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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
školní rok 2016/2017 

pomalu končí, čas dovo-
lených, zahrádek, odpo-

činku je před námi a nezbývá mi než Vám 
všem popřát si všeho užít do sytosti. Hlavně 
sluníčka, které nám všem po dlouhé zimě 
a deštivém jaru chybí. 

Toto úvodní slovo bych věnovala 
poděkování.

Děkuji občanům za trpělivost spojenou 
s objížďkou trasy v Lipovém. Často slýchám, 
proč není most pro pěší? Rekonstrukce 
je plánována na 2 – 3 měsíce (do 31.7.) 
a provizorní lávka splňující všechny právní 
předpisy by obec stála minimálně půl mili-
onu. Proto buďte trpěliví a odměnou bude 
nový krásně opravený most. 

Poděkování taky patří vedení a zaměst-
nancům školy za jejich celoroční práci, 
žákům za reprezentaci obce na soutěžích, 
p. učitelkám za zápis do 1. třídy (17 dětí)  
a mateřské školy(17 dětí). Přejeme všem 
krásnou dovolenou a dětem prázdniny. 
Se školou je spojena práce rodičů a přá-
tel školy. Klubu rodičů děkuji za všechny 
akce, které v průběhu roku pro Vás při-
pravovali a  těšíme se na poslední akci 
tohoto  školního roku  na Den rodiny 
– 9. 6. 2017.

Děkuji hasičům za jejich trpělivost 
s kameny a za jejich práci s dětmi a mládeží.

Dále děkuji manželům Slováčkovým za 
to, jak se ujali vedení zájezdů zahrádkářů. 
Květnový zájezd do Pradědovy galerie, na 
hrad Sovinec, arboreta Paseky a Šternberka 
byl moc hezký. A poděkování patří i zahrád-
kářům za organizaci a realizaci krásné veli-
konoční výstavy.

Včelařům děkuji za jejich pravidelnou 
činnost s mládeží, za organizaci přednášek 
a péči o včelky v naší oblasti. 

Rovněž děkuji všem vedoucím sportov-
ních organizací a spolků za jejich činnost – 
volejbalistům, fotbalistům, TT triatlonu, TJ 
Sokolu a přeji hodně sportovních úspěchů.

Občanské sdružení Vlaské  nejen pro 
občany Vlaského připravilo stavění máje, 
zájezd  do Moravského krasu a kácení máje. 
Patří i jim poděkování.

A všem Skautům děkuji za jejich pomoc 
při akcích obce. 

Děkuji paní knihovnici za krásný pro-
gram, který připravila pro děti v rámci Noci 
s Andersenem.

Na závěr děkuji zastupitelům a zaměst-
nancům obce za podporu všech aktivit, které 
se v obci dějí.

Když to píši, uvědomuji si, kolik ochot-
ných občanů Morávky se zapojuje do všech 
činností spojených s  kulturou, sportem 
a životem v obci. Těším se na další činnost 
a spolupráci s Vámi.

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 24. 4. 2017

- uzavření smlouvy o  dílo s  firmou  
Hřiště.cz

- přijetí dotace na NKP Noční přechod 
z Moravskoslezského kraje
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Z OBCE

Z činnosti Sdružení obcí  
povodí Morávky (SOPM)

Z činnosti Svazku obcí  
Morávka – Pražmo (SOMP)

„Kulturní den nejen pro seniory” se 
bude konat v  neděli 13. srpna 2017 v  15 
hodin na Kamenitém ve Vyšních Lhotách. 
Kulturní vystoupení a občerstvení bude pro 
Vás připraveno.

V případě, že budete chtít zajistit odvoz, 
nahlaste svůj kontakt na Obecní úřad 
Morávka.

„Sportovní den SOPM”, kterého se 
účastní zástupci spolků, žáci základní školy 
a široká veřejnost se uskuteční 23. září 2017. 
Zájemci (4 dobrovolníci) z řad dospělých, 

kteří chtějí reprezentovat Obec Morávku se 
mohou nahlásit na úřadě. 

O těchto akcích budete včas informo-
váni formou plakátků, webových stránek 
a facebooku. 

Pokračuje se ve zpracovávání projektu, 
který je hrazen z dotace Moravskoslezského 
kraje (30%) na vybudování cyklotrasy 
Nošovice – Morávka.  

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

Pokračujeme v přípravách dokumentace k projektu chodníku Morávka – Pražmo.

- uzavření smlouvy o spolupráci při re-
alizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji“

- uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy darovací z MSK 

- uzavření dodatku č. 9 Smlouvy o zá-
vazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě

- uzavření smlouvy o roznášce informač-
ních materiálu s Českou poštou

- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě a  osobní služebnosti 
mezi Obcí Morávka a vlastníky pozemků 
Vodovod Haferník – Buček

- uzavření kupní smlouvy s majiteli po-
zemků (Kolonie) za 160 Kč/m2

- Ceník služeb poskytovaných v  obci 
Morávka pro rok 2017

- prodej pozemku parc. č. 2749/42 k.ú. 
Morávka Obci Krásná za cenu 600 000 Kč

- dohodu o  zrušení závazku mezi Obcí 
Morávka a Sport Morávka a.s., v likvidaci

Celé usnesení – www.moravka.info
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Z činnosti Regionu  
Slezská brána (RSB) 

Projekty - dotace

V pátek 12. května 2017 se uskutečnil 
další ročník branného závodu Regionu 
Slezská brána.

V nemálo náročném přírodním prostředí 
– na úpatí Prašivé a po polních cestách při 
pravém břehu řeky Morávky běželi žáci pěti 
škol 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy branný závod.

Žáci naší školy skončili na krásném tře-
tím místě. Blahopřejeme. 

Další informace o proběhlé akci: 
www.slezskabrana.cz – archiv akci DSO – 
sportovní soutěže.

1. Pokračujeme v přípravě projektové do-
kumentace Vodovod Vlaský. 

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

3. Příprava projektové dokumentace na 
Polyfunkční dům se připravuje.

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“. Tato 
žádost nám byla schválena.

