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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
postupně v  nás doz-

něla atmosféra vánočních 
svátků a po dnech odpo-

činku jsme vstoupili s očekáváním a před-
sevzetím do nového roku 2017. Ráda bych 
zhodnotila rok 2016. Jaký byl?

Byl obdobím, ve kterém jsme se 
zaměřili zejména na projektovou pří-
pravu, na podávání žádostí o  dotace, 
na dokončení strategického plánu. Díky 
dotaci z Moravskoslezského kraje jsme 
dokončili vodovod v oblasti Morávka – 
Haferník, připojili jsme vodu a elektřinu 
do sběrného místa. Opravili jsme zastávku 
na Slavíči. Od ledna jsme začali vydávat 
zpravodaj v barevné verzi a od podzimu 
jsme spustili nové webové stránky obce. 
Spolu s SDH Morávka jsme oslavili jejich 
120. výročí a na jejich počest vydali kalen-
dář, který nám jejich historii bude po celý 
rok připomínat.

A jaký bude rok 2017? Nadále budeme 
pokračovat na připravovaných projektech. 
V  létě dojde k  rekonstrukci památníku 
„Noční přechod“, postavíme nové zastávky 
ve Vlaském a u Bebka, zrekonstruujeme most 
u sběrného místa a v Malém Lipovém. V boč-
ních ulicích si všimnete nového doprav-
ního značení. Díky paní Kanalošové, která 
nám dala darem část pozemku, můžeme 
začít s opravou chodníku mezi zastávkou 
Morávka – střed a  školou. Připravujeme 
pro vás nový turistický zájezd, který se 
bude konat 3. června 2017 na nejvyšší horu 
Beskyd (Babia gora, 1725mn.m.) a na podzim 
chceme založit novou tradici posezení seni-
orů s hudbou u příležitosti oslav Dne seniorů.

Přeji si, abychom se i v tomto roce 2017 
setkávali při kulturních, sportovních a spo-
lečenských akcích a  nadále pokračovala 
dobrá spolupráce mezi obcí a školou, obcí 
a spolky, obcí a občany včetně rekreantů. 
Za celoroční činnost Vám všem děkuji. 

Dovolte mi, abych jménem pracovníků 
úřadu i jménem svým popřála v novém roce 
hodně zdraví, štěstí, lásky a pokory.

O čem zastupitelstvo rozhodlo: 
Zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 12. 2016:

- žádosti o poskytnutí dotací na rok 2017 (viz zápis předsedkyně finančního výboru)
- výjimku z počtu žáků na školní rok 2017/2018 a úhradu nadnormativních výdajů na 

mzdové náklady
- rozpočet obce Morávka na rok 2017
- pronájem bývalé mandlovny

Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 12. 2016:

- uzavření smlouvy o pronájmu na budovu č. 559 (budova Sviňorky)
- Uzavření smlouvy o zajištění hudební produkce „Čechomor“
- uzavření smlouvy o dílo „Odstranění havarijního stavu mostu Mo-M-07 přes přítok 

potoka Malý Lipový u p. Ziaje
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Z činnosti Sdružení obcí  
povodí Morávky (SOPM)

Z činnosti Regionu  
Slezská brána (RSB)

Z činnosti Svazku obcí  
Morávka – Pražmo (SOMP)

V nejbližších měsících bude zpraco-
váván projekt, který je hrazen z  dotace 
Moravskoslezského kraje (30%) na vybu-
dování cyklotrasy Nošovice – Morávka. 
Cyklotrasa bude vedena podél komunikace 
č. III/4774 převážně po účelových a míst-
ních komunikacích. Součástí navrženého 
řešení jsou úpravy povrchů komunikací 
v místech, kde je to nezbytně nutné, dopro-
vodné stavby, zejména mosty a lávky, odpo-
čívky a  informační body (Strategie SOPM 
2016-2022, str. 78).

V lednu se koná ve Vojkovicích sněm 
starostů, na kterém se bude navrhovat 
rozpočet pro rok 2017 a schvalovat plán 
činnosti pro rok 2017. Mezi hlavní čin-
nosti patří v srpnu Kulturní den nejen 
pro seniory a v září Sportovní den SOPM. 
O těchto akcích budete včas informo-
váni formou plakátků, webových stránek 
a facebooku.

Akce a činnost SOPM můžete sledovat na 
těchto stránkách: www.sopm.cz.

Region Slezská brána připravil na rok 
2017 pro oblast školství řadu sportov-
ních aktivit, do kterých se bude zapojovat 
i naše škola na Morávce. Dále se uskuteč-
nilo v  lednu setkání všech zástupců obcí 
a dohodlo se na pravidelném zveřejňování 
aktivit v oblasti kultury na webových strán-
kách. Činnost regionu můžete sledovat na 

www.slezskabrana.cz. Na těchto stránkách 
si můžete rozkliknout odkaz vpravo dole na 
regionální TV zpravodajství, kde shlédnete 
videa některých akcí konaných v  obcích 
Regionu Slezská brána. Chcete si naplánovat 
výlet za kulturou? Sledujte sekci kalendář 
akcí, kde jednotlivé obce zasílají pozvánky 
na své akce. 

Sdružení obcí povodí Morávky připravuje rozpočet na rok 2017. Pokračuje v pří-
pravě projektové dokumentace na akci chodník Morávka – Pražmo. 
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Projekty - dotace

Kotlíkové dotace

1. Pokračujeme v  přípravě projektové 
dokumentace na rozšíření vodovodní 
sítě v oblasti Morávka – Vlaský. V nej-
bližších dnech budou osloveni občané 
této části Morávky a vyzváni k schůzce 
na obecním úřadě. V  případě, že se 
nebudou moci dostavit, domluvíme si 
schůzku osobně.

