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INFORMACE
V říjnu se konají volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, ve kterých se budou jednotlivé politické stany,
politická hnutí a koalice ucházet o přízeň voličů, se letos
konají ve dnech 20. a 21. října 2017. V naší obci se
uskuteční ve volebním okrsku číslo 1 Malá Morávka
(volební místnost obecní úřad) a ve volebním okrsku
číslo 2 Karlov pod Pradědem (volební místnost
restaurace Praděd). Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 20. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od
8:00 do 14:00 hodin.
Připomínáme občanům - voličům, aby si zkontrolovali platnost občanského průkazu nebo
cestovního pasu, kterým se prokáží ve volební místnosti. Volič může ze závažných důvodů,
zejména zdravotních, požádat obecní úřad nebo okrskovou volební komisi, aby ve dnech voleb
mohl hlasovat mimo volební místnost - doma. V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Voliči, který se rozhodne volit mimo své bydliště, vydá obecní úřad na jeho žádost
volební průkaz. Žádost o vydání volebního průkazu je nutné podat nejpozději do 13. října
2017.
Způsob hlasování:
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po obdržení úřední obálky, popřípadě
hlasovacích lístků, musí vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto
prostoru volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který
vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Přednost se
vyznačuje jen kroužkem pořadového čísla kandidáta, k jinému označení, např. podtržení
jména kandidáta, se při sčítání nepřihlíží. Pokud bude na hlasovacím lístku
zakroužkováno více kandidátů než stanoví předpis, k přednostním hlasům se
nepřihlíží a takový hlasovací lístek se počítá pouze ve prospěch politické
strany, politického hnutí nebo koalice.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které jsou přetržené, nejsou vloženy
do úřední obálky nebo je-li jich v obálce vloženo několik. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování
vliv. Bližší informace o volbách, způsobu hlasování a hlasovací
lístky obdrží všichni voliči v obálce, a to nejméně tři dny před
konáním voleb. Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce
obecního úřadu a v listopadovém vydání Moráveckého
zpravodaje.
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Výročí partnerských vztahů naší a polské obce
V letošním roce uplyne 15 let od podepsání dohody o partnerství mezi
obcí Malá Morávka a polskou obcí Walce. O této události jsme naše
čtenáře informovali v Moráveckém zpravodaji číslo 6/2002 a v článku
pod názvem „Počátek tradice obce“ jsme mimo jiné napsali:
„Den Země děda Praděda organizovaný jeho sdružením a obecním
úřadem splnil očekávání u účastníků, kteří přišli nebo přijeli a projevili
zájem o tuto nevšední akci. Je pravda, že v sobotu 19. října 2002 se svatý
Petr počasím příliš nevyznamenal, ale i tak mohla být účast větší, zejména
místních. Vždyť tato velkolepá událost svým rozsahem v životě obce nemá obdobu. Přijela
velmi početná delegace obce Walce z Polska se svým pěveckým sborem a dechovkou, i hosté
ze vzdálených míst. V místním kostele ranní koncert třicetičlenného pěveckého sboru
prokládaný varhanními skladbami jistě uspokojil náročné posluchače. Poté se průvod
účastníků za doprovodu polské dechovky odebral k prohlídce muzea na Kapličkovém vrchu.
Další program a akce probíhaly v nově otevřené Schindlerově stodole, jejíž renovaci zajistila
obec pro různé kulturní účely a akce. V samotné stodole na návštěvníky čekala řada
překvapení a zajímavostí. V přízemí střídavě vyhrávaly dechovky z Polska a Taliánka
z Rýmařova. O patro výš byly k vidění jesenické fotografie Jana Vondry, krajinomalby
Vladimíra Holubce, soutěžní práce amatérských výtvarníků a fotografů i expozice Správy
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Prodávaly se tu obrázky, vitráže na skle, šperky
z vypalovaného smaltu, produkty Pradědovy země, perníky, palačinky z pohankové mouky a
jiné zdravé dobroty. Diváci mohli také obdivovat práce řezbáře a kovářů. Ve výstavní
místnosti výtvarník Libor Vojkůvka zkoušel majitele vandrovních pasů ze znalostí
entomologické sbírky broučků, jejichž nálepky bylo možné získat na různých místech
Jesenicka. Ti, kteří uspěli, si odnesli glejt čestného občana Země děda Praděda (ZDP).
V odpoledních hodinách byli vyhlášeni a odměněni autoři vítězných prací ve fotografické
soutěži „Jeseníky - ZDP - náš domov“. Ve znalostním kvízu o obci a Jeseníkách zvítězilo
rodinné družstvo z Lázní Jeseník před družstvy z Huzové a Prostějova. Pořadatelé celou
přípravu a organizaci této slavnosti zvládli na výbornou. Součástí programu bylo také
slavnostní podepsání partnerské dohody dvou obcí z Euroregionu Praděd, a to Walce a Malé
Morávky“.
Dohodu o partnerství mezi obcí Malá Morávka a obcí Walce podepsali 19. října 2002
starostové obcí a zástupce Euroregionu Praděd. V této dohodě se uvádí: „V přesvědčení, že
přispíváme k porozumění mezi národy, my, představitelé obce Walce a Malé Morávky, na
základě usnesení obecních zastupitelstvech ze dne 26. června 2002 a 12. července 2002
ustanovujeme partnerství našich obcí. Zavazujeme se k udržování trvalých vztahů mezi našimi
obcemi, vzájemné podpory ve všech oblastech společenského, hospodářského a kulturního
života, navazování kontaktů mezi obyvateli, upevňování česko-polského porozumění a
myšlenky sjednocení Evropy. V naději
na dobré soužití v míru a svobodě
podepisujeme tuto listinu jako trvalý
závazek“.
Uplynulé
patnáctileté
období
partnerských styků a spolupráce obou
obcí přineslo mnoho pozitivního,
zejména
v oblastech
mezilidských
vztahů, přátelství, poznávání a
národnostního porozumění. Dokladem
toho jsou oboustranná prospěšná
setkávání představitelů obcí a občanů
při různých příležitostech, jak je kladně
hodnotí starosta obce Ondřej Holub.
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Jedná se například o oslavy jako jsou Den naší obce, poutní bohoslužba s kulturním
programem a setkáním na farní zahradě, dožínky a jiné slavnosti v polských obcích, výměnné
letní tábory dětí a pobyty spojené s poznáváním přírodních a kulturních památek,
mezinárodní divadelní festival dětí v polské Kobylnici, setkávání hasičů, sportovců, rekreační
pobyty občanů i další vzájemné akce. I v dalších letech bude nadále pokračovat partnerská
spolupráce ku prospěchu občanů a mladé generace obou obcí. A to je jistě dobrá zpráva.