 Na zastupitelstvu jsme schválili smlouvu 
s firmou Hřiště.cz, která bude venkovní 
hřiště realizovat v měsíci srpnu. Hřiště 
bude sloužit jako workoutové a  bude 
určeno mládeži, sportovním oddílům 
a dospělým k posilování. Každý prvek 
bude označen popisem, jak cvičit. 

5. Kompostéry – Tuto dotaci jsme bohužel 
nezískali. V měsíci červnu budeme žá-
dat znovu. Pokud bude schválena dotace 
v nové výzvě, dostanete kompostéry na 
jaře příštího roku.

6. V měsíci lednu jsme požádali 
o dotaci MSK v rámci Programu 
obnovy kulturních památek a pa-
mátkově chráněných nemovis-
tostí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2017 na akci Restaurování 
památníku partyzánského hnutí 
Noční přechod. Tuto dotaci jsme 
získali v  maximální výši 400 
000 Kč.  Na konci měsíce května 
proběhne výběrové řízení na do-
davatele a zrealizováno by mělo 
být do konce listopadu 2017.

Z OBCE
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Vzpomínka na konec války

Zdravotnická webová aplikace

Dne 5. května 1945 uplynulo 72 let od 
konce 2. světové války na Morávce. Této pi-
etní akce se tradičně zúčastnili představitelé 
obce, žáci a učitelé základní školy. 5. květen 
se vryl do paměti občanům jako „Den osvo-
bození Morávky.  Paní starostka spolu s paní 
starostkou z Krásné položili věnec u národní 
kulturní památky „Noční přechod“ a žáci 
položili věnec u pamětní desky na hotelu 
Partyzán. Po krátkém slovu, kterým při-
pomněl události konce války pan zástupce 
ředitelky školy Jiří Korneta, jsme se rozešli. 

BESKYDY – Nemocnice ve Frýdku-Místku, 
p.o. a Nemocnice Třinec, p.o. informují, že 
patří mezi krajské nemocnice, které jsou za-
pojeny do portálu Transmise. Tento elekt-
ronický systém zrychluje výměnu informací 
mezi krajskými zdravotnickými zařízeními, 
nemocnicemi a ambulancemi. Část portálu 
umožňuje také pacientům bezpečně přes in-
ternet nahlédnout do vlastních zdravotních 

záznamů a  dokumentace vedených v  ne-
mocničních systémech krajských nemocnic 
v Opavě, Krnově, Havířově, Karviné, Třinci 
a Frýdku-Místku. Pacienti z našeho regionu 
se mohou registrovat na recepci Nemocnice 
ve Frýdku-Místku nebo na příjmovém oddě-
lení Nemocnice Třinec. Poplatek činí 200Kč za 
registraci v každém zdravotnickém zařízení. 
Více informací na: http://transmise.msk.cz/.

Z OBCE

Zubní ordinace skončila - poděkování

Gabriela Daňková
starostka 

Ráda bych poděkovala jménem všech 
pacientů a obce našemu panu zubaři 
MUDr. Toflovi za jeho dlouholetou 
práci a popřála mu hodně zdraví, klidu 
a pohody se svými nejbližšími a užití 
důchodu v plné síle.  

Bohužel, jeho ordinace se vyprázd-
nila, a  i přes veškerou snahu žádný 
zubní lékař nemá zájem ordi-
novat na Morávce. Akutní pří-
pady ošetří v 7. patře polikliniky ve  
Frýdku -Místku. 

Ještě jednou děkujeme 
za Vaši  práci 
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Z OBCE

L. Platošová  

Letošní zima nás docela potrápila 
a zdálo se, že snad ani neskončí. Proto si 
dovolím za mnohé z nás poděkovat naší 
paní starostce a obecním zastupitelům, 
že velmi pružně po celou zimu i na ne-
čekané a opětovné návraty zimy tím, že 
cesty i chodníky byly řádně a včas patřič-
ně udržovány a řidiči se nemuseli obávat, 
že nevyjedou a chodci brodit ve sněhu. 
Taky stojí za zmínku nádherná květinová 
výzdoba před prodejnou a obecním úřa-
dem. Líbí se nejen místním občanům, ale 
i přespolním návštěvníkům naší krásné 
Morávky.

Jako velmi milá pozornost-nám obča-
nům-jsou kalendáře, kde máme příležitost 
se dovědět hodně o historií i současnosti, 
co obnáší náročná práce hasičů.

S velkým zájmem sleduji a vždy se těším 
na zajímavé a velmi poučné příspěvky sou-
rozenců Foldynových a Mgr. M. Žambocha. 
Zvlášť mne potěšila v předchozím  čísle vzpo-
mínka na paní Miluši Březinovou. Nejen, že 
nádherně malovala, ale taky napsala krásné 
knížky, ve kterých nás vrátila do časů svého 
dětství, ,poutavě psala o životě na vesnici 
a připomněla zapomenuté zvyky a tradice. 
Letos 5.května uplynul rok od jejího úmrtí.

Ještě na závěr si velmi cením dobrého 
nápadu p. starostky, že v prostorách úřadu 
jsou umístěny skříňky-knihovny, d o kte-
rých máme možnost odložit přečtené knihy 
a dát možnost je přečíst dalším.

Děkuji a  přeji p. starostce a  obecním 
zastupitelům hodně úspěchů v další práci 
a síly ať mohou statečně odolávat  i růz-
ným nástrahám. Za spokojené občany 
L. Platošová

Názory občanů

Upozornění občanům

Bystřičan Štěpán 
člen zastupitelstva Obce Morávka  

Vážení spoluobčané, chalupáři,

dovolte jen malé připomenutí. Již několik let se snažíme (a myslím úspěšně) o za-
vedení neděle, kdy se nepoužívají hlučné stroje, které by rušily klid našich sousedů. 
Buďme ohleduplní i nadále. 

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 měly být na obci 
vyzvednuty do konce března. 

Kdo si nevyzvedl, nebude mu vyvezena 
popelnice.

Poplatek za rekreační objekt pro rok 
2017 je stanoven na 650 Kč za nemovitost 
a je splatný do 30. 6. 2017.



