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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 6. září 2021 ve víceúčelové
tělocvičně u základní školy v Malé 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:












Přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
,,Rozšíření cyklotras Malá Morávka“ ve výši 994 500,-- Kč a pověřilo starostu obce
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na projekt.
Umístění kanalizačního potrubí na pozemku obce parc.č. 1527/2 v k.ú.Malá Morávka dle
projektové dokumentace stavby domovní čistírny odpadních vod pro rodinný dům Malá
Morávka č.p. 274.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021360/2“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku
nízkého napětí uloženou na pozemcích obce parc.č. 266/1 a parc.č. 275 oba v k.ú. Malá
Morávka.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-8021568/1/T MALÁ MORÁVKA, P.Č.492/8, SMYČKA NN“ mezi obcí a ČEZ
Distribuce,a.s. Smlouva řeší přípojku nízkého napětí uloženou na pozemku obce parc.č.
492/2 v k.ú. Malá Morávka.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-8021551/1/T, MALÁ MORÁVKA, 492/7, SMYČKA NN“ mezi obcí a ČEZ
Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku nízkého napětí uloženou na pozemku obce parc.č.
492/2 v k.ú. Malá Morávka.
Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-8021804/V/1“ mezi obcí a
ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší
přípojku nízkého napětí uloženou na
pozemcích obce parc.č. 492/2 a parc.č.
492/3 oba v k.ú. Malá Morávka.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č.IV-12-8025080/2,
mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s., která
řeší zřízení věcného břemene ve formě
podzemního vedení nízkého napětí na
pozemku obce parcelní číslo 1411 v k.ú.
Malá Morávka.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



Účetní závěrku Sdružení obcí Rýmařovska za rok 2020.
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INFORMACE
Konec prázdnin
Poslední srpnové dny, letos
studené a deštivé, znamenají pro
děti i jejich rodiče jediné:
Začátek školy. Proto se chystají
aktovky, přezůvky, pomůcky a
další věci, pro školáky nezbytné.
A stále ještě i roušky, i když hned
první den školy byli žáci
testováni na kovid.
V mateřské škole v
Malé
Morávce přivítali děti, ty co už
zde byly v minulých letech i ty
nové nejmenší, už v pondělí 30.
srpna.
Prvního září v 8 hodin byl
zahájen školní rok i v místní
základní škole. Prvňáčci, kterých
je letos šest, dostali pamětní
šerpu, jejich maminky pak
kytičku. Přejeme jim správné
vykročení do této etapy jejich
života.