Zahájení nového školního roku na naší základní škole
Letošní školní prázdniny se mnohým mohly zdát nekonečnými, vždyť školní rok letos začal až
4. září. Jiným zase utekly příliš rychle. Ať tak či onak, v každém z nás zanechaly spoustu
hezkých zážitků a přiměly nás k odpočinku. Nyní nastal čas vrátit se mezi kamarády do
školních lavic a nasávat jako houbičky nové vědomosti a dovednosti. Zkrátka, je tu nový
školní rok 2017/2018.
Novými žáky naší školy jsou čtyři
prvňáčci - Natálka Holubová, Terezka
Hulejová, Jakoubek Krejčí a Jonášek
Pospíšil. Na slavnostním zahájení
školního roku převzali od paní třídní
učitelky Mgr. Aleny Danihelkové
upomínkovou šerpu s názvem školy a
pochlubili se nápisem „Prvňáček
2017“. Budou se společně učit
v kolektivu dětí 2. a 3. ročníku.
V letošním školním roce jsme přivítali
do našeho pedagogického sboru
začínající učitelku Mgr. Kláru
Stoklasovou, která ukončila studium učitelství 1. stupně na Ostravské univerzitě. Jejím přáním
bylo učit na malotřídní škole a my máme radost, že právě u nás se chce naplno věnovat
vzdělávání dětí. Splňujeme tak v naší škole stoprocentní odbornou kvalifikaci pedagogických
pracovníků.
Také pro páťáky Petra Bulavu, Adriana Cejnka a Julii Hulejovou je letošní školní rok
významným mezníkem, který jim budou připomínat památeční šerpy s nápisem „Páťák 2017“.
Slavnostně jimi dekorovala své svěřence třídní učitelka Mgr. Klára Stoklasová, která je i
třídní učitelkou 4. a 5. ročníku. V její třídě bude též působit asistent pedagoga, kterým se stala
Jaroslava Banášová.
Z výše uvedených žáků vyplývá, že škola je opět organizována
jako dvoutřídní. K zapsanému počtu 17 žáků nám byla pro
tento školní rok udělena výjimka. Součástí školy je trvale jedno
oddělení školní družiny. Provoz začíná ráno v 7:00 hodin a
končí odpoledne v 16:00 hodin. Vychovatelem je nadále Jan
Mecner. V rámci mimoškolního vzdělávání mohou rodiče svým
dětem vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků. Z hudebních
lze zvolit hru na flétnu či klávesy pod vedením Jana Mecnera.
Florbal, který pokračuje, povede Michal Danihelka spolu s
Milanem Pospíšilem, sportovní hry Alena Danihelková,
pokračuje projekt „Hodina pohybu“ navíc pro žáky 1. - 3.
ročníku. Zájemce si jistě najde keramický kroužek s Jaroslavou
Holubovou. V plánu je pokračování oblíbeného kroužku „Veselá věda“.
Bez poctivé práce našich provozních zaměstnanců by život školy nebyl možný. O její údržbu a
čistotu pečuje paní školnice Jana Holubová a po prázdninách se těšíme na dobroty z kuchyně
paní Zdenky Vargové. Pochutnat si můžete také vy, pokud se stanete strávníky naší školní
jídelny, která je součástí školní budovy.
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Děkuji Obci Malá Morávka, která se největší měrou podílí na financování chodu školy. Dík
patří všem příznivcům školy, kterým také záleží na blahu a spokojenosti našich dětí.
V uplynulém školním roce se na finančním zabezpečení akcí školy, školních a mimoškolních
aktivit podíleli tito sponzoři: Ing. Petr Haas Ski areál Kopřivná, a.s., MUDr. Pavel Soviar
GYNAP, s.r.o., Gerhard Mendrok ab connectia, s.r.o., HS styl interiér, s.r.o., Radek Sadil, Jiří
Slavík Apartmány Praděd, Petr Houser TC Praděd, Tomáš Hrdlička REALFINANC, Antonín
Novák Srubovka, s.r.o., Ing. Michal Danihelka, Ing. Willi Glatter, Ing. Robert Macek, Mgr.
Helena Šumberová, Mgr. Kateřina Babišová, Alena Urdová, Vlasta Lasáková, Radka
Pospíšilová, Markéta Slavíková a Jana Cejnková. Vám všem ještě jednou děkuji a věřím, že
svou přízeň nám zachováte i v novém školním roce. Ať je pro všechny klidný a šťastný!
Mgr. Ivana Glatterová
ředitelka školy
Zahájení nového školního
roku na naší základní škole,
kterého jsme se zúčastnili,
bylo slavnostní a důstojné.
V úvodu programu zazněla
Česká státní hymna, dále
kulturní vystoupení žáků,
pasování žáků 1. a 5.
ročníku,
předání
dárků
novým žákům a květin jejich
maminkám, veselé písničky
na závěr a pohoštění
připravené pro rodiče i hosty
- to vše přispělo k příjemné
atmosféře a průběhu tohoto
slavnostního aktu, který
škola pečlivě připravila.
Tak vám, milí žáci a vážené paní učitelky, přejeme šťastné vykročení do nového školního roku,
ať je pro vás všechny úspěšný, ať vám přinese mnoho radostí a uspokojení z vykonané práce.

Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26.
října a pátek 27. října 2017. Vánoční
prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.
prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 2. února 2018.
Týdenní jarní prázdniny pro školy okresu
Bruntál byly stanoveny od 26. února do 4. března 2018.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018 (pátek je ost.
svátkem).
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
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Informace a rady k bezpečnosti dětí v dopravě
S počátkem školního roku je potřeba dětem opět připomenout pravidla
bezpečného chování a
pohybu v dopravě. Budou se jako chodci pohybovat v silničním provozu
častěji, ať už při cestě do školy či ze školy, při přecházení silnice apod.
Dětem je nutné pečlivě vysvětlit následující pravidla chůze po chodníku i
krajnici, ale také pravidla přecházení pozemní komunikace:
- Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před přecházením a současně po celou dobu
přecházení.
- Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem na silnici a ujistíme se
tak, že nás řidič vidí a zastaví.
- Nespoléháme se však jen na oči, ale také na sluch, netelefonujeme.
- Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbíháme.
- Nespoléháme se na absolutní přednost na přechodu. Řidiči nás mohou
přehlédnout.
- Nepřecházíme vozovku před blížícím se vozidlem, vyčkáme až zastaví.
- Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných a přehledných místech
nejkratší cestou přes silnici, to znamená kolmo k její ose.
Důležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě je viditelnost, tedy vidět a být viděn.
Oblékejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků opatřených reflexními prvky. Ty by
měly být i na aktovkách a batozích. Udělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí
v dopravě a předejte jim základní informace o bezpečném chování a správném řešení
dopravních situací. Dopravní výchova by neměla začít až ve škole, ale již doma.
Zpracováno podle přípisu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Letní setkání chatařů a chalupářů
Chataři a chalupáři jsou nedílnou součástí naší obce již
26 let. Hlavním důvodem vzniku Klubu chatařů a
chalupářů Malá Morávka - Karlov pod Pradědem (dále
jen Klub) byla snaha začlenit se do nové společnosti a
sdružit se v prosazování zájmů v chatařské a
chalupářské činnosti při péči o naše chaty a chalupy a
jejich okolí. Výměna zkušeností a poznatků při údržbě,
opravách a vzájemná pomoc při řešení konkrétních
problémů byla pro nás důležitá v době připravovaných a
tvořících se zákonů na počátku devadesátých let. Ta doba je již dávno za námi, dnes se řídíme
novými zákony a naše pozornost je stále více zaměřena na aktuální připomínky k dopravní
obslužnosti, bezpečnosti silničního provozu, údržby vedlejších komunikací v obci, pozornost
věnujeme i pořádku a péči o nejbližší okolí našich stavení a vzhledu celé obce. Problémů je
stále mnoho, ale náš Klub věnuje svůj čas i pozornost místní kultuře, vzdělávání, poznávání,
zábavě a rádi se setkáváme s našimi spoluobčany a přáteli při různých příležitostech. K tomu
využíváme příjemné prostředí místních zařízení, sportovišť, restaurací a penzionů.
Tentokrát jsme se sešli v sobotu 12. srpna na chatě Kazmarce. V úvodu našeho setkání jsme
přivítali hosty, pana starostu Ondřeje Holuba a pana Miroslava Kobzu, cestovatele a
spisovatele z Českého rozhlasu Olomouc, rovněž všechny přítomné naše členy a zahájili
členskou schůzi, která je nezbytnou součástí našeho letního setkání. Zprávu o činnosti výboru
Klubu za uplynulý rok přednesl předseda Klubu Jiří Jiskra. Ve zprávě zdůraznil pozornost,
kterou výbor věnuje připomínkám členů, které členové výboru každoročně v červenci získávají
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při osobních návštěvách na chatách a chalupách. Tyto připomínky jsou následně
projednávány s panem starostou při snaze dosáhnout potřebné nápravy. O tom ostatně
pravidelně informujeme v našem Klubovém zpravodaji, který vydáváme dvakrát ročně už od
založení Klubu. Spolupracujeme s obecním zastupitelstvem a nevynecháme žádné veřejné
zasedání. Naši někteří členové pracují ve výborech ustanovených zastupitelstvem obce. Tím
projevujeme také náš dobrý vztah k obci a opravdový
zájem o dění v Malé Morávce i v Karlově pod Pradědem.
Každý rok pozorujeme a zaznamenáváme změny
k lepšímu, oceňujeme úsilí věnované rozvoji obce a
snahu o zlepšení podmínek pro život občanů. Nelíbí se
nám však nepořádek na některých parkovištích, ze
kterých se stávají skládky. Rovněž se nám nelíbí
nedostatek míst k zaparkování vozidel v centru obce a
nevyužitá parkoviště na úkor parkování na úzkých
vozovkách. I tato slova zazněla v naší hodnotící zprávě.
Pro zajímavost uvádíme, že v současné době je v našem Klubu registrováno 130 členů.
Zprávu revizního výboru Klubu přednesl její předseda Ing. Věroslav Žák, který konstatoval,
že výbor splnil úkoly stanovené v usnesení poslední členské schůze. Jako každoročně jsme
požádali o slovo také pana starostu, jehož bezprostřední vystoupení je vždy očekáváno. V jeho
vystoupení se dozvíme vše podstatné, o nejbližších plánech obecního zastupitelstva a můžeme
se ptát na všechno, co nás momentálně nejvíce zajímá. Tentokrát to byla otázka největší
investice v tomto roce, a to stavba chodníku do Karlova. Po této oficielní závěrečné části naší
členské chůze následovalo velmi zajímavé vyprávění pana Kobzy v kontextu jeho knihy „Za
tajemstvím Hrubého Jeseníku“, za které od přítomných sklidil dlouhý potlesk a poděkování.
Potom pokračovalo přátelské posezení s přáteli, se kterými se rádi setkáváme a které nás
naplňuje pocitem sounáležitosti s naším Klubem a také s naší obcí.
Jiří Jiskra
předseda Klubu

