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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 30. září 2020 ve víceúčelové
tělocvičně při ZŠ Malá Morávka obecní zastupitelstvo podle
schváleného programu vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání a dále projednalo záležitosti obce a k nim
přijalo příslušná opatření a usnesení.

Obecní zastupitelstvo schválilo:

















Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IP-12-8019957/VB01 Malá
Morávka, p.č.1279/1, Haničák, příp.NN“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší
přípojku NN uloženou na pozemku obce parcelní číslo 1279/2 v k.ú. Malá Morávka.
Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IP-12-8023405/A mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN
uloženou na pozemku obce parcelní číslo 1422 v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení
břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8019427/2, Malá Morávka, p.č.8/21, Smyčka NN, mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemcích obce parcelní číslo 9/1,
24/1 a 25/1 všechny v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje
zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8025080/2_ Malá Morávka, vodojem, p.č.56, příp.NN“, mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parcelní číslo 1411
v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku
4 000,-- Kč + DPH.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8018500/JE/2, mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN
uloženou na pozemcích obce parcelní číslo 1462/6 a 465/6 oba v k.ú. Malá Morávka.
Úhradu za zřízení břemene stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Zastupitelstvo zároveň tímto usnesením revokuje usnesení Č.j.: 28/2020 ze dne 29.6.2020.
Uzavření „Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06042/2019/KH“, která řeší prodloužení
realizace projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární
ochrany sboru dobrovolných hasičů obce“.
Uzavření „SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. BR/183/e/2020/TSÚ/HH“
mezi obcí a Moravskoslezským krajem. Smlouva řeší umístění vodovodní a kanalizační
přípojky v majetku obce pro domy č.p. 5 a 6. Přípojky jsou částečně umístěny na pozemku
silnice ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.
Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,-- Kč, která
je účelově určená na dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Malá Morávka pro rok 2020.
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Moravskoslezským krajem. Předmětem smlouvy je
dar MSK ve formě přenosné měřící techniky Drager X-am 5000 včetně příslušenství
v celkové hodnotě 54 360,46 Kč. Jedná se o hasičskou techniku určenou pro činnost
jednotky SDH obce Malá Morávka.
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Prodej části pozemku parcelní číslo 1271 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově vzniklý
pozemek parcelní číslo 1452/11 o výměře 105 m2, který vznikl na základě geometrického
plánu číslo 1624-36/2020, vyhotoveného společností GEOKOM. Zastupitelstvo obce dále
schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1452/3 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o
nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1271/2 o výměře 72 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo 1624-36/2020, vyhotoveného společností GEOKOM. Cenu u
obou prodávaných pozemků stanovuje zastupitelstvo na částku 200,-- Kč/m2. Kupujícím je
pan Martin Haničák, nar.: 24.4.1981, trvale bytem Malá Morávka 65, 793 36 Malá
Morávka. Náklady spojené s převodem pozemků hradí kupující.
Prodej části obecního pozemku parcelní číslo 1534/6 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o
nově vzniklý pozemek parcelní číslo 1534/12 o výměře 53 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo 1627-43/2020, vyhotoveného společností GEOKOM.
Kupujícím je společnost ab connectia, s.r.o., Malá Morávka 298, 793 36 Malá Morávka,
IČ: 27778177. Cenu prodávaného pozemku stanovuje zastupitelstvo na částku 300,-Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále schvaluje nákup části pozemku parcelní číslo 389/1 v k.ú.
Malá Morávka, který je ve vlastnictví společnosti ab connectia, s.r.o., Malá Morávka 298,
793 36 Malá Morávka, IČ: 27778177. Jedná se o nově vzniklý pozemek parcelní číslo
389/1 o výměře 490 m2, který vznikl na základě geometrického plánu číslo 1627-43/2020,
vyhotoveného společností GEOKOM. Nákup pozemku bude obcí realizován za cenu
300,-- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen směnnou smlouvou mezi oběma stranami, kdy
ceny pozemků budou proti sobě vzájemně započteny. Náklady spojené s převodem
pozemků hradí obec.
Prodej části obecního pozemku parcelní číslo 1531 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově
vzniklý pozemek parcelní číslo 1531/6 o výměře 170 m2, který vznikl na základě
geometrického plánu číslo č. 1629-12/2020. Geometrický plán ověřil úředně oprávněný
zeměměřičský inženýr Ing. Jaroslav Albrecht. Kupujícím je pan David Svoboda, bytem
Kotršova 62/18, Jaktař, 747 07 Opava. Cenu prodávaného pozemku stanovuje
zastupitelstvo na částku 200,-- Kč/m2. Zastupitelstvo obce dále schvaluje nákup nově
vzniklého pozemku parc. č. st. 103/2 - zast. plocha, o výměře 41 m2, který vznikl na
základě geometrického plánu číslo č. 1629-12/2020. Dále zastupitelstvo schvaluje nákup
pozemku parc. č. 310 - ostatní plocha, o výměře 23 m2 a pozemku parc. č. 1532/4 - vodní
plocha, o výměře 33 m2 (všechny v k.ú. Malá Morávka), které jsou ve vlastnictví pana
Davida Svobody, bytem Kotršova 62/18, Jaktař, 747 07 Opava. Nákup pozemků bude obcí
realizován za cenu 200,-- Kč/m2. Převod pozemků bude řešen směnnou smlouvou mezi
oběma stranami, kdy ceny pozemků budou proti sobě vzájemně započteny. Náklady
spojené s převodem pozemků hradí obě strany z 1/2.
Poskytnutí finančního daru na provoz Charity sv. Martina, sídlem Malá Morávka 31, 793
36, IČ: 04872461 ve výši 60 000,-- Kč. Zastupitelstvo dále deklaruje svůj zájem o
rozšíření poskytování pečovatelské služby občanům obce, a to i v odpoledních hodinách a
o víkendech prostřednictvím Charity sv. Martina. Zastupitelstvo se rovněž zavazuje, že se
obec bude od roku 2021 podílet na dokrytí ztráty takového provozu Charity sv. Martina,
při využívání těchto služeb ze strany obyvatel obce.
Znění veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcí a sportovními spolky z důvodu
poskytování finančních prostředků na činnost sportovních spolků FC Kovárna Malá
Morávka a TC Praděd.
„Směrnici k závodnímu stravování“ Obecního úřadu Malá Morávka č. 1/2020.
Provedení rozpočtového opatření č. 10/2020.
Zastupitelstvo obce neschválilo:



