I./2018

Zpravodaj obce Morávka

Voda, chmel a ...
Přednáška festivalu sněhu
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Úvodní slovo starostky
hnízd, kde umístíme kontejnery. Budete
chodit po novém mostě v části Dolinky pod
přehradou. Řidiči autobusu budou zastavovat na zastávce U přehrady v novém autobusovém zálivu. Okolí památníku „Noční
přechod“ osázíme novými trvalkovými
záhony, a když pojedete na kole směrem na
Kaluže tak u cesty uvidíte nově opravenou
kulturní památku „Seník“. Pro služby (kosmetika, masáže, pedikúra) zrekonstruujeme místnosti ve zdravotním středisku
a paní kuchařky budou pracovat v novém
prostředí školní kuchyně. Celé mé úvodní
slovo protkávám slovem, bude, budeme.
Těším se, že na konci tohoto roku budu
psát, zrealizovali jsme.

Gabriela Daňková
starostka
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám za zastupitele a zaměstnance obce
do nového roku hodně
zdraví, lásky a porozumění. A na co se
můžete v novém roce těšit? Když se vše
podaří, tak si děti budou hrát na novém
dětském hřišti u školy, všichni sportovci
a žáci školy si v září zaběhají na zrekonstruovaném školním hřišti, turisti
a občané se schovají do zastávky u Bebka,
občané a chataři dostanou nový kompostér
a odpadky budete svážet na Lipovém do

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):
Zastupitelstvo obce schválilo dne 4. 12. 2017:
- žádosti o poskytnutí dotací a darů na rok 2018
- výjimku z počtu žáků na školní rok 2018/2019 a úhradu nadnormativních výdajů na
mzdové náklady
- rozpočet obce Morávka na rok 2018 s úpravami
- kupní smlouvu mezi Obcí Morávka a Ing. Marií Varadinkovou o koupi pozemků a objektu
kulturní památky seníku, a to z důvodu, že obec tuto památku chce v roce 2018 zrekonstruovat tak, aby dál nechátrala
- smlouvu o dílo mezi firmou Timoris a Obcí Morávka – firma nám bude podávat žádost
o dotaci na rekonstrukci školního hřiště
- Plán inventur za rok 2017
- Obecně závaznou vyhlášku obce Morávka č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Přesné usnesení z 27. zasedání je dostupný na stránkách www.moravka.info
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Projekty a dotace
realizace rekonstrukce je v měsících květen – srpen 2018.
7. Dne 10. ledna 2018 jsme požádali
o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
z programu obnovy kulturních památek
a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji na projekt –
Roubený seník z Beskyd. Jedná se o kulturní památku, kterou jsme koupili od
soukromé osoby, abychom ji mohli rekonstruovat a zachovat v naší obci. Jedná se
o seník z 2. poloviny 19. století, který
leží na levé straně u krajské cesty pod
zastávkou Morávka – Kaluže. Dosud jsme
odstranili dřeviny v okolí této památky,
přikryli jsme střechu, vyklidili obsah
seníku a od dubna by mělo dojít k rekonstrukci havarijního stavu. Předpokládané
náklady jsou 538 000 Kč. MSK jsme požádali o 269 000 Kč (50 %) nákladů.
Dne 31.1.2018 jsme požádali Ministerstvo
kultury o zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního
programu Ministerstva kultury v roce
2018 a žádáme je o částku 269 000 Kč
(50%) plánovaných nákladů. V případě,
že získáme obě dotace, bude rekonstrukce
seníku hrazena 100%.
Termín realizace rekonstrukce duben –
srpen 2018.
8. Dne 19. ledna 2018 jsme podali žádost
o dotaci na Moravskoslezský kraj na
program Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území,příp. části území
obce – požádali jsme na studii odvádění
odpadních vod a hydrogeologický průzkum v centru obce Morávka. Požádali
jsme o 195 000 Kč (75%) z celkových
plánovaných nákladů.
9. Dne 30. ledna jsme požádali MSK o individuální dotaci na revitalizaci veřejného

1. Projektová dokumentace na rozšíření
vodovodní sítě v oblasti Morávka – Vlaský
má územní rozhodnutí a čeká na stavební
povolení. Žádost o dotaci na vodovod se
bude podávat v lednu 2019. A realizace je
plánována na rok 2019.
2. Projektová dokumentace na rozšíření učeben v ZŠ Morávka – byla podána žádost
o dotaci na MAS Pobeskydí, po vyhodnocení jsme zařazeni jako náhradníci.
3. Pokračuje příprava projektové dokumentace na Polyfunkční dům.
4. Kompostéry – na podzim jsme podali
druhou žádost s názvem „Předcházení
vzniku BRKO v obci Morávka“. Žádali
jsme o 1 171 820 Kč a získali jsme dotaci
ve výši 996 047 Kč. Co to znamená pro
občany? V průběhu února budeme soutěžit
firmu na dodání kompostérů. V průběhu
března a dubna budete z obce osloveni
k podpisu smlouvy a po naskladnění kompostérů si ho budete moci vyzvednout.
5. 5. ledna 2018 jsme podali žádost o dotaci
na Moravskoslezský kraj na program podpory aktivit v oblasti kultury v MSK na rok
2018 – požádali jsme o podporu na akci
Festival sněhu 2018. Požádali jsme o 177
000 Kč (50%). Na vyhodnocení čekáme.
6. Dne 11. ledna 2018 jsme požádali o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ na akci „Naše hřiště, naše radost“.
Bude se jednat o rekonstrukci a opravu
stávajícího hřiště u ZŠ Morávka. Celkové
plánované výdaje jsou 4 758 000 Kč.
Požadovaná výše dotace je 3 305 000 Kč.
Projektová dokumentace je hotova, byly
obeslány 3 firmy a začátkem února proběhne jejich vyhodnocení tak, abychom
na únorovém ZO mohli schválit firmu,
která bude projekt realizovat. Plánovaná
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(jedná se 2. patro – bývalý zubař). Termín
rekonstrukce: do konce srpna 2018
12. Z rozpočtu obce jsme vyčlenili peníze na
projektovou dokumentaci a následnou
rekonstrukci školní kuchyně, která již
po téměř 50 letech nevyhovuje hygienickým požadavkům. Termín realizace
rekonstrukce: do konce srpna 2018
13. Z rozpočtu obce jsme vyčlenili peníze na
opravu havarijního stavu mostu pod přehradou. Část Dolinky.
14. Autobusový záliv u zastávky Na přehradě
– máme územní rozhodnutí a čekáme na
stavební povolení. Poté se bude soutěžit
zhotovitel.
15. Budova Morávka 599 v areálu Sviňorky
byla řádně v prosinci vydražena za
943 000 Kč.