Taneční kurzy v Malé Morávce pokračují
Rok se sešel s rokem, podzim již klepe na dveře, a tak je na čase
Vás informovat o plánovaných tanečních večerech, které navazují
na loňskou úspěšnou premiéru. Stejně jako v loňském roce, i letos
organizátoři plánují uspořádat 5 tanečních večerů. Na základě
Vašeho zájmu a požadavků budou jednotlivé lekce přizpůsobeny
tak, aby si na své přišli začátečníci, ale také pokročilí. Zároveň je
možné přizpůsobit lekce tak, aby byly vhodné i pro ty, co k sobě
nemají vhodný protějšek. Taneční lekce budou probíhat
v tělocvičně v Malé Morávce. Vyslyšeli jsme prosby mnohých a
přesunuli jsme konání tanečních večerů vždy na pátek na období leden - únor. Konkrétně jsou
prozatím plánovány lekce v pátek 5., 12., 19. a 26. ledna a 2. února 2018 od 19:00 do 21:00
hodin. O konečných platných termínech Vás budeme ještě jednou včas informovat.
Těmi, co nás budou celým tanečním kurzem provádět, budou opět profesionálové temperamentní dáma a dvojnásobná mistryně ČR Kamila Limberková (znáte z předchozích
tanečních lekcí) a spolu s ní za námi dotančí zkušený tanečník Ondřej Borský, který
reprezentoval ČR na světovém poháru v deseti tancích.
Cena tanečního kurzu (5 lekcí - 10 hodin) bude činit 2 700,-- Kč/pár, 1 350,-- Kč/jednotlivec.
Jedna hodina tance pod vedením profesionálů tak bude stát 135,-- Kč/osoba. Nelze
objednávat jednotlivé lekce samostatně. Zálohu ve výši 1 000,-- Kč bude nutno uhradit
nejpozději měsíc před zahájením celého tanečního kurzu, a to v hotovosti organizátorům akce,

MORÁVECKÝ

STRANA 8

ZPRAVODAJ

kterými jsou: Ivana a Jaroslav Lukešovi, Karlov pod Pradědem 197. Doplatek bude následně
uhrazen na prvním tanečním večeru. Po zkušenostech z loňského roku s Vámi nebude bez
zaplacené zálohy počítáno. Kurz se uskuteční při minimálním
počtu 20 přihlášených osob (1 pár = 2 účastníci).
Už nyní můžete zasílat nezávazné přihlášky, ať získáme přehled
o počtu a skladbě zájemců. Přihlášky je možné odevzdat
elektronicky nebo v tištěné podobě. Přihlášku si můžete vyžádat
na adrese: ivana.malanik@seznam.cz, jakékoliv další
informace sdělím na tel. čísle 724 360 266. Těším se na
příjemně strávené a protančené večery s Vámi.
Ing. Ivana Lukešová

Setkání bývalých žáků karlovské školy
Tak jsme se po roce opět sešly, my kdysi dávno
děti, které začaly chodit v Karlově do 1. třídy, a
to v období let 1953 až 1965. Nebylo nás letos
tolik, jako předchozí roky, jen třicet. Někteří
spolužáci přijeli i se svým životním partnerem.
V sobotu 12. srpna i následující neděli jsme si
měli o čem povídat. A je zajímavé, že se nám
vzpomínky na dětství prožité v Karlově, a pak i
následující mladá léta, velmi podrobně
vybavovaly, zvláště při dobrém guláši a na stole
plném dobrot. Znali jsme naše rodiče a
uvědomovali jsme si, jak jsme si jich vážili, ale
také, kolik hloupostí jsme dělávali.
Naše letošní setkání, již osmé, se uskutečnilo 12.
srpna 2017 v ubytovně pana Petra Ostřížka, kde
část z nás sem chodila do školy a většina také do
mateřské školky. Byly přineseny fotografie, na
nichž jsme se poznávali a hledali vyučující.
Posledním naším vyučujícím a ředitelem
v Karlově byl pan Jaroslav Ringl, který byl živě
mezi námi.
Příjemné prostředí a dobrá nálada zanechává
vždy nádherné dojmy pro další rok již tradičního
našeho setkávání. Za rok se sejdeme opět.
Zapsala rodačka z Karlova, Alena Konvalinková, roz. Stachovská.

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Dne 05. srpna 2017 spatřila tento svět Ema Šišmová, Malá
Morávka 35. V životě jí přejeme mnoho zdraví a štěstí.
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Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2017 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Stanislav Záhora a Otakar Surynek - 71 let, František Kocour - 73 let, Anna Valová - 74 let,
Júlia Kalábová a Miroslav Dvořáček - 76 let, Milada Macháčková - 77 let, Jan Pánek - 78
let, Vlasta Janečková - 81 let, Gabriela Kolesárová - 82 let, Julie Glatterová - 84 let, Jarmila
Tysková a František Prášil - 86 let, Ing. Vladimír Janečka - 88 let.

„Půlkulatá výročí“

Ludmila Chudá - 55 let, Antonín Doleček, Stanislav Zaoral a RNDr.
Peter Baláž - 65 let.

„Kulatá výročí“
Anna Podlasová - 50 let, Blanka Haničáková, Bořek Brichta, Zdeňka
Gahurová a Ján Oravec - 60 let, Miroslav Hendrych a Josefa
Linhartová - 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

Čas plyne jako tiché řeky proud,
jen vzpomínky se vracejí a nedají zapomenout.
Dne 12. září 2017 uplynou dva roky od chvíle, kdy nás navždy opustil pan
Josef Kolesár.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomínají manželka, děti a vnuci.

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.