2. Pokračuje příprava projektové dokumen-
tace na rozšíření učeben v ZŠ Morávka.

3. Pokračuje příprava projektové dokumen-
tace na Polyfunkční dům.

4. V měsíci prosinci jsme podali žádost 
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova na „Hřiště pro mládež“. V pří-
padě, že by tato dotace byla schválena, 
došlo by k výstavbě venkovní posilovny 
(workoutového hřiště) ve venkovním 
areálu ZŠ. 

5. Kompostéry – žádost byla řádně odeslána 
do konce listopadu. V případě schválení 
této dotace, budete vyzváni na základě 
dotazníků, které jste vyplňovali.

6. V měsíci lednu jsme požádali o dotaci 
MSK v rámci Programu obnovy kultur-
ních památek a památkově chráněných 
nemovistostí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2017 na akci Restaurování památ-
níku partyzánského hnutí Noční pře-
chod. Tento projekt v případě schválení 
bude realizován p. Jakubem Gajdou – 
akademickým sochařem a restaurátorem 
a p. Zetou (synem původního sochaře) 
v letních měsících roku 2017. 

7. Bebek – točna
 Je vydáno rozhodnutí o změně využití 

území tzn., že dojde ke změně z trva-
lého travního porostu na ostatní plochu, 
ostatní komunikaci. Po nabytí právní 
moci předáme veškeré dokumenty na 
katastr nemovitostí, aby došlo k uvedení 
plochy do souladu se skutečným stavem. 

 V další fázi připravujeme projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení, aby 
se mohla plocha vyasfaltovat, vyznačit 
parkovací plochy, postavit nová zastávka 
a kontejnerová stání. 

V rámci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ realizovaného 
krajem v rámci Operačního programu Životní 
prostředí připravuje Moravskoslezský kraj 
aktuálně menší doplňkovou výzvu pro 
občany (konečné příjemce). V rámci této 
výzvy budou podpořeny pouze nové zdroje 
vytápění, které zpracovávají tzv. OZE (obno-
vitelné zdroje energie), tj. pouze pořízení 
tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na 
biomasu.

Objem finančních prostředků na tento 
doplňkový dotační program je cca 54,9 mil. 
Kč. Část z nich bude určena výhradně pro 
žadatele, kteří podali žádosti do prvního 
dotačního programu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného dne 
18. 12. 2015, a jejichž žádosti nemohly být 
z důvodu vyčerpání finančních prostředků 
v  tomto dotačním programu uspokojeny. 
Zbývající část bude určena pro nové žádosti 
(vzhledem k omezenému objemu finančních 

Z OBCE
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Dotace a dary poskytnuté 
z rozpočtu obce Morávka
Hana Jarolímová
Finanční výbor obce Morávka 

Zastupitelstvo obce Morávka schválilo 
pro rok 2017 ze svého rozpočtu následující 
dary a dotace:

Dotace:
- Farnost Morávka Pražmo: 150 000 Kč 

(oprava fasády kostela)
- TJ Lignum: 80 000 Kč (na sportovní 

činnost)
- Junák: 30 000 Kč (na stanové celty 

a závod tří vrchů)
- SDH: 20 000 Kč (nákup materiálu pro 

družstva)
- TT Morávka: 20 000 Kč (na sportovní 

činnost)
- Klub rodičů: 20 000 Kč (balíčky Den dětí, 

Mikuláš, doprovodné programy)
- ČSV – Včelaři: 20 000 Kč (na činnost)

- ČZS – Zahrádkáři: 10 000 Kč (na dopravu 
– zájezd)

- R.N. Slováčková: 10 000 Kč (na cvičební 
pomůcky) 

Dary:
- Sdružení obcí povodí Morávky: 18 000 Kč 

(nákup radaru)
- Integrovaný sociální ústav Komorní 

Lhotka: 10 000 Kč
- Záchranná stanice Bartošovice: 3 000 Kč
- Speciální škola: 5 000 Kč

Dále bychom rádi poděkovali všem, kdo včas 
předložili své žádosti na nový rok a vyúčtování 
za rok předchozí.

Ceníme si všech, kdo věnují svůj čas a energii 
organizování spolkového života a pomáhají se 
zajišťováním jednorázových či tradičních akcí 
pro občany obce.

Z OBCE

Upozornění občanům: 
Dárek pro občany – stolní kalendář

Stolní kalendáře na rok 2017 si ještě mohou vyzvednout občané do konce ledna  
u p. Bystřičanové v knihovně (nebo na OÚ v úředních dnech).

Jeden kalendář na jedno číslo popisné. 
Pondělí – 10.00 – 12.00     13.00 – 17.00

Čtvrtek – 13.00 – 17.00

prostředků se bude celkově jednat pouze 
o cca 200 žádostí v rámci kraje). 

