman Lašák - 76 let, Františka Fialová - 77 let, Marie Heiderová
a Marie Houdková - 78 let, Jarmila Pánková - 81 let, Anna Králová - 83 let, Elisabeta
Bršťáková - 86 let.

„Půlkulatá výročí“
Iveta Vlčková a Miroslava Hustáková - 55 let, Milada
Maňasová - 65 let, Jaroslav Kaňa - 75 let.

„Kulatá výročí“

Josef Motúz - 50 let, Ivana Glatterová, Pavel Havlík a Petr Wolff 60 let, Jana Zahnášová a Milada Stavařová - 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.

Vzpomínka

Dne 2. července 2021 uplyne 40 let ode dne, kdy nás navždy opustil pan
František Hýžďal, bývalý ředitel závodu Metaz v Malé Morávce.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou.

Vzpomeňte si na své blízké rodinné příslušníky, přátele a známé - blahopřání, výročí
úmrtí, vzpomínka apod. Text pro zveřejnění (příp. i fotografii) předejte na obecní
úřad dva měsíce předem. Tato služba je pro občany bezplatná.
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Čarodějná škola ve školce

Je den, na který se děti velmi těší. Dopoledne
plné her, čarodějnických soutěží, zábavy a
tance přivedlo děti k závěrečnému pasování
na čarodějnice a čaroděje a to nebylo jen
tak.
Naučit se zaklínadlo, začarovat paní
kuchařku na ještěrku, vymyslet si vlastní
čarodějnické
jméno, zvládnout slalom
s koštětem, vyrobit loutku, sfouknout
pavouky, uvařit kouzelný lektvar a poznat
příšerky podle hmatu nakonec zvládli všichni
malí čarodějové a čarodějnice a závěrečný
diskotanec
mohl začít. Proběhlo i
rozloučení s naším kamarádem Tobíkem
Šišmou, který se následující týden s rodiči
stěhoval do jiné obce a my věříme, že na
naši školku i kamarády bude rád vzpomínat.
Veselé fotografie Vám dokážou, že tento den
bylo v Mateřské škole v Malé Morávce opravdu kouzelně
Iveta Vlčková
ředitelka MŠ
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Jarní úklid přírody v naší obci
„Ukliďme Česko“ i „Ukliďme svět“
jsou dobrovolnické úklidové akce,
které probíhají na území celé České
republiky. Jejich cílem je odstranit

nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
V letošním roce se zapojila i naše základní škola.
Konkrétní název akce byl „Ukliďme Jeseníky“ a
probíhala v době od 2. do 5. dubna 2021.
Všem velice děkujeme za přínos, který svým
počínáním naší obci přinášejí. I když se tato akce
pořádá každý rok právě začátkem dubna, na
samotný „lov“ odpadků můžete vyrazit kdykoliv
během roku. Stačí pytel a rukavice a věříme, že vy
sami budete velmi překvapení, za jak krátkou dobu
budete mít pytel naplněný.
Také v naší základní škole proběhl slet čarodějnic a
čarodějů, jak je vidět na fotografiích.
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Světlo na konci tunelu
Po více než roce se konečně zdá, že epidemie koronaviru, která nás omezovala ve všem, na co
jsme byli zvyklí, se snad už definitivně chýlí ke konci. Od 12. dubna skončil vládou nařízený
nouzový stav a bylo umožněno žákům 1. stupně
chodit do školy. Podmínkou bylo jejich testování a
to v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním. Povinné
jsou stále roušky. V provozu je i MŠ pro
předškoláky, otevřená je i knihovna v budově školky.
A jak to vypadalo s nákazou v naší obci?
3. ledna byly u nás 4 pozitivní případy, 8. ledna - 9,
10. března - 5, 4. dubna - 4, 25. dubna - 3,
29. dubna - 4, 3. května - 3.
Restaurační zařízení jsou zavřená, je ale možnost si
jídlo koupit a odnést, snad se už brzy otevřou i
předzahrádky.
V pátek 30. dubna vztyčili místní hasiči v obecním
parku májku. Je to taková optimistická předzvěst
toho, že koncem května už budeme moci společně
oslavit kácení máje a Dětský den.

Ombudsman dětem
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Pomoc s návratem na pracovní trh osobám se zdravotním postižením
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Zpravodaj vychází 14.5.2021,
příspěvky pro příští číslo dodejte do
7.7.2021.