Na starší generaci se u nás nezapomíná
V rámci svých občanských záležitostí a
tradic naše obec organizuje každoroční
setkání seniorů, ale také setkání občanů,
kteří v určitém období slaví svá významná
životní výročí. Takové poslední přátelské
posezení jubilantů se konalo 26. července
v penzionu Pohoda. Pozvání přijali
občané, kteří v nedávné době si připomněli
70, 75 a 80 let svého života. S přáním
dobrého zdraví a spokojenosti v dalších
letech jubilantům poblahopřáli starosta
obce Ondřej Holub a předsedkyně výboru
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pro školství a kulturu Iveta Vlčková. Gratulaci a dárek převzali přítomní paní Eva Prášilová
a pánové Josef Fanc, Pavel Králík a Artur Theyer. Po společné večeři a občerstvení se
v přátelské atmosféře besedovalo, vzpomínalo, nechyběly ani osobní zážitky z minulých let.
V závěru oslavenci sounáležitost k obci potvrdili již tradičně svými podpisy do pamětní knihy.
V životě jsou dny, které někdy za moc nestojí, ale jsou i dny, na které se nezapomíná. Snad i
takové setkání našich občanů dříve narozených potvrzuje toto pravidlo.

Kronika zašlých časů
Zveřejňováním dobových pohlednic nebo fotografií chceme našim čtenářům přiblížit různé
události a zajímavosti, které by neměly zapadnout v zapomenutí. Tentokrát vrátíme čas o
několik století zpátky a přiblížíme si krátkou historii naší kapličky Nejsvětější Trojice. A
návštěvníku této sakrální stavby div se, že přes všechny nástrahy času přečkala do současných
dnů. Byla to především zásluha a vstřícné pochopení o zachování této stavby významných
místních osob v minulosti a představitelů obce v době nedávné, jak vypovídají následující
řádky tohoto článku.
Na hřebenu mezi Malou Morávkou a Karlovem stojí přes tři sta let pozdně barokní kaple
spojená s rodinami továrníků Schilderů a Weissů. V prvopočátku měla na tomto místě stát
středověká strážní věž, kterou údajně zbořila drancující švédská vojska v poslední fázi
třicetileté války (uvádí se rok 1641). V letech 1690 - 1693 zde nechal Václav (též jménem
Jeremiáš) Schilder postavit roubenou kapli se zděným presbytářem (kněžištěm). Údajným
důvodem pro její výstavbu byl slib zámožného podnikatele, jejž náhle postihla jakási břišní
choroba. Ve strachu ze smrti se měl Schilder v modlitbách zavázat k tomu, že uzdraví-li se,
postaví na svém pozemku kapli. Nemoc skutečně zakrátko ustoupila a továrník svůj slib
dodržel. Stavbu měli podpořit i další obyvatelé obce, třebaže byla kaple od počátku
soukromou. V polovině čtyřicátých let 18. století pozemek, na němž stojí kaple, získal místní
majitel hamrů a drátovny Antonín Weiss. Poněvadž kaple byla již více než půlstoletí po svém
vzniku poškozená, postarali se jeho synové o opravu a rozsáhlou renovaci, která proběhla
v roce 1765. Slavnostně byla kaple
vysvěcena 6. června 1767 a zasvěcena
Nejsvětější Trojici. Konaly se v ní pro
místní farníky bohoslužby a později i
oblíbené poutě. Ve věži byl od roku
1727 umístěn zvon, který oznamoval
úmrtí ve Weissově rodině. Kaple byla
během své existence opravována ještě
několikrát. Další renovace proběhla za
dalších sto let, jak o tom svědčí kámen
s letopočtem 1865. Havarijní stav
kaple se přihlásil ve třicátých letech
20. století. Majitelem byl v té době
vlastník papírny Rudolf Müller, který se však ocitl ve finančních nesnázích a tak se k záchraně
kaple uskutečnila sbírka vedená místním farářem Františkem Šimkem. Do roku 1936 byla
vyměněna střešní krytina, restaurován strop, obrazy a téhož roku 26. července byla kaple
slavnostně otevřena za velké kulturní události s hudební a divadelní produkcí.
Poslední etapu osudu kaple už pamatují mnozí naši občané i někteří představitelé a
pracovníci bývalého místního národního výboru a také vedení obce v posledním dvacetiletí,
kteří svým odpovědným přístupem a rozhodnutím se zasloužili o její záchranu a další
využívání. Po roce 1945 kaple velmi chátrala. Shodou okolností se však v sedmdesátých
letech stala úschovnou pro hlavní rozvaděč retranslační stanice pro televizní vysílání. Ale to
bylo její provizorní využití. Pak již postupně z kaple zůstala hrubá stavba se silně poškozenou
střešní konstrukcí, začala se hroutit věž, chyběla okna, dveře, přístupové schodiště zůstalo po
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odstraňování konstrukce retranslační stanice v rozvalinách. Celkový stav kaple byl přímo
žalostný, poškození značné. Stavební, rekonstrukční a restaurátorské práce započaly v roce
1983 a trvaly téměř deset let. Dřevěná věž byla rekonstruována, provedena nová střecha,
zhotovena okna s mřížemi podle původního vzhledu, položena břidlicová podlaha, objekt
vymalován, kazetový strop a freska znovu restaurovány. V roce 1992 dostala kaple novou
fasádu, obnoveno bylo i torzovité zábradlí hudební kruchty a do kaple byla zavedena
elektřina. V devadesátých letech také byly provedeny další úpravy interiéru. Kaple dostala i
repliku původního zvonu, kterou se podařilo umístit do věže v roce 1998. Na renovaci nového
kamenného schodiště ke kapli se podíleli i rodáci odsunutí do Německa. Od roku 1994 je
kaple příležitostně přístupná veřejnosti jako Soukromé muzeum Kapličkový vrch.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbalový podzim odstartoval
Po letní přestávce se rozjel kolotoč fotbalových zápasů nového soutěžního ročníku 2017/2018,
ve kterém budou o mistrovské body usilovat tři družstva FC Kovárna Malá Morávka: muži,
starší žáci a starší přípravka. Již první kola naznačí, jak jednotlivé týmy na tom budou,
zejména po stránce kondiční, herní a střelecké. Lze si jen přát, aby nová sezona pro
činovníky, trenéry a hráče byla úspěšná, aby svými výkony a výsledky také uspokojili své
fanoušky.
Ve III. třídě, skupině B - muži startuje
těchto jedenáct družstev: Razová,
Horní Město, Zátor, Moravskoslezský
Kočov, Lomnice, Dvorce, Ryžoviště,
Leskovec, Dětřichov nad Bystřicí,
Milotice nad Opavou a Malá Morávka.
Trenér našeho celku Vít Pavelka má
k dispozici téměř nezměněnou soupisku
hráčů z minulé sezony, mužstvo posílil
mladý perspektivní útočník Martin
Kutlák ze Starého Města. Premiéru
nového fotbalového ročníku mužstvo
nezvládlo a zápas v Razové prohrálo
4:2. Nápravu mužstvo zjednalo ve druhém zápase, když po dobrém výkonu porazilo hosty
z Horního Města v poměru 4:1.
Starší žáci v sestavě 7+1, kteří
v loňském okresním přeboru dosáhli
předního umístění, budou v novém
ročníku hrát s těmito družstvy:
Osoblaha,
Holčovice,
Bohušov,
Slezské Rudoltice, Chomýž, Karlovice,
Horní Město, Třemešná, Horní
Benešov a Malá Morávka - celkem
deset účastníků. V prvním utkání 2.
září pod vedením trenéra Milana
Pospíšila měli starší žáci v domácím
prostředí
za
soupeře
družstvo
Osoblahy. Naši hráči v tomto utkání
přímo excelovali,
když zvítězili
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pozoruhodným výsledkem 16:0 a potvrdili tak, že přední umístění v loňské soutěži nebylo
náhodné.
Ve stejném termínu zahájila svou
novou sezonu v okresním přeboru
starší přípravka (5+1), kterou vede
Jakub Krejčí. Tento tým z důvodu jen
několika hráčů staršího věku opustil
loňskou soutěž mladší přípravky a
bude mít jistě nelehký úkol zvládnout
své zápasy s těmito celky: Břidličná,
Jiskra Rýmařov, Vrbno pod Pradědem,
Slavoj Olympia Bruntál „A“, Slavoj
Olympia Bruntál „B“, Slavoj Olympia
Bruntál „C“, FK Krnov a Juventus
Bruntál „A“. V úvodním utkání této
sezony naši nejmladší fotbalisté
„zaplatili daň“ nováčka, svým
výkonem nestačili na fyzicky zdatnější a vyspělejší družstvo z Břidličné a zápas prohráli
vysoko 0:16.
Pozvánka na zápasy fotbalistů FC Kovárna Malá Morávka