Další velký dotační program na kotlí-
kové dotace je plánován ve 2. čtvrtletí roku 
2017 v návaznosti na vyhlášení nové výzvy 

pro kraje ze strany Ministerstva životního 
prostředí. O  podrobnostech Vás budeme 
informovat, vice informací není v tuto chvíli 
k dispozici.
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Z OBCE / TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Petr Bujok 
technik  

Otevírací doba sběrného místa  
do 30. 4. 2017
Pondělí – Pátek   14.00 – 15.30
Každou lichou sobotu 09.00 – 13.00

Ve sběrném místě můžete odevzdat použitý 
jedlý tuk – oleje. Olej odevzdávejte v uzavře-
ných PET lahvích.
Prosím, využívejte sběrného místa ke svozu 
velkoobjemového, nebezpečného a staveb-
ního odpadu. Nevhazujte do černých plas-
tových popelnic s komunálním odpadem.
Děkujeme.

Termíny vymetání komínů  
pro rok 2017 
23. 2., 19. 5., 4. 8., 10. 11. 2017

Vymetání komínů zajišťují:
p. Kubala 603 955 091
p. Papřok ml. 605 123 029
p. Welszar 721 168 804

Oznámení o změně ceny vodného 
a stočného od 1. 1. 2017
Na základě usnesení představenstva akciové 
společnosti byly v souladu s platnou legisla-
tivou schváleny nové ceny vodného s účin-
ností od 1. ledna 2017 takto:

Vodné (pitná voda) 36,01 Kč/m3 (bez DPH)                    
41,41 Kč (vč. 15% DPH)

SmVaK Ostrava a.s.

Termín 
dalšího zastupitelstva obce: 

20. 2. 2017 v 16 hodin  
v zasedací místnosti Morávka 125

Místní poplatky
Místní poplatek za odpady – trvale 
bydlící občané je splatný ke dni 31. 10. 
2017 ve výši:

- 350 Kč za osobu a rok – kontejner
- 450 Kč za osobu a rok – popelnice 
- Občané starší 70 let mají 50 % slevu.
- Známky na popelnice pro rok 2017 si 

vyzvedněte do 31. března. 
- Poplatek za rekreační objekt pro 

rok 2017 je stanoven na 650 Kč za 

nemovistost a  je splatný do 30. 6. 
2017.
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Nové občanské průkazy 

 

Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem 
nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm 
(velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis 
držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze 
poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na 
zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip. 

Do čipu lze nahrát elektronický podpis (zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak 
stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za 
který lze uložit pokutu do 100 000 Kč. 

Mezi volitelné údaje patří rodinný stav, registrované partnerství a titul. Řešeno je 
i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. 
Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo 
druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě 
zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky 
„ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“. 

Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si 
občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn 
název rubriky „RODINNÝ STAV“ nebo „TITUL“. Pokud není zkracováno jméno 
a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY“). 

Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván z důvodu změny 
zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního občanského průkazu při dovršení 15 let 
věku občana nebo z důvodu uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu. 
Správní poplatek se vybírá za vydání z důvodu ztráty, odcizení, poškození, nebo 
zničení dosavadního občanského průkazu ve výši 100 Kč, dále za vydání občanského 
průkazu z důvodu zápisu titulu anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době 
delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu ve výši 
200 Kč a za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let ve výši 50 Kč. Za občanský 
průkaz s čipem se platí správní poplatek ve výši 500 Kč bez ohledu na věk a důvod 
vydání. 

          Přední strana                  Zadní strana (bez čipu)         Zadní strana (s čipem) 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. 

TECHNICKÉ INFORMACE
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Ptačí chřipka - informace pro veřejnost 

Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována 
u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný 
případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je 
potřeba věnovat zvýšenou pozornost dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventi-
vních opatření v chovech drůbeže.  

Co je chřipka ptáků? 

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění 
postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, 
krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou 
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.  

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a 
vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. 

První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne. 

Způsob přenosu ptačí chřipky 

K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. 
Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. 
Lidé se mohou infikovat pouze kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich exkrety (výkaly, 
peří, uhynulá zvířata apod.). 
Nelze vyloučit přenos ptačí chřipky z nemocných ptáků na drobné savce (kočky, psi apod.). 
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. 
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka. 

Příznaky ptačí chřipky 

Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, 
mají dýchací potíže, jsou apatická (obr. 1). Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví 
úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou 
deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok 
z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou dnů dochází k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou 
krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích (obr. 2), edém hlavy (obr. 3). Mohou 
se objevit otoky a krváceniny na končetinách (obr. 4). 

 

 
 
 
 

 
V případě podezření na výše uvedené příznaky 
u ptáků informujte ihned o události soukromého 
veterinárního lékaře nebo místně příslušnou 
krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně 
podle jejich instrukcí. Nedovolte vstup cizím 
osobám do postiženého místa.
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Obecné zásady ochrany člověka před nákazou 

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je 
třeba:  

 chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích 
výkalů, 

 poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si 
s drůbeží, 

 nezpracovávat nemocnou drůbež, 
 dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží), 
 informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu, 
 ochrana domácích miláčků - psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými 

nebo nemocnými ptáky 
 při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat 

trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení vydaných 
Evropským centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, 
která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz 
 

Zásady pro drobnochovatele drůbeže 
 
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních 
výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.  
 

 ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně 
žijícím ptactvem, 

 slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží, 
 v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, 

která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky, 
 krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, 
 pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, 
 pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, 

ke kterým mají přístup volně žijící ptáci 
 venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, 

zábrany), 
 pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce, 
 zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků, 
 oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři, 
 nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.  
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Společenská kronika

Informace finanční správy

Jubilanti 

Gabriela Daňková
starostka 

V měsících leden až březen oslaví 
9 občanů Morávky svá jubilea. 