Realizaci staveb vodovodní přípojky, přípojky NN a vybudování komunikačního sjezdu na
obecním pozemku parcelní číslo 370 v k.ú. Karlov pod Pradědem. Stavby jsou
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navrhovány vlastníkem pozemku v rámci projektu „Novostavba rybníku k zachycení vody
v krajině, včetně nutného zázemí a hospodářské budovy“ na pozemku parcelní číslo 272/1
v k.ú. Karlov pod Pradědem. Zastupitelstvo zpochybňuje možnost realizace takového
záměru v dané lokalitě a pověřuje starostu k prověření souladu navrhovaného záměru
s územním plánem obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:






Informaci starosty o stavu projektové dokumentace stavby chodníku do horní části Malé
Morávky. Zastupitelstvo souhlasí s budoucím darováním části pozemků parcelní číslo
321/1 a 324/1 oba v k.ú. Malá Morávka, pro účely výstavby zastávkového zálivu u
základní školy. Části obou pozemků, dotčené stavbou autobusového zálivu, budou po
realizaci stavby bezplatně převedeny do majetku Moravskoslezského kraje v rámci
majetkového vypořádání pozemků pod stavbou chodníku.
Závěrečný účet Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2019 ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a celoroční hospodaření
Sdružení obcí Rýmařovska a to BEZ VÝHRADY dle Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 20.3.2020.
Zprávu kontrolní komise Sdružení obcí Rýmařovska ze dne 20.5.2020.