DOMA
III. třída, sk. B - muži
2.9. - 16:30 - Horní Město
23.9. - 16:00 - Mor. Kočov
7.10. - 15:00 - Dvorce
28.10. - 14:00 - Dětřichov
4.11. - 14:00 - Milotice

Okr. přebor - st. žáci

Okr. přebor - st. přípravka

2.9. - 14:30 - Osoblaha
6.9. - 15:00 - Holčovice
16.9. - 14:00 - Sl. Rudoltice
23.9. - 14:00 - Chomýž
7.10. - 13:00 - Hor. Benešov

2.9. - 10:00 - Břidličná
16.9. - 10:00 - Vrbno p. P.
23.9. - 10:00 - SO Bruntál A
7.10. - 10:00 - SO Bruntál C
21.10. - 10:00 - Juv. Bruntál

VENKU
27.8. - 15:00 - Razová
10.9. - 16:00 - Zátor
30.9. - 15:30 - Lomnice
14.10. - 15:00 - Ryžoviště
21.10. - 14:00 - Leskovec

9.9. - 12:00 - Bohušov
28.9. - 15:30 - Karlovice
30.9. - 13:00 - Horní Město
14.10. - 12:00 - Hor. Benešov

10.9. - 14:00 - Rýmařov
1.10. - 9:00 - SO Bruntál B
12.10. - 17:00 - Krnov

MÍSTNÍ AKCE
Rekord Karlovského maratonu i tentokrát odolal
Naše obec a sportovní klub TC Praděd Malá Morávka i letos uspořádaly tradiční Karlovský
maraton, se zaměřením na netradiční sportovně rekreační aktivity, které si našly oblíbení u
široké veřejnosti, zejména u dětí a mládeže. Celodenní program letošního již 5. ročníku se
konal v sobotu 22. července opět v přírodním areálu tábořiště v Karlově pod Pradědem, který
svým vybavením a zázemím je předurčen pro tuto a podobné akce. Po celý den za velmi
příznivého počasí probíhal program různých pohybových aktivit a soutěží pro všechny věkové
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kategorie. V dopoledních hodinách za účasti 15 hráčů se uskutečnil turnaj v pétanque a pak
následoval minizávod dětských odrážedel. Následnou akcí bylo in-line show, což byla výuka a
exhibice na kolečkových bruslích.
Odpoledne po čtrnácté hodině byl
odstartován hlavní závod Karlovský
maraton. Na startu asfaltového okruhu
in-line dlouhého téměř 390 metrů
postupně závod absolvovalo celkem 42
účastníků,
z nichž
nejmladšímu
závodníkovi Ondřeji Lukešovi z Malé
Morávky byly tři roky. Všichni
štafetovým způsobem zdolávali okruh
na kolečkových bruslích, koloběžkách
nebo kolech. Vedle mládeže a
dospělých, se do závodů a soutěží
zapojila početná dětská populace, což
je radostné konstatování, že tato
sportovní akce i v dalších letech se
stane místní tradicí. Z tohoto důvodu, neboť děti ještě neměly potřebnou závodní rychlost, se
postupně během závodu neočekávalo překonání rekordu na 42,195 km dlouhé maratonské
trati. Letošní výsledný čas maratonu
byl 1:57,21 hod., což je o 11:14 min.
více než rekord z roku 2015. Následně
po této hlavní akci proběhl závod dětí
a
dospělých
ve
čtyřboji
na
koloběžkách.
Závěr
celodenního
sportovního programu patřil dětem,
které svou dovednost a tvořivost
uplatnily v soutěži malování křídami
na asfalt. Účastníky všech závodů a
soutěží pořadatelé odměnili drobnými
sladkostmi.
Další atrakcí celodenního programu,
která se těší velkému zájmu a oblibě
veřejnosti, což se také projevilo i ve zvýšené odpolední návštěvnosti, bylo „Mistrovství Malé
Morávky o nejlepší kotlíkový guláš“. Do soutěže tohoto „papáníčka“ se zapojilo celkem 7
místních týmů (o dva více než loni): 3 kolektivy kuchtíků TC Praděd, hasiči, POSPECI (Milan
Pospíšil s manželkou), HOLBAN (rodina Ondřeje Holuba) a Česko - Slovensko gulášová
společnost (v zastoupení Gerharda Mendroka, ml.). Na různých místech areálu tábořiště se
v odpoledních hodinách připravovaly
v kotlíku na otevřeném ohni guláše
podle vlastních receptur. Vedle
tradičních
nechyběl
zvěřinový
s jelením a dančím masem. O
gulášovou pochoutku byl mezi
návštěvníky velký zájem. Mnozí
gurmáni již v podvečerních hodinách
nedočkavě
procházeli
kolem
jednotlivých stanovišť, aby aspoň
přivoněli ke kotlíku a těšili se na
dobrou pochoutku za sedmdesát korun.
K večeru se pak všichni dočkali.
Obcházeli všech sedm stanovišť, u
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kterých obdrželi malou porci guláše a po degustaci všech porcí na hlasovacích lístcích
vyznačili číslem skupinu, která jim nejlépe uspokojila chuťové pohárky. Soutěžní porotě bylo
