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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Na veřejném zasedání konaném 30. března 2022 v tělocvičně 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:
 Přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000,-- Kč, která
je určena na financování realizace projektu „Oprava místní komunikace Malá Morávka,
Křížek - Kopřivná“ a pověřilo starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
 Přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,-- Kč, která
je účelově určená k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Malá Morávka v roce 2022 a pověřilo starostu k podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace.
 Realizaci kompletní opravy dvou silničních mostů na obecních komunikacích v Malé
Morávce a Karlově pod Pradědem dle PD zpracované společností Atelier DHP s.r.o.,
Sladovnická 16, 792 01 Bruntál v předpokládané ceně 2 555 000,-- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu k realizaci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby.
 Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o koupi akcií mezi obcí a společností VaK Bruntál a.s.,
kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o koupi akcií, která byla mezi oběma
smluvními stranami uzavřena dne 1.4.2019 pro účely zajištění zdrojů na financování
stavby vodovodu pod názvem „Rozšíření vodovodu Malá Morávka“. V průběhu stavby
„Rozšíření vodovodu Malá Morávka“ došlo ke vzniku některých víceprací, které nebylo
možné při zpracování projektové dokumentace předvídat. Z uvedeného důvodu došlo
k navýšení ceny díla z původní částky 19 419 770,16 Kč na částku 23 269 242,69 Kč a tím
i k navýšení podílu spolufinancování obce o částku 1 924 736,-- Kč, což odpovídá 2 362 ks
akcií společnosti VaK Bruntál a.s.
Zastupitelstvo schválilo dofinancování spoluúčasti obce na stavbě vodovodu, na základě
kterého obec získá celkem 7 817 ks akcií za celkovou kupní cenu v úhrnné výši
6 370 855,-- Kč. A dále schválilo provedení rozpočtového opatření pro úhradu částky
1 924 736,-- Kč za účelem odkupu akcií společnosti VaK Bruntál, a.s.
 Prodej části pozemku parc.č. 83/1 v k.ú.
Karlov pod Pradědem, jedná se o nově vzniklý
pozemek parc.č. 83/16 o výměře 585 m2, který
vznikl na základě geometrického plánu číslo
1037-71/2021,
vyhotoveného
společností
GEOKOM, sídlem Radim 77, 794 01 Brantice.
Zastupitelstvo schválilo cenu prodávaného
pozemku ve výši 436 000,-- Kč, která je
stanovena
Znaleckým
posudkem
č.2021/4673/163 vyhotoveným znalcem Janem
Richterem, bytem Mnichov 229, 793 26 Vrbno
pod Pradědem.
Kupujícími jsou manželé Mgr. Eva Macková bytem Václavov u Bruntálu 115, 792 01
Bruntál a Ing. Robert Macek, bytem V Americe 530, Šenory, PSČ 252 31. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
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Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IP-12-8029367/2“ mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva řeší přípojku NN
uloženou na pozemcích obce parcelní číslo 702/1 a 678 v k.ú. Karlov pod Pradědem.
Realizaci vodovodní přípojky umístěné na obecních pozemcích parc.č. 1421 a 168/3 oba
v k.ú. Malá Morávka, která řeší napojení na vodovod domu č.p. 309 v k.ú. Malá Morávka
dle projektové dokumentace vyhotovené společností JJ Studio inženýrské sítě, s.r.o.
Poskytnutí finančního daru Charitě sv. Martina, se sídlem Malá Morávka 31, 793 36
Malá Morávka, IČ:04872461 na dofinancování nákladů činnosti organizace v roce 2022
ve výši 100 000,-- Kč.
Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky uzavřená podle § 9
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 1746 odst. 2 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“), mezi Městem Rýmařov a Obcí Malou Morávkou. Předmětem
Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního zadavatele a dotčených
zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním
veřejné zakázky nazvané „Optimalizace odpadového hospodářství města Rýmařov a obcí
ORP“. Předmětem veřejné zakázky jsou analytické, poradenské a marketingové služby,
sdílení know-how, včetně zavedení systému evidence v rámci odpadového hospodářství na
území ORP Rýmařov.
Uzavření „Smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci
při jeho provozování“ uzavíranou mezi obcí a
společností Zásilkovna s.r.o., sídlem Českomoravská
2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ:28408306.
Předmětem smlouvy je umístění a provoz automatu „ZBOX“ na pozemku obce. Automat bude sloužit
k vydávání zásilek v oblasti přepravních služeb
nabízených společností Zásilkovna, s.r.o.
Zastupitelstvo obce dále:






