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INFORMACE
Blíží se krajské a senátní volby
Do krajských a senátních voleb zbývá měsíc, ve kterém
jednotlivé politické strany, hnutí a koalice se budou snažit získat
preference pro své kandidáty. O jejich úspěchu či nezdaru však
stejně rozhodnou voliči v samotných volbách, které se budou
konat 7. a 8. října 2016.
V naší obci se volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a
Senátu uskuteční ve volebním okrsku číslo 1 Malá Morávka
(volební místnost obecní úřad) a ve volebním okrsku číslo 2
Karlov pod Pradědem (volební místnost hotel Praděd). Volební
místnosti budou otevřeny v pátek 7. října od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 8. října od 8:00 do 14:00 hodin. Pokud v senátních volbách nezíská jeden
z kandidátů v prvním kole nadpoloviční většinu, vítěz vzejde ze dvou finalistů o týden později
ve druhém kole, které se bude konat 14. a 15. října 2016 ve stejném časovém
harmonogramu. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo senátních voleb
voliči obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.
Připomínáme, že volič ve volební místnosti musí prokázat svou
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Volič může ze závažných důvodů, zejména
zdravotních, požádat obecní úřad nebo volební komisi, aby v den
voleb mohl hlasovat doma. V takovém případě voliče navštíví
dvoučlenná volební komise s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Voliči, který se rozhodne
volit mimo naši obec, vydá obecní úřad na jeho žádost volební
průkaz. Žádost je nutné podat do 1. října 2016. Bližší pokyny,
informace o způsobu hlasování a hlasovací lístky obdrží voliči v obálce a to nejméně tři dny
před konáním voleb.

Nový školní rok v našich školách
Žákům skončily bezstarostné prázdniny a s příchodem školního roku jim nastaly školní
povinnosti i radosti, ale také různé zájmové činnosti a aktivity. Jak bude pro ně nový školní
rok úspěšný, bude záležet především na nich samotných, zejména na jejich píli a soustavnosti
v učení. I dětem v mateřské škole začal nový
školní rok. Ke školní docházce je zapsáno
25 dětí, personál zůstává stejný jako
doposud. V rámci svých programů, činností
a her budou získávat potřebné znalosti a
dovednosti, které pak zúročí až zasednou do
školních lavic v základní škole. Tak vám
děti a žáci v našich školách přejeme šťastný
a radostný školní rok 2016/2017. Vám paní
učitelky, přejeme mnoho trpělivosti a tvůrčí
energie ve Vaší nezastupitelné práci ve
výchově a vzdělávání naší nejmladší
generace.

MORÁVECKÝ

STRANA 3

ZPRAVODAJ

Organizace školního roku 2016 - 2017
Období školního vyučování ve školním roce
2016/2017 začíná ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září
2016. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 30. června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Týdenní jarní prázdniny pro školy okresu Bruntál byly stanoveny od 20. do 26. února 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Nový školní rok v základní škole
V letošním roce proběhlo zahájení nového školního roku
2016/2017 až 5. září. Dětem se o dva dny prodloužily
prázdniny z důvodu stavebních úprav, díky kterým se naše
škola dočkala nových oken. Na okna jsme se těšili již
dlouhý čas, ale v uplynulých dotačních obdobích nebylo
možno s projektem uspět bez schválení památkového úřadu.
Naše obec se však rozhodla financovat výměnu oken
z vlastních zdrojů a náš sen se tak mohl uskutečnit. První
školní den nového školního roku jsme se sešli v tělocvičně
za účasti rodičů a mnohých prarodičů, abychom panu starostovi a jeho prostřednictvím
obecnímu zastupitelstvu, poděkovali. Po úvodním slově jsme si zazpívali písničku „Kdybych
byl vlaštovkou“ a básničkou připomněla žákyně Julinka Hulejová, že skončilo prázdninové
lenošení a začíná škola. Další básničkou nás povzbudil Milan Pospíšil a přivítal novou paní
učitelku. Po projevech hostů na závěr zahrál dvě skladby náš školní orchestr.
A kdo je v tomto školním roce součástí našeho týmu? Třídní učitelkou I. třídy je Mgr. Alena
Danihelková, třídní učitelkou II. třídy
je nová kolegyně učitelka Mgr. Iveta
Krpcová. Škola má v současné době
17 žáků. I. třída slučuje 8 žáků 1., 2. a
5. ročníku, II. třída je spojena s 3. a 4.
ročníkem a má 9 žáků. Program ve
školní družině bude mít na starosti
vychovatel Jan Mecner a družina bude
v provozu denně do 16:00 hodin. O
provoz a úklid školy se bude starat
Jana Holubová, o školní jídelnu
Zdenka Vargová. I nadále ve škole vaříme obědy pro cizí strávníky. Tak přijďte ochutnat!
Nástup do první třídy se někdy přirovnává k nástupu do prvního zaměstnání. Co dělat, aby
v něm byli všichni spokojeni? To dobře vědí páťáci Milan Pospíšil a Jiří Slavík, které čeká
poslední rok v lavici naší školy. Jistě to rádi řeknou prvňačce Beátce Mackové, kterou jsme
letos přivítali. Přejme si, ať se nám všem ve škole daří!
Mgr. Ivana Glatterová, ředitelka školy
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Slovo nového duchovního správce
Vážení občané Malé Morávky a Karlova pod Pradědem,
jak mnozí jistě víte, v červenci tohoto roku po osmi letech proběhla změna
duchovního správce místní římskokatolické farnosti. Můj předchůdce P. Mgr.
Marek Žukowski se s Vámi v minulém čísle Moráveckého zpravodaje
rozloučil a já jsem byl požádán, abych v tomto čísle napsal něco o sobě.
Tak tedy něco o mé osobě. Pocházím z Frýdlantu nad Ostravicí. Na Lysou
horu nejvyšší vrchol Beskyd jsem to měl z domu podobně daleko jako nyní z fary
na Praděd. Na Lysé hoře jsem byl mnohokrát, na Pradědu několikrát. Po studiu
na gymnáziu jsem nastoupil přípravu na kněžství v Olomouci - jeden rok
v Teologickém konviktu, pět let studia na teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci a zároveň formace v kněžském semináři. Pak jsem se jako jáhen ještě
na rok vrátil do Teologického konviktu, tentokrát v jiné pozici. Po kněžském
svěcení v roce 2010 v ostravské katedrále mě otec biskup poslal do Havířova. A nyní sem
k Vám do Malé Morávky. Snad mi místní svěží vzduch po šesti letech v zasmogovaném
Havířově, nadneseně řečeno neroztrhne plíce.
Kdybyste se chtěli ještě na něco zeptat, nebo mohl-li bych snad Vám být v něčem nápomocen,
tak předpokládám, že víte, kde mě najdete. Doba konání bohoslužeb v kostele Nejsvětější
Trojice zůstává stejná, tj. v neděli v 8:00 a v pátek v 17:00 hodin. Případné změny, zvláště při
poutích v okolních farnostech apod. naleznete na www.farnost-malamoravka.cz.
Zároveň využívám příležitosti a rád Vás zvu na Svatohubertskou mši svatou v sobotu 8. října
ve 14:00 hodin. A následujícího dne v neděli 9. října v 9:30 hodin na mši svatou
s poděkováním za úrodu - „dožínky“. Můžete s sebou přinést to, co se Vám letos urodilo na
zahrádkách a po mši si to odnést požehnané. To, že bude chutnat lépe nezaručuji, ale
modlitba by uškodit neměla.
P. Mgr. Karel Rochtenberg