k vyhodnocení odevzdáno celkem 115 hlasovacích lístků - tolik jedlíků ochutnávalo guláše a
dobře se najedlo. Rozdíly v počtech hlasů, které obdržely skupiny, byly velmi nepatrné.
Nejvíce 21 hlasů a první místo získal králičí a jehněčí guláš připravený hasiči (kuchtíci Vít
Pavelka a Stanislav Zaoral, ml.). Ti také obdrželi odměnu tři tisíce korun, kterou věnoval pro
vítěze této soutěže Ski areál Kopřivná,a.s. I ostatní skupiny za své kuchařské umění obdržely
podle umístění finanční odměny z výtěžku prodeje gulášů. Zdařilá celodenní akce byla
zakončena taneční zábavou s hudební skupinou Modulor. Pořadatelům a členům TC Praděd
děkujeme za uspořádání této sportovně zábavné akce, která se vydařila. Budeme se těšit na
její 6. ročník v příštím roce.

Za početné účasti obec oslavila svůj den
Tradiční oslava Den obce, která se
letos konala podeváté, přilákala
v sobotu 5. srpna do areálu
fotbalového hřiště nebývalý počet
návštěvníků. Pobavit se přišli rodiny
s dětmi, mládež, občané, místní
chataři a chalupáři i mnoho turistů.
Přijelo také několik dřívějších občanů,
kteří na obec a své přátele
nezapomněli a rádi se k nám vracejí.
Proto za přínos nedávné slavnosti
obce lze považovat právě i tato
setkání. Pořádající obec připravila
pro návštěvníky důstojné prostředí a
zázemí. Velké stany a dostatek míst k posezení včetně nebývalého počtu stánků s občerstvením
a potravinami všeho druhu, byly důležitým předpokladem ke spokojenosti účastníků této akce.
Rozhodně bylo z čeho vybírat pro chuťové pohárky i pro potřebu dodržování pitného režimu.
A to od opékaného masa ze selete až po bramboráky, frgále, koláče, zmrzlinu, slovenské sýry,
uzeniny, ochutnávku vína a především žádané točené pivo.
Nedílnou součástí Dne obce je tradiční turnaj v malé kopané „O pohár starosty obce“, který
probíhal dopoledne za účasti čtyř družstev. Po zápasovém zápolení hracím systémem každý
s každým se z vítězství v turnaji radoval tým fotbalistů z Rudné pod Pradědem. Morávečtí
hráči obsadili druhou příčku a velkým překvapením byli místní žáci, kteří po bojovném
výkonu skončili na třetím místě. Na závěrečném hodnocení družstva převzala od starosty
poháry a odměny. Po této úvodní odpolední části se návštěvníci mohli těšit na hlavní
program, který obsahoval pět
samostatných
hodinových
bloků
zábavy,
hudby
a
atraktivních
vystoupení. Za krásného slunečného
letního počasí si odpolední program
nejdříve užívaly děti. V zábavné
iluzionistické a pirátské show
kouzelník předváděl různá kouzla,
triky a různé pohybové aktivity za
asistence dětí, které rovněž odměňoval
za jejich výkony drobnými dárky. Děti
se po celé odpoledne rozhodně
nenudily. Pořádající obec pro ně
připravila velmi oblíbené činnosti.
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Neúnavné výtvarnice byly stále v obležení dětí, které požadovaly svérázné malování na
obličej. Rovněž bylo neustále zaplněné stanoviště se sádrovými figurkami, které si děti podle
vlastní představy a umění vymalovaly. A to se ještě mohly těšit na zajímavou atrakci se členy
horské služby. Následně v hlavním
programu zaujalo poutavé vyprávění
lesníka a ukázky sokolnictví s dravci,
které
je
součástí
myslivosti.
Vystoupení cimbálové muziky se
zpěváky mělo dobrou uměleckou
úroveň a snad potěšilo milovníky
tohoto hudebního žánru. Pak se na
hřišti prezentovala se svou technikou
a činnostmi Horská služba Jeseníky,
konkrétně členové okrsku Karlov.
Lákadlem pro děti i dospělé byla
lanovka, na které se sjíždělo ve výšce
cca deset metrů na laně o délce
sedmdesát metrů. A to se už program této slavnosti přiblížil ke svému závěru, ve kterém se
představila populární kapela „O5 A RADEČEK“ze Šumperka, která zejména mladší generaci
nezklamala. Koncert, dá se říct, byl zlatým hřebem zdařilého Dne obce. Taneční zábava do
pozdních nočních hodin s hudební skupinou byla pak definitivní tečkou celodenního programu
zdařilé slavnosti obce. Všem, kteří se podíleli na její uspořádání, děkujeme.