zrušilo usnesení č.1/2020, v bodě č. j.: 16/2020 ze dne 06.05.2020, ve kterém uplatnilo ust.
§ 54 odst. 3 stavebního zákona, kterým nesouhlasilo s návrhem na vydání územního plánu
Malá Morávka a revokuje pokyny k úpravě a novému projednání, jež byly součástí
uvedeného usnesení
vzalo na vědomí na základě ustanovení § 56 stavebního zákona pořizovatelem předložený
návrh dalšího postupu pořizování Územního plánu Malá Morávka s důvodovou zprávou
schválilo na základě důvodové zprávy postup pořizování Územního plánu Malá Morávka
a schválilo pokyny k jeho úpravě a uložilo starostovi obce jejich předání pořizovateli.

INFORMACE
Policie ČR - Zpráva o stavu na úseku kriminality a veřejného
pořádku v katastrálním území obce Malá Morávka v roce 2021
1. Situace u obvodního oddělení Policie ČR Rýmařov v roce 2021
Obvodní oddělení Policie ČR Rýmařov (dále jej "OOP") plní úkoly Policie ČR ve služebním
obvodu obsahujícím katastrální území měst Rýmařov, Břidličná a obcí Horní Město, Tvrdkov,
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Stará Ves, Malá Štáhle, Dolní Moravice, Malá Morávka, Velká
Štáhle, Ryžoviště, Jiříkov, Lomnice a Dětřichov nad Bystřicí.
V průběhu roku 2021 došlo k navýšení plánovaného počtu
policistů u OOP o 5 míst, kdy na nová místa jsou průběžně
přijímáni noví policisté. Plánovaný personální stav policistů na
OOP na konci roku 2021 tedy není naplněn.
V roce 2021 stejně jako v roce 2020 došlo ve srovnání s
předchozími lety k výraznému poklesu celkové kriminality vlivem
pandemie COVID-19. V Moravskoslezském kraji byl evidován meziroční
pokles kriminality cca o 9 %, přičemž v regionu okresu Bruntál byl pokles kriminality zhruba
o 6 %. U OOP Rýmařov bylo v roce 2021 evidováno 191 trestných činů, v roce 2020 - 199 tr.
činů, v roce 2019 - 256 tr. činů, v roce 2018 - 261 a v roce 2017 - 200. Tedy u OOP Rýmařov
došlo ve srovnání s předchozími lety k výraznému poklesu celkové kriminality.
U Územního odboru Bruntál činí celková objasněnost trestných činů v roce 2021 cca 70 %,
kdy z tohoto pohledu patří ÚO dlouhodobě mezi nejlepší v kraji i v celé ČR. (Pro srovnání:
ÚO Opava - 65 %, ÚO Nový Jičín - 63 %, Krajské ředitelství MS kraje celkem - 55 %).
Z celkového nápadu 191 trestných činů jich u OOP bylo 130 objasněno, tj. objasněnost
68.06 %.
2. Stav kriminality a veřejného pořádku v katastrálním území obce Malá Morávka
V katastrálním území obce Malé Morávky (dále jen "obec") a v její části Karlově pod
Pradědem bylo spácháno celkem 13 trestných činů (dále jen „TČ“). Z toho v Karlově pod
Pradědem 3 TČ.
Z nejzávažnějších trestných činů se jednalo o - 2x krádež, 4x krádež vloupáním, 4x ohrožení
pod vlivem návykové látky, 1x pohlavní zneužívání, 2x maření výkonu úředního rozhodnutí, 1x
zanedbání povinné výživy, 3x podezřelé úmrtí. Nejzávažnější trestnou činnost se u zdejšího
OOP dařilo v minulosti vždy objasnit, tak tomu bylo i v roce 2021.
Stav kriminality a veřejného pořádku - oblast přestupků
Na území obce bylo zjištěno celkem 190 přestupků. Na úseku bezpečnosti silničního provozu
bylo zjištěno 174 přestupků. Nejčastějším prohřeškem je překročení nejvyšší povolené
rychlosti v obci. 168 přestupků proti bezpečnosti silničního provozu bylo řešeno v příkazním
řízení na místě, 6x oznámeno ke správnímu řízení na Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a
silničního hospodářství.
V průběhu roku proběhlo větší množství dopravně
bezpečnostních akcí se zaměřením na dodržování
povolené rychlosti jízdy a ovlivnění řidičů
alkoholem či jinými návykovými látkami. Celkem
byli v přestupkovém řízení řešeni 2 řidiči pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Dále byly řešeny přestupky - 6x na úseku
veřejného pořádku a občanského soužití, 4x proti majetku.
Z hlediska bezpečnostní situace na území obce nedošlo v roce 2021 k žádné mimořádné
události. Z pohledu Policie ČR lze konstatovat, že vzájemná spolupráce s orgány místní
samosprávy je na velmi dobré úrovni.
prap. Petr Andrýsek
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Kalendář akcí na rok 2022
20. 5. 2022

