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Zpravodaj obce Morávka

Pietní akce

Den osvobození Morávky
5. května 1945 si tradičně připomenuli žáci
a učitelé ZŠ spolu s představiteli obce
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Z OBCE

Úvodní slovo starostky
Gabriela Daňková
starostka

a dokonce k nám zavítal kmen Masajů
z Keni. Naši nejmenší z mateřinky se přeměnili na námořníky a plnili soutěže na
moři. Zahájení bylo velkolepé a následovalo dopoledne plné soutěží a her. Povzbudit
sportovce přišli také hosté, rodiče a bývalí
žáci školy.
Děkuji všem učitelům, personálu
a dětem za krásný zážitek a přeji jim, aby
v nastávajících dnech léta a prázdnin si
odpočinuli a se stejným nasazením a nadšením přišli po dovolené do práce.
Krásné a pohodové léto všem občanům a rekreantům přeje Gabriela Daňková
- starostka.

Vážení spoluobčané,
den, kdy píši tyto řádky je 1. června a je
to Den dětí. Byla jsem pozvána do školy na
zahájení „Olympijských her“ a slavnostní
zapálení olympijského ohně. Učitelé se žáky
si připravili uvítací ceremoniál, kde se představily státy, které budou soutěžit. Takže
jsem viděla ruský kazačok, řecký tanec,
americký soud, taneček japonských gejš
a muže popíjející saké, býčí zápasy a španělské flamengo, české fanoušky, britskou
královnu a Jamese Bonda, německé BMW

Změny v zastupitelstvu obce
Gabriela Daňková
starostka

nastoupit pan Libor Koloničný a pan
Jaromír Lerch. Tito náhradníci poslali
rovněž rezignaci.

12. dubna 2016 rezignoval na mandát
člena zastupitelstva pan Vítězslav Höger.
Děkujeme mu za jeho dlouholetou práci pro
obec. Na postavení náhradníka rezignoval
pan Miloš Bulko a jako náhradník nastoupil
pan Štěpán Bystřičan. Dne 20. 4. 2016
rezignoval na mandát člena zastupitelstva
pan Zdeněk Ševčík. Děkujeme za jeho
práci. Na jeho místo jako náhradník měl

Od 29. 4. pracuje Zastupitelstvo obce
Morávka v tomto složení:
Gabriela Daňková – starostka
Lenka Carbolová – místostarostka
Štěpán Bystřičan – zastupitel
Hana Jarolímová – zastupitelka
Přemysl Skotnica – zastupitel
Hana Zbořilová – zastupitelka

Rozvoz obědů seniorům
Rozvoz obědů seniorům je zajištěn do 15. července 2016.
Znovu se začne rozvážet od 1. 9.2016.
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Pracovníci z úřadu práce
Od 1. června jsme přijali 2 pracovníky
financované z úřadu práce, kteří u nás
budou pracovat po dobu jednoho roku. Je
to pan Jílek a pan Kozel. Oba pracovníci
budou pracovat na údržbě zeleně v obci
nebo na sběrném místě. Pan Fiala jako

zaměstnanec placený úřadem práce končí
k 31. 7. 2016. Mohli jste ho potkávat na
sběrném místě nebo při rozvozu obědů.
Děkujeme mu za jeho práci. Na rozvoz
obědů budeme žádat v srpnu úřad práce
o dalšího zaměstnance.

Informace k pomníku
na Haferníku „Zaťatá pěst“
Hana Jarolímová
zastupitelka

přejde na Obec, která
bude moci objekt
rekonstruovat. Do té
doby budou poškozené části pomníku
deponovány.
Přivítáme jakékoliv
bližší informace nebo
fotografie původního
pomníku ze zatopené
Morávky.

Na pozemku mezi hlavní silnicí a cestou, která vede k penzionu „U přehrady“ se
nachází pozapomenutý pomník Zaťatá pěst.
Obec Morávka není vlastníkem pozemku,
ani objektu. Nicméně podala výzvu, a pokud
se po uplynutí zákonem stanovené lhůty tří
let nikdo nepřihlásí, vlastnictví pomníku

Neděle - den klidu
Štěpán Bystřičan
zastupitel

Proto děkujeme všem, kteří v neděli
nepoužívají sekačky trav, motorové pily
a jiné hlučné stroje a neobtěžují sousedy
ve svém okolí. Po celotýdenním shonu si
odpočinek každý zaslouží.