7

Z OBCE

Otevírací doba sběrného místa – Morávka – Malý Lipový  
od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017

Pondělí – čtvrtek 14.00 – 15.30
Pátek  14.00 – 17.00
Každou sobotu   9.00 – 13.00

U sběrného dvora jsou umístěny kontej-
nery na bioodpad, prosíme nevhazujte tento 
odpad do černých kontejnerů. Ty jsou určeny 
pouze na komunální odpad z domácností.

V sběrném místě můžete odevzdat po-
užitý jedlý tuk – oleje. Olej odevzdávejte 
v uzavřených PET lahvích.

Prosím, využívejte sběrného místa ke svo-
zu velkoobjemového, nebezpečného a sta-
vebního odpadu. Nevhazujte do černých 
plastových popelnic s komunálním odpadem.

Děkujeme.                                                                                                 

Termíny vymetání komínů  
pro rok 2017 

4. 8., 10. 11. 2017

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

Termín 
dalšího zastupitelstva obce: 

26. června 2017

Gabriela Daňková           Lenka Carbolová
starostka            místostarostka

V měsících duben, květen a červen osla-
vilo 8 občanů Morávky svá jubilea. 

Na setkání a  malou oslavu přišlo 
7 jubilantů.

Na úvod nás přivítaly děti 1. stupně ZŠ li-
dovými písničkami a všichni jsme si s nimi 
společně zazpívali. Po přípitku dostali 
naši oslavenci gratulace, kytičku, dárkový 

balíček a malé občerstvení. Pak se rozpoví-
dali o svém životě, kdo je odkud, kdo se kde 
v které chaloupce narodil, kolik má kdo dětí 
a vnoučat. V podvečer jsme se v přátelské 
atmosféře rozešli do svých domovů. 

Jubilanti, kteří se narodili v měsících 
červenec, srpen a září budou pozváni na 
setkání v měsíci září a dostanou pozvánky 
poštou.

Těšíme se na další setkání 

Společenská kronika
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Oprava mostu MO-M-O7

Oprava mostu v Malém Lipovém je ho-
tova. Firma Makos přes nepřízeň počasí 

dokončila opravu v termínu. Ještě jednou 
děkujeme obyvatelům Malého Lipového za 
trpělivost během opravy.

Místní komunikace a mosty

Na místních komunikacích probíhá 
oprava výtluků po zimě. Probíhá příprava 
instalace dopravních značek. 

Protože mosty v naší obci dosluhují, bu-
dou opatřeny bezpečnostní tabulkou upo-
zorňující na zvýšené riziko pádu. Dbejte 
prosím zvýšené pozornosti při pohybu po 
mostech a dohlédněte zvláště na děti.

Oprava mostu u sběrného místa

Oprava mostu by měla trvat do 31.7.2017. 
V současné chvíli je most zvednutý o cca 
0,3m, je provedeno otryskání ocelové kon-
strukce a základní nátěr. Dále se budou opra-
vovat betonové podpěry. Zámečníci připraví 
úchyty pro nové zábradlí. Pak se nanese nová 
hydroizolace mostovky s odvodněním a na 
závěr se položí asfaltový koberec.

Most před opravou

Most po opravě 

Most před opravou - pohled z návodní strany

Most po opravě - pohled z návodní strany
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Pootevřené školní dveře
Letem světem 

Školní rok se blíží mílovými kroky ke 
svému cíli a ani ve druhém pololetí jsme 
se chvíli nenudili. Pololetní vysvědčení 
jsme „oslavili“ na lyžích na sjezdovce 
„Radegast“, kde jsme si užili příjemné 
sportovní dopoledne. Naše poděkování patří 
panu P. Bujokovi a panu P. Stachurovi za 
zprostředkování odvozu. 

V průběhu měsíce února proběhla na 
škole soutěž ve střelbě ze vzduchovky 
ve spolupráci s  Lesy České republiky. 
Nejlepší střelkyní se stala Adéla Furdzová 
z 8. ročníku. 

Březen patřil přípravám na Velikonoce 
a vynášení Morény z obce. Žáci druhého 
stupně tvořili pod vedením třídních učitelů 
rozmanité výrobky na velikonoční jarmark 
a naši nejmenší si připravovali recitační 
a pěvecká vystoupení. 

Duben byl opravdu pestrý. Žáci devá-
tého ročníku (a někteří žáci 7. roč.) fini-
šovali s přípravami na přijímací zkoušky, 
které letos nově museli vykonávat ve dvou 
termínech. I v tomto náročném období se 
stihli připravit na soutěž „Mladý zdravot-
ník“ a pod vedením p. uč. Šichtařové vzorně 
reprezentovat naši školu.  Na předveliko-
noční i povelikonoční čas naplánovali p. uč. 
Korneta a p. uč. Martová sportovní utkání. 
Nejdříve proběhl turnaj ve stolním tenise, ve 
kterém uspěli Leon Török a Denis Napoleone, 
a po prázdninách proběhla v tělocvičně tra-
diční „Velikonoční laťka“, tedy soutěž ve 
skoku vysokém. Toho se zúčastnili také 
žáci ZŠ Raškovice a ZŠ Sedliště. První místo 
mladších žáků patřilo Rosťovi Štipskému 
z 6. ročníku a druhé místo v kategorii děvčat 
obsadila Klára Volná z  9. ročníku. Závěr 
dubna pak patřil dopravní výchově.

V květnu se skupina žáků 2. stupně 
vypravila s p. uč. Martovou do Raškovic na 
„branný závod“ organizovaný sdružením 
s názvem Slezská brána. Bojovali ze všech 
sil a odměnou jim bylo krásné 3. místo. 

V pondělí 15. května jsme u nás přivítali 
známého pražského herce a dabéra Alexeje 
Pyška. V rámci programu Celé Česko čte 
dětem, jež je u  nás pod záštitou p. uč. 
Matznerové M. a Martové, přečetl žákům 
ukázky z knih Hobbit a Tobiáš Lolness. Rádi 
bychom z tohoto setkání udělali tradici a v 
příštím roce přivítali v naší škole dalšího 
známou osobnost.

Alexej Pyško čte dětem, foto Martin Bujok
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Zápisy 

V měsíci dubnu a květnu proběhl zápis 
jak do 1. třídy, tak zápis k předškolnímu 
vzdělávání. Povinnou školní docházku 
zahájí ve školním roce 2017/2018 16 

prvňáčků a do mateřské školy je zapsáno 
17 dětí. Na všechny se moc těšíme a přejeme 
dětem i rodičům příjemný vstup do nové 
etapy života. 

