
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Máme zimu nebo jaro?

Nový úřad, pošta, knihovna
Práce zdárně pokračují, máme hotové obklady, přívody klimatizace a také

spuštěný plyn. Teď se zlepší pracovní podmínky, protože se budova dá
temperovat. Jako další  bude dokončení podhledů ze sádrokartonu, potom
malby a dlažba. V závislosti na počasí se snad pohne i práce venku na chodnících
a parkovišti.

Pošta
Z této instituce mě  asi mrskne. Nemají údajně peníze  a nic nechtějí řešit.

Jim stačí to co je, a proč by to lidem ulehčili a přestěhovali se? Svým přístu-
pem blokují stavbu a nám to komplikuje život.

Areál u školy
Tady zvonil zvonec a pohádky je konec. Pro nesplnění lhůty byla

spolupráce s projektantem ukončena, přesně v souladu s usnesením
zastupitelstva a bude záležet na zastupitelích, jak rozhodnou o dalším postupu.

Červený kontejner
Má sloužit k odložení drobných elektrospotřebičů. Ovšem nějací van-

dalové ho neustále ničí, štípou kladky, apod. Náklady na opravy začínají
převyšovat zisk z této činnosti. Je možné, že tento typ pomoci občanům
budeme muset omezit a díky našim nezvedeným spoluobčanům bude uve-
dená činnost přesunuta na sběrné místo.

Územní plán
Po jednání s CHKO se podařilo zachránit schválené žádosti občanů před

vynětím z ÚP, teď se celá dokumentace vrátila na krajský úřad a čekáme na
závazné stanovisko. Po doručení tohoto dokumentu bude svoláno
závěrečné jednání a pak snad bude následovat schválení nového územního
plánu zastupitelstvem obce.

Zdeněk Ševčík, starosta

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 17. února 2014 ã. 1/2014



2

Hospodaření Obce Morávky k 31. 12. 2013
Daňové příjmy 17 937 476,21 Běžné výdaje 11 312 501,36
Nedaňové příjmy 1 248 682,01 Kapitálové výdaje 7 855 447,91
Kapitálové příjmy 81 130,—
Přijaté dotace 6 873 700,—
Příjmy celkem 26 140 988,22 Výdaje celkem 19 167 949,27

k 1. 1. 2013 k 31. 12. 2013
Stav na běžných účtech
u České spořitelny a ČNB 3 741 629,51 10 714 668,46

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, aby si nejpozději do konce února vyzvedli
na Obecním úřadě Morávka  nálepku na popelnici pro rok 2014.

MUDr. Crha neordinuje ve dnech 19. 2. — 25. 2. 2014.
Zástup MUDr. Carbolová.

Ve čtvrtek dne 13. 3. 2014 bude Obecní úřad Morávka
z důvodu školení zaměstnanců uzavřen.

Vyvrcholení 2. ročníku Festivalu sněhu 2013/2014 na Morávce
Po řadě velmi úspěšných akcí, kterými byl Mikuláš, závod Travný trek

a přednáška o přírodě Beskyd, vyvrcholil o pololetních prázdninách v sobotu
2. února 2014 již 2. ročník Festivalu sněhu.

Od poledních hodin  probíhaly v areálu  Základní  školy  Morávka „hrátky
na sněhu beze sněhu“ a bohatý doprovodný jarmark. Na několika
stanovištích děti plnily nejrůznější úkoly, které pro ně připravili skauti
z místního oddílu Pražmo. Brzy odpoledne byla uvedena pohádka
„O Popelce“ pod  vedením Judity Foldynové. Zahrály a zazpívaly děti
z Morávky a širokého okolí. Poté přišla na řadu již tradiční ukázka, při níž
cvičitelé Brigády záchranné kynologie MSK za podpory SDH Morávka
předvedli hromadný výcvik poslušnosti a demonstraci schopností
záchranářských psů.

Po  setmění  již patřil program především  hudbě. Nejprve  jako  před-
kapela  vystoupila folková kapela Kajkery z Frýdku–Místku  následována di-
vácky velmi úspěšným vystoupením folklorního souboru Ostravica, při
kterém nechyběla ani škola folklóru a tance a všichni si mohli na parketu
pořádně zaskotačit.

