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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 26. května 2021 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8020865/1 Malá Morávka, č.parc. 498/6, smyčka KNN“ mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parc.č. 498/1
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-12-8028151/2 Malá Morávka, p.č.465/1, příp. kNN“ mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parc.č. 1462/6
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-12-8028344/V/3“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN
uloženou na pozemku obce parc.č. 163/1 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-12-8027912/2“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN
uloženou na pozemku obce parc.č. 1591 v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene
stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Realizaci vodovodní přípojky pro pozemek parc.č. 498/4 v k.ú. Malá Morávka, která bude
částečně umístěna na pozemku v majetku obce parc.č. 498/1 v k.ú. Malá Morávka dle PD
zpracované společností AQUA STOP, v.o.s.
Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě“ mezi
společností VaK Bruntál, a.s. se sídlem: tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČ: 476 75
861, jako stranou „oprávněnou“ a obcí Malá Morávka jako stranou povinnou.
Oprávněný z věcného břemene je vlastníkem a provozovatelem podzemních staveb
vodovodu pod názvy „Rozšíření vodovodu Malá Morávka 2020“, jedná se o vodovodní
potrubí, které je uloženo a vedeno na pozemcích v majetku obce. Služebnost je obcí
zřizována za jednorázovou úplatu ve prospěch obce ve výši 190 537,50 Kč včetně DPH.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ za účelem
realizace vodovodní přípojky pana Jaromíra Cejnka, trvale bytem Karlov pod Pradědem
č.p. 232, 793 36 Malá Morávka. Přípojka bude realizována na pozemcích obce parc.č.
646/1, 83/1, 83/3 všechny v k.ú.Karlov pod Pradědem. Zastupitelstvo dále v rámci
realizace stavby přípojky požaduje po investorovi stavby přípojky vybudovat odvodnění
jeho stávajícího sjezdu od domu č.p. 232 v místě napojení na obecní komunikaci.
Prodej části pozemku parcelní číslo 517/1 v k.ú. Malá Morávka, jedná se o nově vzniklý
pozemek parcelní číslo 517/4 o výměře 718 m2, který vznikl na základě geometrického
plánu číslo 1653-15/2021, vyhotoveného společností Eva Bieliková-GEOKOM se sídlem
Radim 77, 794 01 Brantice. Zastupitelstvo schvaluje cenu prodávaného pozemku ve výši
370,-- Kč/m2, která je stanovena znaleckým posudkem č. 1441-49/2020 vyhotoveným
znalcem Ing. Lubošem Novákem. Kupujícími jsou manželé Zuzana a Kamil Holubovi,
trvale bytem Malá Morávka 178, 793 36 Malá Morávka. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
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Přijetí neinvestiční dotace ve výši 50 000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která
je účelově určena k dofinancování nákladů spojených se zajištěním akceschopnosti
jednotky SDH obce Malá Morávka v roce 2021.
 Uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Shuttle busu KarlovOvčárna“ se společností Z-Group bus, a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 763
02 Zlín, IČ: 45192120. Předmět smlouvy je zajištění provozu linky Shuttle busu KarlovOvčárna veřejnou linkovou dopravou v letech 2021 až 2023 ve smyslu § 3 odst. 3 zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:


Pořízení změny územního plánu obce týkající se požadavku na změnu možného využití
plochy pozemku parc.č. 272/1 v k.ú. Karlov pod Pradědem. Pozemek je v majetku
společnosti CZK Invest, a.s., IČO: 007 39 141, Areál Tatry 1452/8, 742 21 Kopřivnice.
Požadovaná změna územního plánu bude nově umožňovat na pozemku parc.č. 272/1 v k.ú.
Karlov pod Pradědem realizaci stavby pro individuální rekreaci dle žádosti vlastníka
pozemku.
Na veřejném zasedání konaném 30. června 2021 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:











Účetní závěrku Základní školy Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvkové organizace, IČ:
70997934, 793 36 Malá Morávka č. 89 za rok 2020 a schvaluje v souladu s ust. § 30
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod kladného
hospodářského výsledku ZŠ za rok 2020 ve výši 63 076,28 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku Mateřské školy Malá Morávka, okr. Bruntál, příspěvkové organizace, IČ:
70997900 za rok 2020 a schvaluje převod kladného hospodářského výsledku ve výši
274,39 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrku obce za rok 2020.
Závěrečný účet obce Malá Morávka za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Malá Morávka za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením obce
Malá Morávka za rok 2020 a to s výhradami.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021617/1/T Malá Morávka, 1562/7, smyčka“ mezi obcí a ČEZ Distribuce,
a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemku obce parc.č. 1562/18 v k.ú. Malá
Morávka.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8018829/VB02“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN
uloženou na pozemku obce parc.č. 1561 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-12-8020851/1/SOBS/2021/DOČ Malá Morávka,9.č.561,588,1562/12, KNN“
mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN uloženou na pozemcích obce
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parc.č. 492/1, 492/2 a 499 všechny v k.ú. Malá Morávka. Úhradu za zřízení břemene
stanovuje zastupitelstvo na částku 4 000,-- Kč + DPH.
Prodej části pozemku parcelní číslo 471/19 v k.ú. Malá Morávka. Jedná se o nově vzniklý
pozemek parcelní číslo 471/24 o výměře 623 m2, který vznikl na základě geometrického
plánu číslo 1655-24/2021, vyhotoveného společností GEOPROFIL, s.r.o. Zastupitelstvo
schvaluje cenu prodávaného pozemku ve výši 480,-- Kč/m2, která je stanovena Znaleckým
posudkem č. 1440-48/2020 vyhotoveným znalcem Ing. Lubošem Novákem. Kupujícími jsou
manželé Lenka a Tomáš Cejnkovi, trvale bytem Malá Morávka 42, 793 36 Malá Morávka.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Moravskoslezským krajem, v rámci které
Moravskoslezský kraj bezplatně převádí hasičskou techniku ve formě invertorové
elektrocentrály PP2400 Power Smart v hodnotě 23 716,-- Kč do majetku obce Malá
Morávka.
Plán dopravní obslužnosti obce Malá Morávka na období 2021 až 2026, zpracovaný
společností Vladimír Návrat, s.r.o., Alžírská 1514/7, Ostrava - Poruba.
V souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na domovní ČOV schvaluje poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce ve výši 40 000,-- Kč na domovní čistírnu odpadních vod
zrealizovanou na pozemku parcelní číslo 752/1 v k.ú. Malá Morávka, pro dům č.p. 24.
Kapacita ČOV je 5 obyvatel, celkové náklady stavby činily 117 740,28 Kč vč. DPH.
Příjemcem příspěvku je paní Lenka Nováková, Malá Morávka 24, 793 36 Malá Morávka.
Poskytnutí
pomoci
obcím
Jihomoravského kraje zasaženým
tornádem ze dne 24.6.2021 ve
formě finančního daru z rozpočtu
obce ve výši 50 000,-- Kč, který
bude zaslán na transparentní účet
Jihomoravského kraje, číslo účtu
123-3116420297/0100.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:


Informaci starosty o připravovaném koncertu hudební skupiny Lucie ve Ski areálu
Kopřivná a souhlasí se zkrácením doby nočního klidu v obci pro účely pořádání tohoto
koncertu v termínu 14.7.2021. Zastupitelstvo schvaluje upravenou dobu nočního klidu v
obci pro noc ze dne 14.7.2021 na den 15.7.2021, a to na dobu od 23:00 hod. do 06:00
hod.