Vládce nebes (MŠ, ZŠ)

28. 5. 2022

Dětský den a kácení máje (ZŠ, MŠ, H, O)

1. 6. 2022

Lehkoatletický trojboj malotřídních škol (ZŠ)

10. 6. 2022

Noc kostelů (F)

12. 6. 2022

Pouť v kostele Nejsvětější Trojice v Malé Morávce (F)

16. 6. 2022

Ahoj školo - rozloučení se školním rokem, spaní ve škole (ZŠ)

22. 6. 2022

Rozloučení s předškoláky, spaní ve školce (MŠ)

23. 7. 2022

Karlovský maraton (O, TC)

6. 8. 2022

Den obce (O, TC, M)

20. - 21. 8. 2022

Borůvkové hody (O, TC, P, H, S, M)

10. - 11. 9. 2022

Řízkový festival (O, P, S)

21. 9. 2022

Drakiáda (MŠ, ZŠ, O)

8. 10. 2022

Svatohubertská mše (Mys., F)

14. 10. 2022

Setkání seniorů (ZŠ, MŠ, O)

10. 11. 2022

Svatomartinská slavnost (ZŠ, MŠ)

25. 11. 2022

Rozsvícení vánočního stromu (O, MŠ, ZŠ)

19. 12. 2022

Běh o vánočního kapra, Vánoční ladění (ZŠ, MŠ)

11. 12. 2022

1. adventní koncert v kostele (F, O)

18. 12. 2022

2. adventní koncert v kostele (F, O)

24. 12. 2022

Betlémské světlo, koledy (F)

30. 12. 2022

Florbalový turnaj Dani cup 3. ročník (Danihelkovi)

Použité zkratky: (F) Římskokatolická farnost Malá Morávka, (H) Sbor dobrovolných hasičů,
(M) Muzeum Kapličkový vrch, (O) Obec Malá Morávka, (ZŠ) Základní škola, (MŠ) Mateřská
škola, (TC) TC Praděd Malá Morávka, (P) Penziony, (S) Soukromníci, (Mys) Myslivci

Čarování ve školce i ve
škole
V pátek 29. dubna přišly děti do místní školky
a školy v netradičním oblečení. Staly se
z nich na jeden den čarodějky a čarodějové.
Také paní učitelky nezůstaly pozadu. I ony se
proměnily v pedagogy z Bradavic a pro malé
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Harry Pottery a Hermiony připravily na tento
den odpovídající vyučování. Připravovaly se
kouzelné lektvary, řešily se kouzelnické úkoly.
Základní
škola
se
proměnila
na
alchymistickou dílnu. Malí čarodějové
vyráběli nebezpečnou vodní sopku pomocí
teplé vody, octa a sody, zjišťovali barevným
pokusem škrob v mouce, rýži a bramborech,
vyráběli figurky čarodějnic a vymýšleli jim
trefná jména.