Nejstarší oslavenec oslaví v březnu krás-
ných 92 let. 

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům. 
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, 
pohody a lásky. Uvidíme se na setkání s Vámi 
dne 23. února 2017 v 15 hodin na Obecním 
úřadě Morávka. Můžete se těšit na krátké 
vystoupení našich nejmenších, na setkání 
s ostatními oslavenci a na malé občerstvení. 

Pozvánky dostanete poštou, a prosíme 
o potvrzení Vaší účasti na tel. č. 558 69 10 21. 
V případě potřeby Vám zajistíme odvoz.

Vítání občánků,  
kteří se narodili v roce 2016

se uskuteční dne 18. února 2017 
v 10 hodin v Základní škole 

Morávka.

Pozvánky přijdou rodičům a našim 
nejmenším poštou.

Slavnostně přivítáme 11 občánků – 
z toho 6 chlapců a 5 děvčat.

Krátký program pro Vás připraví 
děti ze ZŠ a MŠ Morávka.

Na děti a rodiče se těší  
za Obec Morávku

Gabriela Daňková – starostka    
Lenka Carbolová – místostarostka

Finanční správa zavádí pro poplatníky 
novou službu spočívající v zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí na e-mail 
namísto složenky.

Poplatník přihlášený k této službě obdrží 
na e-mail kompletní informaci s údaji pro 
placení daně. Tato informace bude obsaho-
vat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny 
na alonži složenky, tj. informace o  výši 
stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku 
a údaje pro placení daně včetně QR kódu, 
umožňujícího platbu daně prostřednictvím 
internetového bankovnictví nebo mobilních 
platebních aplikací. Zájemce o tuto službu 
odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému 
správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro 
placení daně z nemovitých věcí e-mailem. 

Tato služba je určena výhradně pro 
poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu 
placení daně prostřednictvím SIPO a práv-
nické osoby, které nemají zřízenu datovou 
schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasí-
lání údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem, nebude zaslána složenka.

 Podrobné informace o službě zasílání 
údajů pro placení daně z nemovitých věcí 
e-mailem naleznete na internetových strán-
kách Finanční správy: www.financnisprava.
cz, v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň 
z nemovitých věcí > Informace, stanoviska 
a sdělení > 2016 >Informace k nové službě 
zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí e-mailem.

 Zdroj: Finanční správa
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Pootevřené školní dveře 
                                                                                                       LEDEN 2016

Mgr. Martina Matznerová

Mikulášská nadílka 

I přes velkou nepřízeň počasí dorazil 
2. prosince k vánočnímu stromečku před 
obecním úřadem Mikuláš se svou druži-
nou. Všechny děti je netrpělivě vyhlíže-
ly a  těšily se na jeho nadílku. Za zvuku 
koled, které zazpívali členové školního 
sborečku pod vedením p. uč. Sabatové, 
se také poprvé rozsvítil vánoční strom. 
Následoval vánoční jarmark se spoustou 
krásných výrobků jak žáků základní školy, 
tak Klubu rodičů. Právě jemu patří velký 
dík za uspořádání této akce. 

Stanný soud

14. prosince si každoročně připomíná-
me výročí stanného soudu na Morávce. 
Žáci druhého stupně se zúčastnili pietní 
akce, kde společně zazpívali státní hymnu 
a poslechli si něco z historie válečného 
období na Morávce.

Vánoční dárek

Abychom se naladili na vánoční atmo-
sféru a zkrátili si čekání na Ježíška, vyra-
zili jsme v posledních školních dnech roku 
2016 s  žáky do ostravského multikina. 
První stupeň zhlédl pokračování pohádky 
Anděl Páně 2, starší žáci se pak podívali 
na životopisný film Orel Eddie. 

Následující den jsme se vydali bruslit do 
frýdecké haly Polárka. Zima byla venku i v 
hale opravdu veliká, ale nikoho to neodra-
dilo a všichni jsme si sportovní dopoledne 
užili. Děkujeme Klubu rodičů za zaplacení 
ledové plochy. 

Kdo s námi nejel bruslit, užil si ve škole 
poutavou besedu s panem Drkulou, který 
žákům předvedl hru na staré, především 
dechové, hudební nástroje a  zazpíval 
spoustu lidových písní. 

„Dřepkins“, aneb jak jsme si to 
užili na lyžáku

Nejen tato filmová hláška, ale i spousta 
dalších, doprovázela náš lyžařský výcvik 
ve Velkých Karlovicích. Den po Novém roce 
jsme se sešli s nezbytnou lyžařskou výba-
vou, nasedli do autobusu a celí nedočkaví 
jsme se rozjeli vstříc vsetínským kopcům. 

Ubytovali jsme se v Hotelu Pod Javorem 
a  vydali se na sjezdovku. Rozděleni do 
dvou skupin jsme brázdili sjezdovku den 
co den a v pátek, v den odjezdu, už uměli 
lyžovat opravdu všichni. 

Stihli jsme se podívat i na nedalekou 
Kyčerku a  vykoupali se v  mořské vodě 
v Hotelu Horal. Na každý den pak měly 
paní učitelky Martová a Šichtařová vymy-
šlen bohatý „doprovodný program“, ať už 
to byly soutěže typu lovení jablek z vody 
pusou, stínové divadlo či karneval. 

Velkou oporou výpravy byl také pan 

Bruslení



13

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Petr Bujok, kterému tímto jménem školy 
velmi děkujeme, že se v době své dovolené 
věnoval našim žákům.

