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Doubravická studna Jáji a Páji Z obsahu:
V sobotu 27. srpna 2016 byla na návsi
v Doubravici odhalena přímo pohádková stavba. Stará obecní studna se proměnila v pohádkovou, k níž chodili pro vodu večerníčkoví
hrdinové Jája a Pája. Možná ani mnozí z nás
nevědí, že spoluautorem těchto postaviček je
pan Stanislav Havelka, rodák z Doubravice.
Pan Havelka se zapsal do srdcí několika generací dětí v naší zemi i ve světě, jako autor
knih pro nejmenší, redaktor časopisu Čtyřlístek a autor scénářů obrázkových seriálů. Je
spoluautorem TV večerníčků O zvířátkách
pana Krbce, Jája a Pája, Strašidla na Kulíkově
a dalších. Pan Havelka je člověk, pro kterého
je jeho rodná obec skutečným domovem. Pro
další generace zaznamenal také její historii,
z níž stále čerpáme a zveřejňovali jsme informace také v našem zpravodaji. Před časem
uspořádala také naše základní škola s tímto
autorem besedu pro žáky. Slavnostního odhalení studny se k naší radosti pan Havelka osobně zúčastnil. Starosta obce poděkoval tomuto
našemu významnému rodákovi za jeho přínos
pro obec i naši národní kulturu.
Je však třeba dodat, jak tento zajímavý nápad vůbec vznikl a kdo jej zrealizoval. Obec

provedla zabezpečení a rekonstrukci betonového základu a krytu studny. Za nápadem
další stavby - pohádkové pumpy - stojí náš
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další šikovný rodák Ing. Jaromír Martinec,
který celý projekt připravil, zajistil a zafinancoval. Za jeho iniciativu, příkladný vztah
k obci a snahu o její rozkvět mu paří velký
dík. Nová studna je příjemným místem k zastavení a zhlédnutí a je milou stavbičkou nejen pro dětské oči.
Obec provádí postupnou rekonstrukci budov
a prostranství na návsi v Doubravici a umístění této funkční studny je pomyslnou třešničkou
na dortu.
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Sociální komise
Tradiční Setkání důchodců se uskuteční v pátek 14. října 2016 v kulturním domě v Doubravici od 17 hodin. Autobus pro zájemce pojede
v 16:45 z horní zastávky v Moravičanech, se
zastavením u mostu a následným zajetím do
Mitrovic.
Komise připravuje letošní již druhé vítání občánků, a to v sobotu 19. listopadu 2016.

Přátelské setkání
SDH Úhřetice
a SDH Moravičany

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

Navždy nás opustili:

V měsících červenec až září 2016 oslavili
svoje významná výročí tito naši občané:
Paní Eliška Dokoupilová 82 let Moravičany
Paní Milada Sládková 92 let Doubravice
Pan Jaroslav Král
80 let Doubravice
Pan Jaromír Machálek 90 let Moravičany
Paní Marie Fučíková
86 let Moravičany
Paní Marie Kavková
81 let Moravičany
Paní Zdeňka Weidingerová 82 let Mitrovice
Pan Svatopluk Krbec
80 let Moravičany
Paní Bohumila Kargerová 85 let Doubravice
Pan Jaromír Homolák 88 let Moravičany
Pan Bořivoj Pirkl
90 let Doubravice

Pan Vladimír Haniš
65 let
Pan Milan Fučík
58 let
Pan Lubomír Schönsgibl 37 let

Moravičany
Moravičany
Doubravice

Hlubokou soustrast pozůstalým, zemřelý
zůstane trvale v našich vzpomínkách.

Blahopřejeme jubilantům k jejich významnému životnímu výročí a do dalších let přejeme
pevné zdraví, pohodu a mnoho spokojenosti.