Celý program pak zakončil dvojkoncert kapel Downbelow z Frýdku–Místku
a ostravského QZH Blues Bandu v čele s výborným hudebníkem
a Morávčanem Zdeňkem Šponarem.

Děkujeme všem účinkujícím za velmi kvalitní vystoupení, kterým obec
ještě lépe zviditelnili. Děkujeme všem nadšeným dobrovolníkům a členům
SDH Morávka za přípravu a dohled nad bezpečným průběhem vrcholu
festivalu. Děkujeme našim sponzorům, partnerům a zastupitelům  obce  za
podporu  celého  projektu.  Děkujeme  vedení  ZŠ  za poskytnutí veškerého
zázemí  v budovách školy. Děkujeme všem, kteří si s námi zimu užíváte
a těšíte se s námi na další připravované akce Festivalu sněhu.
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Pozvánka v rámci Festivalu sněhu 2013/2014
Program aktuálního ročníku ještě zdaleka nekončí!
Do konce zimy připravujeme ještě dvě setkání pro všechny příznivce histo-

rie a tradic Morávky. To první  se koná v pátek 21. 2. 2014 od 17 hod. v pros-
torách ZŠ na Morávce. Beseda má poutavé téma o původu a vývoji místních
jmen a názvů. Přednášku povede vedoucí projektu PhDr. Přemysl Mácha, PhD.
Druhé setkání připravujeme na 21. 3. 2014 opět v prostorách ZŠ na Morávce.

Zakončení celého festivalu bude s příchodem jara v tradiční podobě
vynášení zimy dětmi ze ZŠ Morávka.

Za Obec Morávka a organizátory Festivalu sněhu 2013/2014
Ing. arch. Martin Foldyna

Základní škola informuje

Co se děje ve škole aneb můj první rok
Je to přesně rok, kdy jsem nastoupil na zdejší školu a musím přiznat,

že mnohá má očekávání od působení na vesnické škole byla ještě překroče-
na. Vydalo by to na  dlouhý seznam pozitivních pocitů, které každý den za-
žívám, a to samozřejmě nejde. Zmíním se aspoň o některých. Kromě
výborného kolektivu všech zaměstnanců, který tzv. šlape jak ony pověstné
švýcarské hodinky, je to spousta akcí a možností, které děti a občané ve
městech zažít nemohou. Ať jsou to různé vánoční a velikonoční dílny pro
rodiče, zájezdy do divadla v Ostravě ze poloviční vstupné, udržování tradic
v obci, možnost pobytu v lůně nádherné přírody nebo možnost lyžování „za
rohem“. Protože jsme loňskou zimu denně pozorovali srnčí zvěř v areálu
školy, domluvili jsme se s pracovníky Lesů ČR a od podzimu máme přímo
před okny krmelec. Bohužel letošní zima nenutí srnčí sestoupit z lesů
a krmit se senem, které jsme dostali darem od zemědělců z Nošovic.

Když jsem zmínil výborné kolegy v práci, nesmím zapomenout na jejich
organizační vědeckou práci. Proč vědeckou? Získat dotace od státních
i soukromých institucí znamená vytvořit mnohostránkový elaborát, kterým
se žádost podává. V této oblasti jsme byli úspěšní a získali tak pro tento
školní rok 70 tisíc na předškolní péči a téměř 150 tisíc na zvelebení areálu
pro pobyt dětí. Při této příležitosti je třeba také poděkovat vedení obce Praž-
mo, které nám za „své“ děti poskytlo dotaci přes 30 tisíc. Tyto peníze půjdou
na kamerový systém a zabezpečení školy.

V podobném duchu bych mohl pokračovat, ale zavánělo by to rčením
o „cizím peří“, tak jen o dalším dění na naší škole.

Hodnocení zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2014/15
Ve dnech 21. a 22. ledna 2014 proběhl na naší škole tradiční zápis bu-

doucích prvňáčků. Spolu s rodiči se k zápisu dostavilo celkem 18
předškoláků, z toho 7 děvčat a 11 chlapců. Z MŠ Morávka bylo zapsáno
16 dětí, 1 dítě z MŠ Pražmo a 1 dítě z MŠ Raškovice. 