MORÁVECKÝ

STRANA 4

ZPRAVODAJ

Organizace školního roku 2021/2022
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začalo ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
Podzimní prázdniny připadnou středu 27.
října a pátek 29. října 2021.
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23.
prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna
2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna
2022.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 4. února 2022.
Týdenní jarní prázdniny pro školy okresu Bruntál byly stanoveny od 14. února do 20. února
2022.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Policejní zápisník
Dopravní nehoda mladistvé cyklistky
Okolo sedmnácté hodiny odpolední 3. srpna 2021 jela 17letá dívka z Bruntálu na svém
jízdním kole mezi obcemi Karlova Studánka - Hvězda a Malá Morávka, přičemž při sjíždění
z prudkého kopce se jí rozkmitaly řídítka, neudržela rovnováhu a upadla na zem. Při tomto si
způsobila zranění lehčího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou k
lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě - Porubě. Ke
zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u
cyklistky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika
stovkách korun.
Dopravní nehoda nezletilé dívky ze Slovenska
Pár minut po šestnácté hodině odpolední 12. srpna 2021 jela 11letá dívka slovenské
národnosti na koloběžce po silnici mezi Hvězdou a obcí Karlova Studánka na Bruntálsku,
přičemž při sjíždění z kopce nepřizpůsobila rychlost, na nerovném povrchu vozovky nezvládla
řízení a upadla přes řídítka na zem. Při tomto si způsobila zranění lehčího charakteru
s nutností převozu sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a ošetření do olomoucké
nemocnice. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na
majetku činí řádově několik stovek korun. Jak bylo při prošetřování celé záležitosti zjištěno,
tak nezletilá dívka měla při jízdě na koloběžce řádně nasazenou cyklistickou přilbu. Celý tento
případ je nadále v gesci policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu
Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.
Dopravní nehoda - mikrospánek
Bruntálští dopravní policisté byli chvíli před jedenáctou hodinou dopolední 26. srpna 2021
přivoláni i k dopravní nehodě, která se stala na katastru obce Malá Morávka. V té době
40letý muž z Bruntálska řídil osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat ve směru od
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obce Dolní Moravice k obci Malá Morávka, přičemž s největší pravděpodobností vlivem
únavy se u něj projevil mikrospánek, přejel do protisměru, sjel do levé silniční příkopy, zde
najel na pařez stromu a automobil převrátil na střechu. Při této kolizní situaci v dopravě
utrpěl 40letý řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření
v krnovské nemocnici. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, ke zranění žádné
jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve
výši 60 tisíc korun.
Dopravní nehoda podnapilého polského řidiče osobního automobilu v Malé Morávce
Pětatřicet minut po půlnoci 3. září 2021 řídil 26letý muž polské národnosti osobní motorové
vozidlo tovární značky Škoda Octavia po silnici od obce Dolní Moravice na obec Karlova
Studánka, přičemž před obcí Malá Morávka mu bezprostředně do jízdní dráhy měla vběhnout
srna. Aby zabránil střetu, strhl řízení automobilu, vyjel za levý okraj komunikace na travnatou
plochu a zde narazil do dřevěné uvítací cedule obce Malá Morávka, do další reklamní tabule
a poté do rohu fasády přilehlého domu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a
celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 164 tisíc korun.
Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že shora uvedený řidič je pod
vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,9
promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské
vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a na místě
mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá
záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a
kriminalistů.
Na kole jen s přilbou - Ochranná přilba je významnou součástí vybavení cyklistů
V rámci letošní sezóny byl také na novojičínsku,
bruntálsku
a
frýdecko-místecku
realizován
celorepublikový projekt „Na kole jen s přilbou“. Důraz
kampaně je kladen na použití ochranných
bezpečnostních přileb. Cílem tohoto projektu je
především snížení nehodovosti cyklistů a následků
dopravních nehod cyklistů v České republice
zapříčiněných nesprávným použitím bezpečnostních
prvků při jízdě na kole.
V České republice aktuálně platí povinnost používat za
jízdy ochrannou přilbu pro cyklisty mladší 18 let. Zákon
o silničním provozu uvádí: „Cyklista mladší 18 let je
povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného
typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji
nasazenou a řádně připevněnou na hlavě“. Dle zákona
se jízdním kolem rozumí i koloběžka.
Celorepubliková preventivně bezpečnostní akce „Na kole jen s přilbou“ proběhla
v dopoledních hodinách ve čtvrtek 15. července 2021 také na cyklostezce v okolí Malé
Morávky. Společně se zástupci BESIPu policejní preventisté na místních cyklostezkách a
cyklotrasách připomínali cyklistům důležitost užití ochranné přilby při jízdě na kole a to jak
těm menším, kterým tuto povinnost ukládá zákon, tak i těm odrostlejším. Při dopravní nehodě
nebo pádu z jízdního kola může totiž ochranná přilba výrazně snížit riziko zranění hlavy nebo
poranění mozku. A protože cyklisté patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu,
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byl kladen také důraz na bezpečnost cyklistů
v dopravě, správnou výbavu jízdního kola,
používání dalších dostupných ochranných
prvků, mezi které patří chrániče kolen, loktů
či cyklistické rukavice a užívání reflexních
prvků.
Cyklisté byli závěrem na sezónu vybaveni
cyklomapami a dalším preventivním
materiálem, který mohou využít na svých
dalších cyklistických projížďkách.