Při naší domácí soutěži nás oslovil pan Petr
Douda (starosta SDH Úhřetice), jestli bychom
neměli zájem o přátelské setkání s jejich sborem, jelikož slaví 130. výročí založení sboru.
Slovo dalo slovo a náš sbor se v půlce září
vydal na družební setkání do Úhřetic. Po cestě, která nám nachystala několik nástrah v podobě technické závady na našem vozidle, jsme
se asi po dvouhodinovém zpoždění dostali do
obce Úhřetice, která leží asi deset kilometrů od Pardubic. Čekalo nás skvělé přivítání
od místního vedení obce a také na nás čekali
zástupci místního hasičského sboru. Po ubytování jsme se setkali s ostatními členy SDH
Úhřetice, kteří pro nás nachystali ve sportovním areálu občerstvení a trochu i toho pivečka. Ráno jsme se vydali na procházku po obci
a pak už nás čekala zmiňovaná oslava 130.
výročí založení sboru. Začalo to vše slavnostním průvodem obcí, kde jsme se prezentovali
naším hasičským praporem a v uniformách
jsme se průvodu také zúčastnili. Po přemístění do sportovního areálu jsme slavnostně
předali Úhřetickým hasičům dar od našeho
sboru v podobě svatého Floriána a starostce
obce jsme také předali malou pozornost, a to
vlaječku naší obce a knihu Hanácký kalendář.
No a pak už se rozjela soutěž v požárním útoku, kde se naše družstvo prezentovalo v obou
kolech nejlepším časem a po zásluze vyhrálo.
Musím ovšem konstatovat, že v této oblasti se
soutěže dělají trochu jiným způsobem a zdejší
sbory nemají takové vybavení, kterým by nám
mohli konkurovat. O to víc jsou tam sbory
mezi sebou přátelštější, což nám po celý náš
pobyt jejich členové dokazovali. Po vyhlášení vítězů jsme si dovolili pozvat sbor SDH
Úhřetice k nám do Moravičan na naši soutěž.
Věříme, že se k nám také přijedou příští rok
podívat a my jim budeme moct oplatit jejich
pohostinnost.

Po prázdninách a dovolených připravuje
kulturní komise obce řadu dalších kulturních
akcí pro občany. V sobotu 22. října 2016 se
uskuteční již tradiční Moravičanské vinobraní,
k poslechu i tanci bude hrát Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky.
V adventním období bude v sobotu 10. prosince 2016 předvánoční koncert skupin Poupata, Domino a Adams Family a po loňském
úspěšném společném zpívání se opět připojí
obec Moravičany k akci „Česko zpívá koledy“,
a to ve středu 14. prosince 2016. V jednání je
zatím divadelní představení pro děti i dospělé
na měsíc listopad.

Za SDH Moravičany Tomáš Horák

Mgr. Radka Adamcová, předsedkyně komise

Zprávičky z knihovny
V červnu jsme s dětmi spali v knihovně.
Jako vždy se dětem spinkání v knihovně líbilo,
největší zážitky si odnesly z uspořádané stezky odvahy. Ke konci června byla vyhodnocena
soutěž Za přečtenou knihu korálku, která byla
celoroční a měla vést dětské čtenáře k poctivému a soustředěnému čtení knihy. Pokud si
z knihovny čtenář vypůjčil knihu a přečetl ji
celou tak, že uměl stručně říct, o čem kniha
byla, dostal za ni korálku. Soutěž byla ve dvou
kategoriích, kde v každé byli odměněni první
čtyři nejlepší čtenáři s největším počtem vyčtených korálků, kteří obdrželi knižní výhru
nebo knižní záložku. Vítězi v obou kategoriích byli: Simonka Červinková, Karolínka
Schönsgiblová, Sárinka Řezníčková, Terezka

Kukulová, Honzík a Vítek Smékalovi, Terezka
Okrouhlá a Monička Rozmanová. Výhercům
blahopřejeme a těšíme se na další korálkové
čtení, které bude opět v tomto školním roce
v knihovně probíhat. Aktivní život v knihovně
začíná vždy po létě s nadcházejícími dlouhými
večery, takže od října se budeme těšit na další
akce v knihovně,
o kterých budeme své čtenáře i nečtenáře
informovat formou vyvěšených letáčků na
knihovně. Od měsíce října bude opět obnoven
sobotní provoz knihovny, tzn. čtvrtek 15:30 –
20:00 hodin a sobota 9 – 11 hodin. Na čtenáře
se těší knihovnice.
Ivana Fučíková, knihovnice

Kulturní komise Informace:
•

Ing. Irena Šinclová oznamuje, že od října
2016 budou pod jejím vedením zahájeny
bezplatné kurzy ruského jazyka pro začátečníky a pokročilé. Lekce budou probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu
v přízemí každou středu od 17 hodin.
Zájemci se mohou informovat na telefonu
lektorky č.: 777 030 151