Naše děti na festivalu „Multi - Culty 2016“ v Polsku
O letošních prázdninách ve dnech 19.
- 23. července měli děti a mládež opět
příležitost navštívit a prožít již
tradiční družební výlet do polského
městečka Kobylnica. Kromě našich
dětí se festivalu účastnila mládež ze
spřátelených obcí na Slovensku,
v Maďarsku a Polsku. Letošní již 6.
ročník této akce přinesl všem
účastníkům mnoho zajímavých a
veselých zážitků, stará i nová
přátelství, poznávání nových míst i
koupání
v moři,
které
k létu
neodmyslitelně patří. Z připraveného programu stojí za zmínku naše návštěva výstavy
miniatur, kde jsme zhlédli zmenšeniny známých a neznámých objektů polské i světové
architektury. Na tuto výstavu navázala prohlídka Parku Gigantů, což představovalo modely
zástupců živočišné říše v nadživotní velikosti. Zajímavá také byla návštěva Sloviňského
národního parku, spojená s prohlídkou přírodovědného muzea, dále pak výlet k majáku
Czolpino a zakončena procházkou mezi písečnými dunami Baltského pobřeží. Po celou dobu
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bylo účastníkům zajištěno ubytování a stravování v kobylnickém gymnáziu, kde byla k
dispozici rovněž tělocvična. Ta se po večerech měnila na hlavní družební prostor, ať už šlo o
kolektivní hry nebo nácvik závěrečného divadelního programu. Tradiční společné
mezinárodní divadelní představení bylo letos nahrazeno uměleckým vystoupením v ulicích
Kobylnice. Motivem vystoupení byly
živé sochy, kde každý ze zúčastněných
měl příslušný kostým. Na různých
místech Kobylnice děti společně
předváděly synchronizované formace
živých sousoší. Tohoto vystoupení se
z reprezentantů
Malé
Morávky
zúčastnila všechna děvčata, kterým se
sluší poděkovat a pochválit je za
dobrovolnou účast. Jmenovitě to byla:
Hana Drábková, Tereza Bernátková,
Jana Havlíková a Tereza Trčková.
Naši hoši ovšem také zaslouží
poděkování a pochvalu. Především za statečný a bojovný výkon při pravidelných večerních
utkáních v kopané. Byli to: Miroslav Drábek, Patrik Zapletal, Radek Ligač, Šimon Kožíšek,
Vojtěch Strouhal, Jiří Kaláb, Libor Onderka a Václav Švéda. Věřím, že naše děti budou mít
krásné vzpomínky na pobyt v Polsku, na své kamarády i chvíle prožité společně
s mezinárodními účastníky této akce. Děkujeme našim polským pořadatelům za celou dobrou
organizaci, zajímavý program a bezproblémový průběh této akce. Již teď se těšíme na další
festival „Multi - Culty“ v příštím roce.
Petr Baláž
vedoucí zájezdu
Obecní úřad v Malé Morávce děkuje panu Petru Balážovi za doprovod a příkladnou péči,
kterou věnoval našim dětem při jejich pobytu v Polsku.

Tradiční setkání bývalých spolužáků
Přírodní prostředí v okolí hospůdky „U Fanců“ v Karlově pod Pradědem opět po roce ožilo
velmi přátelským setkáním bývalých žáků školy v Karlově. Tato tradice, která započala v roce
2010, se bez přerušení koná každoročně. Je to zřejmě důkaz, že většině účastníků setkání jsou
tato místa blízká, připomínající nejen školní a dětská léta, dobu bezstarostného mládí a
dospívání, ale také vzájemného přátelství mezi spolužáky a kamarády. A to je na těchto
setkáních nejcennější. To letošní, konané za pěkného počasí v sobotu 30. července, proběhlo
v přátelské a srdečné atmosféře za
účasti třiceti bývalých žáků, kteří
navštěvovali školu v Karlově. Někteří
přijeli i ze vzdálených míst, aby se opět
po roce setkali se svými vrstevníky.
S rodinnými příslušníky a přáteli se
příjemně bavilo do podvečerních
hodin přes padesát účastníků setkání.
U jednotlivých stolů se besedovalo a
také vzpomínalo na různé prožitky
v minulosti a životní příhody, na
rodinné záležitosti a dřívější dětské
pracovní povinnosti, na veřejný život
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v obci i na propagátora lyžování Václava Myšáka, zakladatele a prvního náčelníka Horské
služby Jeseníky, ve které působili někteří přítomní účastníci setkání. Z jižní Moravy si paní
Hladišová nenechala ujít příležitost setkání se svými dcerami, ale také s bývalými strávníky
v dětském útulku v Karlově, kde pracovala jako kuchařka. Mimo jiné vyprávěla, že starším
žákům podle jejich přání dávala k obědu i dvojitou porci. Pozvání přijali a přišli pozdravit i
pobavit se s bývalými svými žáky poslední pedagogové karlovské školy, a to ředitel Jaroslav
Ringl a učitelka Vlasta Zobalová.
V souvislosti s touto akcí stojí za zmínku si připomenout letošní dvě výročí obecné a později
základní školy v Karlově. Uplynulo 70 let, kdy na této škole bylo 30. května 1946 zahájeno
pravidelné vyučování. Druhé výročí je méně radostné, neboť před 50 roky byla škola pro
nízký počet žáků k 1. září 1966 zrušena.
Milí bývalí karlovští žáci, pokud společná setkání Vám v dalších letech vydrží, bude to
nezvratný odkaz oddanosti této naší obci, snad i vzpomínkám na školní léta, ale především
důkaz přátelství mezi Vámi. A to je krásné, tomu jsem velmi potěšen. Hlavní organizátorce
Mgr. Aleně Konvalinkové a manželům Fancovým se sluší poděkovat za přípravu tohoto
zdařilého setkání.
Jaroslav Ringl