Během zápisu byla sledována u předškoláků celková připravenost ke
vstupu do školy, schopnost komunikace s dospělými, orientace v číselné
řadě, poznávání barev a geometrických tvarů, zrakové a sluchové rozlišování
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a kresba postavy. Odměnou za splněné úkoly byly drobné dárky, které pro
děti připravili žáci naší školy.  

Plavání, lyžování
V rámci tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ probíhá v zimním období plavání

v hotelu AutoClub a od začátku února již také lyžování na Sviňorkách.

Ples
Ples Klubu rodičů proběhl tradičně na konci ledna v plném sále hotelu

AutoClub. Poděkování patří především majiteli hotelu panu Kožušníkovi,
sponzorům a všem rodičům, kteří se podíleli na bezchybné přípravě plesu
a jeho průběhu.

Adolf Dudek
8. ledna nás opět navštívil populární ilustrátor dětských knížek pan Adolf

Dudek, který předvedl našim dětem z MŠ, 1. a 2. tříd skvělou show s malováním.
Tentokrát měl pořad zaměřený na pohádky a jako pokaždé děti naprosto
okouzlil.

Festival sněhu 
Kromě několika přednášek z historie Beskyd, obce Morávka a kraje, které

právě probíhají od ledna do března, se mohli zájemci z řad turistů a atletů
zúčastnit horského přechodu Travný trek. Vrcholem Festivalu sněhu byla
sobota 1. února. V tento den probíhal v areálu školy tradiční jarmark. Celé
odpoledne až do večerních hodin měli možnost návštěvníci shlédnout
několik různých kulturních vystoupení. Akce se setkala s velkým  ohlasem
u dětí i dospělých a stává se skvělou vizitkou pro návštěvu Morávky.
V současné době je v plném proudu příprava závěru Festivalu sněhu.
V jarních měsících proběhnou vždy ve středu velikonoční dílny (19. 3., 26. 3.,
2. 4. a 9. 4.), chystá se velikonoční jarmark s vystoupením folklórního
souboru Ostravica a tradiční vynášení Moreny s jejich hudebním doprovodem. 

Termíny budou upřesněny v pozvánkách.

Všichni doufáme, že letošní druhý ročník nastartoval novou tradici v naší obci.

Aquapark 
Vodní radovánky jako odměna za vysvědčení v aquaparku ve

Frýdku–Místku byly veselým a příjemným zakončením prvního pololetí
školního roku.

Jarní prázdniny
Od 24. února začínají v našem okrese jarní prázdniny.

Návštěva v knihovně
Zajímavá byla beseda o Morávce a o životě v minulosti v knihovně na Obecním

úřadě. Besedu vedl zkušený pan Polášek z Muzea Beskyd ve Frýdku–Místku.
Děti velmi zaujal svými pravdivými příběhy a fotografiemi z té doby.
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Mateřská škola a zápis do MŠ
Školní rok jsme zahájili s tak naplněnými odděleními, že jsme museli

žádat o výjimku s počtu dětí, protože ze zákona může mít jedno oddělení
25 dětí. Protože jsme předvídali možnost přistěhování, naplánovali jsme
počty na 28, resp. 27 dětí. To se také potvrdilo a od konce roku 2013 máme
již opravdu celkem 55 dětí ve školce. 

Zápis dětí do mateřské školy na příští školní rok bude ve dnech 31. 3.
a 1. 4. 2014 v prostorách hlavní budovy školy.

Aiesec ve škole
Co nebo kdo to je? Je to mezinárodní studentská organizace, která již

třetím rokem organizuje týdenní pobyty vysokoškolských studentů z celého
světa na školách. V týdnu od 17. — 21. 2. bude 7 studentů i na naší základní
a mateřské škole. Budou to studenti z Brazílie, Peru, Singapuru,
Tchajwanu, Egypta a Indonézie. Bydlet budou v rodinách našich žáků a celý
týden se navzájem budeme ve škole i odpoledne seznamovat s různými kul-
turami, zvyky a hlavně se snažit mluvit anglicky, protože tito studenti
anglický jazyk ovládají výtečně. To byla také jedna z hlavních podmínek
jejich pobytu v České republice.  

Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaÏdou stfiedu

mezi 15 aÏ 17 hodinou
na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích

JUDr. Marcela Îoriãová
formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv — vãetnû kupních,

rovnûÏ pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.

Kontakt
tel. i fax: 596 810 741, mobil 603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz

inzerce
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Demlovice aneb Liščí farma — jak to bylo
Koncem r. 2013 byla vydána pěkná publikace „Tajemství v názvech ukrytá“,

která jistě zaujala mnoho čtenářů. V kapitole „Demlovice aneb Liščí farma“
jsem však narazil na několik mylných či zavádějících informací. Jako
starousedlík a potomek rodu, o kterém je v uvedené kapitole psáno, cítím
povinnost uvést tyto omyly na pravou míru v poněkud širším kontextu.
Rovněž tím odpovím něktrým občanům, kteří se doptávají, jak to vlastně
s námi bylo.

Rod Řeháků na Morávku přesídlil pravděpodobně z Čech. Ti zde pak žili
a úspěšně hospodařili od r. 1808 po 4 generace. Po dobu existence tohoto
rodu se koutu Morávky, kde se nacházel jeden z největších statků na
Morávce, vžil název „Na fojtství“. 

Poslední syn z rodu Řeháků padl v 1. světové válce a tím tento rod zanikl
po meči. Na statku zůstaly 2 dcery, z nichž jedna se provdala do Nošovic.
Druhá dcera se provdala za Františka Kanioka  — rodáka z Morávky, který
byl učitelem, později řídícím učitelem. Působil na několika školách ve
Slavíči, Lúčce a Lipovém.

Kaniokovi, moji prarodiče ze strany maminky, hospodařili dále na statku,
kde František Kaniok mezi r. 1926 — 1929 založil „První beskydskou farmu
stříbrných lišek“. Odtud pak se datuje místní název „Liščí farma“. První
lišky pro chov byly zakoupeny v tuzemsku ve farmě v Jablonném nad Orlicí
a pro vylepšení chovného materiálu byly velkým nákladem zakoupeny i 4
páry z Kanady. Ale teprve dlouholetým šlechtěním se podařilo dědečkovi
vytvořit větší chov velmi kvalitních stříbrných lišek. V menší míře pak lišek
platinových. A tak teprve ve druhé polovině 30–tých let se začala vysoká in-
vestice do farmy vracet.

Vybavení farmy bylo sice moderní a pečlivě udržované, úroveň tehdejší
techniky se však sotva dá nazvat elektronickým zabezpečením. To spočíva-
lo v umístění telefonních mikrofonů v několika chovných kotcích, kde
probíhaly vrhy lišek, které byly velmi citlivé na vyrušování při porodu.
Mikrofony byly napojeny do malé telefonní ústředny na pozorovací věži,
kde bylo možno poslouchat, co se v kotci při vrhu a po něm děje. Při
přímém dohledu ihned po vrhu se stávalo, že liška mláďata vynesla z kotce
a odložila, což byla velká ztráta. Dodnes se dochovalo mnoho dokumentů
a fotografií z farmy a chovu lišek.

V době největšího rozkvětu farmy koncem 30-tých let se rozhodl Kaňok
(od 30-tých let používal tuto podobu jména a bude zde takto dál uváděna)
z obavy před polským záborem převézt 2/3 z téměř 150 ks nejlepších
chovných lišek na 2 farmy ve vnitrozemí. Tyto lišky se však již nikdy nevráti-
ly zpět na farmu.

Válečná léta nepřála chovu, krmiva a prostředky na údržbu farmy nebyly
k dispozici a tak velké úsilí bylo věnováno jen zachování omezeného chovu.
Leč díky poválečným historickým událostem marně. Farma postupně
zanikla v první polovině 50–tých let.

V r. 1942 se dcera  Kaňokových Anna provdala za Miroslava Demla  (moji
rodiče) a statek s přilehlými lesy, poli a loukami na levém břehu potoka
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Vysutý byl pak předán k hospodaření mladým. Teprve v té době vzniká
místní název „Demlovice“. 