Výhled na prázdniny 
Mgr. Martina Matznerová

Během hlavních prázdnin bude škola opět procházet modernizací. Dočkáme se mimo 
jiné i nového sportovního hřiště, na jehož vzhledu se podíleli sami žáci a to prostřednic-
tvím slohových prací a výtvarných návrhů. 

Mgr. Martina Matznerová

Den rodiny 

Celý květen se budeme průběžně věno-
vat přípravám na Den rodiny. Rozhodli 
jsme se spojit Den matek, Den otců 
a Den dětí a oslavit je vystoupením dětí 
z mateřské školy a žáků základní školy. 
Rádi tedy přivítáme nejen rodiče, pra-
rodiče a sourozence dětí, ale i ostatní, 
v  pátek 9. června v  hotelu Partyzán. 

Celá akce vypukne v  15.30 a  bude pro 
Vás připraven téměř hodinový program. 
Následovat bude oslava Dne dětí pod 
vedení Klubu rodičů ve venkovním areálu 
hotelu Partyzán.

Těšíme se na hojnou účast a věříme, že 
se Vám vystoupení bude líbit. 

Hmyzí hotel 

Jistě jste si všimli, že před 
školou nám přibyl malý dome-
ček s  nápisem Hmyzí hotel. 
Jedná se o práci žáků 9. roč-
níku, se kterou se budeme 
účastnit soutěže ZOO v Ostravě. 
Při výrobě jsme natáčeli celý 
postup vzniku tohoto hotelu, 
který nyní Martin Bujok zpra-
cuje do tříminutového doku-
mentu, a  ten odešleme do 
soutěže. Podmínkou je dome-
ček z přírodních materiálů, aby 
se v něm líbilo hmyzu z okolí. Foto Martin Bujok
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Prázdninový provoz školní jídelny 
při ZŠ a MŠ Morávka

Pro Mateřskou školu a cizí strávníky vaříme ve dnech

3. 7. – 14. 7. 2017 
(celkem 8 pracovních dnů)

(5. 7. a 6. 7. 2017 jsou státní svátky)

Případné zrušení odběru v červenci oznamte 
nejpozději ve středu 28. 6. 2017

(558 691 090, 607 641 826, jidelnamoravka@seznam.cz)

Zahájení provozu po hlavních prázdninách bude v pondělí 4. 9. 2017

Přihlášení k odběru na školní rok 2017 – 2018
do 28. 8. 2017

Křížem krážem Slezskou bránou 
Mgr. Taťána Špoková

V pátek 28. 4. 2017 reprezentovali naši 
školu, ale i  obec, Martin Bujok a  Fabio 
Napoleone v  soutěži „Křížem krážem 
Slezskou branou“ v Paskově. Soutěž spo-
čívala v prezentaci naší obce prostřednic-
tvím digitální prezentace komentované 
osobním projevem a tříminutového videa. 
Přestože naši chlapci za podpory svých 
spolužáků nevyhráli, naše video i  jejich 
výkon považujeme ze všech osmi družstev 

za nejlepší. Na tomto projektu se podí-
lela celá devátá třída, prezentace chlapců 
byla pedagogy zvolena za nejlepší. Video 
jsme natáčeli za pomoci odborníků Petra 
Macury (profesionální kameraman) a Alice 
Taussikové (scénáristka, dramaturgyně 
a redaktorka ČT). 

Pro žáky to bylo zpestřením klasické 
výuky, ve kterém si prohloubili znalosti 
o  naší obci, ale také vyzkoušeli něco 
nového – natáčení videa, přípravu veřejné 
prezentace i samotné vystoupení.

Školní družina 
Darina Kaňoková 

I ve školní družině si žáci užívají 
spoustu zábavných akcí. Jednou z  nich 
bude zajisté i „Zdravý týden“, který bude 
zahájen výšlapem na Lysou horu. V dalších 

dnech se pak děti postupně seznámí se 
zásadami zdravého životního stylu nebo si 
společně vyrobí různé pomazánky. 

Před prázdninami pak bude pořádán 
každoroční dvoudenní výlet na chatu, 
jehož se mohou zúčastnit žáci 1. i 2. stupně. 
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Kontakty pro případné informace: 
558 691 090, 607 641 826, jidelnamoravka@seznam.cz.

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE / KNIHOVNA

Důležité upozornění ze školní jídelny !

Místní knihovna Morávka

S platností od nového školního 2017 – 
2018 se mění způsob placení stravného. 

Platby budou předem, na následující 
měsíc. 

Způsoby platby:

Hotově – u vedoucí ŠJ, vždy poslední dva 
dny v měsíci a první den v novém měsíci.

Čas výběru bude vyvěšen na Úřední des-
ce, nástěnkách a na www stránkách školy 
vždy týden dopředu. 

Pomocí inkasa – je třeba mít zříze-
no Potvrzení k povolení inkasa. Formulář 
dostanou strávníci do konce května a do 
27.6.2017 vrátí vyplněný a potvrzený ve-
doucí ŠJ. 

Výše stravného se v příštím školním roce 
nemění a odvíjí se od věku dítěte a žáka, 
kterého dosáhne v následujícím školním 
roce (tj. od 1.9. do 31.8. následujícího roku). 

MŠ – celodenní   33 Kč (8+18+7)
      – polodenní  26 Kč (8+18)
      – celodenní 7 let a víc – 37 Kč (9+21+7)
      – polodenní 7 let a víc – 30 Kč (9+21)

ZŠ  – 7 – 10 let – 21 Kč
      – 11 – 14 let – 23 Kč
      – 15 let a více – 25 Kč

Cizí strávníci – 55 Kč, s dovozem 60 Kč.