Z policejního zápisníku
Krádež nářadí
Případem se od 15. července zabývají rýmařovští policisté. Muž policistům nahlásil krádež
nářadí, které měl uschované v přístavku u rodinného domku v Malé Morávce. V době od 11.
do 15. července zloděj poškodil dveře a z objektu ukradl vrtačky za deset tisíc korun.
Jízda pod vlivem alkoholu
Havárii, kdy řidič jel pod vlivem alkoholu, řešili policisté v neděli 24. července po 18:00
hodině mezi Ovčárnou a vysílačem Praděd. Motocykl Honda řídil 49letý muž, který pod
vlivem alkoholu při projíždění pravotočivé zatáčky ve stoupání nezvládl řízení. Vyjel za pravý
okraj, kde v silničním příkopu havaroval a lehce se zranil. Dechová zkouška vykázala hodnoty
přesahující 2,5 promile. Muž je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a
hrozí mu trest odnětí svobody do výše jednoho roku.
U nehody nezastavil
V silničním příkopu skončil 26letý muž, který řídil motocykl Piaggio cca 300 metrů za
hotelem Avalanche směrem od obce Dolní Moravice. Dne 27. července v 15:45 hodin byl
předjížděn neznámým vozidlem, kdy jeho řidič nedodržel boční odstup a vytlačil motorkáře do
pravého příkopu. Motorkář zde havaroval a lehce se zranil. Řidič vozidla pouze přibrzdil a
následně pokračoval v jízdě, aniž by se zajímal o zdravotní stav motorkáře. Občané, kteří by
mohli poskytnout jakékoli bližší informace k této nehodě, nechť kontaktují dopravní policisty
na služebně v Bruntále, ul. Partyzánská 7 nebo telefonují na bezplatnou linku 158.
Přehlédla auto
K nehodě dvou osobních aut došlo 15. srpna dopoledne mezi Malou Morávkou a motorestem
Hvězda. Padesátiletá řidička z Brna se svým autem Škoda Superb při předjíždění nákladního
vozu přehlédla, že ji zrovna předjíždí auto Mazda, které řídila dvaatřicetiletá žena ze
Slovenska. Došlo ke střetu, Mazda vyjela mimo vozovku a narazila do skupiny stromů.
Řidička s lehčím zraněním byla převezena do nemocnice. Celková škoda činí 235 tisíc korun.
Zdroj: Policie ČR - ÚO Bruntál
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Taneční kurzy v Malé Morávce pro všechny
Milí občané,
máme pro vás aktuální informace týkající se připravovaných tanečních večerů pro všechny
nadšence tance z Malé Morávky a Karlova pod Pradědem.
Jak to bude celé probíhat? Sejdeme se celkem v pěti večerech, kdy se naučíme, případně
zdokonalíme a oprášíme základní kroky tance, které jsou běžné na plesech a jiných
podobných akcích. Předpokládané taneční večery budou probíhat v týdenních intervalech, a
to 30. září a 7., 14., 21. a 28. října 2016. Tancovat budeme v nové tělocvičně od 20:00 do
22:00 hodin. V průběhu večerů si uděláme krátkou občerstvovací přestávku. K zakoupení
budou nápoje nealko, víno a pivo. Ostatní občerstvení bude ve stylu, kdo si co donese, to si
také sní!
Povedlo se nám zajistit taneční mistry s dlouholetými
zkušenostmi a skvělými tanečními úspěchy. Budou nás
provázet i učit Kamila Limberková - sympatická dvojnásobná
mistryně ČR a taneční mistr Lukáš Hojdan, známý z televizní
Stardance, kde jeho taneční partnerkou byla herečka Jitka
Čvančarová. Těšíme se na ně a oni na nás.
Cena tanečního kurzu pro jeden pár činí 2 000,-- Kč, tedy
jedna lekce pro jednu osobu činí 200,-- Kč. Zálohu ve výši
1000,-- Kč nebo celou částku za kurz je nutné v hotovosti
uhradit organizátorům akce: Ivana a Jaroslav Lukešovi,
Karlov pod Pradědem 197. Případný doplatek bude nutné
uhradit na prvním tanečním večeru.
V případě vašeho zájmu o taneční lekce, prosím, o vyplnění
závazné přihlášky, buď elektronicky nebo v tištěné podobě.
Přihlášku si můžete vyžádat na adrese:
ivana.malanik@seznam.cz. Tištěnou přihlášku je možné si také vyžádat u tajemníka obecního
úřadu. Jakékoliv další informace ráda sdělím na telefonním čísle 724 360 266.
Těšíme se s vámi na příjemně strávené podzimní večery s tancem.
Ing. Ivana Lukešová

Společenská rubrika
Přivítali jsme
Dne 24. srpna 2016 spatřil tento svět Jakub Šimko z Karlova pod
Pradědem. V životě mu přejeme mnoho zdraví a štěstí.

Naši jubilanti
Blahopřejeme našim občanům, kteří v měsících září a říjnu 2016 slaví své narozeniny a
životní jubilea:
František Kocour - 72 let, Anna Valová - 73 let, Milada Macháčková - 76 let,
Jan Pánek - 77 let, Zdeněk Navrátil a Gabriela Kolesárová - 81 let, Julie Glatterová - 83 let,
Ing. Vladimír Janečka - 87 let.
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„Půlkulatá výročí“
Ing. František Novák a Ján Špak - 65 let, Miroslav Dvořáček a Júlie
Kalábová - 75 let, Jarmila Tysková a František Prášil - 85 let.

„Kulatá výročí“
Petra Skokanová a Josef Horský - 50 let, Zdeňka Rýznarová a Josef
Kaljanko - 60 let, Stanislav Záhora a Otakar Surynek - 70 let, Vlasta
Janečková - 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.