Vážení spoluobčané, chataři a chalupáři,
již několik let se snažíme dosáhnout na
Morávce toho, aby se neděle stala dnem
klidu a pohody a lidé si užili krásné chvíle
v tichosti nádherných hor.

Děkujeme za pochopení
a ať se nám zde všem dobře žije.
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Opravy
V nastávajících měsících budeme opravovat zastávku ve Slavíči (zahájení v měsíci červnu).
Připravujeme opravu mostu před sběrným místem v Lipovém (zahájení srpen – září),
zde se plánuje po dobu opravy objížďka.

Setkání s jubilanty
Gabriela Daňková
starostka

dostali jubilanti přáníčka, kytičku, dárkový
koš a malé občerstvení.
Bylo mi ctí přivítat i jednu z našich nejstarších občanek paní Rutkovou Helenu,
která letos oslavila krásných 91 let. Pánové
zavzpomínali na staré časy, kdy pracovali
v dolech. Všichni se vzájemně představili,
popovídali si o svých dětech, vnoučatech
a o životě na Morávce kdysi a dnes. Setkání
s Vámi bylo velice příjemné a milé.
Ještě jednou Vám všem přeji zdraví,
štěstí a pohodu do dalších let

V měsíci květnu proběhlo na obecním
úřadě tradiční setkání se seniory, kteří slavili v jarních měsících svá jubilea.
Na úvod nás přišly potěšit svým zpěvem a básničkou „Cestička k domovu“ děti
z mateřské školy. Některým oslavencům
tekly slzy dojetím. Po hezkém přivítání

Foto Martin Bujok
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Strategický plán
Gabriela Daňková
starostka

přítomní zástupci veřejnosti žádné výhrady.
Následující diskuse se zaměřovala na detaily
připravovaných rozvojových projektů.
Všechny dotazy byly zodpovězeny na místě.

Dne 2. května proběhlo veřejné projednávání strategického plánu v hotelu Partyzán.
Jednání mělo na programu následující
body:
• shrnutí strategického plánování a strategického plánu (prezentace zpracovatele)
• diskuse
K prezentaci zpracovatele, průběhu
plánování a strategickému plánu neměli

Závěry jednání
Přítomní zástupci veřejnosti bez připomínek vzali na vědomí prezentovaný průběh plánování a strategický plán. Z jednání
nevzešly žádné podněty k jeho úpravám.
V současné chvíli je dokument zpracován
v elektronické podobě a nejbližších dnech
bude vyvěšen na stránkách obce.

Společenská kronika
V měsících červenec až září oslaví svá jubilea tito občané:
Madziová Anna
Foldynová Terezie
Papřoková Marie
Carbolová Marie
Ručková Božena
Bražinová Jarmila
Stoklásková Emilie
Galušková Libuše
Ručková Vlasta
Gutlébet Josef
Vlčková Ludmila
Holeš František

94 let
91 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Smejová Jana
Frejková Hermína

70 let
70 let

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům,
do dalších let Vám přejeme hodně zdraví,
pohody a lásky. Těšíme se na setkání s Vámi
dne 8. září 2016 v 15 hodin na Obecním
úřadě Morávka.
Pozvánky dostanete poštou a prosíme
o potvrzení Vaší účasti na tel. č. 558 69 10 21.
V případě potřeby Vám zajistíme odvoz.
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Místní poplatky
Místní poplatek za odpady – pro
trvale bydlící občany je poplatek splatný ke
dni 31. 10. 2016 ve výši:
350 Kč za osobu a rok – kontejner
450 Kč za osobu a rok – popelnice
Občané trvale bydlící starší 70 let mají 50
% slevu.

i v mimořádném čase a máte možnost
odvážet svou trávu a klestí do kontejnerů
před sběrným místem.
Ve srovnání s okolními obcemi, které
mají taky více rekreačních objektů než trvale
bydlících, je tato částka na dolní hranici.
Gabriela Daňková, starostka

Poplatek za rekreační objekt pro rok 2016
je stanoven na 650 Kč za nemovitost a je
splatný do 30. 6. 2016

Poplatek za psa

– 100 Kč za rok, je

splatný k 30. 6. 2016

Termíny vymetání komínů

Často kladené otázky:

–

5. srpna, 11. listopadu – Robert Welszar

„Proč jste zvýšili poplatek
za rekreační objekt z 550 Kč
na 650 Kč?“

Termíny nejbližších ZO:

20. června

2016, 19. září 2016

Propagace obce
Můžete si zakoupit v knihovně nebo na
OÚ materiály s logem obce:
Hrnek, tričko, propisku, tužku, pohled,
reflexní pásku, magnet nebo nálepku na
auto (Morávka, kouzlo beskydských údolí).
Budeme rádi, když naši obec budete
propagovat.