prostranství a okolí NKP Noční přechod. Požádali jsme o dotaci ve výši
1 900 000 Kč.
Z dotace by se hradili sadbové úpravy, úprava
terénu, chodníky, kontejnerová stání,
informační cedule, osvětlení.
10. Z rozpočtu obce jsme vyčlenili peníze
na zpracování digitálního povodňového
plánu, na pasport místních komunikací
a na pasport veřejného osvětlení. Všechny
plány a pasporty by měly být do září
zpracovány.
11. Z rozpočtu obce jsme vyčlenili peníze
na projektovou dokumentaci a následnou rekonstrukci zdravotního střediska.
Projektová dokumentace by měla být
hotova do konce března. Poté budeme
soutěžit firmu na realizaci rekonstrukce

Dotace a dary poskytnuté
z rozpočtu obce Morávka
Zastupitelstvo obce Morávka schválilo pro
rok 2018 ze svého rozpočtu následující dary
a dotace:

•

ČSV – Včelaři: 20 000 Kč (na soutěže,
exkurze, literaturu, technické vybavení,
vzdělávací akce )

Dotace:

•

Farnost Morávka Pražmo: 200 000 Kč
(oprava střechy kostela)

ČZS – Zahrádkáři: 15 000 Kč (na dopravu
– zájezd)

•

Junák: 20 000 Kč (nákup táborového
vybavení)

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

•

Mgr. Tomáš Foldyna 80 000 Kč ( na projekt Morávka a její obyvatelé za 1. svět.
války)

•

Dan Piwowarski 11 000 Kč na Sport. den
- fotb. utkání Svobodní proti ženatým

•

Kroužek kopané při ZŠ a MŠ Morávka,
p. Legerský – pomůcky a dresy do fotbalu

•

TJ Sokol – 15 000 Kč ( na turistický zájezd)

•
•
•

SDH: 35 000 Kč (na kulturní akce, terče
a časomíru pro požární sport)

•

TT Morávka: 40 000 Kč (přebory v atletice, duatlonu a běhu na běžkách, na
sport. činnost)

•

Klub rodičů: 20 000 Kč (balíčky Den dětí,
Mikuláš, doprovodné programy)
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Darovací a veřejnoprávní smlouvy si přijďte
podepsat a vyzvednout v průběhu měsíce
únor.

Dary:
•

Farnost Morávka Pražmo: 200 000 Kč
(obnova střechy kostela sv. Jana Nepomuckého)

•

KČT, odbor Beskydy: 20 000 Kč (na realizaci stavby nových veřejných elkolog.
WC)

•

Andělé Stromu života – 10 000 Kč

•

Český svaz ochránců přírody ZO Nový
Jičín, Bartošovice – 5 000 Kč

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

•

Delphinus Delphis s.r.o – terénní
os. asistence a dům se zvl. režimem
– 60 000 Kč

Z loňského roku můžu vyzdvihnout krásnou
akci, kterou připravili manželé Krusovi na
podzim v bývalé škole škole v Lúčce

•

Středisko sociál. služeb Frýdlant nad
Ostravicí – 20 000 Kč

•

Tomáš Foldyna – (na výzkum 1.sv.válka)
– 15 000 Kč

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

V letošním roce se inspirovala p. Školová
z údolí Slavíče a chce podobnou akci zorganizovat na louce u bývalé školy. Určitě ji
rádi podpoříme jak materiálně tak finančně.

16.9.2017 setkání narozených 1928 -1964, foto Krusovi
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Demografický vývoj obyvatel
obce Morávka v roce 2017
Počet obyvatel
k 1. 1. 2017:

Zemřelí

Narození

Odhlášení
z pobytu

Přihlášení
k pobytu

1172

13

14

24

44

Oznámení o dočasném

Vítání
občánků,
kteří se narodili v roce 2017

UZAVŘENÍ
POŠTY Morávka

se uskuteční dne

z důvodu změny provozovatele, ve
dnech úterý 27.3. – čtvrtek 29.3.2018

24. února 2018 v 10 hodin

Pošta OTEVŘENA

v Základní škole Morávka.

po Velikonocích v úterý 3.4.2018

Pozvánky přijdou rodičům a našim

Opět se na Vás bude těšit Šárka Izsóvá,
nově jako zaměstnanec Obce Morávka.

nejmenším poštou.
Slavnostně přivítáme 14 občánků –

Pošta s novým provozovatelem rozšiřuje hodiny pro veřejnost:

z toho 6 chlapců a 8 děvčat.
Krátký program pro Vás připraví
děti ze ZŠ a MŠ Morávka.
Na děti a rodiče se těší
za Obec Morávku
Gabriela Daňková – starostka
Štěpán Bystřičan - místostarosta

Pondělí

8,00 - 10,00

14,00 – 16,30

Úterý

8,00 - 10,00

14,00 – 16,00

Středa

8,00 – 10,00

14,00 – 16,30

Čtvrtek

8,00 – 10,00

14,00 – 16,00

Pátek

8,00 – 10,00

14,00 – 16,00

Termín dalšího zastupitelstva obce:
19. 2. 2018 v 16 hodin v zasedací místnosti Morávka 125
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VOLBY

Volba prezidenta České republiky,
I. a II. kolo – výsledky a účast
Veronika Lysová
zapisovatelka volební komise

volit na voličský průkaz) seznamu voličů,
přišlo k volebním urnám 608 voličů, z toho
9 hlasů bylo neplatných. Celková účast
v naší obci byla 64,41 %. Podrobnější informace o výsledcích voleb a volební účasti lze
získat na adrese www.volby.cz.