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Dne 2. července 2021 jsme do svazku naší obce přivítali Andreu
Waniekovou, Malá Morávka č.p. 6. Přejeme jí hodně zdraví a
šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2021 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
Bohuslava Pleská a Stanislav Hýbner - 71 let, Ladislava Mendroková, Josef Figura a Jan
Kudla - 72 let, Dušan Klega - 73 let, Josefa Linhartová a Miroslav Hendrych - 74 let,
František Kocour - 77 let, Anna Valová - 78 let, Milada Macháčková - 81 let, Gabriela
Kolesárová - 86 let, Julie Glatterová - 88 let, Vladimír Janečka - 92 let.

„Půlkulatá výročí“
Petra Skokanová a Josef Horský - 55 let, Hana Nová a Josef
Kaljanko - 65 let, Otakar Surynek - 75 let, Vlasta Janečková 85 let.

„Kulatá výročí“
František Novák - 70 let, Júlia Kalábová a Miroslav Dvořáček 80 let, Jarmila Tysková - 90 let.

Rozloučili jsme se
Ve smuteční síni na Okružní ulici v Rýmařově jsme se rozloučili s naším
občanem, panem Zdeňkem Novobilským, který zemřel 10. července 2021
ve věku nedožitých 73 let.
Čest jeho památce.
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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
Rozjela se fotbalová sezóna
Dne 4. září odehráli naši muži první zápas podzimní části fotbalové
sezóny s Novými Heřminovy s výsledkem 2:0. Doma v Malé Morávce
dne 11. září zvítězili nad mužstvem Razové 3:2.
Další utkání 3. třídy skupiny B se budou konat:
25. 9. v 16:00 hod. Malá Morávka - Milotice nad Opavou
2. 10. v 15:00 hod. Rýžoviště - Malá Morávka
9. 10. v 15:00 hod. Malá Morávka - Dětřichov
16. 10. v 15:00 hod. Horní Město - Malá Morávka
Naši malí fotbalisté hrají okresní přebor starších žáků, kdy v prvním zápase podlehli 11. září
týmu SO Bruntál vysoko 0:10. Další zápasy mají rozlosované takto:
18. 9. ve 14:00 hod. Karlovice - Malá Morávka
21. 9. v 16:00 hod. Slezské Rudoltice - Malá Morávka
25. 9. ve 14 hod. Malá Morávka - Chomýž
2. 10. ve 13:30 hod. Malá Morávka - JUVENTUS Bruntál
9. 10. v 10:00 hod. Vrbno pod Pradědem - Malá Morávka
16. 10. ve 13:00 hod. Malá Morávka - Lichnov
23. 10. v 11:30 hod. Zátor - Malá Morávka
Přijďte na zápasy podpořit naše fotbalisty.
Do nové sezóny přejeme fotbalistům hodně vstřelených gólů a co nejméně zranění.
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MÍSTNÍ AKCE
Karlovský maraton a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš
V sobotu 17. července zažilo karlovské
tábořiště, kde se tato akce konala, snad
největší návštěvnost. Předpověď sice hlásila
proměnlivé počasí, ale celý den bylo teplo a
slunečno. Na návštěvníky čekal i letos
připravený areál se stoly a lavičkami, během
dopoledne přijížděla auta s kuchaři, kteří si
instalovali na vyhrazených místech své
stany, kotlíky a posezení. Hned u vstupu na
tábořiště byl stan TC Praděd, odkud pan