•

Obecní úřad Moravičany připomíná, že
druhá polovina poplatku za odpady je
splatná do 30. září 2016

Moravičanský zpravodaj

3

Aktuality, různé:
Povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva
Od 1. 1. 2017 nastává povinnost provozovatelů kotlů na pevná paliva ve shodě s § 17 odst.
1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší povinnost, zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje u kotlů s tepelným příkonem 10 až
300 kW nejpozději do 31. 12. 2016 a následně
pak jednou za dva roky.
Provedení této kontroly nabízí firma, která
je držitelem oprávnění k instalacím, provozu
a údržbě kotlů. Cena provedené kontroly, plat-

né dva roky, včetně vystavení protokolu o kontrole je 847,- Kč. Kontrola v obci Moravičany
a místních částech Doubravice a Mitrovice
bude prováděna ve dnech 11. až 13. října 2016.
Zájemci o kontrolu kotlů se mohou hlásit na
obecním úřadě osobně nebo na telefonních
číslech 583 431 022 nebo 724 182 941.
Přímý kontakt na prováděcí firmu je:
Vladimír Harastej, Družstevní 276/15, Mohelnice, tel.: 777 707 862, e-mail: harastej.v@
seznam.cz

Sběrné soboty obec
již neplánuje
Letošní podzimní sběrná sobota 24. 9. 2016,
při které se jeden den vybíraly všechny druhy
odpadu v jednom dopoledni, byla poslední.
Vzhledem k tomu, že se postupně daří nalézat odběratele pro různé druhy odpadů bez
toho, aby se skládkovaly, obec pořídí sběrné
kontejnery na odpad v rámci Operačního programu životní prostředí a bude odebírat všechny druhy odpadu celoročně na sběrném místě
za obecním úřadem. Občané tak již nemusí
odpad skladovat doma a čekat na jarní nebo
podzimní termín, mohou odpad dovést a předat na sběrném místě. Zde ho pracovníci obce
uskladní do kontejnerů a nádob a po jejich
naplnění budou odvezeny ke zpracovatelům.
Něco odveze obec, pro některý odpad si přijede firma k nám.
Pracovníci obce odpad přeberou, roztřídí,
nebo rozeberou na více druhů, které se odevzdají k dalšímu zpracování. Máme odběratele
na dřevní odpad, textil, elektroodpad všeho
druhu, oleje, papír, plast, sklo, kovy, tříděný
i směsný stavební odpad. Záměrem obce je co
nejvíce odpad třídit a předávat k dalšímu využití, co nejméně skládkovat. Podmínkou toho
všeho je ochota občanů třídit a odevzdávat odpad na sběrný dvůr. V dohlednu je doba, kdy
se zvýší státní poplatky za skládkování, vejde
v platnost zákaz skládkování směsného stavebního odpadu, či další překvapení z pera našich
zákonodárců. Chceme být připraveni, a proto
realizujeme opatření ke snižování skládkování
bez toho, aby byli občané omezováni v možnosti zbavit se odpadu legální cestou.

Co tedy můžete pro to dělat vy, občané:
•

Důsledně třídit komunální odpad, do popelnice nepatří papír plast, sklo, kov, bioodpad, textil, dřevo, elektroodpad.

•

Nerozebírat elektro zařízení a odevzdávat
je celé, využívat zpětného odběru v prodejnách nových spotřebičů. Platíte jim za
to v rámci recyklačních přirážek.

•

Třiďte i stavební odpad. Pokud nám dovezete zvlášť beton, cihly, zeminu s kamením, je to levnější, než vše smíchané
v jednom. Bohužel obec si nemůže dovolit platit skládkování stavebního odpadu
při rozsáhlých rekonstrukcí domů. Tam
jsme schopni zajistit kontejnery a jejich
případný odvoz. Stále platí odkládání stavebního odpadu v malém množství zadarmo, větší množství (cca 300 a více kg), za
poplatek, celý kontejner a jeho odvoz jen
na náklady stavebníka.

•

Pokud si nebudete vědět rady s nějakým
odpadem, obraťte se s dotazem na obec,
společně to vyřešíme.