Dne 12. – 13. 1. 2018 proběhlo I. kolo
volby prezidenta ČR. Z celkového počtu
944 osob, které byly v naší obci zapsaný
ve stálém a zvláštním (voliči, kteří přišli

POČET HLASŮ I. KOLO
Jiří Drahoš

153
32

Marek Hilšer
Miloš Zeman

296

Vratislav Kulhánek

0

Petr Hannig

4

Jiří Drahoš

Jiří Hynek

5

Marek Hilšer

Pavel
32 Fischer

Miloš Zeman

Michal Horáček

Vratislav Kulhánek

Mirek
Topolánek
0
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Pavel
53
V II.Fischer
kole volby prezidenta
ČR, které se uskutečnilo ve dnech 26. – 27. 1. 2018, přišlo z cel-

kového
počtu 957 osob,
zapsaných ve stálém a zvláštním seznamu, 671 voličů.
Michal
Horáček
38
Mirek Topolánek
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Počet hlasů II. kolo:
0
100
150
Miloš Zeman
– 50
391 hlasů
Okrsky
Jiří Drahoš – 280 hlasů

Kolo
Počet zpr.
Celková účast u voleb prezidenta
I.
1
1
následující tabulka:
1
1
II.

200

250

300

350

Volební
%
Voliči v Vydané
Odevzdané Platné
účast v
platných
seznamu obálky
obálky
hlasy
%
hlasů
v%
ČR v I. a II. kole v obci Morávka, ukazuje přehledněji
100
944
608
66,41
608
599
98,52
100
957
671
70,11
671
671
100,00

Okrsky

Kolo
I.
II.

%
Volební
Odevzdané Platné
Voliči v Vydané
platných
účast v
obálky
hlasy
seznamu obálky
hlasů
%
Počet zpr. v %
1
1

1
1

100
100

944
957

608
671

66,41
70,11
7

608
671

599
671

98,52
100,00

KNIHOVNA / TECHNICKÉ INFORMACE

Přijďte do knihovny
Bystřičanová J.
knihovnice

Exkluziv, Téma, Sféra a pro děti ABC, TOP
dívka a Sluníčko.

V tomto roce 2018 zažádala knihovna
o navýšení rozpočtu na koupi nových knih.
Chceme našim čtenářům nabídnout nové
zajímavé tituly z řady thrillerů, psychothrillerů, detektivek, zábavné a naučné literatury, cestopisů a také knihy pro dětské
čtenáře. Chceme také vyjít vstříc studentům
středních škol a nabídnout jim knihy, které
mají jako povinnou četbu.
Objednali jsme také nové časopisy
např. Týden, Koktejl, Naše země, Reflex,

Je to Vaše knihovna a byli bychom rádi,
kdybyste nám napsali na emailové stránky,
kterého spisovatele nebo které tituly či témata
rádi v knihovně najdete.
Někteří z Vás raději používají čtečky na e-knihy. Proto chceme udělat malou anketu,
zda by byl zájem si půjčovat i e-knihy v naší
knihovně. Podle počtu zájemců bychom se
tímto tématem zabývali.
emailová adresa: knihovna.moravka@gmail.com

Technické informace
Místní poplatky
Místní poplatek za odpady – trvale
bydlící občané je splatný ke dni
31. 10. 2018 ve výši

Známky na popelnice pro rok 2018 si
vyzvedněte do 31. března.

- 350 Kč za osobu a rok – kontejner

Poplatek za rekreační objekt pro rok 2018
je stanoven na 650 Kč za nemovitost a je
splatný do 30. 6. 2018.

- 450 Kč za osobu a rok – popelnice
Občané starší 70 let mají 50 % slevu.

Sloučení sběru a svozu
čirého a barevného skla

společnost na základě požadavků mnoha obcí
sloučit sběr a svoz čirého a barevného skla
a také s ohledem na skutečnost, že sklárny
jsou v dnešní době schopny dotřídit čiré sklo
od barevného na svých třídicích linkách a není
proto nutné třídit sklo přímo u původce.
S ohledem na zavedení změny ve sběru
skla budou zvony na bílé sklo označeny zelenou nálepkou „Barevné sklo“ a bude do nich
možné odkládat bílé i barevné sklo.

Oznamujeme všem občanům obce, že po
dohodě se svozovou společností Frýdecká
skládka, a.s. dochází s účinností od 1. 1. 2018
ke sloučení sběru a svozu čirého a barevného skla tzn. že sběr a svoz skla z bílých
a zelených nádob bude prováděn společně.
Ke změně systému sběru skla přistoupila
8
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a velkoobjemový odpad od toho máme sběrné
místo.

Přidání nádob na stanovišti
Velké Lipové
Pro velké zatížení stanoviště s kontejnery Velké Lipové, jsme přistoupili k navýšení počtu nádob na sběr papíru a plastu.
Prosíme občany aby rozměrné krabice roztrhali nebo sešlapali zvýší se tím kapacita
nádob totéž platí pro plasty. Velké plasty
odvážejte do sběrného místa, kde máme
velkoobjemový kontejner.
Taktéž jsme navýšili četnost svozu
komunálního odpadu na tomto místě. Tím
by mělo ubýt nepořádku kolem kontejnerů. Pokud se budeme chovat zodpovědně
a do kontejnerů budeme ukládat odpad pro
který jsou kontejnery určeny – tedy odpad
z odpadkových košů.
Upozorňujeme občany, že do černých kontejnerů nepatří stavební suť

Změna sběru pneumatik
Od 1.1.2018 nevybíráme ve sběrném místě
pneumatiky. Pneumatiky můžete odevzdat
v kterémkoliv pneuservise. Pneuservisy jsou
povinny se zákona pneumatiky odebírat
zdarma. V ceně pneumatiky je započtena
ekologická likvidace.

Zlepšení sběru zářivkových trubic
Od 1.2.2018 máme ve sběrném místě kontejner na vadné zářivkové trubice a úsporné
žárovky.
Tím dojde ke zlepšení sběru a manipulace s tímto odpadem. Kontejner bude
zapůjčen firmou Ekolamp.

Sběrné místo
Domácnost:

zpět

ný

od

bě

Recyklační
ﬁrma:

r

Při recyklaci je možné
znovu použít až 96 %
všech materiálů,
ze kterých je zářivka
vyrobena.