INFORMACE
Závěrečný účet hospodaření obce Malá Morávka za rok 2020
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 30. června 2021
schválilo závěrečný účet obce za rok 2020, který je
výsledkem hospodaření obce za minulý rok. Součástí
závěrečného účtu je zpráva o výsledku hospodaření
obce, které skončilo přebytkem 2 072 965,18 Kč.
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PŘÍJMY
Třída
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery - dotace
CELKEM PŘÍJMY

Schválený rozpočet
17 865 000,00
7 909 000,00
400 000,00
910 000,00
27 084 000,00

Skutečnost
17 100 295,05
6 248 139,95
1 654 810,00
3 577 148,72
28 580 393,72

VÝDAJE
Třída
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
CELKEM VÝDAJE

Schválený rozpočet
27 459 760,00
2 455 000,00
29 914 760,00

Skutečnost
21 983 626,44
4 523 802,10
26 507 428,54

Cizí prostředky - přehled čerpání splátek úvěrů a půjček
Obec Malá Morávka splácí:
- Úvěr u Komerční banky, a.s. ve výši 10 000 000,-- Kč
na výstavbu multifunkční tělocvičny při ZŠ Malá
Morávka. Zůstatek tohoto úvěru k 31.12.2020 činil
1 578 944,-- Kč (dlouhodobý závazek).
- Úvěr u ČSOB, a.s. ve výši 5 804 512,-- Kč na obnovu
veřejného osvětlení v obci Malá Morávka. Zůstatek
tohoto úvěru k 31.12.2020 činil 2 754 670,-- Kč
(dlouhodobý závazek).
Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2020 - žadatelé z Malé Morávky
FC Kovárna, z.s. Malá Morávka - 120 000,-- Kč a TC Praděd, z.s. Malá Morávka 100 000,-- Kč
Poskytnuto na: nákup sportovního a spotřebního materiálu a služby spojené se zajištěním
hlavní činnosti.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka
Přezkoumání hospodaření obce Malá Morávka za
rok 2020 provedly pracovnice Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru podpory
korporátního řízení a kontroly. Dílčí přezkoumání
dne 2.9.2020 a závěrečné 24.2.2021.
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se
seznámit v kanceláři obecního úřadu u účetní paní
Ing. Markéty Říhové v úředních dnech pondělí a
středa od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Ostatní pracovní dny po telefonické
domluvě - telefon: 554 230 290.
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Celý obsah závěrečného účtu je rovněž k dispozici na úřední desce webu obce:
www.malamoravka.cz

Zápis dětí do mateřské školy
V květnu 2021 se uskutečnil v naší mateřské škole zápis dětí (elektronickou formou) na školní
rok 2021/2022. Žádost o přijetí dítěte zaslalo sedm rodičů. Z bezpečnostních důvodů a
zejména v souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. ze dne 29. prosince 2004 o předškolním
vzdělávání v platném znění jsme nemohli vyjít vstříc všem zákonným zástupcům o přijetí
dvouletých dětí (za každé jedno zapsané dvouleté dítě se odečítají dvě děti z nejvyššího počtu
zapsaných dětí, tři dvouleté děti ve třídě - je maximum).
Mateřská škola bude v následujícím školním roce opět
jednotřídní s 20 dětmi ve věku 2-5 let. V kolektivu dětí
uvítáme tři nová děvčátka Emmičku Haničákovou,
Emilku Krejčí, Karolínku Šimkovou a jednoho chlapce
Matyáška Rončáka. Přejeme našim nováčkům, aby tato
životní změna proběhla u nich bezproblémově, aby
chodili do mateřské školy rádi, našli si zde nové
kamarády a získali spoustu znalostí a dovednosti, které je
budou ovlivňovat po celý život. Dětem se budou věnovat
dvě pedagogické pracovnice ředitelka Iveta Vlčková a
učitelka Daniela Svobodová, úklidové práce bude mít na
starosti školnice paní Lenka Cejnková, která na částečný
úvazek pomáhá pedagogickým pracovnicím i jako chůva.
Chutnou domácí stravu nám bude nadále připravovat
paní kuchařka Jitka Frčková, která u nás zastává i místo
vedoucí školní jídelny. Všichni věříme, že ten nastávající
školní rok bude probíhat v klidnější a radostnější
atmosféře, než ten rok letošní
Iveta Vlčková
ředitelka mateřské školy