•

Buďte všímaví a upozorněte nás na ty, co
odhazují nepořádek kolem obce.

•

Pokud si nejste jisti kam s kterým odpadem, nechte ho na dvoře vedle kontejnerů.

Informace
ze Sokola

Dění v Sokole bylo přes letní prázdniny zastaveno, cvičení se opět rozběhne v průběhu
října, a to v těchto cvičebních oddílech a časových intervalech:
Pondělí: 16,30 – 18,00 hodin – starší žactvo,
cvičitel Vladimír Hrubý
18,00 – 19,00 hodin – zdravotní cvičení pro
ženy, cvičitelka Lenka Blažková, Jaromíra
Saňáková
19,00 – 20,00 hodin nácvik sletových skladeb,
cvičitelka Miloslava Sedláčková
Úterý: 16,30 – 18,30 hodin - nohejbal muži,
vedoucí oddílu Jiří Weidinger st.
18,30 – 21,00 hodin – volejbal, vedoucí oddílu
Jiří Weidinger ml.
Středa: 16,00 – 17,00 hodin – předškolní děti,
cvičitelka Jaromíra Saňáková
17,30 – 19,00 hodin – badminton ženy, vedoucí oddílu Jana Matečková
Čtvrtek: 19,00 – 21,00 hodin - florbal muži,
vedoucí oddílu Jiří Hroch
Pátek: 16,00 – 17,00 hodin - mladší žactvo,
cvičitelka Pavla Louvarová
17,00 - 18,30 hodin – dorost, cvičitelka Hana
Hrochová
18,30 – 20,00 hodin – florbal žactvo, cvičitel
Martin Adamec
Sobota: 18,30 – 20,30 hodin – karate muži,
vedoucí oddílu Dominik Pavel
Neděle: 9,00 – 10,00 hodin – badminton ženy,
cvičitelka Jana Matečková
19,00 – 20,30 hodin – karate muži, vedoucí
oddílu Dominik Pavel

Informační schůzka pro oddíly dětí a žactva - pro stávající členy i nové zájemce bude 30. 9. 2016 v 16 hodin v sokolovně.
První týden v září jsme podnikli turistický
výlet do Jeseníků, který byl určen nejen členům Sokola, ale i zájemcům o turistiku z řad
nečlenů. Přestože byla malá účast, i v menším
počtu jsme si výlet užili. Pokud bude přát pěkné počasí, plánujeme si turistiku ještě zopakovat, a to v sobotu 15. 10. 2016. O aktuálnosti
výletu budeme ještě informovat. V současné
době probíhá v sokolovně výměna oken a rekonstrukce nevyhovujícího osvětlení. Podle
předběžných odhadů by měly být práce ukončeny do 14. 10. 2016. Děkujeme všem za trpělivost s těmito omezeními a věříme, že bude
vše zdárně dokončeno a změny budou pro
všechny příjemné.
Ivana Fučíková, starostka TJ sokol
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Vážení spoluobčané a fanoušci hasičského sportu,
dovolte nám, abychom Vám v krátkosti přiblížili soutěžní sezonu. Než nám naše sezona
začala, tak jsme díky sponzorům a finanční
podpoře Pavla Gregora z Moravičan nechali
sestavit novou sportovní mašinu, která ladí do
našich týmových barev.
Naše družstva se v letošní sezoně kromě již
tradičního boje o Přeborníka okrsku č. 10 zúčastnilo i soutěží v jiných okrscích. První takovou soutěží byla noční soutěž v Medlově, kde
se nám podařilo zaběhnout náš zatím rekordní
čas s novým strojem a to 15,34, který stačil
v konkurenci 35 družstev na 8. místo. Následovali soutěže v Pavlově a Olešnici, kde proběhly soutěže Hanácké extraligy, noční soutěž
v Drahanovicích a Měrotíně. Nemohli jsme
chybět na finále Hanácké ligy a Tohatsu cupu
na stadionu Lokomotivy v Olomouci. Skvělou sezonu jsme korunovali krásným pátým
místem na soutěži v Újezdě u Uničova. Také
družstvo našich mladých hasičů se zúčastnilo
soutěže ve Slavětíně, kde obsadili krásné čtvrté místo. Boj o Přeborníka okrsku č. 10 začal
tradičně okrskovou soutěží, která se tento rok
konala v Pavlově. Po třítýdenní přestávce následovala soutěž ve Studené Loučce. Po ní se
další soutěž uskutečnila v Podolí u Mohelnice.
V prvním červencovém týdnu jsme pořádali naši noční soutěž, a to 3. ročník memoriál
Jiřího Kutala. V podvečer nám počasí moc