Ohlasy žáků na lyžařský výcvik: 
…moc rychle to uteklo, jeli bychom 

znovu…
…dobře jsme si zalyžovali, všude bylo 

málo lidí…
…výborná atmosféra, výborné jídlo… 
…super doprovodný program, který 

vymyslely paní učitelky, třeba operace 
předváděná stínovým divadlem…

V lyžování bychom rádi pokračovali i v 
dalších dnech v hodinách tělesné výchovy, 
či v rámci školní družiny. 

Adaptační program pro 
předškoláky

Také v  letošním roce je realizován 
adaptační program pro budoucí prvňáč-
ky. Cílem tohoto projektu je připravit 

předškolákům plynulý přechod z mateřské 
do základní školy. Naplánována jsou tři 
setkání (18. ledna, 15. února a 15. března), 
během kterých budou děti rozvíjet svou 
grafomotoriku, připraví se ke čtení atd. 
Rodiče budou informováni o  tom, jak je 
třeba s dětmi pracovat, aby úspěšně zvlád-
ly zápis do 1. třídy a především, aby jim 
usnadnili nástup do školy. 

Informace k  zápisu do naší základní 
školy budou 30. ledna předány také rodi-
čům dětí navštěvujících MŠ Pražmo.

Zápis do 1. třídy pak proběhne v měsíci 
dubnu. 

Klub zábavné logiky

Pod vedením p. uč. P. Matznerové 
probíhá od začátku školního roku kaž-
dou středu v odpoledních hodinách „Klub 
zábavné logiky“. Tento kroužek je finan-
cován z šablon MŠMT. Žáci zde zábavnou 
formou řeší logické úlohy a hrají desko-
vé hry, které podporují rozvoj logického 
myšlení. 

Pololetí se blíží

Ani jsme se nenadáli a už je za námi 
půlka školního roku. Pololetní vysvědčení 
se bude rozdávat v úterý 31. ledna, jedno-
denní pololetní prázdniny jsou stanoveny 
na pátek 3. února a na ně plynule navazují 
jarní prázdniny. Do školy se žáci vrátí opět 
13. února.

Ve druhém pololetí se pak začnou žáci 
devátého ročníku intenzivně připravovat 
na své přijímací zkoušky, které proběhnou 
v dubnu. 

Ve zkratce...

Od ledna jsme v našem sboru přivíta-
li novou asistentku pedagoga pro první 
stupeň. 

V následujících dnech se všichni peda-
gogové základní i mateřské školy zúčastní 
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Šárka Holubová 
Za výbor KR 

Tak tu máme zase nový rok. Ten 
starý jsme zakončili vánočními dílna-
mi, na kterých jsme se scházeli po čtyři 
listopadové středy. Výrobky z nich jste 
si mohli koupit na jarmarku při rozsví-
cení vánočního stromu u Obecního úřa-
du. Děkujeme všem rodičům, kteří se na 
vánočním tvoření podíleli a kteří věno-
vali svůj čas a um na zhotovení výrobků, 
jejichž prodej nám umožní financovat 
další aktivity. 

A čím začneme letos? Třetí ledno-
vou sobotu proběhne v  Partyzánu již 
tradiční ples Klubu rodičů, v  sobotu 
18. února od 15 hod. nás pak v tělocvič-
ně ZŠ čeká dětský karneval, kterým nás 
provedou klauni z Balónkova. S blížící-
mi se Velikonocemi začneme opět tvořit. 
Velikonoční dílny jsou naplánovány na 
středy, a to 1., 8. a 15. března, vždy od 
16 hod. v jídelně ZŠ. 

Těšíme se na vás a do nového roku 
přejeme všechno nejlepší!

Klub rodičů

školení na téma „Inkluze“. Toto vzdělává-
ní je financováno z šablon MŠMT. 

A stále probíhají práce na projektové 
dokumentaci k přístavbě školy, která bude 
v budoucnu sloužit jako školní dílna na 
výuku pracovních činností. 

Mgr. Dana Šponarová  
ředitelka školy

Poděkování 

Ráda bych poděkovala panu Ludvíku 
Pachlopníkovi za poskytnutí vánočních 
stromečků, které nám ozdobily prostředí 
školy i  školky a  zpříjemnily tak období 
adventu. 

Velké poděkování patří paní Štefkové, 
firmě Lumius a stolařství pana Dalibora 
Lukšíka za nové šatní skříňky a  paní 
Miketové za novou podlahu do oddělení 
Skřítků naší mateřské školy.
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 Nabídka 
 pracovních míst
Hledáme do příjemného kolektivu firmy krmimmasem.cz kolegy 
či kolegyně na dlouhodobou DPP (dohodu o provedení práce), nástup 
možný ihned. Obchod se nachází v přízemí budovy Obecního úřadu 
v Nižních Lhotách 71. Bližší informace na tel. 775 740 641.

Firma krmimmasem.cz je největším internetovým prodejcem mra-
ženého masa pro ČR a SK (přírodní krmení psů a koček - B.A.R.F.), 
doplňků a pamlsků. Osobní odběr možný přímo v provozovně Nižní 
Lhoty 71 (dle tel. dohody) nebo možno využít rozvozů. Objednávky je 
možno provádět na stránkách www.krmimmasem.cz nebo telefonicky 
na tel. 775 740 641.