Rozloučení s mateřskou školou
Vždy před letními prázdninami
se loučí s mateřskou školou děti,
které jdou v září do 1. třídy
základní školy. Letos se tato
událost odehrála předposlední
červnovou středu. V herně školky
předala paní ředitelka Iveta
Vlčková spolu s paní učitelkou
Danielou Svobodovou a chůvou
Lenkou
Cejnkovou
malým
absolventům školkové vysvědčení
a všichni si společně zazpívali.
Přítomným rodičům a dalším
hostům
byli
jednotlivě
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představeni budoucí školáci. Letos to jsou: Vendula Bernátková, Amálie Haničáková, Viktor
Nezhoda, Lukáš Pešta a Anastázie Strnadelová. Děti všem ukázaly, že jsou na základní školu
dobře připraveny. Recitace básničky nebo zpěv písničky a odpovědi na otázky z klobouku
všichni bez problému zvládli.
Odměnou jim bylo barevné
pohádkové vysvědčení s velkou
jedničkou za docházku do
mateřské školy, absolventská
čepice, pamětní šerpa a pamětní
list. Každý dostal knížku pohádek
Káťa a Škubánek s věnováním a
tužkovník. Paní ředitelka popřála
dětem hodně úspěchů ve škole a
rodičům pevné zdraví, trpělivost
a rodinnou pohodu.
Aby na tento poslední den ve
školce měli předškoláci hezké
vzpomínky, byli pozváni na poslední spaní ve školce. Ale nebylo to spaní odpolední, na které
byli ve školce zvyklí, ale spaní noční. Ale ještě než se uložili ke spánku a poslechli si pohádku,
vydali se do Karlova, zahrát si šipkovanou. Pak je čekala ještě dobrodružná stezka alejí.
I od nás přijměte budoucí prvňáčci přání, aby přechod do školy byl pro vás radostný a
úspěšný.

Třídění odpadu v roce 2020
Firma Ekokom, jakožto autorizovaná obalová společnost nás
ve svém dopise informovala o množství odpadu, který naše
obec v roce 2020 vytřídila a předala k využití. Je zde rovněž
uveden také objem finančních prostředků, které naše obec vyfakturovala a obdržela od
Autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.

Rok 2020 celkem
1. čtvrtletí 2020
2. čtvrtletí 2020
3. čtvrtletí 2020
4. čtvrtletí 2020

Tuny Částka (Kč)
43,753 110 871,50
14,533 33 451,00
6,680 19 501,50
14,000 33 045,50
8,540 24 873,50