Houser konferoval střídavě se starostou
veškeré dění a předával přítomným
organizační pokyny, týkající se soutěží.
Jako první proběhl turnaj v petangu.
Družstva byla smíšená - děti s dospělými. Po
třech kolech bylo finále, sčítaly se body a
nejúspěšnější
hráčkou
byla
Natálka
Holubová. První tři dostali už tradiční cenu zelený meloun.
Další stan si postavila firma ULTIMO která vybudovala v těchto prostorách hřiště
na discgolf. Její zástupce, reprezentant ČR
v discgolfu
Pavel
Volocsek
vysvětlil
zájemcům pravidla hry, předvedl techniku
správného hodu diskem a s tímto odborným
výkladem a doprovodem si mohly trasu
projít a vyzkoušet. Opět se sčítaly body a tři
nejúspěšnější obdrželi hrací disk.
Před 14. hodinou si Radek Houser, mistr v
jízdě na kolečkových bruslích a reprezentant
ČR v závodech na snowboard crossu,
vyznačil dráhu na svou exhibici. Předvedl
divákům, co všechno se dá na in-linech
udělat, když to někdo umí. Ve 14 hodin byl
odstartován Karlovský maraton. Střídali se
v něm závodníci na kolech, koloběžkách i
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kolečkových bruslích. I když se snažili všichni objet okruh co nejrychleji, rekord z roku 2015
se nepodařilo překonat. Možná to bylo tím, že se závodilo většinou na koloběžkách, a ty jsou
přece jen pomalejší, než kola.
V minulých letech se guláše vařily na 6, 7 a
loni na 8 stanovištích. Letos přišlo soutěžit o
nejlepší kotlíkový guláš hned 11 kuchařů.
Bylo jich vlastně víc, protože každý kotlík
obsluhovali nejméně dva kuchaři. Krájení,
míchání, přikládání pod kotlík - to by jeden
nezvládl. Po vylosování čísel se každý
účastník soutěže představil a prozradil,
z jakého masa guláš připravuje a snažil se
pomocí mikrofonu nalákat strávníky právě
na ten svůj výrobek. Zatím, co kuchaři vařili
a tunili své výtvory, lidé si užívali pěkného
počasí a sledovali jejich snažení. Děti
malovaly na asfalt křídami barevné obrázky
nebo zkoušely svou sílu a obratnost na
posilovacích strojích. A všichni se
občerstvovali u stánku s nápoji, sladkostmi,
langoši nebo polévkami. Po půl sedmé bylo
hotovo a začalo se ochutnávat. Asi po
hodině bylo ukončeno hlasování strávníků a
po sečtení hlasů bylo vyhlášeno pořadí. Na
prvních třech místech se umístily tyto
skupiny kuchařů: 1. Alt Mendrok manschaft.
2. Bára a Honza s „Teorií velkého guláše“ a
3. Hasiči z Malé Morávky. Všichni kotlíkáři
obdrželi finanční odměnu, na kterou přispěl
částkou 5000 Kč areál Kopřivná. První tři
pak ještě dostali po balíčku hovězího masa
od dalšího sponzora - řeznictví Hořák
z Janovic. Do letošního klání se zapojilo
kromě místních i několik skupin přespolních
návštěvníků naší obce.

Od 19 hodin hrála osvědčená
kapela MODULOR pana Bobka
z Bruntálu. Ani noční bouřka
nepřerušila taneční zábavu,
která pokračovala až do ranních
hodin. Pořadatelům - Obci Malá
Morávka a TC Praděd - se tato
už tradiční a oblíbená letní akce
opět vydařila.
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Den obce
Sobota 17. srpna se letos stala Dnem obce. Celý týden byl chladný a deštivý, příprava areálu
fotbalového hřiště tak byla náročnější než
jiné roky. Ale sobotní předpověď počasí byla
příznivá. A vyšlo to. Za pěkného slunečního
počasí hned od 10 hodin proběhl turnaj
v kopané o pohár starosty obce, do kterého
se zapojila čtyři družstva. A o půl druhé bylo
jako první bod odpoledního programu
vyhlášeno pořadí a první tři mužstva
obdržela od starosty pohár a láhev sektu.
Pořadí bylo: 1. Rudná pod Pradědem, 2.
Vyhaslé
hvězdy
z Malé
Morávky,
3. Krasotinky ze Světlé Hory a
4. Ondřejovské mužstvo.
Od 14-ti hodin patřil parket před podiem
dětem. Klaun je bavil, hrál si s nimi a
rozdával z pirátské truhličky zlaťáky. V 15
hodin se objevil na podiu Zekon, který bavil
nejen děti, ale hlavně dospělé svými
neuvěřitelnými siláckými kousky. Táhl za
ucho vozík se třemi dospělými, ohýbal o krk
ocelovou tyč, lehl si jako fakír na desku
pobitou hřebíky a nechal na sobě houpat dvě
dívky nebo štípat polínko dřeva.