INFORMACE
Výsledky voleb v obci do krajského zastupitelstva
Dvacet politických stran, koalic a hnutí se v nedávných
volbách 2. a 3. října 2020 ucházelo o hlasy voličů do
pětašedesátičlenného zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Kdo z nich bude vládnout a rozhodovat o mnohých
záležitostech života v kraji se rozhodovali také svými hlasy naši občané - voliči ve volebních
okrscích Malá Morávka a Karlov pod Pradědem. K volbám v naší obci přišlo 32,40 % voličů,
což je mírný pokles oproti volbám před čtyřmi lety, který však může být způsoben současnou
koronavirovou situací.
Nejvíce hlasů v obci obdržely: ANO 2011 - 30,27 %, Česká pirátská strana - 17,83 %,
Koalice ODS a TOP 09 - 14,05 %, SPD - 8,10 %, KDU-ČSL - 6,48 %, KSČM - 6,48 %,
Koalice STAN, Zelení, NEZ - 5,40 %. Ostatní kandidující strany, koalice a hnutí nezískaly ani
5 % hlasů.
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Volby v Moravskoslezském kraji vyhrálo ANO 2011 - 30,24 %
hlasů, druhá Koalice ODS a TOP 09 - 13,84 %, třetí Česká
pirátská strana - 11,86 %, dále KDU-ČSL - 9,57 %, SPD - 7,68
%, ČSSD - 6,95 % a KSČM - 5,89 %. Ostatní nezískaly 5 %
hlasů potřebných pro zastoupení v krajském zastupitelstvu.
Výsledky krajských voleb v obci
Základní statistika
Počet zapsaných voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Hlasy pro pol. strany, koalice a hnutí
Demokratická strana zelených
KDU-ČSL
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká pirátská strana
Moravané
Koalice ODS a TOP 09
Jednotní
ČSSD
ANO 2011
Koalice STAN, Zelení a Nezávislí
Koalice ODA, Hlas, SNK ED
KSČM
Trikolóra hnutí občanů
Starostové pro kraj

M. Morávka
508
148
147
M. Morávka
1
11
15
21
0
20
1
6
42
8
3
12
3
4

Karlov
66
38
38

Obec
574
186
185

%
100
32,40
32,23

Karlov
0
1
0
12
1
6
0
2
14
2
0
0
0
0

Obec
1
12
15
33
1
26
1
8
56
10
3
12
3
4

%
0,54
6,48
8,10
17,83
0,54
14,05
0,54
4,32
30,27
5,40
1,62
6,48
1,62
2,16

Informace z farnosti
Vážení občané,
při utváření prosincového programu v šesti
kostelích jsem se letos na rozdíl od minulých
let moc nezapotil, neboť v současné situaci
na několik týdnů dopředu nelze s jistotou
stanovit nic.
Nicméně ve spolupráci s obcí máme i na
letošní advent naplánovány dva koncerty
v kostele
Nejsvětější
Trojice
v Malé
Morávce.
Na třetí neděli adventní 13. prosince 2020 (v
18 hodin) jsou pozvaní umělci z opavské
konzervatoře. Na čtvrtou neděli adventní 20. prosince (v 18 hodin) pak Pěvecký sbor města
Vrbna pod Pradědem. Koncerty se samozřejmě uskuteční pouze tehdy, pokud to dovolí
aktuální epidemiologická situace (a pokud bude umělcům umožněno, aby mohli s předstihem
zkoušet). Budou-li koncerty zrušeny, bude ve stejné době kostel otevřen ke ztišení a osobní
modlitbě.
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V jaké formě bude možný vánoční program
v kostele, zatím nelze říci. Bude možné
dovědět se to asi až na poslední chvíli
z plakátků či webových stránek farnosti
(www.farnost-malamoravka.cz). Nebudou-li
možné veřejné bohoslužby, tak se pokusíme
v určené hodiny alespoň zpřístupnit kostel
k návštěvě betléma a osobní modlitbě.
Mezi spoustou moudrých i nemoudrých řečí
jsem nedávno zaslechl podnětnou myšlenku,
že když před námi Pán Bůh zavře nějaké
dveře, tak nám jistě otevře jiné. Je
pravděpodobné, že letošní advent a Vánoce nebudeme moci ve všem prožít tak, jak bychom
chtěli a jak jsme zvyklí. Přeji nám proto odvahu vstoupit do slavení Ježíšova narození jinými
„dveřmi“.
Karel Rechtenberg, farář