Zpětný odběr:
Kompaktní zářivky obsahují malé množství rtuti. Právě kvůli obsahu
rtuti je nutno zářivky sbírat odděleně a odevzdávat na místa k tomu
určená na tzv. místa zpětného odběru. Tato místa se nacházejí
ve sběrných dvorech obcí a měst nebo v obchodech, kde běžné
zářivky nakupujeme. Malá sběrná nádoba se nachází na veřejně
dostupných místech jako jsou úřady, obchody a bytové domy.

re c

ykl

životní cyklus dosloužilé
kompaktní zářivky

ace

do má

cno

st

V domácnostech se
používají úsporné
zářivky, které šetří
energii a jsou proto
šetrnější
k životnímu
prostředí.

ob

no

Kovy:
(např. hliník, mosaz)
Kovy je možné opětovně
využít při kovovýrobě,
nakonec z nich mohou být
třeba součástky pro vaše
jízdní kolo.

Sklo:

vi

te

ln é

ma

teriá

ly

Sklo z recyklace zářivek
je většinou využíváno jako technický
materiál. Některé společnosti však z tohoto
skla znovu vyrobí dokonce zářivku.
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Obnovitelné
materiály:
Díky recyklaci
získáváme tyto
materiály:
ko
kovy, plasty,
sklo a rtuť.
sk

Rtuť:
Přečištěná rtuť je
znovu využita
v chemickém
průmyslu.

TECHNICKÉ INFORMACE

Oprava mostu
V jarních měsících začne oprava mostu
Mo-M-17 viz mapa. Oprava bude spočívat
v celkové obměně mostovky, zábradlí a zvýšení nosnosti mostu. Ta je dnes pouze 3t
a most je v havarijním stavu.

Postřehy občanů
velmi pružně. Totéž platí i o údržbě komunikací v zimním období.
Pochvalu si zaslouží i vedení školy -za její
zvelebování. Nevzhledné drátěné „klece“
jsou nahrazeny pěknými, vkusnými a účelnými skříňkami. Taky si nelze nevšimnout
všude rozmístěných nástěnek, kde se dovídáme o činnosti školy a práci žáků.. Velmi
pěkná byla i vánoční výzdoba. Děkuji taky
učitelkám, které připravily krásný program
s dětmi a svým vystoupením nám zpestřily
příjemný podvečer při rozsvícení stromečku
spojený s vánočním jarmarkem.
Přejeme všem, kteří se podílejí na zvelebování naší krásné obce a školy a všem
občanům naší krásné Morávky zdraví,
štěstí, radost a hodně síly a vytrvalosti.

Podzim s nádhernou květinovou výzdobou před obchodem a obecním úřadem
je již minulostí a je tady opět nový rok.
A my vzpomínáme a trochu hodnotíme
rok uplynulý. Myslela jsem si, že kalendáře s krásnou ilustrací p. Březinové
nebudou překonány a opět máme kalendáře s nádhernými dobovými fotografiemi. Hned v úvodu s velmi zajímavým
a přínosným povídáním našich krásných
dvou řek Morávky a Mohelnice-tímto moc
děkuji p. Martinu Mikolášovi-určitě nebylo
snadné tyto fotografie získat- a samozřejmě i naší p. starostce-za tuto velmi
milou pozornost.
Taky oceňuji práci všech, kteří se podíleli
na opravě a zprovoznění elektřiny v době,
kdy silný vítr způsobil výpadky-i v těchto
hodně nepříznivých podmínkách reagovali

Za spokojené občany Platošová L.
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE / POZVÁNKA

Pootevřené školní dveře
Z KINA NA LED

Mgr. Martina Matznerová

Poslední dva dny před vánočními prázdninami jsme si zpestřili hned dvěma výlety. Prvním z nich byla návštěva multikina
v Ostravě, kde se žáci od první do deváté
třídy podívali na film Psí poslání, a následující den jsme se vydali do frýdecké
Polárky na brusle. Zatímco starší žáci pilně
bruslili, menší si užívali ve škole vánoční
besídky.

ZA POZNÁNÍM DO VÍDNĚ
V úterý 12. prosince jsme se v brzkých
ranních hodinách usadili do autobusových
sedaček a vydali se vstříc Rakouské metropoli - do Vídně. Před sebou jsme měli
několik hodin jízdy, ale to nám vůbec nevadilo. Někdo dospával krátkou noc, jiní
si povídali. V Brně jsme se přivítali s paní
průvodkyní, která nám poskytla detailní informace o programu dne a rozdala důležité
informace o nejznámějších místech Vídně.
Před desátou hodinou jsme se již procházeli po nádvoří zámku Schönbrunn. Uchvátil
nás velikostí a krásou, až se nám nechtělo jinam. Před námi byla ale ještě spousta
míst a tak jsme se vydali do centra města,
kde jsme například galerii umění Albertina,
prohlédli si katedrálu svatého Štěpána, budovu parlamentu, Hofburg a navštívili jsme
také tradiční vánoční trhy. Po celou dobu
nás paní průvodkyně seznamovala s historií
města. Domů jsme se vraceli sice unavení,
ale také plní zážitků.
Těšíme se, že podobně zajímavý bude
i náš červnový zájezd do Francie.

PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOST
Nový rok jsme na druhém stupni zahájili otázkou právní zodpovědnosti. O tomto tématu přijela ve dvou blocích povídat
policistka ČR. Beseda byla pro žáky velmi
zajímavá a plná nových informací.

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ
S ODMĚNOU
Ve středu 31. 1. si žáci naší školy odnesli
domů pololetní vysvědčení. Odměnou za
snahu v průběhu předchozích pěti měsících
byla návštěva Aquaparku Olešná a páteční
pololetní prázdniny.

Pozvánka do divadla
uplatňují různorodé taneční techniky často
spojené s akrobatickými prvky. Jednotlivé
části inscenace nás zavedou do různých
dob a míst, mnohdy exotických, a nikde
nechybí dráždivost mimořádného smyslového zážitku příznačná pro živý moderní
tanec. 
pokračování na straně 12

V následujících měsících shlédnete tato
představení:
16. 2. 2017 All that jazz, rock,….
– Divadlo J. Myrona – Ostrava
Taneční inscenace All That Jazz, Rock, Blues
je působivou fúzí hudebních stylů, v níž se
11
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Poslední lístky jsou ještě k dispozici.