Po tomto silném adrenalinovém zážitku
přišlo zklidnění a pohoda při poslechu
cimbálové muziky Wajdovci. Následovala
populární a oblíbená soutěž vřezání dřeva
dvoumužnou pilou. Zájem byl velký.
Přihlásilo se hned 11 dvojic, aby soutěžily o
permanentku na jednodenní lyžování na
Myšáku v Karlově. První místo a výhru
získala překvapivě smíšená manželská
dvojice.
Po 18. hodině začal nejočekávanější bod
programu - hudební vystoupení kapely Tichá
Dohoda. Poslední kapela, která hrála na dni
obce, byla skupina Mistrál, která ve 20
hodin zahájila taneční zábavu, povolenou až
do 2. hodiny ranní. Před půlnocí přišla
krátká bouře se silným větrem, který odnesl
a poškodil dva stany. Přírodě zkrátka
neporučíme.
Během celého odpoledne byly pro děti
připraveny různé atrakce na sousedním
hřišti. Mohli se za asistence členů horské
služby svést na laně, což vyžadovalo dost
velkou odvahu. Menší děti se projížděly na koníčcích, hasiči přijely se svými vozy a bylo

MORÁVECKÝ

STRANA 11

ZPRAVODAJ

možné si prohlédnout veškeré vybavení. Po celém areálu byly rozmístěny stánky
s občerstvením i se suvenýry. K mání bylo pivo, nealko, langoše, párky v rohlíku, klobásy atd.
Přijela také delegace naší partnerské obce Walce z Polska. Doufáme, že i oni si užili příjemně
strávené odpoledne v Malé Morávce. Za práci při přípravě dne obce v Malé Morávce patří
všem, kteří se na ní podíleli, velké poděkování. Byli to hlavně zaměstnanci obce, přispěli
i R. Škarupa Vodoinstalatérství Rýmařov a ČEZ distribuce, a.s.

Borůvkové hody 2021
Výroční 20. borůvkové hody v Malé Morávce
a Karlově se letos opět vydařily. Obecní
park byl hlavním místem oslav. Soustředilo
se tu nejvíc stánků, bylo tu posezení pro
návštěvníky a podium, na kterém vystoupily
kapely. V sobotu to byla hudební skupina
„Všichni čerti“ z Ostravy a Generace 75
z Bruntálu, v neděli kapela z Nového Jičína
a Valašského Meziříčí s názvem „Tara
Kuna“. Řada stánků se táhla podél cesty až
na křižovatku do Karlova, auta parkovala
nejen na vyhrazeném parkovišti na louce pod
Rychtou, ale všude, kde se dalo. Ve 14
restauracích bylo připraveno borůvkové menu, kromě místních se zapojila i restaurace
Hvězda, Hamříkova stáj v Moravici a
rozhledna Praděd. Všude se čepovalo
borůvkové pivo, na stáncích bylo možné
koupit další borůvkové speciality: víno,
pálenku, medovinu, borůvky v rumu,
trubičky,
koláče,
frgály,
knedlíky,
marmelády, palačinky nebo cukrovou vatu.
Toto „modré“ zboží doplňovala nabídka
různých rukodělných a řemeslných výrobků
ze dřeva, keramiky nebo textilu. Děti si
nechaly vymalovat obličej nebo nabarvit
tričko. Ve stanu Moravskoslezského kraje se
mohli
zájemci
zadarmo
nechat
vyfotografovat.
Borůvkový autobus dovážel zájemce vždy
v celou hodinu od autobusové zastávky u
parku do horní Morávky k restauraci
Kopřivná a dále do Karlova k pizzerii
Praděd. V Karlově čekaly na děti i dospělé
kolotoče, a to po obou stranách silnice pod
Myšákem.
Návštěvnost byla i díky příznivému počasí a možná i díky reklamě na rádiu F1 velká. Skoro
stejné množství návštěvníků bylo i v neděli. Pořadatelem hodů bylo tak jako každý rok TC
Praděd ve spolupráci s obcí Malá Morávka. Poděkování za podporu patří i
Moravskoslezskému kraji, Pivovaru Černá Hora, podílely se na akci i Kudy z nudy a Světové
Česko.
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Řízkové hody
Sobota a neděle 11. a 12. září patřily v místních restauracích řízkům.
Prostory uvnitř restaurací i předzahrádky se zaplnili strávníky.
Podávalo se tradiční a osvědčené jídlo, jako drůbeží nebo vepřový
řízek s bramborovým salátem, ale někde se objevilo třeba i maso
klokaní. Několik stánků a prodej borůvek a brusinek doplnily nabídku,
které návštěvníci letošních řízkových hodů využili.