Výstavba v obci
V poslední době přibývají na území naší
obce nové domy. Jejich vzhled je přísně
koncipován tak, aby byly dodrženy všechny
požadavky, nejen památkářů a ochranářů.
Malá Morávka se nachází, jak všichni víme,
v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a jako
obec je unikátní množstvím původních
roubených domků. Tento její ráz se nesmí
narušit, proto ta přísná pravidla pro stavbu
nových domů. Přízemní, často celodřevěné
nebo aspoň částečně obložené dřevem a se
sedlovou střechou. To je ten základní
požadavek na jejich vzhled. Takové domy si
staví místní k trvalému bydlení a někteří přespolní si je staví na rekreaci, často s plánem
přestěhovat se sem až odejdou do důchodu. Prostředí naší obce i jejího okolí je učarovalo
natolik, že jsou ochotni opustit město a v klidu a uprostřed krásné přírody si užívat důchodu.
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Některé budovy, které potřebovaly změnit
majitele nebo pomalu chátraly, se
v současnosti opravují, takže i tyto přispějí
k ještě hezčímu vzhledu naší obce. Kdo
projíždí Malou Morávkou, naskýtá se mu
pohled na malebnou obec. Je to také zásluha
i vás občanů, kteří dbáte na upravenost
svých domů i zahrádek. Vylepšují se i obecní
prostranství, buduje se parkoviště před
panelovým domem u obchodu, kopou se
přípojky k vybudované větvi vodovodu do
horní Morávky (např. i do školy), Karlovem
se chodí po novém chodníku. Tak ať se nám tu všem dobře bydlí.

Investiční akce v obci
V letošním roce probíhá řada investičních akcí v obci, na které jsme z řad občanů často
dotazováni, a proto Vám čtenářům přinášíme stručný přehled informací o těchto akcích.
V první polovině letošního roku byla
dokončena stavba tlakové splaškové
kanalizace pro obecní bytové domy č. p. 5 a
6, která vyřešila letitý problém s vývozem
odpadních jímek u těchto bytových domů,
které z důvodu své polohy nebylo možné
doposud gravitačně napojit na obecní
kanalizaci. Situaci vyřešila stavba tlakové
kanalizace, kdy je odpadní voda tlačena
čerpadly do centrální kanalizace. Spolu
s kanalizací byla realizována i stavba nové
vodovodní přípojky pro oba domy, oprava
fasády domu č.p. 6 a rekonstrukce
asfaltových parkovacích ploch. Celkové náklady všech těchto prací činily cca 1,5 mil. Kč.
V současné době probíhá stavba parkovací
plochy a rekonstrukce navazujících chodníků
u obecního domu č.p. 178 a 179. Nové
parkovací
plochy
zajistí
parkování
nájemníků z obecní bytovky „u obchodu“.
Vyřeší se tak stání zaparkovaných vozidel na
travnatých plochách v centru obce a uvolní
se i kapacita parkovacích ploch u místní
prodejny potravin, které by měly primárně
sloužit pro návštěvníky potravin a nejsou
majetkem naší obce. Celkové náklady budou
činit cca 0,9 mil. Kč.
Další probíhající akcí je prodloužení kanalizace přes obecní park, která umožní
odkanalizování penzionu „U parku“ a v následujícím roce bude kanalizace prodloužena
směrem ke kostelu a umožní odkanalizování bytovky u kostela, fary, penzionu Iva a domu
manželů Jiskrových. Náklady této akce činí pro letošní rok 160 000,-- Kč.
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V areálu veřejného tábořiště v Karlově pod
Pradědem právě probíhá stavba dětského
hřiště z akátového dřeva a stavba
discgolfového hřiště. Tento projekt je
realizován za finanční účasti Ministerstva
pro místní rozvoj, která činí 70% z celkových
nákladů cca 0,9 mil. Kč. Realizace projektu
bude ukončena do konce listopadu letošního
roku. Dětské hřiště skvěle doplní nabídku
možností trávení volného času pro rodiny
s dětmi v Karlově. Vznik discgolfového hřiště
nabídne možnost aktivního trávení volného
času lidem všech věkových kategorií
v každém ročním období. Discgolf je dynamicky se rozvíjející moderní sport, kterému se nově
můžeme věnovat i v Karlově. Informace o
možnosti zapůjčení létajících disků a další
podrobnosti o projektu Vám přineseme po
ukončení realizace projektu.
Dále je realizována oprava části hřbitovní
zdi, která byla v havarijním stavu, jejíž
způsob opravy byl zvolen na základě
konzultace s památkáři. Oprava bude
provedena i na zdi v zadní části hřbitova.
Obec
dále
připravuje
projektovou
dokumentaci na kompletní opravu všech
hřbitovních zdí.
Ondřej Holub
starosta obce