Kaňokovi se přestěhovali na „výminek“ na pravém břehu potoka Vysutý,
který si včetně pole a lesa ponechali a který stojí v opravené podobě
dodnes. 

Tatínek Deml byl velice aktivní a populární člověk a ihned se zapojil do
veřejného dění v obci, kde působil v předsednictvu obce a dalších funkcích
až do r. 1948. Provoz statku orientoval na chov ovcí a koncem 40–tých let
začal zde budovat provoz na zpracování vlny z místních chovů a výrobu
látek.

Při politických procesech na počátku 50–tých let však byl tatínek jako
statkář a aktivní podnikatel nepohodlný režimu odsouzen a uvězněn.
Demlovi přišli o veškerý majetek. Maminka s dětmi (se mnou a moji sestrou)
se pak pak uchýlila na „výminek” ke svým rodičům Kaňokům. Od nich
přešel „výminek” s přilehlými pozemky na mne a žiji zde s rodinou dodnes.

Po rehabilitaci tatínka počátkem 90–tých let (bohužel se toho nedožil)
jsme požádali dílem o vrácení, dílem o odškodnění zabaveného majetku
a tak opět louky a lesy na obou březích dolního toku potoka Vysutý nesou
název „Demlovice” právem. A protože již existují další dvě generace Demlů,
lze předpokládat, že se tomuto koutu bude možná i nadále říkat na
„Demlovicích”. S používáním názvu Liščí farma se také občas ještě
setkáváme, někdy překvapivě u zcela cizích turistů.

Tato klidná a krásná místa, která chráníme, aby taková zůstala, jsou hojně
používána našimi občany či obyvateli Pražma a Raškovic k vycházkám do
přírody. Možná si málokterý návštěvník tohoto koutu uvědomí, že pěší pří-
chod přes lávku od Pražma na „Demlovice“ vede také kus cesty i přes katastr
Vyšní Lhoty.

Leden 2014 Ing. Miroslav Deml, Morávka

Honební společenstvo Morávka—Vyšní Lhoty

Oznámení o konání valné hromady
honebního  společenstva

Valná hromada Honebního společenstva Morávka—Vyšní Lhoty
se koná dne 11. 3. 2014 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti

na hasičské zbrojnici ve Vyšních Lhotách

Martin Motyčka, místostarosta HS
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště ve Frýdku–Místku

Stejně jako v minulých letech nabízí Finanční úřad pro Moravskoslezský
kraj, Územní pracoviště ve Frýdku–Místku (dále jen ÚzP) občanům
možnost podání přiznání k daním z příjmů přímo v obci jejich pobytu. Za-
městnanci ÚzP budou zajišťovat sběr těchto přiznání a budou připraveni
poskytnout drobné rady, konzultace a informace potřebné pro jejich
správné vyplnění. Současně si dovolujeme upozornit, že v žádném případě
nebude možno zaplatit daň zaměstnanci ÚzP na místě v hotovosti. For-
muláře přiznání k daním z příjmů jsou k dispozici i na obecním úřadě.

V souladu s výše uvedeným bude tato akce zajištěna na Obecním úřadě
Morávka dne 5. března 2014 v době od 12:00 do 17:00 hod.

Úřední hodiny ÚzP ve Frýdku–Místku na konci měsíce března 2014
Poslední den lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů připadá v roce

2014 na úterý 1. dubna. Tento den a ve dnech předcházejících tomuto datu
bude provoz ÚzP zajištěn následovně:

• v týdnu od 24. března do 28. března denně od 8:00 do 18:00 hod.;
• v sobotu 29. března od 8:00 do 12:00 hod.;
• v pondělí 31. března od 8:00 do 18:00 hod.
• v úterý 1. dubna od 8:00 do 18:00 hod.

Úřední hodiny pokladnyÚzP pro příjem plateb vhotovosti bude zajištěn následovně:
• v týdnu od 24. března do 28. března

pondělí, středa 08:00—11:30 a 12:30—16:00 hod.
úterý, čtvrtek 08:30—11:30 a 12:30—15:30 hod.
pátek 08:30—11:30 a 12:30—15:00 hod.