Koncem měsíce března proběhla v místní 
knihovně beseda pro žáky základní školy, 
které se zúčastnili žáci 1. -5. třídy. Pro ty 
nejmenší byla beseda zaměřena na pohádky 
a starší děti si vyslechly vyprávění o pověs-
tech našeho kraje od pana Jaromíra Poláška 
z  Muzea Beskyd. Bylo to velmi zajímavé 
vyprávění a bylo vidět, že děti tato beseda 
velmi zaujala, protože všechny vzorně 
seděly a poslouchaly. Za to je musím moc 
pochválit.

Další akcí v  knihovně byla Noc 
s Andersenem dne 31.3 - 1. 4. 2017, na kterou 

se děti moc těšily. Postupně se hlásilo hodně 
dětí, ale mohla jsem vzít jen prvních 13 
z důvodu kapacity knihovny.  

Děti se začaly scházet kolem 18. hodiny. 
Nejdříve jsme si uložili věci a seznámili se 
s programem. Naše první akce byla hledání 
pokladu. Podle barevných fáborků jsme šli 
kolem řeky Morávky a plnili různé úkoly. 
Poklad jsme samozřejmě našli a víte co to 
bylo? Špekáčky. Pan Bystřičan nám na svém 
pozemku připravil oheň, takže jsme hned 
mohli začít opékat. Potom nám vyprávěl, 
jak se žilo za jeho dětství, jak už jako malý 
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musel pomáhat s  hospodářstvím a  přidal 
i  pár strašidelných zážitků, které se nám 
obzvláště moc líbily. 

Asi po hodině jsme se vydali na zpá-
teční cestu ke knihovně a  cestou jsme si 
zahráli sportovní hru. Kdo měl ještě hlad, 
vytáhl zásoby od maminky a pak už jsme 
hráli různé hry, četli, vyráběli velikonoč-
ního zajíčka a hlavně soutěžili. Spát jsme šli 
kolem půlnoci. Ráno jsme se nasnídali a po 
9. hodině jsme se začali rozcházet každý ke 
svému domovu.

Noc s  Andersenem se vyvedla a  chtěla 
bych poděkovat všem zúčastněným dětem 
- byla jste fajn parta. Také chci poděkovat 
paní Železníkové, která nám upekla moc 
dobrou bábovku.

Tak děti, zase za rok?

Poslední akcí, kterou knihovna připra-
vila pro žáky základní školy byla literární 
soutěž na téma: 

co bych vykouzlil(a) pro sebe, pro ostatní 
a proč nebo co bych chtěl(a) změnit. Soutěže 
se zúčastnili žáci od 9. - 14. let. Všechny 
dílka byla moc pěkně napsaná a všem dětem 

patří velká pochvala. Za svoji snahu byli 
všichni odměněni.

Zde jsou ukázky tří nejlepších prací: 

Natálie Solichové, 6. třída

Následující dny jsem přemýšlela, co bych 
dál chtěla změnit. Pozorovala jsem kolem 
sebe lidi, kteří jsou zlí, žárliví a neohledu-
plní. Další přání se začalo pomalu rýsovat 
- bylo by hezké, kdyby tyto nehezké vlast-
nosti lidé vůbec neměli.  Třetí přání mě 
napadlo při hodině zeměpisu, kdy jsme si 
vykládali o hladových dětech v Africe. Přála 
jsem si, aby měli všichni na světě dostatek 
jídla a nebyli nikdy nemocní. Další nápady, 
co si přát, už přicházely samy. Pro každého 
hodně lásky, ale třeba taky dostatek peněz.

KNIHOVNA
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z pera Lenky Čežákové, 
5. třída

Jsem malá kouzelnice 
a můj úkol je udělat obyva-
telé Morávky šťastné . Když 
se podívám, vidím mnoho 
stromů, které jsou staré a v 
rozkladu, a  tak mávnutím 
své kouzelné hůlky všechny 
stromy omladím. Když jsem 
omladila stromy, tak vyma-
luji všechny domy. Vody by 
bylo tak hodně, že by ji nikdo 
neplatil. V obchodech by se 
prodávalo méně sladkostí 
a  více zeleniny. Změnila 
bych hospody v  hotely, 
aby se okolo nepotulovali 
opilí lidé. Neexistovaly by 
cigarety, čímž by neškodily zdraví. 

A tak by byl svět hezčí než je.

úryvek z práce Jana 
Španihela, 7. třída

Došli jsme do krásné 
zdobené komnaty. Strážný 
mě dovedl k  veliké sově, 
která držela hůlku 
a korunu na červeném 
polštářku. Dozvěděl jsem 
se, že mám usednout na 
trůn a vládnout této pře-
krásné říši. Byla to pro 
mne veliká pocta. Sova mi 
předala také kouzelnou 
hůlku, s kterou jsem mohl 
vymýšlet nové rostliny 
a také vyčarovat živočicha 
podle své představy. Ve 
zlatém chrámu jsem vládl 

mnoho dlouhých let a  když 
má vláda měla skončit, poslal jsem pro 
dalšího kluka s velkou fantazií.

Foto Jitka Bystřičanová

Ze života spolků
Hana Hřivňáková 
vedoucí kroužku mladých 
hasičů  
SDH Morávka

Sbor dobrovolných hasičů 
Morávka

Slunce se začíná ukazovat čím 
dál tím více, kameny před hasi-
čárnou se přeskupují ze strany 
na stranu, a hlavní je, že vjezd 
do garáže máme volný! Nic již 
nebrání výjezdu naší cisterny na 
kondiční jízdy, dovézt dětem vodu na trénink 
či v případě nouze pomoci, kde by bylo třeba. 

Z tělocvičny jsme se přesunuli s mladými 
hasiči ven. Již máme za sebou první tréninky 

venku s vodou a začínáme makat, abychom 
i letos vybojovali medaile v požárním sportu.

Také družstvo žen se sešlo v plném po-
čtu a věříme, že zúročíme zimní přípravu, 

KNIHOVNA / ŽE ŽIVOTA SPOLKŮ
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

dopilujeme techniku a porazíme tu smůlu, 
která nás vloni doprovázela. Muži mají již za 
sebou první soutěž, na které skončili těsně 
pod stupni vítězů.

V říjnu 2016 jsme světili prapor SDH 
Morávka a 13.5. 2017 nám bylo ctí se zúčast-
nit svěcení praporu SDH Pražmo. Děkujeme 
za pozvání a těšíme se, až se znova potkáme 

s prapory na svěcení dalších praporů či na 
jiné významné akci.