Takto si připomínali tradice, sahající až do období pohanských časů.

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Dne 22. března 2022 jsme do svazku naší obce přivítali Sofii
Adametz, Malá Morávka č.p. 179.
Přejeme jí hodně zdraví a šťastný život.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících květnu a červnu
2022 slaví své narozeniny a životní jubilea:
Jana Zahnášová a Milada Stavařová - 71 let, Pavel Chmura a Lenka
Nováková - 72 let, Jaroslav Kaňa - 76 let, Koloman Lašák - 77 let,
Františka Fialová - 78 let, Marie Houdková a Marie Heiderová - 79
let, Anna Králová - 84 let, Elisabeta Bršťáková - 87 let.
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„Půlkulatá výročí“
Zdeněk Skokan - 55 let, Dan Pawlin a Zdeněk Sochora - 75 let.

„Kulatá výročí“
Miroslava Mervová - 50 let, Zdeněk Liška a Dagmar Sachsenmaierová - 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.
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.

Rozloučili jsme se
V kapli sv. Michala v Bruntále proběhlo rozloučení s naší občankou, paní
Emou Ševčíkovou, která zemřela 22. března 2022 ve věku 71 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naší občankou, paní
Vlastou Zobalovou, která zemřela 5. dubna 2022 ve věku 83 let.
V úzkém rodinném kruhu proběhlo rozloučení s naší občankou, paní
Ludmilou Holečkovou, která zemřela 8. dubna 2022 ve věku 86 let.
Obřadní síň olomouckého krematoria byla místem posledního rozloučení s naším občanem,
panem Miroslavem Dvořáčkem, který zemřel 5. května 2022 ve věku 80 let.
Čest jejich památce.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
Mistrovství malotřídních škol v obřím slalomu
Jako v minulých letech tak se i letos na konci zimní sezóny a po skončení
lyžařského výcviku žáků, který je součástí tělesné výchovy v zimních
měsících, pořádala soutěž okolních malotřídek ve slalomu. Opět přijeli
14. 3. na sjezdovku ski areálu Kopřivné malí lyžaři ze ZŠ Karlova
Studánka a ZŠ Rudná pod Pradědem, aby si i se žáky z Malé Morávky
změřili svoje síly. Za krásného slunečního počasí se utkali ve čtyřech
kategoriích. V kategorii chlapci 1. - 2. ročník obsadili první tři místa
žáci z Malé Morávky: Mikuláš Radvak, Ondra Lukeš a Tomáš Skokan.
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V kategorii dívky 1. - 2. ročník opět první tři místa patřila Morávce. Pořadí bylo: Amálka
Haničáková, Stázka Strnadelová a Vendulka Bernátková.
V kategorii chlapců 3. - 5. roč. byl na prvním místě Adam Danihelka ze ZŠ Malá Morávka,
druhý byl Jan Peňáz z Karlové Studánky a třetí opět z Malé Morávky - Patrik Romof.
Dívkám ze ZŠ Malá Morávka 3. - 5. ročníku se podařilo opět získat všechna tři první místa.
Byly to: Leona Macková, Bára Romofová a Bára
Lukešová.
Ukazuje se, že každoroční pravidelný lyžařský výcvik pod
vedením zkušených trenérů nese svoje ovoce. V dnešní
době, kdy většina dětí má málo pohybu, je potěšující, že se
děti v naší škole úspěšně sportu věnují. Takže vítězný
pohár pro nejúspěšnější školu získala opět ZŠ Malá
Morávka.
První tři vítězové z každé kategorie obdrželi medaili a diplom, ostatní závodníci dostali
medaili čokoládovou (fidorku), pití a další drobnosti. Sponzorsky se na akci podíleli: ZŠ Malá
Morávka, Obec Malá Morávka, TC Praděd a Ski areál Kopřivná. Vítězům blahopřejeme.