Trofeo niké 2021
21. ročník setkání veteránů Trofeo niké
Jeseníky 2021 bylo odstartováno v pátek 10.
září
v Městě
Albrechticích.
Trasa
pokračovala přes Slezské Rudoltice, Bruntál,
Razovou, Moravský Kočov, Břidličnou a
Rýmařov až v neděli dopoledne dojela auta
do Malé Morávky ke Kopřivné. Odtud
pokračovala přes Vrbno pod Pradědem a
Ludvíkov do Karlovy Studánky, kde v neděli
12. září u Horských lázní třídenní putování
po krásách Jeseníků a okolí skončilo.
Mottem bylo heslo: Zpomal a rozhlédni se.
To doporučujeme všem návštěvníkům, kteří
kolem nás projíždějí, a to nejen těmi nablýskanými starými krasavci, ale třeba moderními
auty, motorkami i koly.
Poděkování
V letošním roce končí stávající funkční období přísedícího u
Okresního soudu v Bruntále pana Jana Podlase, který funkci
přísedícího soudu delegovaného Obcí Malá Morávka vykonával u
bruntálského Okresního soudu takřka nepřetržitě už od roku 1960.
Délkou svého funkčního období tak patří k nejdéle působícím
přísedícím soudu v celé ČR. Za jeho dlouholetou práci patří panu
Podlasovi velké poděkování a obdiv, že do svých 90-ti let byl
ochoten a schopen kvalitně zastávat svoji funkci a tuto jistě
nelehkou a zodpovědnou práci. Přejeme panu Podlasovi do dalších
let mnoho životního elánu a pevné zdraví. Jeho pozitivní přístup
k životu a optimizmus může být inspirací pro nás ostatní.
Ultimo Silesia tour Karlov 2021
Discgolf club Silesians Krnov, Ultimo frisbee shop a obec Malá Morávka
Vás srdečně zvou na discgolfový turnaj, který se uskuteční v sobotu
30.10.2021 na tábořišti v Karlově pod Pradědem. Turnaj je určen pro
amatéry i úplné začátečníky. K dispozici budou zkušení hráči, kteří Vám rádi
všechno vysvětlí a pomohou. Hráči, kteří se nezúčastnili žádného turnaje,
dostanou v ceně startovného disc v hodnotě cca 300,-- Kč. Registraci a
veškeré potřebné informace o turnaji naleznete na www.idiscgolf.cz,
případně v den konání turnaje na místě. Registrace na místě a platba
startovného od 8:30 hod. v turnajovém centru v zázemí tábořiště. Cena
startovného: nad 18 let - 100 Kč, do 18 let - 50,-- Kč. Těšíme se na Vás.
Zpravodaj vychází 16.9.2021, příspěvky pro příští číslo dodejte do 8.11.2021.