Dne 17.6. se bude konat na hřišti u ZŠ 
Morávka závody požárního útoku. V dopo-
ledních hodinách budou soutěžit dospělí, 
v odpoledních pak děti. Budeme rádi, při-
jdete-li nás podpořit.

Vás srdečně zve na šestý ročník soutěže 
v požárním útoku  

Memoriál Josefa Špoka
na Morávce

v kategoriích

muži, ženy, mladí hasiči (starší a mladší)

Datum konání:  17.6.2017 

Místo konání: Morávka – hřiště u základní školy; 

Zahájení soutěže:  09:00 hodin – muži a ženy

     13:00 hodin – mladí hasiči

Na Vaši návštěvu zvou a těší se, členové sboru.

Občerstvení zajištěno. 

Přijďte podpořit soutěžící družstva.
Velitel SDH Morávka

Karel Štefek 
Starosta SDH Morávka

Lubomír Rak

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Morávka 
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Pozvánka na zájezd 2017

Vážení příznivci letní turistiky!
Dovoluji si Vás pozvat na Tradiční sokolský zájezd.

Kde?  Českosaské Švýcarsko; Ještěd 
Kdy? 25.-26.-27.8.2017
Odjezd: 4.00 hodin z Morávky 
Cena zájezdu: 1750 Kč, děti 1700 Kč 
Ubytování pension Spojařka Horní Podluží (30 km od Hřenska)
V ceně je 2x polopenze, ubytování a doprava. 

Předběžný program: 
25. 8. 2017 příjezd okolo 12,00 hodin pod Ještěd – výlet pešky nebo lanovkou na Ještěd. 
26. 8. 2017 Pěší túry Hřensko – Pravčická Brána 
27. 8. 2017 Dopolední turistika – České Švýcarsko; 14.00 odjezd zpět.

Zve TJ Sokol Morávka 

Kontakt: Ing. Martin Špok  •  Přihlášky do 15. července 2017 

TJ Sokol Morávka  
pořádá tradiční fotbalové klání

„VOUSATÍ PROTI 
HOLÝM BRADÁM“

Kdy: 
V sobotu 

1. 7. 2017

Kde: 
hřiště u školy na Morávce

Výkop bude proveden 
v 17.00 hodin

Přijďte povzbudit naše borce !

Martin Špok – organizátor

Zahrádkáři zvou na

Tradiční 
SMAŽENÍ VAJEČINY 

v sobotu 10. června 2017 

na zahradě u pana Hřebla 
(za Smíšenkou).

Těšíme se na Vaši bohatou účast.

Petr Hranický

POZVÁNKY
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KROUŽKY

Kroužek kopané - rok čtvrtý
Jan Legerský 
trenér kopané

V letošním školním roce se konaly cel-
kem 4 soutěžní turnaje, o kterých jsme Vás 
informovali v  minulém čísle. Pátým tur-
najem byl tzv. turnaj útěchy pro družstva, 
která se umístila na posledních šesti místech 
dlouhodobé soutěže.

V posledním vydání Moravčanu jsme 
informovali, že se ještě zúčastníme více 
turnajů. Tyto turnaje se však konaly venku 
na travnatém hřišti a  vzhledem k  tomu, 
že jsme se na trávník u naší školy dostali 
pouze dvakrát, účast na těchto turnajích 
jsme odřekli a slíbili, že v příštím školním 
roce se zúčastníme.

Vzhledem k  dobrým vzájemným vzta-
hům mezi pořadateli a námi, byl uspořádán 
halový přátelský turnaj v Brušperku, kterého 
se zúčastnilo opět šest družstev.

Tentokrát jsme hráli proti soupeřům 
srovnatelným jak věkem, tak i  výkonem. 
Přípravu na své soupeře jsme společně 
absolvovali již na tribuně sportovní haly 
v Brušperku, kde se turnaj konal, což doka-
zuje i tento snímek.

V samotných utkáních jsme byli podstatně 
úspěšnější, než v zápasech se staršími a zku-
šenějšími soupeři z  předchozích turnajů. 

Turnaje se zúčastnili fotbalisté ze Sedlišť 
a kromě nás ještě čtyři družstva s Brušperku. 
Z pěti utkání jsme dvakrát zvítězili, jednou 
hráli nerozhodně a dvakrát jsme prohráli. 
Pouze o skóre nám uteklo třetí místo, takže 
jsme obsadili hezké čtvrté místo.

Zápal hry našich nejmladších fotbalistů 
dokazuje i níže uvedený snímek, na kterém 
se soupeřem (ve žlutém) zápolí Mirek Noga, 
Tomáš Mašín, Kryštof Holub a Robin Miketa.

Již ze samotné informace o  počtu čtyř 
družstev z Brušperku (tři chlapecká a jedno 
dívčí) nám musí všichni dát za pravdu, že to 

máme podstatně složitější sestavit 
družstvo, které by mělo výraznější 
úspěch. Všichni, kteří kolem fotbalu 
chodíme a  staráme se, věříme, že 
v  následujících letech vychováme 
šikovné fotbalisty a hlavně lidi, kteří 
budou naši obec reprezentovat.

Ještě jednou bych chtěl poděko-
vat všem velmi obětavým rodičům 
chlapců, kteří se ve svém osobním 
volnu aktivně zúčastnili turnajů 
během celého školního roku a nadále 
přislíbili pomoc i při účasti na dal-
ších trénincích a turnajích v příštím 
školním roce, kdy bychom se chtěli 

chlapcům věnovat ještě trošku více a ve vět-
ším počtu jak zájemců o fotbal, tak i zájemců 
ze strany rodičů.