nepřálo, ale těsně před začátkem soutěže se
udobřilo. Musíme poděkovat všem, kteří se
na přípravě této akce podíleli včetně našich
sponzorů. Dále pak i Vám fanouškům opět
za hojnou účast, a to i přes nepříznivé počasí.
Na další soutěže jsme se vydali do sousedních
Loštic a Palonína, kde jsme vyhráli 1. místa
ve všech kategoriích. V srpnu nás čekaly soutěže v Žádlovicích a Líšnici, poté následovala
naše domácí soutěž - již 14. ročník memoriálu
Zdeňka Horáka. Na této soutěži jsme vyvrátili
pravidlo, že doma se nedaří, a to tím nejlepším
možným způsobem. V prvním kole jsme zvítězili ve všech třech kategoriích. V kole druhém,
kde se soutěží o pohár starosty obce, se nám již
tak nedařilo a tyto poháry si odvezly soutěžní
týmy z okolních sborů. Poslední víkend prázdnin patřil tradičně jen družstvům v kategorii
veteránů v sousední Doubravici. Zde na soutěži vystoupila i dvě družstva mužů, a to SDH
Pavlov – Výběr a naši muži. A schylovalo se
k velkému finále, které se uskutečnilo na půdě
SDH Křemačov. Bodový stav v kategoriích
byl následující: naši veteráni vedli o 5 bodů,
a tudíž jim stačila pouhá účast v poslední
soutěži. Ženy vedly o pouhé 2 body a musely
skončit nejhůře třetí. Muži prohrávali o jediný bod za Studenou Loučkou, a proto museli
minimálně Loučku o jedno místo porazit. Samozřejmě, že jsme to měli všichni v hlavách,

jelikož jsme mohli poprvé přepsat historii
a dovézt všechny poháry pro přeborníky domů
do Moravičan. A tak se také stalo! Veteráni se
zúčastnili, a potvrdili skvělým výkonem, který jim v dané soutěži stačil na krásné druhé
místo a na celkové prvenství. Ženy potvrdily
3. místem své celkové prvenství, kdy po konci soutěže měly stejný počet bodů jako ženy
z SDH Líšnice, v tomto případě rozhoduje lepší okrsková soutěž, a tu měly naše ženy. A jak
to bylo s muži? Vylosovali si svůj pokus před
družstvem ze Studené Loučky a rozběhli se
vstříc přepsání historie. Zaběhli si svůj rekord
tratě v Křemačově a kluci ze Studené Loučky svým pokusem nedokázali na tento čas již
odpovědět, a tím potvrdili, že i třetí pohár pro
Přeborníka okrsku č. 10 za rok 2016 putuje do
SDH Moravičany. Takovéto vítězství ve všech
kategoriích se podařilo po 14 letech, a proto
jsme velmi rádi, že jsme to dokázali právě my.
Touto cestou chceme poděkovat všem našim
členům soutěžních družstev za skvělou reprezentaci našeho sboru a naší obce. Nemalé poděkování patří vedení naší obce a také vedení
našeho sboru za podporu při těchto soutěží
a nemůžeme opomenout ani vás, naše fanoušky, kteří jste nám celý rok fandili a jezdili povzbuzovat. Děkujeme!
Za SDH Moravičany členky družstva žen,
Anička a Helča Horákovy