Rozloučili jsme se
Dne 14. srpna 2016 zemřel ve věku 72 let náš dlouholetý občan pan
Jaroslav Marčík.
Čest jeho památce.

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
Z činnosti tělovýchovné jednoty FC Kovárna
Poslední víkend v červnu jsme se díky štědrosti našich sponzorů mohli zúčastnit fotbalového
turnaje starších přípravek v městě Oslavany u Brna. Přijeli jsme den předem a ubytovali se
v hotelu GOL. Při větším počtu našich mladých fotbalistů jsme mohli na tento turnaj postavit
dvě družstva. Turnaje se zúčastnilo celkem 22 týmů ze tří krajů a osmi okresů. Naše družstva
byla na tomto turnaji velice úspěšná. Jedno družstvo obsadilo velmi pěkné 5. místo a druhé
naše družstvo po houževnatém a výborném výkonu se radovalo z vítězství v turnaji a zisku
putovního poháru. Touto cestou bych chtěl poděkovat sponzorům, jejichž zásluhou jsme mohli
tento turnaj absolvovat: manželé
Hartmannovi, Pizzerie Praděd
p. Slavík, hotel Kamzík, manželé
Mendrokovi st., penzion Pohoda,
pánové Radek Sadil, Petr
Bulava, Jaroslav Tuček ml. a st.,
firma Ferrum Form, s.r.o., Obec
Malá Morávka a TC Praděd za
zapůjčení vozidla k zajištění
dopravy většího počtu dětí.
Výše jmenovaní sponzoři se také
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podíleli na prvním fotbalovém kempu, který se uskutečnil v první
červencový víkend na místním hřišti. K naší spokojenosti se ho zúčastnilo
24 dětí z naší obce a okolí. Program obsahoval ranní trénink, dopolední
fotbálek, návštěvu bazénu a večerní opékaní špekáčků. V následující
druhý den nás navštívil pan David Langer - bývalý hráč ligového Slovanu
Liberec, který našim mladým hráčům dal užitečné rady a provedl s nimi
dvouhodinový trénink profesionální úrovně. Stravu měly děti pětkrát
denně, vařilo se v polní kuchyni, kterou nám zapůjčila Obec Dolní Moravice. Děkuji rodičům
zúčastněných dětí za podporu a pomoc při této akci, která se vydařila.
V polovině prázdnin proběhla brigáda na fotbalovém hřišti a jeho součástech. Za pomoci
rodičů se opravily schody, vymalovaly kabiny, upravily chodníky, provedl se nátěr fasády a
zvelebil bufet. Za zprostředkování potřebného materiálu děkuji paní Janě Konvalinkové ze
Staré Vsi. Věřím, že návštěvníci fotbalových utkání ocení tuto práci a všimnou si této příjemné
změny.
Dne 12. srpna 2016 se v Klubu Ferrum Form uskutečnila tzv. „Diskotéka osmdesátých let“.
Výtěžek z této akce bude sloužit pro nutné potřeby mladých fotbalistů. Za bezplatné zapůjčení
sálu děkuji řediteli firmy panu Milanu Matějovi.
Do nové sezony se zapojí i družstvo mladší přípravky, které povede Jakub Krejčí. V obou
mladých týmech jsou děti z naší obce, Dolní Moravice, Rudné pod Pradědem a Staré Vsi. Na
dresy hráčů zapůjčily svou reklamu Obec Malá Morávka, Ski Karlov, s.r.o. (p. Zdeněk Mitáš)
a firma 2M (p. Martina Brachtlová). Zásluhou manželů Danihelkových z Malé Morávky ve
spolupráci s naší obcí a tělovýchovnou jednotou FC Malá Morávka se bude na fotbalovém
hřišti instalovat světelná tabule s časomírou.
Milan Pospíšil
předseda TJ

Fotbalistům začala nová sezona
Po letní přestávce v sobotu 20. srpna 2016 začala fotbalistům FC Kovárna Malá Morávka
nová sezona mistrovských zápasů ročníku 2016/2017, ve kterém jsou zastoupena tři naše
družstva. Muži budou nadále hrát ve III. třídě, skupině B. Fotbalový oddíl věnuje náležitou
pozornost výchově mladých fotbalistů. Nově ustanovená družstva mladší přípravka a starší
žáci budou startovat ve svých soutěžích okresního přeboru. Sezona pro činovníky a trenéry
bude náročná po stránce organizační, materiálního vybavení, výstroje a finanční, zejména na
dopravu do vzdálených míst okresu. Sponzorské dary pro tyto účely jsou vítány.
Ve III. třídě, skupině B startuje v novém ročníku těchto dvanáct mužstev: Velká Štáhle,
Ryžoviště, Horní Město, Dětřichov nad
Bystřicí, Lomnice, Moravskoslezský
Kočov, Dvorce, Leskovec, Milotice nad
Opavou a Malá Morávka. Trenérem
našeho týmu je Vít Pavelka.
Starší žáci Malé Morávky v sestavě
7+1, jako nováčci okresního přeboru,
budou soupeřit s těmito dvanácti
družstvy: Jindřichov, Juventus Bruntál,
Chomýž, Slezské Rudoltice, Třemešná,
Horní Benešov, Osoblaha, Holčovice,
Karlovice, Zátor, Bohušov a Horní
Město. Trenérem tohoto mladého celku
bude Milan Pospíšil.
Rovněž mladší přípravka 4+1 (věková kategorie do 8 let) startuje poprvé v okresním přeboru
a bude mít zdatné soupeře převážně z městských oddílů. Jsou to: Slavoj Bruntál A a B,
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Juventus Bruntál A a B, Krnov A a B, Břidličná A a
B, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem a Zátor. Trenér
Jakub Krejčí má na soupisce deset hráčů nejmladší
kategorie.
Do nové sezony družstvo mužů vstoupilo porážkou
ve Velké Štáhli těsným rozdílem 1:2. Nápravu
zjednalo v domácím prostředí, když nad soupeřem
z Ryžoviště zvítězilo výrazným výsledkem v poměru
5:1. Cennou výhru 3:2 vybojovalo družstvo
v Horním Městě. Nesnadnou úlohu ve svých
soutěžích budou mít nejmladší fotbalisté, neboť
jako nováčci budou získávat zkušenosti a hlavně
zlepšovat výkon na hřišti. Podle očekávání starší
žáci nezvládli svá úvodní utkání a prohráli
s Jindřichovem 3:9 a doma podlehli s vyspělým týmem Juventus Bruntál 2:12. První vítězství
2:0 si přivezli z Chomýže. Hráči mladší přípravky svůj první zápas přes veškerou snahu a
bojové nadšení prohráli se Slavojem B Bruntál 6:13. Našim mladým fotbalistům přejeme lepší
časy a hlavně úspěchy v utkáních. Je třeba si uvědomit, že jsme na začátku sezony a
v průběhu dalšího období se mnohé může změnit k lepším výsledkům. Hlavně je důležité, že
mladí se věnují sportu. Naše heslo: „Sportu zdar, fotbalu zvlášť!“.
Pozvánka na fotbal
DOMA
III. třída, sk. B - muži