Foto: Ladislav Soročin st., na fotografii jsou zvěčněni: Toník 
Soročin, Láďa Soročin Robin Miketa Tomáš Görlich, Lukáš 
Görlich, Mirek Noga a Robin Besta

Foto Jaromír Holub
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TT MORÁVKA

Mgr. Rostislav Puščizna 
trenér TT Morávka

I když počasí moc venkovnímu sporto-
vání v dubnu a počátkem květná nepřálo, 
závodníci TT Morávka se několika akcí 
zúčastnili, byli tam silně viditelní i nějaké 
medaile domů na Morávku přivezli. Ale 
popořadě:

První víkend v dubnu se rozjel kolotoč 
závodů krajského poháru orientačních běžců. 
Na rozdíl od zimních přeborů je zde povo-
len start výhradně registrovaným běžcům. 
Naše kluky vzal pod svá ochranná křídla 
profiklub Baník Havířov, který jim vystavil 
registračky a  ve výsledcích byli uváděni 
jako hostování z  TT Morávka. Pro příští 
sezónu zvážíme profi licenci pro Morávku, 

což je otázka hlavně finanční (3.000 Kč). 
Hned první sobotu byl na pořadu dvojzávod, 
dopoledne orienťák v Dolních Domaslavicích 
a večer atraktivní noční orientační běh na 
mapě Řečiště Morávky v Nižních Lhotách. 
Pro kluky velmi silný zážitek být sám v lese 
a okolí řeky za tmy, pouze s čelovkou. Ve 
výsledkové listině byli hoši v druhé desítce, 
poslední nebyli. 

Poslední dubnový víkend byl zase zasvě-
cen duatlonu, tradiční otevírací závody tri-
atlonové sezóny v Dobroslavicích u Hlučína. 
Na tomhle krajském přeboru jsme měli – 
také již tradičně - nejpočetnější žákovskou 
výpravu! Výsledkově se všichni prosadili do 
první desítky a zajistili si postup na mist-
rovství republiky, které proběhne na podzim 
na Vysočině. V kategorii benjamínků do 6 let 

Antonín Španihel, vítěz kategorie předžáků, 
foto archiv TT Morávka

Jáchym Jarolím na trati závodu, 
foto archiv TT Morávka

Jarní závody s TT Morávka
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Václav Uherek 
Předseda ZO ČSV Morávka

Je sobota 6. května půl osmé ráno a my 
vyrážíme směr ZŠ Fryčovice. Proč zrovna 
tam? Je to prostě místo, kde se v letošním 
roce konalo oblastní kolo mladých včelařů 
„Zlatá včela“ 2017. Tato soutěž pro členy 
včelařských kroužků mládeže se již koná 
řadu let. Vítězové oblastních kol pak změří 
své znalosti a  dovednosti na celostátním 
kole dne 9. 6. - 11. 6. 2017 v SOUV - VVC, 
o.p.s. v  Nasavrkách. Včelařský kroužek 
mládeže při ZO ČSV Morávka vyvíjí svou 
činnost teprve od roku 2015. Po konzultaci 
s  dětmi a  ověření soutěžních podmínek 
z minulých ročníků, jsme se domluvili, že 
to letos půjdeme zkusit. V zimních měsících 
jsme procvičovali teorii a  testové otázky 
a na jaře, které bylo pro včelaře nepříznivé, 
jsme alespoň trochu nacvičovali praktickou 
činnost. A  teď hlavní hrdinové. Za VKM 
Morávka byli vybráni a soutěže se zúčastnili 
Martin Foldyna a Jiří Mičánek. Cestou na 
místo konání soutěže jsme ještě upřes-
ňovali některé dotazy z  oblasti botaniky, 
včelařských pomůcek, praktické činnosti 
a morfologie včel. To totiž byly disciplíny, 

TT MORÁVKA / VČELAŘI

Byli jsme u toho

obsadil náš nový člen Jakub Nevrlý 2. místo, 
v kategorii předžáků vyhrál Antonín Spani-
hel, který tak vylepšil své třetí místo z loňska 
a nahradil Mirka Nogu – ten vloni vyhrál, ale 
letos dal přednost zabijačce. Nejen sportem 
živ je člověk! V mladších žácích byl Matouš 
Jarolím 4. Zde jsem to prokaučoval já, jako 
trenér. Po Matoušových dvou 2. místech 
jsme ho pasovali do role největšího favorita. 
Ve zmatcích před startem jsem nedohlédl, 
aby se v chladnu pořádně rozcvičil a roz-
klusal, takže v  závodě vytuhl. Ponaučení 

pro republikový přebor! Ve starších žácích 
obsadil Jonáš Jarolím 2. místo (navázal tak 
na nejstaršího Jarolíma, krerý zde byl před 
4 roky ve stejné kategorii také 2.), Jenda 
Španihel 4., u něj jsme špatně zvolili typ 
kola. Asi by se měl vyměnit trenér!!!

Další květnové i červnové závody v triat-
lonu odpadají pro nepříznivou finanční situ-
aci pořadatelů. O prázdninách objedeme pár 
závodů po republice, na Slovensku a v Pol-
sku, o výsledcích budeme opět v Moravčanu 
informovat.
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ve kterých mladí včelaříci soutěžili. Po 
příjezdu na ZŠ ve Fryčovicích jsme byli 
vřele přijati hlavními organizátory soutěže 
a  ředitelkou tamní školy. Na úvod jsme 
měli trochu trému, neboť to vypadalo jak 
ve velkém úlů. Vždyť příjezd 124 dětí z 29 
VKM z Moravskoslezského kraje a 54 členu 
doprovodu to už je pěkný bzukot.

Prezence, ubytování, porada vedou-
cích VKM, slavnostní zahájení soutěže, 
vystoupení hostů, seznámení s průběhem 
soutěže a  doprovodného programu, roz-
dělení soutěžících a  vlastní soutěž. Toto 
byla oficiální část soutěže a po vydatném 
obědě jsme absolvovali doprovodný pro-
gram, který se skládal z návštěvy bazénu 
FRY Relax centra Fryčovice, Mobilního 
planetária a  vycházky do obory jelenců. 
Po večeři organizátoři pro děti připravili 

ve venkovním areálu školy „Mysliveckou 
pouť“. Druhý den dopoledne bylo prove-
deno vyhodnocení celé soutěže a předání 
cen těm nejlepším. Naší dva zástupci, kteří 
soutěžili v nejstarší kategorii se umístili - 
Martin Foldyna na pěkném 19. místě a Jirka 
Mičánek na 27. místě ze 46 účastníků. Mys-
lím si, že toto umístění na to, že jsme na 
této soutěži byli poprvé, bylo velice pěkné. 
Zároveň je to výzva pro příští rok, kdy se 
soutěž uskuteční v Mostech u Jablunkova. 
Závěrem bych chtěl poděkovat klukům za 
vzornou reprezentaci našeho včelařského 
kroužku, hlavním pořadatelům soutěže, ZO 
ČSV Krmelín, ZO ČSV Fryčovice a zejména 
pak manželům Třískovým za neskutečnou 
trpělivost a obětavost při zajišťování této 
náročné soutěže pro mladé včelaře.