Jak školka letos lyžovala
Po roční pauze proběhla v zimním
období lyžařská škola pro děti naší
mateřské školy. Své první lyžařské
dovednosti si vyzkoušeli jak nováčci,
tak mírně pokročilí lyžaři v počtu 11
dětí - Anna Rozsypalová, Ella
Rozsypalová, Eliška Pavelková, Josef
Šťastný, Jan Šťastný, Ferdinand
Strnadel, Jakub Šimko, Vojta Haničák,
Richard Suchý, Samuel Zajíc a Teodor
Hála.
Děti si lyžování i nové instruktory TC
Praděd rychle oblíbily, každé úterý v odpoledních hodinách byly připraveny k odjezdu do LŠ
na Kazmarce a ti zdatnější do SKI areálu Myšák. Pedagogický dohled jim zajišťovali paní
učitelka Daniela Svobodová a ředitelka Iveta Vlčková.
Ve středu 15. března 2022 jsme
připravili ve spolupráci s TC Praděd
pro děti závod v obřím slalomu,
podpořit je přišli nejen rodiče, ale i
prarodiče a ostatní členové rodiny.
Z děvčat trať nejrychleji zvládla Eliška
Pavelková s časem 38,99, druhou
příčku obsadila Anička Rozsypalová
v čase 39,32 a bronz získala Ella
Rozsypalová za čas 77,13. Z chlapců
se na prvním místě umístil Pepík
Šťastný s časem 31,24, stříbrnou
medaili získal Ferda Strnadel za čas
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34,45, bronzovou pak Vojta Haničák za čas 36,02. Medaile, pěkné odměny i nějakou dobrotu
si odnesli všichni malí závodníci, vždyť si to za vytrvalost a odvahu zasloužili.
V této krátké zprávě chci jménem
školy, dětí i rodičů poděkovat panu
Petru Houserovi z TC Praděd za
organizaci lyžařské školy a jeho
instruktorům, zejména pak panu Petru
Maczkemu za velmi kvalitní výuku a
pomoc s organizací závodů. Děkuji
také paní Šárce Šťastné, která nám
byla jako rodič dvou malých lyžařů
nápomocna s výukou a dohledem nad
bezpečností dětí a paní Lence
Cejnkové za výpomoc s dětmi při
oblékání i za organizaci lyžařských
závodů. Poděkování patří také vedoucímu zaměstnanci SKI areálu Myšák panu Jaroslavovi
Lukešovi za bezplatné využívání lanovky a vleku pro naše děti i instruktory. Nyní vyměníme
lyže za koloběžky a kola, ale nebude to dlouho trvat a zase budeme počítat nově přihlášené
děti na další lyžařskou sezónu.
Iveta Vlčková
ředitelka školy

MÍSTNÍ AKCE
Setkání jubilantů
Ve středu 6. dubna 2022 se v restauraci Pod
Kapličkou, na pozvání obce, sešlo šest
místních seniorů. Jednalo se o ty, kteří slavili
v prvním čtvrtletí letošního roku své

významné životní jubileum. Byli to Jiří
Keller, František Chavík, Marie Sieglová,
Ludmila Chvátal, Oskar Žídek a Petr
Hartmann. Za obec se setkání zúčastnili
starosta Ondřej Holub, místostarostka
Martina Brachtlová, za kulturní komisi Iveta
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Vlčková a Lenka Cejnková. Zástupci obce
jubilantům poblahopřáli a předali jim
dárkové koše, hrníčky s logem Malé
Morávky a knihu. Pak už následovala večeře
s přípitkem, zákusky a povídání o časech
minulých i době současné.
Tyto akce pro občany dříve narozené jsou
velmi oblíbené a jsou dokladem toho, že se
na ně nezapomíná.