16.3.2018 Lazebník Sevillský – Divadlo
A.Dvořáka – Ostrava
Po patnácti letech se do Ostravy vrací lazebník! Příběhem sluhy Figara a jeho pána,
rezonujícím při rossiniovském parlandu, se
nechal inspirovat i ostravský rodák Jaromír
Nohavica, který u příležitosti 200. výročí
prvního uvedení lazebníka sevillského
vytvořil pro NDM nové české libreto. pro
Národní divadlo moravskoslezské již
v nedávné minulosti vyhotovil české přebásnění libret ke třem operám Wolfganga
Amadea Mozarta.

Objednávat se na divadelní představení
můžete na OÚ Morávka – tel. 558 69 10 21
nebo přímo u p. Daňkové – tel. 606 641 080.
Dopravu hradí Obec Morávka.
Odjezd je vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka.
Na všechny se těší
Gabriela Daňková
– vedoucí zájezdu

Ze života spolků
Kroužek kopané – rok 2017-2018

Podobně jako v prvním turnaji, tak
i tentokrát, byly nad naše síly družstva
z Frýdku-Místku a Nošovic. V našem prvním utkání turnaje jsme nastoupili proti
největšímu favoritovi turnaje Nošovicím.
Z tohoto prvního utkání jsme odcházeli ze
hřiště se svěšenými hlavami a vysoko poraženi s výsledkem 0:6.
I přes tento špatný start do turnaje
našimi mladými hráči výsledek neotřásl, a v následujícím utkání jsme zvítězili. Po naší výrazné převaze během celého
utkání, jsme zaslouženě porazili soupeře
z Brušperka 2:0 brankami nejlepšího hráče
tohoto utkání Robina Mikety.
V dalším utkání jsme narazili na druhého
spolufavorita turnaje a odnesli si ještě větší
příděl, tentokrát 0:8. Soupeř nás předčil
ve všech činnostech na hřišti, v pohybu,
orientaci na hřišti, přihrávkách, střelbě na
branku.
Velmi vyrovnané, ale bohužel neúspěšné,
jsme sehráli čtvrté naše utkání, tentokrát
proti Kozlovicím. Téměř celé utkání jsme
měli výraznou převahu. Vedli jsme po brance Mirka Nogy a vše nasvědčovalo tomu,

Jan Legerský
trenér
V posledním loňském čísle Moravčanu
jsme informovali o prvním turnaji Krajské
zimní ligy, do které jsme se letos oficiálně
přihlásili a ve své kategorii reprezentujeme
naši obec. Vzhledem k tomu, že hráči jsou
pouze z naší základní a mateřské školy, tak
vlastně reprezentují i naši školu.
Do Palkovic jsme v sobotu 2. prosince
dojeli na druhý turnaj v takzvané „plné
zbroji“. Zúčastnili se všichni, kteří mohou v této kategorii reprezentovat. Přes
malý zádrhel s obutím jednoho našeho
hráče jsme turnaj zahájili a bez zranění
i absolvovali.
V tělocvičně nás čekali silní soupeři,
kterými byli mladí hráči z Frýdku-Místku,
Nošovic a vyrovnaní soupeři z Kozlovic
a Brušperka. Tento turnaj se tentokrát odehrál za účasti jen pěti družstev, protože
družstvo Pustkovce se na poslední chvíli
odhlásilo.
13
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1. Nošovice „B“
2. F-M „D“		
3. Kozlovice „D“
4. Morávka „A“
5. Brušperk „H“

4
4
4
4
4

4
3
1
1
0

0
0
1
0
1

že turnaj zakončíme vítězstvím a opět se
umístíme v turnaji za těmi silnými mužstvy. Bohužel jsme vedení neudrželi a dvěma
náhodnými střelami soupeře prohráli 1:2.
Poslední páté naše utkání se neuskutečnilo, protože se mužstvo Pustkovce nedostavilo, a tak nám do tabulky turnaje byl
připočten ještě jeden bod. Umístili jsme se
na konečném čtvrtém místě, což ukazuje
tabulka turnaje.
Do konce roku jsme se dále pravidelně
scházeli. Pracovali jsme na tom, abychom
odstranili nedostatky, které se projevily
v utkáních, kde jsme dostali od našeho
soupeře „výprask“, poučili se z našich
chyb a zlepšili se tak, abychom byli schopni
konkurovat v dalších turnajích.
Poslední tréninkový den v loňském roce
ve čtvrtek 21. prosince jsme společně s trenéry a některými rodiči připravili malou
sladkou nadílku všem účastníkům našeho
kroužku za jejich snažení v podzimní části
sezóny.
Chtěl bych tak poděkovat trenérům
Davidu Miketovi a Jarkovi Holubovi za přípravu a účast nejen na tomto zakončení, ale
i za pomoc při trénincích během podzimních měsíců. Děkuji také trenérovi Davidu
Šindlerovi, který po počáteční pomoci šel
trénovat do Raškovic, kde hraje i jeho syn
David, což samozřejmě chápeme. Věřím, že
i v trojici trenérů a s pomocí rodičů zvládneme tréninky i turnaje v tomto roce.
Rovněž chci poděkovat rodičům, kteří se
podíleli příspěvkem nebo samotnou účastí
na celé podzimní části sportovní činnosti
kroužku i na malém občerstvení při zakončení části podzimní sezóny roku 2017.
Byli to Romana Miketová, Zuzana Bestová,
Ladislav Soročin, Libor Noga a Víťa Ručka.
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A co rok 2018, bude lepší?
„Vítejte v kroužku kopané v roce 2018“.
Přibližně takto byli přivítání všichni účastníci v kroužku ve čtvrtek 4. ledna 2018, kdy
jsme opět navázali na pravidelné tréninky.
Díky schválení příspěvku obce na naši
aktivní činnost kroužku na rok 2018 jsme
mohli zakoupit míče a ještě další sportovní
pomůcky pro rozvoj našich mladých sportovců v kopané. Nyní má každý účastník
kroužku svůj míč (viz foto) a nebude tak
snad docházet k tomu, že někdo řekne,
„Nemám do čeho kopnout“, „On mi bere
můj míč“, „Nahrej, už máš ten balon dost
dlouho!“ apod. Další zakoupené sportovní
vybavení (kužely, mety, rozlišovací dresy)
se používá na trénincích průběžně. Na tréninku s novými míči měli všichni velkou
radost. Uvidíme, zda jim tato radost zůstane a jak se budou díky tomuto sportovnímu
vybavení dále zlepšovat.
O další činnosti a turnajích budeme informovat v příštím čísle Moravčanu.
Za všechny mladé sportovce, trenéry a rodiče
přejeme šťastný a úspěšný rok 2018.
Jan Legerský, trenér
14
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SDH Morávka