Vzdělávání na dálku aneb distanční výuka
S nástupem podzimu se v naší zemi rozjela druhá vlna epidemie,
a tak jsme výuku museli přesunout do online prostředí.
Na možné uzavření škol s výukou na dálku jsme se technicky i
proškolením připravovali od srpna. Mohli jsme pak hladce přejít
do online prostředí. Ke komunikaci s žáky využíváme nástroj
GoogleTeams. Tato aplikace nám zároveň umožňuje sdílet učební
materiály v hodině. Do virtuálních učeben (GoogleClassroom)
žákům vkládáme materiály, odkazy nebo pokyny k samostatné
práci.
Žáci se jednoduše přihlásí
pomocí aplikace Google
Kalendář, kde má každý
ročník nastaven svůj rozvrh.
První den uzavření škol
jsme
s dětmi
navázali
zkušební spojení. Přestože jejich proškolení proběhlo
těsně před uzavřením školy, ve všech zmíněných
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aplikacích se orientovali výtečně a hned další den jsme
začali s online výukou. Mladší žáci prvních ročníků mají
výuku matematiky a češtiny hodinu denně. V některých
dnech se zabývají půlhodinku prvoukou a angličtinou.
Starší žáci se učí v průměru dvě hodiny denně a kromě
češtiny, matematiky a angličtiny mají i přírodovědu a
vlastivědu.
Vidíme, že pro žáky příležitost vyzkoušet si něco nového
je zajímavá a atraktivní. Online výuku děti hodnotí
kladně. Jedna věc je připravit prostředí dálkového
vzdělávání, druhá pak udržet pozornost, zájem a sociální
vazby žáků. Pracujeme ze školy, možnost práce
z domova prozatím nevyužíváme. Těší nás, že naše
každodenní práce je tak pěkně přijímána.
Ivana Glatterová
ředitelka ZŠ Malá Morávka

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Již dne 20. března 2020 jsme do svazku naší obce přivítali Jiřího
Kellera, Malá Morávka č.p. 233. Dalšími novými občánky se
stali Karel Ležatka a Eliška Ležatková, Malá Morávka č.p. 112,
kteří spatřili tento svět 17. září 2020. Prozatím posledním novým občánkem se stala Karolína
Musilová, Malá Morávka č.p. 180, která se narodila dne 02. října 2020.
Přejeme jim všem hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti

Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících listopadu a prosinci 2020 slaví své
narozeniny a životní jubilea:
Miroslava Dvořáčková, Anna Motúzová a Jiří Ševčík - 71 let, Jaroslava Holubová a Miroslav
Skoupil - 72 let, Růžena Kaňová a Zdeněk Kurfürst - 73 let, Věra Lašáková, Oldřich Onderka
a Josef Bršťák, - 74 let, Eva Čelanská - 76 let, Drahomíra Křížová a Anna Palová - 77 let,
Jaroslav Kaláb - 83 let, Helena Fialová a Adolf Oravský - 87 let, Alžběta Lehká - 88 let,
Ludmila Michálková - 92 let, Martin Havlík - 94 let.

„Půlkulatá výročí“
Ivan Podlas - 55 let, Ludmila Skoumalová - 65 let.