 Nabídka 
 pracovních míst
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Kultura

Pozvánka do divadla
Gabriela Daňková  
vedoucí zájezdu 

V následujících měsících shlédnete tato 
představení:

3.  února 2017  – muzikál  Jesus 
Christ Superstar – divadlo J. Myrona 
– obsazeno

Ostravská inscenace bude odrazem doby, 
místa a  lidí, pro které vzniká. Téměř 
pašijový příběh, klasická rocková hudba 
a neklidné srdce města, ve kterém žijeme.

24. března 2017 – muzikál Kiss me, 
Kate – divadlo J. Myrona 

Zkrocení zlé ženy, tentokrát jako muzi-
kálová komedie.

7. dubna 2017 – muzikál Rebecca – 
divadlo J. Myrona

Muzikál jako napínavý kriminální 
příběh? Odpověď zní: Ano! napínavým 
hitem sezóny.

25. května 2017 – muzikál Edith a Mar-
len – divadlo J. Myrona

Hana Fialová získala za svůj mimořádný 
výkon v roli Edith Piaf Cenu Thálie 2014  

Vzhledem k velkému zájmu, prosíme 
o včasnou rezervaci vstupenek. 

Objednávat se na divadelní před-
stavení můžete na OÚ Morávka – tel. 
558 69 10 21 nebo přímo u p. Daňkové 
– tel. 606 641 080.

Lístky na představení se pohybují 
v  rozmezí od 150 – 210 Kč (poloviční 
cena) + 10 Kč do fondu Klubu rodičů při 
ZŠ Morávka. 

Dopravu hradí Obec Morávka. Odjezd 
je vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka. 

O představeních budete informování 
formou plakátů, zpravodaje a rovněž 
můžete sledovat na webových stránkách 
obce v aktualitách. 

Podzimní koncert
M. Dýrrová  

Letošní podzimní koncert, který se konal 
8. 11. 2016, v  pořadí už pátý, se opravdu 
vydařil. Žáci soukromé hudební výuky 
Miriam Dýrrové z  různých obcí – Dobré, 
Dobratic, Morávky, Dolních Domaslavic, 
Soběšovic – a  nově také žáci z  Dětského 

domova ve Frýdku – Místku, Na hrázi, měli 
možnost porovnat své výkony s profesio-
nály- hudebníky a tanečníky, kteří se posta-
rali o letošní překvapení. Baletní vystoupení 
v podání studentů Janáčkovy konzervatoře 
a  gymnázia v  Ostravě bylo opravdu nád-
herné, osvěžující, vtipné a právem sklidilo 
velké ovace. Taktéž kvarteto příčných fléten 
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bylo obrovskou inspirací pro všechny pří-
tomné žáčky. Velkou zásluhu na příjemné 
atmosféře večera měla výborná moderátor-
ská dvojice studentů Janáčkovy konzervatoře 
Kateřina Michejdová a Michal Sikora.

Potěšen mohl být tedy každý, kdo má 
rád hudbu prezentovanou profesionály 
nebo snaživými žáky i  ten, kdo obdivuje 
baletní umění či herecké schopnosti, které 
předvedli moderátoři.

 Všichni účinkující byli odměněni velkým 
potleskem a bohatým občerstvením.

Úsilí, které vždy stojí celý tento kon-
cert připravit je jistě velké, poděkování 
patří Miriam Dýrrové a  také všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho 
organizaci. Přála bych všem účinkujícím 
i nadále tak úspěšná vystoupení a ještě více 
posluchačů / diváků, kteří by mohli potles-
kem ocenit jejich snažení.

Ze života spolků

SDH MORÁVKA 

Leden je pro nás, hasiče, vždy 
měsícem bilancování. Sejdeme 
se, ohlédneme se za minu-
lým rokem a naplánujeme rok 

nadcházející. Letošní Valná hromada 
se vydařila, a i když nedorazili všichni 
členové SDH, jsme rádi, že se dostavili 
členové noví, kteří mají zájem rozšířit 
naše řady.

V uplynulých letech bylo zvykem 
jezdit v  zimních měsících s  mládeží 
na bazén. Jelikož změna je život, letos 
budeme zimní měsíce trávit na ledové 
ploše. Naše první bruslení v hale Polárka 
proběhlo s pády, nicméně bez vážných 
zranění a už se všichni těšíme na příště!

Sbor dobrovolných hasičů 
MORÁVKA

si Vás srdečně dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 25. února 2017 od 19:00

v sále restaurace Partyzán na Morávce

k tanci a poslechu zahraje skupina SALTO

vstupné: 300 ,- vč. večeře

vstup jen ve společenském oděvu 

Místenky v prodeji:

v pátek 10.2.2017 (1600 až 1800 hod.) a v sobotu 11.2.2017 (1000 až 1100 hod.)

v místnosti bývalé pošty ve sterém obecním úřadu (Morávka 125)
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ZAČÁTEK ROKU U VČELAŘŮ 

Václav Uherek  
Předseda ZO ČSV Morávka

Zásadním úkolem v tomto období je sběr 
zimního měli pro kontrolu spadu roztoče 
Varroa destruktor a jeho odeslání k vyšet-
ření příslušné veterinární stanici. To jak se 
nám podařilo včelstva na podzim léčit, pak 
ukáže výsledná zpráva. Na jaře roku 2016 
jsme museli přeléčit včelstva u sedmi členů 
naší ZO. Přál bych si, abychom toto opatření 
v letošním roce už nemuseli použít, a vče-
lařský rok jsme zahájili s relativně zdravými 
včelstvy. V zimě se včelaři zabývají opravami 
včelařského vybavení, opravou souší a vý-
robou nových rámečků pro mezistěny, které 
jsou důležité pro rozšiřování včelího díla. Na 
začátek roku, jsme rovněž připravili v rámci 
vzdělávání včelařů tyto přednášky a kurz: 
- 12. 2. 2017 -  Marie Knödlová, včelí pro-

dukty – práce s voskem.
 10.00 hod, zasedací místnost bývalý 

Obecní úřad 
- 17. 3. 2017 - RNDr. Zdeněk Klíma, 

Apiterapie – léčivé účinky včelích 
produktů.