Základní škola Moravičany – školní rok 2016/2017
V novém školním roce bude škola pracovat s
podobným plánem práce jako v roce minulém.
Naším cílem bude další prohloubení aktivních
forem práce, individuálního přístupu k žákům,
rozvíjení samostatnosti a tvořivosti dětí, ale
také náročnosti a důslednosti ve výuce. Škola
bude poskytovat vzdělání a současně spoustu
zábavy a poučení ve školní družině, ve školních kroužcích, na výletech a na dalších akcích. Doufáme, že se nám podaří vytvořit prostředí, do kterého se budou všechny děti těšit!
Organizace školy
Od školního roku 2016/2017 má naše škola
4 třídy a celkem 60 žáků. Děti 1., 2. a 3. ročníku mají samostatnou třídu, 4. a 5. ročník jsou

spojeny v jedné učebně. V odpoledních hodinách pracují 2 oddělení družiny a provoz byl
prodloužen od 6.00 do 16.00 hod.
Učitelé:
1. ročník: L. Luxová, L. Petříková (asistentka
pedagoga)
2. ročník: M. Umlaufová
3. ročník: I. Kronková (nově přijatá učitelka)
4. a 5. ročník: F. Bek, M. Rychtecká
Vychovatelky:
ŠD I: M. Štěpánová
ŠD II: M. Horáková (nově přijatá vychovatelka)
Provozní zaměstnanci:
L. Petříková, P. Schönsgiblová

Opravy a údržba
Během prázdnin byly ve škole provedeny
rozsáhlé opravy a údržby všech prostor:
•
kompletní rekonstrukce elektroinstalace
•
nová osvětlovací tělesa
•
vymalování celé školy
•
oprava přípojky vody do školy
•
vybudování druhé šatny pro děti
•
zřízení a vybavení nové učebny
•
zakoupení nového vybavení (keramické tabule, koberce, projektor, výpočetní
technika, pomůcky,…)
Realizace těchto náročných prací byla možná díky velké podpoře a pomoci Obce Moravičany a starosty obce. Děkujeme!
Mgr. František Bek, ředitel ZŠ

O mateřské škole
V mateřské škole proběhla v době letních
prázdnin během jejího uzavření rozsáhlá rekonstrukce odpadů ve školní kuchyni a sklep-

ních prostorách. Celkově byly školní kuchyně
a přilehlé prostory zmodernizovány. V současné době se zde připravují dopolední a odpo-

lední svačiny pro děti mateřské školy a 130
obědů pro děti a zaměstnance mateřské a základní školy. Jelikož kuchyně nesmí překročit
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stanovenou kapacitu, nevaří se zde již ani pro
děti ze soukromé Medové školky, ani pro cizí
strávníky.
S příchodem nového školního roku přišly do
mateřské školy nejen nové děti, které se sžívají s prostředím a navazují nová přátelství, ale
i dvě nové paní učitelky. V I. třídě s počtem
22 dětí pracují učitelky - Lenka Morávková
a Lucie Purová. Ve II. třídě s počtem 28 dětí
pracují učitelky - Renata Tilscherová a Jana
Ryšánková. Ve II. třídě je z důvodu individuálního vzdělávání také asistentka pedagoga,
Hana Pechová.
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Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle
Školního vzdělávacího programu „Domeček
poznání“. Veškeré činnosti se přizpůsobují
věku dětí v jednotlivých třídách a jejich individuálním potřebám. Mateřská škola je od
roku 2008 členem celostátní sítě MRKVIČKA, která sdružuje školy se zájmem o ekologickou výchovu. Ta se prolíná celým školním
rokem v rámci nejrůznějších projektů a aktivit.
Děti pečují o školní bylinkovou zahrádku, na
podzim pomáhají s trháním jablíček a hrušek,
učí se třídit papír a plast, seznamují se s okolní přírodou v rámci tematicky zaměřených

vycházek, učí se hodnotám, poznávají lidové
tradice, jsou vedeny ke zdravému životnímu
stylu a pohybu v přírodě a učí se strat o svého zvířecího kamaráda – šnečí slečnu Týnu.
Za příznivého počasí poskytuje dětem bohaté
vyžití školní zahrada, která je obohacena
o nové herní prvky, nově vysázené stromy
a okrasné keře. Naším přáním je, aby byly děti
spokojené a odnášely si ze školky spoustu nových zážitků a poznatků.
Renata Tilscherová, ředitelka mateřské školy