Členská základna se rozrůstá, přijali jsme
také mezi nás 9 nových mladých hasičů.
S mládeží se neustále pracuje. Momentálně makáme na uzlech, abychom v březnu neudělali ostudu na Uzlové a hadicové
štafetě.
24.2.2018 od 19:00 v Partyzánu se bude
konat hasičský ples. K tanci zahraje HLT
Loučka, v tombole budou zajímavé ceny.
Budeme rádi, uvidíme-li se na plese nejen
s fanoušky hasičského sportu a přáteli SDH
Morávka!

Hana Hřivňáková
Leden je pro nás, hasiče, vždy měsícem
bilancování. Sejdeme se, ohlédneme se za
minulým rokem a naplánujeme rok nadcházející. Letošní Valná hromada se vydařila. Jsme velice rádi, že nás opět přijeli
podpořit hasiči z SDH Vráclavek spolu se
starostou obce a také zástupci naší obce.

Sbor dobrovolných hasičů
MORÁVKA
si Vás srdečně dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 24. února 2018 od 19:00
v sále restaurace Partyzán na Morávce
k tanci a poslechu zahraje skupina HLT Loučka

vstupné: 300 ,- vč. večeře
vstup jen ve společenském oděvu

Místenky v prodeji:
v sobotu 10.2.2017 (1000 až 1200 hod.)
v sobotu 17.2.2017 (1000 až 1200 hod.)
v místnosti bývalé pošty v bývalém obecním úřadu (Morávka 125)
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Včelařské zamyšlení
Uherek Václav
předseda ZO ČSV Morávka
Řada lidí si myslí, že včelaření to je jen
prodej medu a včelařských produktů a s tím
spojený finanční zisk. Zasvěcení však dobře
vědí, že to je spousta náročné práce, počínaje od prvních jarních prohlídek, podněcování, zamezení protirojové nálady, tvorba
nových oddělků, točení medu, krmení, léčení a zazimování. V zimním období odpočívají včely, ale my včelaři máme pořád co
dělat: Vytavování starých plástů, kontrola
a přebírání souší, výroba nových rámků,
oprava těch stávajících, kontrola včelařské techniky a v neposlední řadě studium
odborné literatury. Každý včelař by se měl
sám vzdělávat v oboru. Nikdy nebudeme
o včelách vědět vše, ale každá další informace nás posouvá dále v kvalitním ošetřování včelstev. To je jen stručný výčet práce,
která se stala naším koníčkem.
Měli bychom taky vědět, že včely svému pečovateli přinášejí také jiné hodnoty,
než produkci medu. Práce s nimi člověku
otevírá jiný pohled na přírodu se všemi
jejími vnitřními souvislostmi. Včely jsou
– mnohem více než kterékoli jiné domácí
zvíře - spojeny se svým původním přírodním prostředím. Jejich hospodářské užívání
plně závisí na povaze tohoto prostředí. Aby
včelař porozuměl osobnosti včely a měl s ní
úspěch, musí ji dokonale znát. Brzy získá
šestý smyl pro to, co včelám prospívá a co
jim škodí. Jejich prostřednictvím si vytváří
vztah k mnoha zvířatům, o které se dříve
nezajímal, a díky včelám se i na svět rostlin začne dívat jinýma očima. Bude vnitřně
pociťovat změny ročních období a vnímat
jejich krásy a slunce, déšť, bouři, nebo sníh
bude přijímat se zcela novými pocity.
Včelař se vydá ven, do volné přírody,
stejně jako jeho včely, které nemůže zavřít.
Práce ve včelnici je zdravá a uklidňující.

Je zotavením a změnou pro mnohé, kteří
pracují v továrnách a kancelářích v hluku a špatném ovzduší, často tělesně
jednostranně zatěžováni, nebo bez dostatečného pohybu. Stres a spěch je ve včelnici
neznámou věcí, není tam televize, lhostejnost, prázdnota a nezájem – negativní
následky našeho příliš pohodlného života
– se prací se včelami dají překonat. Včelař
nemá problém s volným časem, protože
práce se včelami je naplněnou hodnotou
v jeho využití.
Rád bych se ještě zmínil o jedné hodnotě
včel, která je pro přírodu nezastupitelná.
Včely mají jistě velký význam pro tvorbu
medu, který snášejí do svých pláství, ale
nesmíme zapomenout, že jejich užitečnost
je ještě mnohonásobně vyšší.
Již před 150ti lety vědci zjistili, že pro
tvorbu plodu a semene rostli je nezbytné
oplodnění, a že k němu dojde jen po opylení, tzn. přenesením pylu z tyčinky květu
na bliznu, což je přijímací orgán semeníku
rostliny.
Přitom musí jít o pyl stejného druhu,
aby mohl být účinný. Jako přenášeč pylu
přichází v úvahu v první řadě hmyz. Mezi
ty nejvíc opylující patří včely medonosné.
I malé dítě dnes ví, že včelky jsou symbolem píle a pracovitosti. Tím, že neúnavně
pátrají po nektaru, stejně neúnavně opylují. Mnohé hospodářské plodiny jsou zcela
závislé na opylovací činnosti včel. K nim
16
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patří jadrné a větší část peckového ovoce
a všechny pícniny. I samosprašné užitkové
rostliny plodí daleko více, jestliže jsou opyleny hmyzem. Včely se taktéž starají o plody lesních bobulovin, které jsou zase nutné
k životu různých zvířat a zejména ptáků.
Včely tím, co jim příroda dala za úkol, přispívají k udržení přírody. Není divu, že se

jim v ochranně životního prostředí přisuzuje zcela výjimečná úloha. Včely jsou varovným systémem před bezmyšlenkovitým
používáním chemie v přírodě.
O tom všem píšu proto, abychom se
všichni zamysleli nad skutečností, jak
krásná je příroda kolem nás a jak toto dědictví zachovat pro generace budoucí.