 17.00 hod, velký sál hotel Partyzán 
– Morávka

- 10. 6. 2017 – Jaroslav Kopeček, kurz 
chovu včelích matek, tvorba oddělků.
9.00 hod. Včelí farma Pržno

No a co dělají mladí včelaři v kroužku? 
Na první schůzce v roce 2017 jsme společně 
navštívili včelařskou paletu u řeky Morávky, 
kde jsme od deseti včelstev odebrali směsný 
vzorek zimního měli pro kontrolu spadu 
roztoče Varroa destruktor, který pošleme 
na vyšetření Okresní veterinární stanici ve 
Frýdku-Místku. Dále obdrželi první vydáni 
včelařského časopisu „Včelařství“, které jim 
posílá pravidelně ČSV, kde můžou čerpat 
další vědomosti.

Pro letošní rok jsme si vytyčili tyto úkoly:
- Po domluvě s vedením ZŠ Morávka pro-

vést besedu s žáky této školy.
- Upravit terén kolem včelí palety.
- Pro novou sezonu připravit rámečky 

s mezistěnami a další nádstavky.
- Mladí včelaři si pro své potřeby vytvoří 

nové oddělky.
- Zorganizovat exkurzi na včelařskou 

farmu.
- Připravit nejlepší mladé včelaře na regi-

onální kolo soutěže „Zlatá včela.“

Úkoly náročné, ale za podpory naších 
včelařů splnitelné. Závěrem mého příspěvku 
mi dovolte popřát naším včelařům, kteří se 
na začátku roku dožívají krásného jubilea. 
Jsou to přítel Josef Blabla 75 let a přítel Karel 
Kaňok 70 let. Za všechny včelaře přejeme 
hodně zdraví a v průběhu dalších let radost 
a pohodu při včelaření.

Návštěva včelí palety, foto Václav Uherek Mladí včelaři pří odběru měli, foto Jaromír Král
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NOVÝ SPORT NA MORÁVCE 

Mgr. Rostislav Puščizna  
roambr@email.cz

TT Morávka plní své předsevzetí pro rok 
2017 – rozhýbat sportovními aktivitami 
alespoň jednu třetinu žáků ZŠ Morávka. 
S předstihem otevřel nové odvětví – ori-
entační běh. Tento sport spojuje určitou 
tělesnou zdatnost s „chytrou hlavou“. 

Tato sportovní disciplína je mi obzvlášť 
blízká, spojuje oba mé předměty – tělocvik 
a zeměpis. Provozoval jsem ji jako závodník 
i trenér, zážitky stojí za to. Zatímco atleti 
mají své dráhy většinou stejné, v orienťá-
ku je každá lokalita, každý les jiný. Jako 
začínající kantor jsem vzal na orientační 
závody v Havířově atletického rekordmana 
na 1500 m – policie ho našla až navečer 
u elektrárny v Dětmarovicích. Jindy jsem na 
přímluvu matky nechal v ostravském parku 
závodit mírně „duševně zakřiknutého“ 
mladíka a  strachoval se, zda ho najdem. 
Překvapil, přišel sám, měl všech 8 kontrol, 
ale žádná nebyla jeho…

Tak nějak jsem na prvním tréninku 
někdy začátkem listopadu 2016 vysvětlo-
val svěřencům krásy orientačního běhu. 
Za domácí úkol dostali naučit se barvy 
na mapě a asi 10 nejpoužívanějších zna-
ček – a  jeli jsme na první závody. Právě 
začínal seriál závodů Zimního poháru 
Moravskoslezského kraje…

Úvodní závod seriálu byl v parku Jožky 
Jabůrkové ve Vítkovicích, 26 kontrol! (To 
jsem za své kariéry ještě nezažil. Obvykle 
jich je 8-10, takže pro nováčky křest jako 
hrom!) Běželo se s  čipy na moderních 
(a drahých) elektronických kontrolách, což 
bylo, vzhledem k okolním ghetům nepři-
způsobivých odvážné (pravdou však je, že 
jejich obyvatelé vstávají až před obědem, 

kdy už bylo po závodech). Jak to dopad-
lo? Jonáš Jarolím vyhrál soutěž amatérů, 
Jáchym byl 5. (Od medaile ho dělily 2 mi-
nuty, ty ztratil na startu, když nervózně 
točil mapou a nemohl se „chytit“.) Matouš 
a Vojta Pavelek byli těsně za první desítkou. 
Oba ale porazili Mgr. Josefa Zajíce, bývalé-
ho reprezentanta, propagátora OB, autora 
řady knih a publikaci (na upřesnění, vloni 
mu bylo 75 let…). Závod žen jsem proka-
učoval, Míša Pavelková zaběhla 3. nejlepší 
čas, ale jen mimo závod. Že já těch 40 Kč 
startovného za ni nezaplatil!