Okr. přebor - st. žáci

Okr. přebor - ml. přípravka

27.08. - 17:00 - Ryžoviště
10.09. - 16:00 - Dětřichov
24.09. - 16:00 - M. Kočov
22.10. - 14:00 - Milotice

27.08. - 13:45 - Juventus Br.
10.09. - 12:45 - Sl. Rudoltice
24.09. - 12:45 - Hor. Benešov
28.09. - 12:45 - Osoblaha
15.10. - 11:45 - Karlovice
29.10. - 10:45 - Bohušov

27.08. - 10:00 - Slavoj B Br.
10.09. - 10:00 - Krnov A
24.09. - 10:00 - Krnov B
08.10. - 10:00 - Břidličná B
22.10. - 10:00 - Slavoj A Br.

VENKU
03.09. - 16:30 - Horní Město
17.09. - 16:00 - Lomnice
01.10. - 15:30 - Dvorce
15.10. - 15:00 - Leskovec
30.10. - 14:00 - Razová

03.09. - 13:30 - Chomýž
15.09. - 16:00 - Třemešná
08.10. - 13:00 - Holčovice
22.10. - 12:00 - Zátor
05.11. - 11:30 - Horní Město

04.09. - 16:00 - Juventus B Br.
18.09. - 11:00 - Vrbno pod Pr.
28.09. - 16:00 - Rýmařov
01.10. - 15:30 - Břidličná A
15.10. - 13:30 - Juventus A
30.10. - 9:00 - Zátor

Zdařilý turnaj KREJČA CUP
V sobotu 3. září 2016 se na obecním víceúčelovém hřišti opět po roce konal
turnaj KREJČA CUP v nohejbale, který uspořádala rodina Krejčí ve
spolupráci s TC Praděd. Za účastí osmi tříčlenných družstev se hrálo
systémem každý s každým na dva hrané sety, což představovalo celkem 28
zápasů. Po téměř celodenním sportovním zápolení v turnaji suverénně
zvítězil tým Pamela Olomouc. Druhou příčku obsadili hráči družstva
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„Hospůdka u Šína“ Rudná pod
Pradědem a velmi pěkné třetí místo
získali místní „Krejčáci“. Na závěr
všechny týmy obdržely diplomy, drobné
věcné ceny a nejlepší šampusy a poháry.
Bezchybná organizace, sportovní úroveň
a pěkné počasí byly hlavními atributy
tohoto zdařilého turnaje, který v příštím
roce vstoupí do jubilejního 15. ročníku.

MÍSTNÍ AKCE
Na Karlovském maratonu loňský rekord odolal
K létu neodmyslitelně patří i akce se zaměřením na netradiční sportovní a rekreační aktivity.
Takovou, kterou pořádají Obec Malá Morávka a Tréninkové centrum (TC) Praděd Malá
Morávka, je v naší obci každoročně Karlovský maraton. Letošní 4. ročník se konal v sobotu
23. července opět v malebném přírodním prostředí areálu tábořiště v Karlově pod Pradědem.
Nejmladší děti závodily převážně na koloběžkách, mládež a dospělí na kolech. Po celý den
probíhal program různých pohybových aktivit a soutěží pro všechny věkové kategorie.
V dopoledních hodinách za účasti deseti hráčů probíhal turnaj v pétanque. Pak následoval
minizávod dětských odrážedel a exhibice na kolečkových bruslích. Po čtrnácté hodině byl
odstartován hlavní závod Karlovský
maraton. S velkým zájmem se očekával
pokus o překonání rekordu 1:46:08,32
hod. z loňského roku na maratonské
trati 42,195 km, což představovalo
absolvovat 107 okruhů. Ve veřejné
štafetě 43 zúčastněných závodníků
postupně zdolávali téměř 390 metrů
dlouhý asfaltový okruh na koloběžkách
nebo kolech. Do závodu se zapojili děti
a dospělí domácí i cizí jezdci, někteří
jeli trať i vícekrát. Za mohutného
povzbuzování diváků i účastníků
závodu se však tentokrát nepodařilo
loňský rekord překonat. Chybělo k tomu něco přes tři minuty. Dosažený čas 1:49:16,87 hod.
je však druhým nejlepším za dobu konání tohoto maratonu. Po této hlavní akci děti a dospělí
soutěžili ve čtyřboji na koloběžkách. Závěr celodenního sportovního programu patřil našim
dětem, které své tvořivé inspirace a dovednosti uplatnily v soutěži malování na asfalt. Za
zmínku stojí, že pořadatelé účastníky všech závodů a soutěží vždy odměnili drobnými
sladkostmi.
V podvečer se pak schylovalo k „Mistrovství Malé Morávky o nejlepší kotlíkový guláš“.
O tuto pochoutku byl mezi návštěvníky velký zájem. Na různých místech areálu tábořiště
připravovalo v kotlíku na otevřeném ohni guláš podle vlastní receptury pět skupin
přihlášených do soutěže. Mnozí gurmáni nedočkavě obcházeli jednotlivá stanoviště, aby
aspoň přivoněli ke kotlíku a těšili se na dobré pojídání za padesát korun. K večeru se všichni
jedlíci dočkali. Obcházeli všechna stanoviště, u kterých obdrželi porci guláše. Po degustaci
této malé porce od všech skupin pak na lístcích hlasovali o nejchutnější výtvor kuchtíků.
K hodnocení se shromáždilo celkem 99 hlasovacích lístků, ze kterých se určilo pořadí o
nejlepší guláš. Podle počtu hlasů nejvíce chutnal a první místo získal guláš připravený
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kuchaři TC Praděd Malá Morávka, kteří
obdrželi 38 hlasů. Druhou příčku obsadila
„Slovensko - Česko gulášová společnost“,
v čele s Gerhardem Mendrokem, ml. (23
hlasů) a třetí místo obsadila skupina Holban
v zastoupení manž. Jany a Ondřeje
Holubových (16 hlasů). Všechny skupiny za
své kuchařské umění a snažení obdržely
diplomy, příslušné finanční odměny podle
umístění a tři nejlepší šampusy. Nutno dodat,
že podle ohlasu si většina návštěvníků na
guláši pochutnala a dobře se najedla.
Zdařilá akce proběhla za krásného počasí a
byla zakončena tanečním večerem s kapelou Modulor. Pořadatelé - členové TC Praděd a
jejich pomocníci zaslouží uznání a poděkování za uspořádání této sportovně zábavné akce.
Karlovský maraton je za námi, budeme se za rok těšit na 5. ročník této místní akce.