Společnost Ekokom děkuje obci i našim
občanům za dlouholetou spolupráci.
Součástí dopisu bylo i osvědčení o úspoře
emisí, které vidíte napravo.
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Kronika
K povinné dokumentaci každé obce patří každoroční zápis do obecní kroniky. Úplně první
kroniky na našem území psali mniši v Klášterci, kteří byli v té době centrem vzdělanosti. Ještě
ve středověku nebylo ani mezi šlechtou hodně těch, kteří uměli číst a psát. Často se tak tyto
kroniky staly jedním z pramenů, ze kterých mohli později historikové čerpat.
Dnes by se dalo říct, že informace o současnosti jsou díky internetu a ukládání dokumentů do
archívů tak dobře zmapovány, že se mohou zdát zápisy kronikáře do kroniky obce nadbytečné.
Ale tyto kroniky mají pro budoucí badatele ještě trochu jinou
hodnotu. Nejsou to jen holá fakta, ale obsahují i údaje o
každodenním životě lidí, jejich zájmy i problémy, názory a
v neposlední řadě i subjektivní náhled kronikáře v určitém
časovém rozmezí.
Z období před válkou, kdy obyvatelstvo naší obce - tehdy Klein
Mohrau - bylo až na malé
výjimky německé národnosti,
jsou
kroniky
uloženy
v Zemském archívu v Opavě.
Tyto jsou už dnes fyzicky
nedostupné, protože proběhla
digitalizace a můžeme si je
prohlédnout na internetu,
pokud si otevřeme stránky
Zemského archívu. Kronika z let 1932 - 1937, kterou psal
Oskar Drnetz, je psaná jeho rukopisem v němčině. Strany
164 - 187 tvoří příloha tuší překreslených a ručně
kolorovaných map jednotlivých částí obce z let 1837 - 1930.
Mimo obce měly svoji kroniku i školy. Ale v posledních
letech je tato školní dokumentace nepovinná. Školství je
vždy věnována kapitola v obecní kronice. Součástí kroniky
je i obrazová příloha, která vizuálně dokumentuje události,
o kterých se píše v kronice.
Naši současnou kroniku začal psát pan farář Pospíšil.
V úvodu shrnul v několika kapitolách historii obce až do
současnosti, obrázky přimaloval pan Josef Ptáček. Další
kronikářkou byla paní Jaroslava Holubová, po ní tuto funkci
převzala paní Irena Mlýnková. Po ní zůstala kronika deset
let bez zápisů, až se jí ujala opět J. Holubová, doplnila
chybějící zápisy a v této činnosti pokračuje dodnes.
Jednotlivé kapitoly se týkají státní správy, školství, kultury,
sportu, výstavby, počasí a různých zajímavostí.
Kronika obce Malá Morávka č. 3 je uložena na obecním
úřadě. Pokud by někdo chtěl do ní nahlédnout, může si
zamluvit termín a za přítomnosti kronikářky si může
vyhledat, o co má zájem.
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Společenská rubrika
Na jubilanty nezapomínáme
I když byl minulý rok i začátek letošního
roku jakoby zpomalen, čas, který nám všem
utíká, ale běžel dál svým tempem. Naši starší
spoluobčané, kteří slavili svá kulatá nebo
půlkulatá výročí, se ze známých důvodů
nemohli setkat ani na podzimním už
tradičním a oblíbeném setkání v tělocvičně u
školy, ani na komornějším srazu oslavenců
s představiteli obce v některé z místních
restaurací. To ale neznamenalo, že se na ně
zapomnělo. Starosta s členkou kulturní
komise paní Ivetou Vlčkovou navštěvovali
tyto jubilanty u nich doma s přáním a
dárkem a každý z nich se podepsal do
pamětní knihy jubilantů, která se začala psát
1. 1. 2004. Pokud budete mít 70, 75, 80, 85
…a více roků, bude i pro vás v této knize
nakreslena růžička a po převzetí dárku se i
vy budete moci svým podpisem zapsat do
knihy, která zůstane součástí historie Malé
Morávky.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících červenci a srpnu 2021 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Jaroslav Chytil a Zdeněk Pavelka - 71 let, Jindřich Ujec a Ludmila Králíková - 72 let, Marie
Koukolová a Ludmila Endlerová - 73 let, Josef Fanc - 74 let, Pavel Hlavinka - 81 let, Artur
Theyer - 84 let.

„Půlkulatá výročí“

Karel Antony - 55 let, Annalise Řezáčová, Jitka Hendrychová,
Pavel Kafura, František Marek a Jaromír Majtner - 65 let, Anna
Kulhavá - 85 let.