• v sobotu 29. března 08:00—12:00 hod.
• v pondělí 31. března 08:00 —11:30 a 12:30—16:00 hod.
• v úterý 2. dubna 08:30 —11:30 a 12:30—16:00 hod.

Elektronická podání pro finanční správu
S rozvojem elektronizace finanční správy došlo k redukci počtu vydá-

vaných daňových formulářů. S ohledem na tuto skutečnost budou tiskopisy
daňových přiznání, hlášení či vyúčtování vydávány ÚzP pouze v omezené
míře.Tiskopisy lze stáhnout v elektronické podobě na internetové adrese
http://financnisprava.cz, volba Daňové tiskopisy→Databáze aktuálních
daňových tiskopisů, a dále v členění podle jednotlivých daní. Takto stažené
tiskopisy slouží pouze k podání v listinné podobě.

Přiznání k daním z příjmů, ale i k ostatním daním, lze podávat také
prostřednictvím společného technického zařízení správce daně. Pro tyto
účely je Ministerstvem financí zřízen Daňový portál (http://daneelektronicky.cz/).
Tato webová aplikace poskytuje služby veřejné (elektronická podání, infor-
mační zdroje) a neveřejné (daňová informační schránka). V rámci veřejných
služeb je k dispozici elektronická podatelna (http://daneelektronicky.cz/),
kde je možné daňová přiznání, ale i další podání určená orgánům finanční
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správy,podat elektronicky. Podání učiněná v této webové aplikaci lze také
odeslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky ÚzP ve Frýd-
ku–Místku je qzun6r9) nebo vytisknout a podat v listinné podobě příslušné-
mu ÚzP osobně nebo poštou.

Informace

Víme všichni, kam máme volat v tísni?
Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, že bude lepší než ten minulý. Bo-

hužel ne vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme účastníky dopravní
nehody, požáru či jiné události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze vytočit
a kam se dovoláte? 

V České republice jsou čísla tísňových linek pevně stanovena. Jistě je
většina z nás máme v podvědomí, ale pro přehlednost si je nyní připomeneme.
V naší republice jsou zavedena tzv. „národní“ čísla tísňového volání:

— 150 … hasičský záchranný sbor
— 155 … zdravotnická záchranná služba
— 156 … městská policie (je—li zřízena)
— 158 … Policie ČR

Dále je pak v naší republice zavedeno číslo: 
— 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového volání 
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Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno především pro zahraniční
návštěvníky naší země, turisty, pro zahraniční studenty, cizince, kteří na
území naší republiky pobývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového
volání 112 pracují speciálně vyškolení operátoři, kteří jsou schopni celkově
vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám inte-
grovaného záchranného systému. V Moravskoslezském kraji jsme ještě
o krok napřed, poněvadž v Ostravě je v plném provozu od prosince roku
2010 tzv. Krajské centrum tísňového volání, kde na jednom pracovišti sedí
pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na toto pracoviště jsou
směrována všechna „národní čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112
z území celého Moravskoslezského kraje a číslo 156 pro Ostravu a okolí,
ať už voláte z pevného nebo mobilního telefonu. 

Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou linku dodrželi jednoduché
zásady a operátorům sdělili následující informace:

— vaše jméno a příjmení
— číslo telefonu, ze kterého voláte
— co se stalo, jaký je rozsah události
— kde k události došlo (adresa, popis místa, popis dojezdu na místo)
— další informace podle pokynů operátora

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavů
nouze. Nezneužívejte je! Vaše nezodpovědnost může mít za následek oddálení
pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek–Místek

MVDr. Jiří Karásek, 1.veterinární klinika, Sadová 1158
738 01 Frýdek – Místek

tel.: 558 638 260

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na očkování psů proti vzteklině, které se bude

na Morávce konat v sobotu 12. 4. 2014  na těchto místech:

U Obecního úřadu 8.00 — 8.20 hod
U restaurace Partyzán 8.25 — 8.40 hod
Slavíč – škola 8.45 — 8.50 hod
Úspolka 8.55 — 9.00 hod
Bebek 9.10 — 9.20 hod

Očkování má platnost dva roky. Povinnost se vztahuje na psy vakcino-
vané naposledy v roce 2011. Cena za činí 150 Kč a je splatná ihned při
očkování. Každý pes obdrží potvrzení do očkovacího průkazu a evidenční
známku. Zajistěte prosím doprovod, který je schopen udržet psa při
zákroku. Neposílejte se psy nezletilé děti a nezapomeňte očkovací průkaz.