Obec slavila svůj den
Areál fotbalového hřiště v Malé Morávce se v sobotu 6. srpna stal dějištěm již tradiční
každoroční akce Den obce. Letošní 8. ročník této zábavné slavnosti obce přilákal do ochozů
areálu nebývalý počet návštěvníků, pro které pořadatelé připravili důstojné zázemí. Velké
stany i další místa k posezení včetně několika stánků s občerstvením uspokojily většinu
domácích i cizích hostů. Podobně jako loni, mohli návštěvníci sledovat pestrý program
zábavy, hudby, zpěvu, soutěží, tanečních a různých atraktivních vystoupení.
Odpolední program zahájil starosta obce Ondřej Holub. Popřál všem účastníkům dobrou
zábavu a příjemně strávený den. Přivítal na této akci delegaci z polské partnerské obce Walce
s jejím starostou Bernardem Kubatou, která je každoročně hostem na této akci. Oba
starostové pak se ujali předávání trofejí a cen pro účastníky fotbalového turnaje. Ten proběhl
dopoledne za účasti pěti družstev. V turnaji malé kopané „O pohár starosty obce“, který se
hrál systémem každý s každým, se po velkém zápolení z vítězství a zisku poháru radovali hráči
z týmu „Černí čápi“ z Rudné pod Pradědem. Druhé místo obsadili fotbalisté z Dolní
Moravice a třetí příčku „Vyhaslé hvězdy“ Malá Morávka.
V hlavním programu si nejdříve děti užívaly radovánek, soutěží, zpěvu a veselého skotačení
s moderátorkou
Míšou.
Tato
interaktivní show se dětem velice líbila
a do mnoha činností se aktivně
zapojily. V zábavném iluzionistickém
programu předvedl kouzelník se svou
partnerkou několik triků s ohněm i
další kouzla za asistence některých
přihlížejících dětí. Rozhodně se děti po
celé odpoledne nenudily, neboť se
zapojily do některých oblíbených
činností, které pro ně bezplatně
připravila obec. Neúnavné výtvarnice
z Karlovic byly neustále v obležení
nedočkavých dětí, které požadovaly
svérázné malování na tvář. Stále bylo
také plně obsazené stanoviště se sádrovými figurkami, které si děti podle své představy
vymalovaly a na památku odnesly domů. A to ještě se mohly těšit a zhlédnout loutkové divadlo
„O pejskovi a kočičce“ v podání herecké skupiny z Olomouce. Následně v hlavním programu
vystoupení hudební skupiny GUSTY VOMÁČKA WORČESTRA mělo profesionální úroveň
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v repertoáru jazzových skladeb. Do programu se úspěšně také zapojili místní děti a dospělí.
Velmi příznivý ohlas vzbudilo u početné divácké veřejnosti rytmické vystoupení dětí naší
mateřské školy ve skladbě „Holky z naší školky“, mimořádně zdařilé. Taneční vystoupení
šestičlenné skupiny místních žen a mužů ve velmi slušivých kostýmech na motiv známé písně
Jiřího Korna „Yveta“ sklidilo u publika
velký aplaus. Soutěžní blok připravili
členové sportovního klubu TC Praděd
Malá Morávka, ve kterém rodinné
dvojice absolvovali překážkovou dráhu,
jednotlivci soutěžili v hodu papírové
vlaštovky na dálku a další. A to už
program
postupně
gradoval
očekávaným koncertem a vystoupením
populární zpěvačky Anny K. A zpěvačka
svým repertoárem písní v doprovodu
hudební skupiny nezklamala a jistě
potěšila nadšené posluchače ve zcela
zaplněném areálu.
Koncert
byl
skutečným zlatým hřebem programu zdařilého Dne obce. Taneční zábava do pozdních
nočních hodin s kapelou COVERBAND byla pak definitivní tečkou celodenního programu.
Všem, kteří se podíleli na úspěchu této akce, děkujeme.