„Kulatá výročí“
Eva Peštová - 50 let, Petr Horský, Dagmar Panovská a Marta
Klegová - 60 let, Oldřich Pilc, Eva Brichtová a Vítězslav Stavař - 70
let.
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Blahopřání
18. června 2021 oslavil 50-té narozeniny p. Josef Motúz z Malé Morávky. Ještě jednou tímto
chceme popřát hodně spokojenosti, hlavně zdraví a štěstí do dalších let.
S láskou rodiče, sourozenci, dcery Terezka a Veronika
Vám všem, vážení spoluobčané, kteří jste v tomto období slavili anebo oslavíte své narozeniny
a významná životní jubilea, přejeme při dobrém zdraví ještě mnoho spokojených a šťastných
let v životě.
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
Lehkoatletické závody žáků ZŠ
Tradiční soutěže v lehké atletice mezi
okolními malotřídkami, které se každoročně
konaly před koncem školního roku na hřišti
u školy v Malé Morávce, doznaly díky
pandemii podstatné změny. V loňském roce
se díky covidu neuskutečnily vůbec, letos
sportovaly jen děti z místní školy.
Hned ráno byly vytyčeny trasy na
vytrvalostní běh a padesátku, barevné
terčíky vyznačovaly vzdálenosti pro hod
kriketovým míčkem. Doskočiště bylo
připraveno na skok do dálky. Během
dopoledne 29. června proběhly všechny závody a před obědem bylo vyhlášeno pořadí. První
tři závodníci se postavili na stupně vítězů a obdržely medaile, diplom a malé dárky. Kvůli
malému počtu dětí nebyly určeny věkové
kategorie, nejmladším bylo přičteno 50
bodů, aby se odstranil věkový hendikep. Po
takto složitém počítání bylo pořadí
stanoveno takto:
Dívky - 1. Beata Macková, 2. Barbora
Lukešová, 3. Lea Macková
Hoši - 1. Adam Danihelka, 2. Jonáš Pospíšil,
3. Hynek Babiš
Dva měsíce prázdnin, které mají děti před
sebou, jim jistě vynahradí pohybové aktivity,
které jim minulý školní rok absencemi
tělocviků neumožnil.
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Policejní zápisník
Dopravní nehoda motocyklisty slovenské národnosti na Bruntálsku
Pár minut před šestnáctou hodinou odpolední 29. května 2021 řídil 70letý muž slovenské
národnosti svůj motocykl tovární značky Suzuki 650 ve směru od obce Malá Morávka na
Karlovou Studánku, přičemž při průjezdu mírné pravotočivou zatáčkou dostal na mokrém
povrchu vozovky smyk, vyjel za pravý okraj komunikace a sjel do silničního příkopu. Při pádu
utrpěl motocyklista zranění levé horní končetiny a byl sanitním vozidlem převezen
k lékařskému vyšetření a ošetření do bruntálské nemocnice. Ke zranění žádné jiné ze
zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného 70letého
muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši
30 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních
nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Informační středisko CHKO Jeseníky
Od pátku 4. června do neděle 26. září je Informační středisko CHKO Jeseníky - Karlova
Studánka (IS) otevřeno veřejnosti. Návštěvníci IS naleznou v horní části obce Karlova
Studánka u geologické expozice. Informační středisko poskytuje informace o vzácné přírodě
CHKO Jeseníky a její ochraně.
Pro návštěvníky během letních měsíců se připravují menší akce zaměřené na poznávání
jesenické přírody a krajiny, a to prostřednictvím různých aktivit či debat s odborníky CHKO
Jeseníky. Termíny jednotlivých akcí se budou včas zveřejňovat na webových stránkách a
sociálních sítích.
V letošním roce již v areálu IS proběhla akce Vítání
ptačího zpěvu s Petrem Šajem.
Informační středisko provozuje Actaea - společnost
pro přírodu a krajinu, z.s. Akce budou pořádány ve
spolupráci se Vzdělávacím centrem VÍCE Ve mlýně
Karlovice, Správou CHKO Jeseníky, Euroregionem
Praděd a Rodinnými Jeseníky, ale i s dalšími
organizacemi v regionu.
Otevírací doba:
Červen
PÁ - NE
Červenec
ÚT – NE, 5. 7. (PO)
Srpen
ÚT - NE
Září
PÁ - NE

9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00
9:00 - 12:00, 12:30 - 17:00

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kontakty na IS:
Karlova Studánka 793 24
Tel.: + 420 732 360 544, e-mail: jeseniky@actaea.cz
https://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-jeseniky
https://www.facebook.com/ISCHKOJesenikyKarlovaStudanka.cz
Mgr. Eva Kyšová
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