Borůvkové hody trochu uplakané, ale vydařené
Kdo má rád dobroty a speciality
s vůní a chutí modrého zlata Jeseníků,
přijel o víkendu 19. nebo 20. srpna do
Malé Morávky nebo Karlova pod
Pradědem na tradiční oblíbené
borůvkové hody. V sobotu dopoledne
sice trochu popršelo, ale těch několik
dešťových kapek nic neubralo na
svéráznosti, bohatosti a atraktivitě
této hojně navštěvované borůvkové
slavnosti, která se letos konala již
pošestnácté. O velké návštěvnosti na
této gastronomické akci svědčila zcela
auty zaplněná místní komunikace i
všechna volná místa, zejména v dolní části obce. Do letošních borůvkových hodů se zapojilo
celkem třináct restaurací, hotelů a penzionů. Hodovníci, kterých přijelo několik stovek, měli
možnost navštívit a vybrat si podniky, které nabízely rozmanité a lákavé borůvkové menu.
Naši hosté si mohli své chuťové pohárky uspokojit na tradičně žádaných kynutých knedlících,
ale také na lívanečkách, palačinkách, koláčích, buchtách, roládách, zmrzlinových pohárech,
koktejlech a dalších delikatesách, samozřejmě vše s borůvkami. Někde na jídelních lístcích se
nabízela borůvková polévka, borůvkové pivo nebo jelení řízek marinovaný v červeném víně a
borůvkách, zvěřinový gulášek na borůvkách s karlovarským knedlíkem i další masové
speciality s borůvkami. Zájemců o tyto pokrmy bylo hodně. Někde jsme slyšeli kritické hlasy
na dlouhé čekání objednaného jídla. Při takové vysoké návštěvnosti se však nelze divit, že
kuchaři a obsluhující personál v některých podnicích těžko zvládali tento zvýšený nápor hostů
a nestačili rychleji uspokojit nedočkavé hodovníky. Snad některá zařízení si uvědomí tuto
situaci a podle toho se zařídí příště. Chceme však věřit, že i přes fronty a někde delšího čekání
na jídlo, si naši hodovníci na této kulinářské akci pochutnali a dobře najedli. Za všechny
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spokojené návštěvníky alespoň jeden ohlas, který jsme zaznamenali: „Líbilo se mi tady, jídlo
bylo velmi dobré, příští rok přijedu zase“, svěřil se nám pan Petr Smýkal z Litovle, který na
hody přijel poprvé se svou rodinou.
Po dobu obou dní byla obec, ale
zejména obecní park, obložena
značným počtem jarmarečních stánků,
ve kterých se nabízely koláče, zákusky,
frgále, cukrovinky, perníková srdce,
nápoje, upomínkové předměty a
sortiment různého zboží i domácích
potřeb. Na několika místech v obci se
prodávaly čerstvé borůvky, o které byl
zájem. I letos pořadatelé pro
návštěvníky
zajistili
bezplatnou
autobusovou dopravu v hodinových
intervalech mezi Malou Morávkou a
Karlovem. Borůvkové hody za dobu svého pořádání si získaly popularitu, o čemž svědčí
letošní speciální vlak vypravený Slezským železničním spolkem z Ostravy do Malé Morávky a
potom ještě čtyřikrát z Bruntálu. I poprvé letošní doprovodný program byl příjemným
zpestřením borůvkových hodů. V obecním parku si po celý den návštěvníci mohli užít hudební
vystoupení zpěvačky Anny Lukášové s kapelou Srevny Vaštar nebo názornou lekci Krav Maga
či projekční laserovou střelnici. Děti si mohly vyzkoušet poskytování první pomoci na
plyšových medvídcích. Značnému zájmu přihlížejících diváků se již tradičně těšila soutěž v
rychlosti pojídání porce borůvkových knedlíků. Pro velký zájem jich proběhlo několik. Všech
dvě stě připravených těchto kuchařských výtvorů se postupně v jednotlivých soutěžích
„uskladnilo“ v žaludcích soutěžících. A ti nejrychlejší jedlíci byli za své výkony odměněni.
Borůvkové hody jsou již minulostí a my můžeme poděkovat pořadatelům, všem pracovníkům
podniků i ostatním pomocníkům, kteří se starali o spokojenost svých hostů a zasloužili se o
jejich vydařený průběh.
Všechny gurmány a milovníky dobrého jídla zveme na blížící se „Festival řízků“, který se
v naší obci uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2017. Můžete se, naši hosté, těšit na zajímavou a
pestrou nabídku na této gastronomické akci. „Buďte nám všichni srdečně vítáni!“.

V Malé Morávce budou k vidění historické veterány
Opět po roce společnost FEMININE, s.r.o. pořádá o víkendu ve dnech 9. a 10 září již 4.
ročník jízdy historických vozidel pod názvem „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2017“,
organizované za účelem podpory cestovního
ruchu v našem jesenickém regionu. Tento
projekt prokazuje svou atraktivitu nejen
velkým zájmem divácké veřejnosti spatřit
unikátní historické automobily, ale i rostoucí
účastí českých i zahraničních veteránistů.
V letošním roce bude příležitost zhlédnout na
čtyřicet automobilů českých a slovenských
posádek, ale také účastníků z Německa,
Polska, Francie, Anglie a Lucemburska.
K vidění budou automobily různých značek,
provenience i charakteru od dvacátých let až po šedesátá léta minulého století.
Tentokrát se veřejnost v naší obci může v neděli 10. září těšit na přehlídku historických
automobilů na dvou místech, a to: 14:15 - 15:00 hod. - kaštanová alej (od rest. Na Rychtě
k faře) a následně od 15:15 - 16:00 hod. - areál Kopřivná.
Zpravodaj vychází 8.9.2017. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 26.10.2017.