Borůvkové hody mají za sebou patnácté výročí
Uplynulo 15 let, kdy myšlenka pořádání borůvkových hodů v Malé
Morávce se zrodila v roce 2002. Z iniciativy a dobrého nápadu
předsedkyně tehdejšího sdružení Země děda Praděda paní Ljuby
Kielarové byla borůvková slavnost včetně různých soutěží poprvé
uspořádána v restauraci Pod Kapličkou. Tato gastronomická akce
se postupně stávala známější a oblíbenější pro návštěvníky ze
širokého okolí, kteří přijížděli na borůvkové mlsání. Za dobu
trvání těchto hodů se do jejich pořádání postupně zapojily téměř
všechny penziony, hotely a restaurace v Malé Morávce a Karlově pod Pradědem.
Do letošních borůvkových hodů ve dnech 20. a 21. srpna se zapojilo patnáct zařízení, která
pro své hosty připravila lákavé borůvkové menu. V Malé Morávce hody připravily: penzion
Sofie, restaurace U Kovárny, Na Rychtě, Pod Kapličkou a Pohoda, horské hotely Kopřivná a
Brans. V Karlově pod Pradědem: penziony Roháč a Aurum, restaurace U Bohouše, Pizzerie
Praděd, hotely Sauna, Karlov a Kamzík. Zapojila se také restaurace Praděd - Vysílač.
Hodovníci, kterých přijelo několik stovek, měli možnost si vybrat a navštívit místa, která
nabízela rozmanitý i speciální výběr borůvkových pokrmů a nápojů. Naši hosté již tradičně a
nejvíce žádali a pochutnávali si na kynutých knedlících, ale také na palačinkách, lívancích,
koláčích, bublaninách, koktejlech, pohárech a dalších delikatesách - samozřejmě, že vše
s borůvkami. Někde na jídelních lístcích se nabízela i borůvková polévka, borůvkové pivo a
limonáda, medovina a neobvyklé masové speciality s borůvkami. Na několika místech v obci
se prodávaly čerstvé borůvky, o které návštěvníci projevili zájem. Po dobu obou dnů konání
hodů byla obec, zejména její dolní část, obležena značným počtem jarmarečních stánků, ve
kterých se nabízely zákusky, frgále, cukrovinky, perníková srdce, nápoje, upomínkové
předměty a sortiment různého zboží a domácích potřeb. I letos pořadatelé pro návštěvníky
zajistili bezplatnou autobusovou přepravu v hodinových intervalech mezi Malou Morávkou a
Karlovem pod Pradědem. Zájmu diváků se v obecním parku těšila odpolední borůvková
olympiáda, kterou připravili členové TC Praděd. Probíhal tu závod na překážkové dráze pro
děti. Z počtu 35 startujících z místních dětí obsadil druhé místo Adrian Cejnek. S tradiční
soutěží ve spořádání porce knedlíků s borůvkami se nejrychleji vypořádal Pavel Urbánek
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z Rosic. V doprovodném programu si
děti mohly užít velký řetízkový kolotoč
nebo oblíbený skákací hrad.
Popularita této místní slavnosti
modrého zlata jesenických hor rok od
roku vzrůstá, o čemž svědčí letošní
nevídaná návštěvnost. O borůvkové
hody druhý den v neděli již nebyl
takový zájem jako v sobotu, neboť
hodovníky zřejmě odradilo téměř
celodenní deštivé počasí. Letošní
borůvkové hody svou úrovní naší obci
prokázaly popularitu a dobrou
propagaci. Na této akci se také
nezřídka setkávají přátelé a bývalí naši občané, kteří se i dlouhá léta neviděli. I to je přínos
borůvkových hodů v této občanské záležitosti. Proto děkujeme všem, kteří se o jejich úspěch
zasloužili.
Všechny gurmány a milovníky dobrého jídla zveme na gastronomickou akci „Festival řízků“
ve dnech 17. a 18. září 2016. Restaurace a pohostinská zařízení nabídnou svým hostům
nepřeberné množství řízků v různých obměnách a chutích. Buďte všichni vítáni!

Na Kapličkovém vrchu je nové posezení
Příjemné a přátelské odpoledne mohli prožít návštěvníci, kteří se o prvním dni borůvkových
hodů vypravili na Kapličkový vrch. Konala se tu v přírodním prostředí v blízkosti kaple
Nejsvětější Trojice neobvyklá slavnost k otevření nově vybudovaného posezení. Areál, který
pojme u půlkulatých stolů a lavic až sto osob, zhotovily na vlastní náklady Lesy ČR, a.s. Bude
to jistě vítané místo k odpočinku turistů po náročném výstupu na tento vrch i pro případnou
návštěvu muzea v kapli. Součástí tohoto prostředí je i vhodný přístřešek, nejen k vystoupení
hudební kapely, ale také pro ukrytí před nepříznivým počasím.
V úvodní části programu před téměř
zaplněnými místy areálu vystoupili s
krátkými projevy místostarosta obce
Stanislav Hýbner a zástupce Lesní
správy Janovice. Následně při krásném
pohledu ke kapli odtud zazněly
myslivecké fanfáry skupiny Trubači
Rabštejn, která navodila příznivou
atmosféru účastníků setkání. O historii
kaple nacházející se v tomto prostoru,
která v současnosti slouží jako muzeum,
pohovořil Mgr. Igor Hornišer. A pak již
hudební skupina Kelt Grass Band svými
líbivými skladbami zakončila tuto akci.
Po celou dobu jejího trvaní bylo otevřeno muzeum na Kapličkovém vrchu a zajištěno
pořadateli nutné občerstvení pro všechny návštěvníky, z nichž mnozí nadále setrvali
v přátelském posezení.
Je třeba ocenit, že akciová společnost Lesy ČR vedle své hlavní
těžební a pěstební činnosti přispívá v naší obci ke zvelebování
životního a společenského prostředí. Svědčí o tom, mimo tuto akci,
z poslední doby realizované projekty - vybudované atraktivní dětské
hřiště a zpevnění břehů Volského potoka. Chceme věřit, že to nebyla
poslední prospěšná akce.
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Jízda automobilů veteránů má zastávku v Malé Morávce

O víkendu ve dnech 10. a 11. září 2016 společnost FEMININE, s.r.o. pořádá již 3. ročník
elegantní jízdy historických vozidel pod názvem „TROFEO NIKÉ JESENÍKY 2016“,
organizované za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu v turisticky atraktivním regionu
Jeseníků. Akce bude pokračováním zdařile realizovaného projektu „TROFEO NIKÉ
BOHEMIA“. Letošní projekt prokazuje svou atraktivitu nejen vysokým zájmem divácké
veřejnosti, která má jedinečnou příležitost spatřit unikátní historické automobily. Rostoucí
zájem o účast na této akci je ze strany českých i zahraničních veteriánistů. V letošním roce
budou k vidění kromě tradičních českých a slovenských posádek i účastníci z Německa,
Polska, Francie a Lucemburska. Pole posádek rovněž vytvoří ucelený obraz technického
vývoje automobilů od období před 1. světovou válkou až po sedmdesátá léta. K vidění budou
automobily různých značek, provenience i charakteru. Již tradičně v čele konvoje automobilů
pojede čestný prezident této akce Karel
Loprais se svou závodní Tatrou.
Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje a
agentury Czech Tourism. Na financích
se také podílejí zúčastněná města a
obce - Krnov, Vrbno pod Pradědem,
Malá Morávka, Karlova Studánka a
Ludvíkov. Slova díků jsou za pomoc
adresována všem a samozřejmě i naší
hostitelské obci Malá Morávka, sdělila
za pořadatele Ing. Marcela Rotter.
V letošním roce se tak můžeme těšit na
mimořádně atraktivní skladbu automobilů, která zcela jistě vzpomínkovým kolem po trase
původního okruhu důstojně oslaví 90. výročí 1. ČS TOURIST TROPHY KARLOVA
STUDÁNKA. Program trasy jízdy veteránů a zastávek je na plakátech v obci. Zájemcům o
historické automobily sdělujeme, že si je mohou prohlédnout v neděli 11.09.2016 od 14:45 do
16:00 hodin v areálu Kopřivná Resort pod Pradědem.
Zpracováno podle tiskové zprávy pořadatele akce FEMININE, s.r.o., Bruntál, v zastoupení
Mgr. Petr Vykoukal a Ing. Marcela Rotter.