„Kulatá výročí“

Vítězslav
Gottwald
a
Miroslav
Kučera
50
let,
Božena Kučerová, Marie Figurová, Dana Kolářová, Vladimír Blahůšek
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a Jiří Hendrych - 70 let, Jarmila Horská - 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.

Diamantová svatba
Manželé Jarmila a Josef Horský z Malé
Morávky, oslaví dne 31. prosince 2020
šedesát let společného života, diamantovou
svatbu. Jarmila oslavila 80 let dne 8.
listopadu 2020 a Josef oslaví 87 let dne 26.
března 2021. Vychovali společně čtyři děti,
dočkali se devíti vnoučat a sedmi
pravnoučat.

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

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Fotbal v Malé Morávce
Podzimní druhá vlna koronaviru se projevila na všech plánovaných veřejných akcích a také
na podzimní části fotbalové sezóny. Odehrálo se jen pět utkání. Jedním z nich byl zápas mezi
místním mužstvem a Zátorem. Výsledek 5 : 1 byl celkem očekávanou prohrou, protože se
hrálo s prvním mužstvem tabulky. Jarní sezóna už bude určitě v lepších časech, hráči budou
moci znovu trénovat a tak se můžeme těšit na kvalitní výkony.
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MÍSTNÍ AKCE
Drakiáda na ohradě
Pěkný slunečný a větrný den byla středa 23.
září 2020, kdy se v 15 hodin začaly na
ohradě scházet děti, aby si vyzkoušely své
vyrobené i koupené draky. A sešlo se tu asi
25 těchto tradičních podzimních symbolů,

které se i letos dostaly do velkých výšek.
Dětem, hlavně těm menším, pomáhali rodiče.
Děti ze školky, která byla organizátorem
drakiády, zazpívaly a přednesly básničky o
podzimu.
A potom už přísná, ale spravedlivá porota
sledovala a hodnotila výkony draků a jejich majitelů. V letošní nemalé konkurenci bylo
hodnocení ve dvou kategoriích: První kategorie - Drak Frak - zde se hodnotila domácí
výroba, bylo rozhodnuto o tomto pořadí: 1. Jakub Šimko, 2. Viktorie Galyasová, 3. Teodor
Hála.

Ve druhé kategorii - Drak Kabrňák - se hodnotila výška, do které se drak dostal. A porota
rozhodla takto: 1. Dan a Adam Danihelkovi, 2. Anna Mendrok, 3. Natálie Holubová.
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Vítězové obdrželi knihu, diplom a drobný dárek. Všechny děti pak dostaly sladkost a
keramického ježečka. Tuto už tradiční podzimní akci i letos navštívilo hodně dětí a rodičů, a
je to jedna z mála naplánovaných akcí, která se letos uskutečnila. Proč? To bohužel všichni
víme. Zdraví občanů je v této divné a nelehké době na prvním místě.

Nabídka lékárny Avion v Rýmařově
Dobrý den,
tak jako na jaře tohoto roku Vám zasíláme informace o možnosti přeposlání identifikátorů
elektronických receptů formou SMS nebo e-mailem do lékárny AVION. Následně budou léky
připraveny pro pacienty, občany Vaší obce k vyzvednutí. Můžeme léky dle potřeby i dovézt
osobně lékárníkem pacientům až domů, při dodržování přísných proticovidových opatření, a
to po telefonické domluvě.
Občané, nemocní a ostatní potřebné osoby mohou:


1/ zavolat identifikátory /12místný kód / elektronického receptu na naše telefonní
číslo: 725 717 765, lze také identifikátor přeposlat na uvedené mobilní číslo ve tvaru
SMS.



2/ naskenovat jejich papírové průvodky elektronického receptu a poslat v příloze
e-mailem na naši e-mailovou adresu: avion@lekarnauhradeb.cz .

Za všechny zaměstnance lékárny Avion Vás zdraví
Mgr. Jaroslava Jurčová, vedoucí lékárník, Lékárna AVION, Nám. Míru 3/216, Rýmařov
795 01, Mobil: 725 717 765, Pevná linka: 554 219 823, Email: avion@lekarnauhradeb.cz

Zpravodaj vychází 13.11.2020. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 6.1.2021.