ZO český zahrádkářský svaz Morávka

Plánované zájezdy 2018:
1. Valašská Zahrada - Rožnov p. R.-navštívíme trhy zahradkářských produktů
a potřeb, zajímavostí Rožnova. Dále je návštěva řeznického muzea ve Valašském
Meziříčí-Krásno. Termín: 5.května
2. Zajímavosti Jižní Moravy - Baťův kanál - projížďka lodí, Napajedla, Strážnice,
Petrov-Plže s možností návštěvy vinného sklípku (zájezd dle zájmu může být dvoudenní).Termín: červenec
3. Flora Olomouc- podzimní výstava spojená s návštěvou Loštic a Bouzova. Termín: září
Více informací bude průběžně na facebookových stránkách zahrádkářů.
K upřesnění dojde po výroční členské schůzi ČZS -3.3.2018.

Mgr. Jan Slováček

ZO Českého svazu zahrádkářů Morávka
Vás srdeně zve na

VE LI K O NO ČNÍ V ÝS T A V U
konanou v prostorách bývalého Obecního úřadu Morávka

v sobotu 24. a v neděli 25. března 2018
v době od 8 do 16 hodin
v pondělí 26. března od 8 do 12 hodin
Přijďte se inspirovat tradiční velikonoční tvorbou.
Řadu vystavenýchvýrobků si můžete zakoupit. V prodeji budou i cukrářské výrobky.
Tradičně je zajištěno i občerstvení.
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Klub rodičů
Šárka Holubová
za výbor KR
Starý rok máme nenávratně pryč a ten
nový se pomalu a hezky začíná rozjíždět.
Třetí lednovou sobotu jsme začátek roku
přivítali tanečním krokem na plese KR,
který, jak už se v posledních letech stalo
zvykem, se konal v sále hotelu Partyzán.
A snad se vše povedlo na jedničku. Tímto
bychom ještě jednou chtěli poděkovat
všem sponzorům, kteří věnovali dárky do
tomboly.
Další příležitostí k setkání bude
Karneval, který je určen především našim
dětem a který proběhne v neděli 4. února od
15 hod. v tělocvičně ZŠ. O zábavu se kromě
reje masek postarají i klauni z Balónkova.
A přestože opravdová zima zatím ještě nedorazila, jaro se pozvolna blíží, tedy
alespoň pohledem do kalendáře, a tak je
třeba začít pomalu myslet na přípravy oslav

svátků jara a Velikonoc. Velikonoční dílny
jsou letos naplánovány opět na středy odpoledne: 7., 14. a 21. března. Vše poté vyvrcholí vynášením Morény a velikonočním
jarmarkem v pátek 23. března.
To je z nejbližších aktivit klubu rodičů
zatím vše. Rádi bychom vás ovšem požádali o vaše připomínky, postřehy, návrhy
na zlepšení, co postrádáte, co vám naopak
přijde zbytečné, atd., zkrátka vše, čím by
bylo možné akce klubu rodičů vylepšit.
Předem děkujeme za vaše názory, e-mail:
klubrodicu.moravka@seznam.cz.
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Proč je důležité třídit
staré elektro?
Třídění odpadu je u nás už téměř běžná věc. Víme co se starým papírem, plasty
i sklem. Přesto ale mnozí z nás zapomínají
při úklidu vyčlenit staré elektro. Spotřebiče
přitom obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se
na klasické skládce uvolňují do půdy, vody
a ovzduší a poškozují tím životní prostředí. Pokud ale vhodíte drobné elektro do
červených kontejnerů, poputují přímo do
recyklační linky, kde se z nich pomocí různých separací získávají původní suroviny
a materiály ke znovuvyužití.

k nejkupovanějším zařízením. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku
jednou za rok.

Kde jsou červené kontejnery zjistíte
rychle na www.cervenekontejnery.cz.

Zpětným odběrem jedné televize se sníží
produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné
množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede vzdálenost mezi Prahou a Ostravou.

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách
případů vhazovali do červených kontejnerů
elektro vyrobené před rokem 2005?

Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;

Češi za loňský rok vyhodili v průměru na
osobu 1,89 kg elektra? V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani.
Například v Norsku činí roční zpětný odběr
elektrozařízení až 30 kg na osobu.

• přehrávače mp3, diskmany, rádia;
• notebooky, klávesnice, myši;
• baterie a nabíječky,
• kalkulačky, budíky;

Zpětným odběrem jednoho kusu tiskárny dojde ke snížení produkce nebezpečných
odpadů o 36 kilogramů? Stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok
9 domácností.

• elektronické hračky, auta na vysílačku,
roboti;
• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače,
toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.);

Češi používají jeden mobilní telefon
v průměru 12-18 měsíců?

• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí
strojky;

Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu
odpovídá také fakt, že v domácnostech patří

• žehličky, ruční vysavače;
• další elektrospotřebiče do velikosti 40×
50 centimetrů.
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Z historie Lúčanské školy
(pokračování)

však zmapoval celý lúčanský školní obvod
a nakreslil do kroniky přehlednou mapu
všech přiškolených usedlostí v Lúčce včetně čísel popisných a doby docházky školních dětí do školy.

Martin Žamboch
Obecná škola v Lúčce, třetí v pořadí na
Morávce, měla za sebou roku 1928 již plných 50 let existence. Podíváme se očima
školní kroniky na několik událostí, které
proběhly ve třicátých letech.

Václav Draský si v kronice posteskl:
„Jak šťastni jsou ti, kteří nepoznali slasti jednotřídek! S jakou trpkostí zajisté shlíží zdejší učitel ke šťastnému kolegovi městskému!“
Neúspěchem skončil pokus o pěstování ovocných stromů kolem školy. Jabloň
a hrušeň od sadaře a řídícího Jana Březiny z Vlaského zasazené roku 1906 nikdy ovoce neměly. Jabloň dokonce uschla.