Seriál pokračoval další sobotu v  okolí 
přehrady Baška. Už to byl tak trochu jiný 
„lévl“ – účast 200 závodníků ze 4 zemí, 
originální mapa velikosti bývalého Rudého 
práva, krátký šot v televizi, článek a vý-
sledky v Deníku (kde se pan redaktor poza-
stavuje nad tím, že TT Morávka, který znají 
sportovní příznivci z  triatlonu, najednou 
boduje i  v jiném sportovním odvětví..., 
použil i moje oblíbené krédo – TALENTY 
JSOU VŠUDE, KDE SE HLEDAJÍ). Délka 
tratě byla tentokrát jen 2 km, ale někteří 
si „dali“ i  trojnásobek. V  první desítce 
byl opět Jáchym Jarolím – 7., jen minutu 
od medaile (tu opět ztratil nervozitou na 
startu – nováčkovská daň! Zato měl jeden 
z nejlepších běžeckých časů!) Jonáš tento-
krát zkusil štěstí v kategorii poloprofesio-
nálů, kde obsadil 9. místo z 25 závodníků, 
před ním byli dva bývalí reprezentanti 
a autor mapy (který by – dle mě – vůbec 
neměl startovat, nebo jen mimo pořadí). 
Fotohvězdou se stal Jáchym, který figuruje 
ve všech 3 oficiálních fotogaleriích závodu.

Mnohokontrolní trend pokračoval 
i v 3. závodě v Dolní oblasti Vítkovic – bylo 
jich celkem 19, některé velmi záludné, viděl 
jsi je z dálky, ale byly za několika ploty, 
když jsi netrefil průchod, dal sis i km navíc. 
Nebo kontrola v jeskyni – marně jsem si 
lámal hlavu, kde v průmyslovém objektu 
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Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv, včetně

kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ / INZERCE

může být jeskyně, nedalo mi to, půjčil jsem 
si mapu a šel se podívat. Byl to starý tovární 
komín s vykotlaným prostorem dole, no, 
jeskyně moderní doby! Jinak pěkný závod 
v atraktivním prostředí, ale pro naše za-
čátečníky velmi těžký. Výjimkou byl opět 
Jonáš, který byl (skončil) 5., před ním pou-
ze „profiorienťáci“. Ostatní ztráceli cenné 
minuty obíháním a obcházením, některé 
značky jsme ani neznali. Tak příště! 

Do Polska na noční orienťák jsme nejeli 
(100 km daleko a riziko tmy pro nezkuše-
né). Ten si zkusíme v březnu, kdy se běží 
za humny krajský přebor v nočním OB na 
nové mapě Řečiště Morávky.

Pořadí v poháru je zatím pro nás až moc 
lichotivé. Nejlépe jsou na tom zástupci 
rodiny Jarolímů. Jáchym vede katego-
rii amatérů, Matouš je zatím 3. V  těžší 
kategorii poloprofi je Jonáš na 8. místě. 
Ještě je na pořadu 7 závodů, takže rádi 
uvítáme další zájemce, ať nejezdí neustále 
jen zástupci několika rodin. Pro nováčky 
mám připravené tréninkové mapy lesů 
v Pražmě (nad hřbitovem), Visalají (okolí 
vleku) a  okolí řeky Morávky (Skalice), 
zatím ovšem musí lesem procházet či 
probíhat sami, koncem ledna bych už měl 
být pohybuschopný a pár víkendů v lesích 
protrénovat společně.

Inzerce
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A B C

Najdi cestu s úsporkou

do sběrného boxu 

Pomoz kamarádům Světlaně, 

Neonovi a Lumiérovi najít správnou 

cestu do sběrného boxu, kam 

vysloužilé zářivky patří.

Každá zářivka totiž obsahuje nepatrné 

množství rtuti, která je nebezpečná pro životní 

prostředí a musí se zlikvidovat ekologicky. 

Opravdový sběrný box najdeš na městském 

úřadě, v každém větším obchodě, nebo 

prodejně s elektronikou. Společnost EKOLAMP 

v České republice provozuje celkem už více 

než 4200 sběrných míst. 

1

2

3

A B C

TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
POMŮŽETE 
ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený 
kontejner a začněte třídit. 
JE TO JEDNODUCHÉ. 
V ČR jich je již 2 500 
a stále přibývají další...

cervenekontejnery.cz

Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Volně ložená paliva Balená paliva (25kg) 
Černá kostka Černá kostka * 
Hnědá kostka (Most) Černý hrášek * (do automatů) 
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů) Černý ořech * 
Brikety Rekord 6“ (15 cm) Hnědá kostka (Most) 
Koks ořech 2 Hnědý ořech 2 (Bílina) * (do automatů) 
 Brikety Rekord 6“ (15 cm) 

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

Dopravu paliva zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci 
dle přání zákazníka. 

A navíc: u nás máte možnost využít služby skládání volně ložených 
paliv pásovým dopravníkem až do sklepa! 

* tato paliva jsou k dispozici také na paletách (40 pytlů = 1t) s možností 
složení hydr. rukou i přes plot! Při odběru min. 3 palet doprava zdarma! 

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 

INZERCE
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www.elektrowin.cz

VYKLIĎTE 
PŮDY,  
GARÁŽE 
A SKLEPY

A ZOCELTE SE 
V RECYKLACI

Recyklujte elektrospotřebiče ve Vaší obci

Odevzdejte vysloužilé 
kompletní spotřebiče 
na sběrné dvory nebo 
na jiná určená místa 
zpětného odběru.  