Výpis z usnesení z 11. a 12. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Moravičany
Zastupitelstvo mimo jiné projednalo a schválilo:
•
Odpis majetku PO MŠ Moravičany v částce 18 228,- Kč, seznam přílohou zápisu
•
Rozpočtové opatření vlastní průběžné č. 4 v příjmech 8 tis. Kč a výdajích 158 tis. Kč, opatření vlastní průběžné č. 5 v příjmech 351.944,- Kč
a výdajích 461. 944,- Kč
•
Rozpočtové opatření krajské č. 1 v příjmech a ve výdajích 130 tis. Kč a opatření č. 2 v příjmech a výdajích 9 tis. Kč
•
Spisový a skartační řád obce
•
Systém náležité péče Obce Moravičany o prvním uvádění dřeva a dřevní hmoty z obecních lesů a údržby veřejné zeleně na vnitřní trh EU
•
Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí a Správou silnic Olomouckého kraje pro územní řízení rekonstrukce Školní ulice
•
Nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru obce v budově Moravičany č. p. 330 s Místní akční skupinou Mohelnicko, z. s.
•
Výsledky soutěže na zhotovitele veřejné zakázky obce „Stavební úpravy místní komunikace Doubravice“ a uzavření smlouvy s vítěznou
firmou Modos Olomouc s. r. o., výše smluvního plnění 3 483 964,- Kč s DPH
•
Smlouvu o dílo s firmou Královská obchodní s. r. o., Králová 83, na provedení stavebních prací na budově Obecního úřadu dle nabídky ze dne
24. 6. 2016 ve výši 327 174,78,- Kč bez DPH
•
Vyvěšení záměru směny pozemků mezi obcí a panem Pavlem Navrátilem dle GP č. 694-337/2016 a 695-338/2016
•
Kupní smlouvu na pořízení pozemku p. č. 822/3 v k. ú. Moravičany
•
Kupní smlouvy na pořízení podílů pozemku 918/53 v k. ú. Moravičany
•
Smlouvu o směně části pozemků p. č. 738/10 a 739/20 z vlastnictví obce a p. č. 534/2, z vlastnictví pana Pavla Navrátila, Moravičany 71, vše
v k. ú. Moravičany. Výměra směny 200 m2. Záměr byl zveřejněn od 14. 7. 2016 do 12. 8. 2016
•
Rozpočtové opatření vlastní průběžné č. 6 v příjmech i výdajích 190 000,- Kč.
Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy s firmou P a L spol., s r.o., Hrubčice 281, 798 21
Bedihošť, IČ: 003551504, cena dle výběrového řízení 1 144 700,- Kč bez DPH
•
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině PO Mateřská škola Moravičany, okr. Šumperk
Celé znění usnesení je umístěno na stránkách obce www.obec-moravicany.cz

Mikroregion Mohelnicko
– projekt „Centrum společných služeb“
Mikroregion Mohelnicko se od 1. 7. 2016
zapojil do celostátního projektu „Centra společných služeb“, který je novou aktivitou Svazku
měst a obcí České republiky. Tento projekt je
realizován díky Evropskému sociálnímu fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. V rámci Mikroregionu
Mohelnicko bylo vytvořeno centrum se dvěma
pracovnicemi - Jitkou Macháčkovou a Michaelou Friedlovou. Hlavním cílem celého projektu
a tedy i centra, je zajištění efektivnějšího posky-

tování veřejných služeb občanům mikroregionu
a pomoc obecním úřadům s náročnou prací spojenou s jejich fungováním. Manažerky centra se
budou účastnit průběžných školení a seminářů,
díky kterým zajistí přenos aktuálních informací
z oblasti veřejné správy starostům obcí mikroregionu. Těm také budou pomáhat s jejich činnostmi, jako je vytváření obecně závazných vyhlášek, příprava a realizace veřejných zakázek,
spolupráce při zajištění a realizaci rozvojových
dokumentů obcí apod. I nadále bude mikroregion pokračovat v zaběhnutých činnostech,

jakými jsou organizace tradičních společných
akcí, příprava a realizace společných projektů
obcí a propagace regionu. Projekt bude realizován do 31. 7. 2020, tedy celkem po dobu 4 let.
Průběžně Vás budeme informovat o aktualitách.
Kancelář centra můžete navštívit v obci Moravičany, č. p. 330 (bývalé sídlo pošty). Bližší informace k činnosti centra a mikroregionu, včetně
kontaktu na manažerky naleznete na webových
stránkách www.regionmohelnicko.cz.
Michaela Friedlová, Jitka Macháčková
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Cvičení dětí
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Na podzim loňského roku bylo v Sokole zahájeno cvičení dětí. Hned po překonání prvních rozpaků, jak ze strany dětí, tak ze strany
cvičitelek se cvičilo v plném nasazení. Snažili
jsme se v dětech rozvíjet nejen lásku a chuť