Vítání jara - loučení se zimou
Krásné teplé počasí 13. dubna všem
jasně dávalo najevo, že už je jaro
opravdu tady. A aby zima už
definitivně zmizela, o to se postaraly
děti z mateřské a základní školy. V 15
hodin se sešli v doprovodu učitelek a
za hojné účasti rodičů v zahradě
mateřské školky v Malé Morávce.
Čekala tam na svůj konec slaměná
Moréna.

Nejdříve přednesly své pásmo o jaru
děti ze školky, po nich zazpívali žáci ze
základní školy a nakonec si děti
s rodiči zatančili květinový taneček.
Potom se všichni vydali v průvodu
v čele se starostou a Morénou na most
přes Moravici, kde byla zapálená a
hozená do proudu. Ten ji odnesl, takže
jaro se může ujmout vlády.

Na závěr ještě zazpívaly starší děti.
Paní ředitelka školy představila
starostovi dvě nové žákyně 4. a 5.
ročníku Marii a Miroslavu z Ukrajiny,
které se svými maminkami u nás našly
dočasné útočiště před válkou ve své
zemi. Starosta je přivítal, vyjádřil jim
naši podporu a nabídl pomoc, pokud ji
budou potřebovat.
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Prvomájový Karlov
Prvomájový průvod Karlovem - recesní akce firmy „Ostřížek“- se letos změnila na nerecesní
setkání přátel a jejich přátel a známých
u hospůdky na konci Karlova. Už od 8
hodin se scházeli ti, kteří chtěli strávit
první máj v příjemném prostředí jarní
přírody s posezením u občerstvení a
poslechem živé hudby. Od 10 hodin
hrála kapela Kelt Grass Band a
odpoledne je vystřídal se svou kytarou
pan Petr Bobek. Na otevřeném ohništi
si mohli zájemci opéct buřty, které si
mohli zakoupit u baru. Počasí bylo
příjemné, stejně jako nálada, která zde
panovala. Ať žije máj, a nejen ten
první.

Stavění májky
Střídání ročních období nepřináší jen změny v přírodě, ale
střídají se i nejrůznější lidové zvyky a tradice. Některé
upadají v průběhu let v zapomnění, jiné naopak zůstávají. To
je určitě i případ stavění májky. A je to nejen v oblastech, kde
je folklór stále živý, např. Slovácko, Valašsko nebo Haná.
Občané současné Malé Morávky mají z velké části kořeny
právě v těchto místech. Takže je tato tradice doma i u nás.
V 19. a počátkem 20. století se téměř v každé vesnici stavěly
na návsi májky. V podvečer 1. máje je vztyčovala a zdobila
všechna mládež z obce. Mládenci se střídali v hlídání májky
ve dne i v noci. Protože hoši z vedlejších vesnic se pokoušeli
májku podříznout a ukrást - což se považovalo za velkou
potupu a také tím byla ohrožena slavnost „Kácení máje“,
protože by nebylo co kácet.
To doufám naší májce, kterou postavili v obecním parku naši dobrovolní hasiči, nehrozí. Tato
tradice se do dnešní doby naštěstí nezachovala. Ta letošní májka měří úctyhodných 25 metrů

MORÁVECKÝ

STRANA 12

ZPRAVODAJ

a podařilo se ji postavit společným úsilím
lidí i techniky, se kterou pomohl pan
J. Pánek. Po odstranění lan, která při
stavění májku udržovala ve správné poloze,
přitloukli hasiči opěrné kůly, aby byla
bezpečná a při případném silnějším větru
neohrozila kolemjdoucí.
A tak se můžeme těšit na její kácení, které
bude doprovázet slavnost v parku spolu
s oslavou Mezinárodního dne dětí.

Informace - solidární příspěvek

Zpravodaj vychází 16.5.2022, příspěvky pro příští číslo dodejte do 8.7.2022.