Ve dvacátých letech vedl školu řídící učitel Václav Skala, a to až do školního roku
1928 – 29. Následující rok přišel do Lúčky
nový řídící Václav Draský s mladým abiturientem učitelského ústavu ve Slezské
Ostravě Jaroslavem Klegou. Václav Draský působil na škole pouhý rok. Podrobně

Školáci v Lúčce roku 1928
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že místní děti si na lyžích počínají velmi
zdatně.

Veškeré pokusy o ovocný sad u školy jsou
marny!
Další období školy je spojeno s řídícím Janem Horylem (1931 – 1939), jeho
manželkou a učiteli Františkem Škapou
a Karlem Kučou. Za působení Jana Horyla
se začaly v Lúčce konat kulturní akce do té
doby zde nevídané. O Vánocích roku 1931
byla hrána dětská divadelní hra na jevišti
Matice osvěty lidové (M. O. L.) v hostinci
Evy Bebkové. První takový podnik za 54 let
existence školy!

Školní výlet roku 1935 směřoval na Valašsko. Účastnilo se jej 24 dětí a jelo se autobusem přes Hodslavice (rodiště F. Palackého) na Bystřičku – přehradu. Jak napsal
Jan Horyl do kroniky – děti tím mohly
poznat Valašsko, které je nám tak blízké
a zároveň tak vzdálené (špatně dostupné).
Roku 1937 byl Jan Horyl účasten pohřbu
prezidenta T. G. Masaryka. Do školy téhož roku přichází nová učitelka Štěpánka
Korbašová ze slavíčské školy. Jedná se další výraznou postavu lúčanské školy doby
předválečné a válečné. Štěpánka Pavelková
– Korbašová vedla později vzorně školní
kroniku. Její zápisy jsou podrobné a velmi
úhledné.

Od roku 1933 již nezačínal školní rok
bohoslužbou ve farním kostele a ve druhém pololetí byla ke škole zřízena pobočka.
K tomuto účelu byla pronajata místnost
v hostinci Ignáce Židka (č. p. 423). Veliké
naděje vkládal řídící do Františka Škapy,
který přišel na školu jako výpomocný učitel. „Jako zdejší rodák zná zdejší poměry a zajisté se přičiní o vymýcení zdejších předsudků
a pověr…“. Leč duchové hor pravděpodobně
nad mladým učitelem zvítězili a František Škapa učiteloval v Lúčce pouhé dva školní roky.

Roku 1938 navštěvovalo školu 120 dětí.
Školy se začala výrazně dotýkat napjatá
politická situace. Řídící Jan Horyl byl dvakrát mobilizován - v květnu a v září roku
1938. Na podzim přichází do údolí Morávky
Poláci. Lúčku však polský zábor díky Hrabčíkově komisi nepostihl. Po přesném vytýčení hranic v horském terénu byla hranice
vedena od Malého Polomu přes Okrouhlici
na Mituří. Lúčka tak zůstala na samé hranici druhé republiky, jejíž název se změnil
na Česko – Slovensko.

Školské lyžařské závody roku 1935 byly
také naprosto výjimečnou akcí. Závodilo
se na trati Bukovina – Šigut na Byčincu
a Býčím potokem zpět. Délka trati činila
4 km – trať byla obtížná a sníh těžký. Vítěz
Adolf Vrobel v čase 23:40 min. obdržel cenu
od firmy E. Hanzelka z Kopřivnice. Pro veliký úspěch se jel i druhý závod a závodila i lučanská děvčata. Řídící konstatoval,

O válečných a poválečných osudech školy si
povíme příště.

Z činnosti Sdružení obcí povodí Morávky ( SOPM)
V nejbližších dnech bude vyvěšen rozpočet
SOPM na rok 2018.
Plánujeme v letošním roce tradiční
„Sportovní den“, tentokrát ve Vyšních
Lhotách dne 12.5.2018.
Další oblíbenou akcí je „Kulturní den
nejen pro seniory“ – termín 12. 8.2018 na
Kamenitém.
Akce a činnost SOPM můžete sledovat na
těchto stránkách: www.sopm.cz.

Sdružení obcí povodí Morávky zajistilo
v prosinci 2017 divadelní představení pro děti
mateřských škol. Další divadelní představení
plánuje na měsíc březen – duben 2018.
Dále se pokračuje v přípravě projektové
dokumentace akce cyklostezka. Tady budeme
žádat MSK Ostrava o prodloužení termínu
přípravy projektové dokumentace, a to
z důvodu prodlouženého jednání s vlastníky
pozemků a kvůli částečné změny trasy.
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Z činnosti Svazku obcí Morávka – Pražmo (SOMP)
chodník Morávka – Pražmo. Tato dokumentace je na stavebním úřadě se žádostí
o územní rozhodnutí.

Sdružení obcí povodí Morávky připravuje rozpočet na rok 2018. Pokračuje v přípravě projektové dokumentace na akci

Z činnosti Regionu Slezská brána (RSB)
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.

V současné chvíli spolupracujeme na zavedení GDPR – ochrana osobních údajů dle
nařízení EU na jednotlivé obce. RSB zajišťuje školení, pověřence a uzavření smlouvy
s poskytovatelem služby.
Činnost regionu můžete sledovat na
www.slezskabrana.cz. Na těchto stránkách

Inzerce
Malby interiéru – speciální realizace
- Klasická výmalba a úprava stěn interiéru
- Speciální techniky (benátský štuk, encanto, ottocento, …)
- Imitace zdiva, pohledové betony
- Tabulové, magnetické stěny
- Speciální malby na přání (mapy, …)
Kontakt:
Václav Kerl
kerlik.malovani@gmail.com
tel. 724 686 325
malby-special.netstranky.cz
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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

UHLÍ?
KOKS?
BRIKETY?
Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ nabízí balené i volně ložené uhlí

607 985 579
www.uhli-raskovice.cz
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Morávka Byčinec

Srpen 1943 smuteční průvod při pohřbu Ignáce Kotáska z Byčince (praděda sourozenců Juřicových)
Foto archiv rodiny Juřiců
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