ke sportu, týmového ducha, ale i individuální
výkonnost. Odměnnou nám za to byl dětský
smích a chuť se pravidelně scházet. Končili
jsme s úctyhodným číslem, více než 30 místních dětí s námi chodí pravidelně cvičit, za což

jsme moc rádi a těšíme se na další pokračování.
První setkání bude v pátek 30. 9. 2016 v 16:00
v sokolovně. Moc ráda bych také poděkovala
všem rodičům za jejich přízeň a ochotu pomoci i při jiných sokolských akcích.

V roce 2008 byla panem Petrem Kubou založena společnost KERN Mohelnice a.s., která
se zaměřovala na montáž drobných dílů pro
automobilový průmysl. Své podnikání společnost KERN Mohelnice a.s. zahájila v původních prostorech společnosti Logaritma, patřící
panu Jaroslavu Šinclovi. Především z tohoto důvodu a také po vzájemné dohodě mezi
panem Petrem Kubou a panem Jaroslavem
Šinclem proběhla o necelý rok později změna
názvu společnosti KERN Mohelnice a.s. na
Logaritma a.s., přičemž výrobní program společnosti zůstal stejný. Nutno podotknout, že
historie názvu společnosti Logaritma je velmi
bohatá a sahá až do období po druhé světové
válce, po které byla v Mohelnici založena panem Jaroslavem Šinclem společnost Logaritma, která se specializovala na výrobu logaritmických pravítek. V období 50. let však byla
činnost této společnosti násilně ukončena.

výrobní prostory pro rozvoj společnosti, neboť
ty stávající v Mohelnici již nebyly dostačující. Volba padla na nedaleké Moravičany, kde
byly v roce 2011 zakoupeny prostory bývalé
továrny pana Kratochvíla v Moravičanech.
Tato továrna původně sloužila na výrobu dřevěných párátek, kolíčků a kopyt pro společnost
Baťa. Ze zchátralé budovy se díky dotacím
Evropské Unie podařilo vybudovat moderní
výrobní závod s vlastními skladovými prostorami a logistickým zajištěním. Postupem
času se společnost propracovala přes montáž
složitějších dílců, které podléhají náročnému
dekorativnímu posuzovaní, až ke kompletaci
celých světlometů. Aktuálně expedujeme cca
220 000 kusů světlometů ročně. V současné
době Logaritma a.s. implementuje a soustavně
zdokonaluje všechny klíčové procesy a činnosti, které vedou ke spokojenosti zákazníka.
Společnost funguje v souladu s požadavky
ISO norem a provozuje systém řízení kvality
vybudovaný na bázi DIN EN ISO 9001:2008.
Díky neustále se rozšiřující výrobě došlo také
během letošního roku k zakoupení pozemku
s výrobní halou v Rýmařově o celkové ploše
12 400 m². V červnu naše společnost získala
CCC certifikaci pro expedici na čínský trh.
Aktuálně Logaritma zaměstnává okolo 200
zaměstnanců na různých pozicích, jak výrobních, tak i technických. Velký důraz je kladen
na kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, které probíhá také díky využívání dotací,

např. z projektu POVEZ. Mezi další aktivity
patří spolupráce se středními školami v šumperském regionu. Studenti těchto škol mají
možnost praxe a později i získání stálého zaměstnání v naší společnosti.

V průběhu dalších let a také díky vysoké
kvalitě a prudkému progresu se společnost začala znovu rozrůstat, že bylo nutné hledat další

V Moravičanech, kde našla společnost Logaritma a.s. zázemí pro své podnikaní, se snaží
v rámci svých možností aktivně podporovat
jak kulturní a společenské dění, tak i samotnou
obec Moravičany. Chceme být dlouhodobě
perspektivním zaměstnavatelem se stabilním
zázemím, o čemž svědčí i fakt, že již několik
obyvatel obce Moravičany našlo své pracovní
uplatnění právě ve společnosti Logaritma.
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