Při vakcinaci bude možno zakoupit tablety na odčervení a přípravky proti
blechám a klíšťatům. Pokud máte zájem o společnou vakcinaci vztekliny
a infekčních nemocí, nahlaste tuto skutečnost telefonicky na č. 558 638 260.

Srdečně Vás zve tým pracovníků 1. veterinární kliniky ve Frýdku –Místku.
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CENÍK SLUŽEB OSOBNÍ ASISTENCE FRÝDECKO-MÍSTECKO
PLATNÝ OD 1. 6. 2013, nahrazuje všechny předchozí

A. Individuální sazby
Cena služeb osobní asistence se odvíjí od počtu hodin dohodnutých ve

smlouvě mezi poskytovatelem a uživatelem služeb. 

Je-li služba osobní asistence v rozmezí 7:00 až 20:00 h v pracovních dnech:

1. pro uživatele z Frýdku–Místku a jeho místních částí (Chlebovice,
Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice) celková cena služby za měsíc
činí součin hodinové sazby 60 Kč a počtu poskytnutých hodin služeb
osobní asistence. 

2. pro uživatele jiných měst a obcí bývalého okresu Frýdek–Místek celková
cena služby za měsíc činí součin hodinové sazby 65 Kč a počtu poskyt-
nutých hodin služeb osobní asistence. 

Osobní asistence v rozmezí 20:00 až 7:00 hodin, osobní asistence
o víkendech a státních svátcích je za úhradu 80 Kč za hodinu.

Osobní asistence trvající jednu hodinu v kuse, nebo méně  je za úhradu
90 Kč/h. Platí i při odběru služby osobní asistence přerušovaně během dne. 

Pokud vykonávají u jednoho uživatele osobní asistenci souběžně dva pra-
covníci, je cena za hodinu služby 90 Kč/h a paušální sazby se neuplatní.

B. Paušální sazby
1. Uživatelé s rozsahem služby 4 hodin po sobě jdoucích, denně, po dobu

celého kalendářního měsíce, budou hradit paušální částku ve výši 4 700
Kč/měsíc. Uživatel nemusí na platbu paušální částkou přistoupit.
V tomto případě se úhrada za službu stanoví podle Individuálních sazeb.

2. Uživatelé s rozsahem služby 8 hodin po sobě jdoucích, denně, po dobu
celého kalendářního měsíce, budou hradit paušální částku ve výši 8 900
Kč/měsíc. Uživatel nemusí na platbu paušální částkou přistoupit.
V tomto případě se úhrada za službu stanoví podle Individuálních sazeb

Paušální sazby jsou platné pouze pro osobní asistenci vykonávanou
v pracovních dnech od 7:00 do 20:00 h a nelze je kombinovat navzájem
mezi sebou a s individuálními sazbami.

C. Související náklady
Pokud je osobní asistent/-ka povinna uhradit v průběhu nebo v souvislosti
s osobní asistenci další náklady, vstupné do kulturních a sportovních za-
řízení, pobyt a stravu v ubytovacím zařízením, jízdné mezi obcemi
(městy) při doprovodu uživatele nebo při návratu z tohoto doprovodu,
budou tyto náklady rovněž uživateli fakturovány v prokázané výši.
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Spolujízda
Hledám/nabízím spolujízdu Morávka — FM — Ostrava a zpět,

ráno/večer. Přesný čas a cena dohodou. Tel. 773 485 811

KOUPÍM STAVEBNÍ POZEMEK V OBCI MORÁVKA
KE STAVBĚ RODINNÉHO DOMKU

Nejsem RK
Tel. 602 332 275
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