Sedmé letní setkání chatařů a chalupářů
Klub chatařů a chalupářů z Morávky a Karlova pořádá každoročně
zimní a v srpnu také letní setkání. Letos 13. srpna jsme se sešli
v Karlově, tentokrát v nové části Kazmarky, která se zkušebně
připravuje na kolaudaci a zejména na slavnostní otevření. Pozval nás
člen našeho Klubu Ing. Roman Lasák, majitel a budovatel této rotundy
a také investor připravovaného wellness zařízení za hotelem Karlov.
Podle našich prvních dojmů je to zařízení zapadající do horského prostředí a vhodné pro
taková setkání, která pořádáme pro naše členy i jejích rodinné příslušníky a přátele. Bude
tam i příjemné venkovní a vnitřní posezení s výhledem na sjezdovky. Po srdečném přivítání
následovala nezbytná, ale krátká členská schůze, na které byla přednesena zpráva předsedy o
činnosti výboru v uplynulém roce, zpráva revizní komise a také zpráva o hospodaření klubu.
Schůze byla zakončena diskuzí, ve které jsme probrali několik připomínek členů, ale hlavně
jsme požádali pana starostu, který se téměř pravidelně zúčastňuje našich setkání, o informace
o rozvoji obce a připravovaných větších investičních akcí. Pochlubil se samozřejmě tím, co se
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obci podařilo již zrealizovat, ale seznámil nás i s problémy, které musí zastupitelstvo řešit a
které oddalují jejich dokončení. To se zejména týká dobudování chodníku do Karlova,
zpožděného převody a odkupy pozemků. Oprava fasády a výměna oken na základní škole bude
financována rozhodnutím zastupitelů pouze z prostředků obce, bez původně požadované, ale
neposkytnuté dotace. Obec usiluje o opravy místních vedlejších vozovek, stará se o údržbu
zeleně na vlastních pozemcích. Pravidelně kosí kaštanovou alej i místní hřbitov a stará se i o
zimní údržbu komunikací. Problémy, na které dlouhodobě poukazujeme, jsou s některými
vlastníky pozemků, kteří je neudržují, zaplevelují okolní pozemky a tím zejména narušují
sousedské vztahy a kazí i první dojmy návštěvníků obce. Přitom obec vydává nemalé
prostředky na kosení a kompostování. Proto zastupitelé připravují, jak nám sdělil pan
starosta, novou vyhlášku, která bude postihovat právě ty nepořádné. S tím samozřejmě
souhlasíme a také sami nabádáme takové hospodáře k pravidelnému kosení, alespoň dvakrát
ročně. Před časem jsme vydali také Výzvu k prořezávkám a kácení dřevin, které jsou v obci
nežádoucí. Někteří již i na tuto výzvu zareagovali. Stále je, z našeho pohledu, obec ještě
hodně zarostlá a potřebuje prosvětlit i třeba obnovit pohled na kapličku, která je krásnou, ale
špatně viditelnou dominantou obce, jak zaznělo i na tomto setkání.
Přítomnosti pana starosty nebo zastupitelů obce na našich setkáních si
vážíme a považujeme to za projev spokojenosti s naší dlouhodobou
činností. Naši členové sledují pozorně práci obecního zastupitelstva a
zúčastňují se téměř všech akcí, počínaje pravidelným veřejným zasedáním
zastupitelstva, kulturními, společenskými i sportovními akcemi.
Navštěvujeme přednášky pořádané v základní škole, účastníme se
vernisáží v Schindlerově stodole, spolupracujeme při pořádání adventních koncertů a
nechybíme na žádné větší akci. Naši členové pracují aktivně v několika výborech
zastupitelstva a Mgr. Igor Hornišer se stará o kulturně vědecké řízení muzeí ve stodole i na
Kapličkovém vrchu, obnovuje i doplňuje sbírky, přednáší a ještě pracuje v našem výboru. Pro
své členy připravujeme dvakrát ročně Klubový zpravodaj, který není tak obsáhlý jako obecní
Morávecký zpravodaj, ale snažíme se sdělit členům včas potřebné informace vztahující se
k vyhláškám, novým zákonům nebo i to, na koho je možné se obrátit při poruchách spotřebičů,
sekaček, oprav aut a podobně. Radíme členům kam vyrazit na výlety nebo na dobré jídlo. No
a co se nevejde do našeho Zpravodaje, to si můžeme říci na letním nebo zimním setkání,
pořádaným pro potěšení i pro poučení.
Jiří Jiskra, předseda Klubu Ch + Ch

Pozvánka do hromadného výběrového řízení na dodavatele energií
Vážení občané,
společnost EPLO s.r.o., provozovatel projektu eVyberko.cz,
pořádá v obci Malá Morávka hromadné výběrové řízení na
dodavatele elektřiny a zemního plynu. Do výběrového řízení
se mohou přihlásit všichni občané se svou domácností, podnikatelské subjekty a firmy
působící na území obce.
K orientační kalkulaci úspory a posouzení zda můžete do výběrového řízení vstoupit již tento
měsíc je potřeba doložit aktuální vyúčtování, nebo smlouvu se svým současným dodavatelem
elektřiny a zemního plynu.
Veškeré informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 739 349 113. Své dotazy můžete
zasílat také e-mailem na adresu obce@evyberko.cz . K dispozici Vám budeme také 21.09.2016
v tělocvičně při ZŠ Malá Morávka od 16:00 do 19:00 hod.
Podávání přihlášek do výběrového řízení s Vámi zajistí energetičtí poradci p. Richard Hruška
a p. Tomáš Urbánek po předchozí domluvě na výše uvedeném telefonním čísle, emailu a na
kontaktním místě dne 21.09.2016.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Zpravodaj vychází 08.09.2016. Příspěvky pro příští číslo dodejte do 25.10.2016.