Foto archiv včelařů
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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
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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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Chcete 
ZDARMA KOTEL?

Využijte právě probíhající 
Kotlíkovou dotaci, určenou 

jen pro 6 000 zájemců!
www.dotacnikotle.eu 
tel. kontakt: 777 698 398

Potřebujete kotel, 
krbová kamna, bojler, 

lázeňská kamna 
či klimatizaci?

Navštivte náš internetový 
obchod za lidové ceny!
www.lednacek.com

tel. kontakt: 724 236 361

Využijte dotaci až 150.000 Kč 
na pořízení nového kotle nebo 
tepelného čerpadla a  zlepšete 
životní prostředí ve vašem kraji 
ještě dnes.

Dotaci získáte na výměnu kotlů na 
pevná paliva v rodinných domech. 
Je poskytována díky Ministerstvu 
životního prostředí z  Operač-
ního programu Životní prostředí. 
Můžete ji použít na zdroj vytápění 
a jeho instalaci, novou nebo zre-
konstruovanou otopnou soustavu 
a úpravy spalinových cest.

Telefon: 595 622 355 nebo e-mail: kotliky@msk.cz
http://lokalni-topeniste.msk.cz
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 
– 2. výzva

Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky 
rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně 
vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, 
napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. 

Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 
bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici 
pro byt.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být: 
•	 kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
•	 kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pouze automatický)
•	 plynový kondenzační kotel
•	 tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden 
na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlí-
kové dotace - Seznam výrobků a techno-
logií, který je průběžně aktualizován a je 
zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz..

V případě nákupu nového kotle s ručním 
přikládáním (na kusové dřevo) je povin-
ností žadatele pořídit i akumulační 
nádobu, a to o objemu, který je určen 
výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW výkonu 
kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 
20 kW).

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny 
kotlů realizované v období již od 15. 7. 
2015. Nejpozději musí být výměna kotle 
provedena do 13. 12. 2019, do tohoto 
data musí být rovněž předloženo závě-
rečné vyúčtování.
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V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:
•	 výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy 
•	 novou otopnou soustavu nebo její úpravu
•	 akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
•	 zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k uží-

vání – revize komínu, kotle 
•	 projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:
•	 stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na 

tuhá paliva s ručním přikládáním) 
•	 stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)
•	 stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 
•	 zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpo-

řen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů 
na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace 
v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Jaká je výše dotace?
Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli:
 
•	 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného 

kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč

•	 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, 
nejvýše však 95 tis. Kč

•	 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním 
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč

•	 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na 
biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle reali-
zována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete na adrese http://www.opzp.
cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty, obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na 
http://lokalni-topeniste.msk.cz.
Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 
7 500 Kč. 
Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je 
případný příspěvek obce. seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je 
uveden na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. 
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Jak o dotaci požádat?

Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června 2017. Žádosti budou 
přijímány do vyčerpání alokace, která činí pro Moravskoslezský kraj téměř 900 
mil. Kč. 

Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím 
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. 
Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání 
žádosti v aplikaci.

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, 
tj. od 29. června 2017.

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod. 

Od tohoto okamžiku bude možné žádost v elektronické aplikaci odeslat. 
Následně je nutné žádost vygenerovanou z aplikace vytisknout, podepsat a tuto 
listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit (osobně 
nebo poštou) na Kraj-
ský úřad Moravskoslez-
ského kraje v Ostravě, 
a to do 10 pracovních 
dnů od elektronického 
podání. Obálka musí být 
označena dle podmínek 
dotačního programu, 
vzor najdete v jeho pří-
lohách.

Na výměnu 1 zdroje 
tepla je možné zaregis-
trovat a podat pouze 
1 žádost! 

Pokud si předvyplněnou 
žádost otevřete před 
začátkem příjmu žádostí, 
nezapomeňte webovou 
stránku aktualizovat 
(tlačítko F5 nebo symbol 
šipky v levém horním 
rohu webové stránky).
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Jaké doklady jsou potřebné k získání dotace?

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
Doklad o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího (měněného) 
kotle - jedná se o revizi, kterou byli 
všichni majitelé kotlů na tuhá paliva 
o příkonu 10–300 kW napojených na 
teplovodní soustavu ústředního vytá-
pění domu povinni si nechat zpracovat 
do konce roku 2016. Doklad slouží 
k prokázání třídy kotle. Pokud byl 
kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej 
nahradit jiným dokladem prokazujícím 
třídu původního kotle (např. fotografií 
štítku kotle, technickou dokumentací 
apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není 
třída stanovena výrobcem, je možné 
využít čestného prohlášení, že třída 
kotle je neznámá.

•	 Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou sou-
stavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů 
a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!

•	 Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze 
využít účet jiného člena rodiny, dispoziční právo také není dostačující. 

•	 Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.). 
Po schválení dotace žadatel doloží:
•	 Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí 

být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).
•	 Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese http://lokalni-topeniste.

msk.cz).
•	 Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (pří-

jmové doklady, bankovní výpisy).
•	 Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li možné, vč. výrobního štítku).
•	 Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.
•	 Kopii protokolu o revizi spalinové cesty. 
Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kot-
líkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který bude po vyhlášení 
dotačního programu dostupný na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz a na strán-
kách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Žadatelé se mohou obracet rovněž na kotlíkové kontakty Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje: telefon 595 622 355
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Hotel U PŘEHRADY 
na Morávce 

přijme brigádnici 
od června 

do konce října 2017 .

Kontakt:
info@uprehrady.cz

tel.: 606862947

Smíšenka 
informuje

od měsíce 
dubna 2017 

je možno platit
platebními kartami.

Jaromír Foldyna