Odpověď: Cena je určena v Obecně
závazné vyhlášce obce č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, kterou
schválilo dne 7. 12. 2015 zastupitelstvo obce.
Výpočet vychází z plateb za svoz odpadů
v předcházejícím roce. Odpady svážíme
od dubna do října četněji (2 krát tolik). Je
to období, kdy jsou ve svých rekreačních
objektech chataři a chalupáři. Jako obec
máme 960 rekreačních objektů a nemůžeme vyhodnocovat, kolik kdo vyprodukoval odpadu a podle toho mu stanovovat
cenu individuálně. Rozšířili jsme provozní
dobu sběrného místa v Lipovém. tzn., že
můžete třídit a vozit odpad kdykoliv v týdnu
a v sobotu. Po domluvě Vám otevřeme

Pouliční knihovna
Jedete autobusem delší trasu nebo
knihovna je zrovna zavřená? Vyberte si
knihu na cestu nebo domů v pouliční
knihovničce naproti pošty. Po přečtení ji
můžete vrátit, vyměnit nebo si ponechat.
„O lidech v Beskydech a o pozoruhodných památkách a přírodních zajímavostech I.“ včetně CD- od Petra Andrleho
a kolektivu si můžete zakoupit na OÚ – cena
490 Kč.
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Změna ordinačních hodin v Raškovicích
– gynekologie MUDr. Andrea Polová
Od 1. 6. 2016 ordinujeme středy 10.00 -12.00 12.30-16.00.
Během července a srpna budeme mít provoz omezený na středy 12.00 -16.00 hodin

Jak je to s cestovními
doklady pro děti?
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat
na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž
stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,

a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena
za vydání občanského průkazu pro dítě do 15
let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na
místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
7
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průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování
v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat
o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze
nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

informovat u zastupitelského úřadu daného
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat
určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo
ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“
a dále v části „Státy a území – informace
na cesty“.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem

Názory pana senátora
Petra Gawlase
NE!!! oceli z Číny

příliš levné čínské oceli. Výsledkem by bylo
doslova zaplavení evropského trhu levnou
čínskou ocelí. Že se nejedná o planá slova,
dokládá fakt, že roční produkce oceli v celé
Unii je cca 170 miliónů tun, kdežto jen
samotná Čína má roční nadprodukci /tj.
přebytek, pro který nemá využití/ zhruba
ve výši 400 miliónů tun.
„Pokud Evropská Komise Číně s jejich
dumpingovými cenami a produkcí
bohatě dotovanou státem status tržní
ekonomiky udělí, může se stát de facto
hrobařem celého evropského ocelářství.
Jen v našem kraji je ve výrobě oceli
zaměstnáno na 15 tisíc lidí, nemluvě
o dalších tisícovkách navazujících
profesí. Já jednoduše nepřipustím, aby tito lidé kvůli hlouposti
evropských úředníků přišli
o práci“ říká senátor Gawlas.

„Udělení statutu tržní ekonomiky Číně, kde
je výroba oceli bohatě dotována státem, by bylo
jednoznačně špatným rozhodnutím, které by
nenávratně poškodilo nejen české ocelářství ale
i českou ekonomiku jako takovou. Já se proto
v žádném případě nenechám přesvědčit o tom,
že čínská ocel patří na evropský trh a budu
zásadně proti zrušení vysokých cel pro
její dovoz. To jediné zatím chrání evropské ocelářství od čínské potopy.“ říká
senátor Petr Gawlas.
Na vysvětlenou - Evropská
komise musí do konce
roku rozhodnout, zda
udělí Číně status tržní
ekonomiky, což by
značně omezilo
možnosti uvalení cel na dovoz
8
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Dočkají se hutníci předčasných
důchodů?

a ocelářství, týkat by se měl zejména nejvyšších kategorií rizika 3. a 4.“ Říká senátor Petr
Gawlas.
„Pravdou je, že moje snaha zatím naráží
na spoustu překážek a už nyní je jasné, že
nebude jednoduché ji prosadit. Především
ministerstvo financí nechce o dalších změnách v důchodovém systému ani slyšet
a obávají se také lavinového efektu, který by
v případě schválení předčasných důchodů
pro hutníky bezpochyby nastal. Požadavky
od zaměstnanců v lesnictví, sklářství a od
dalších profesních skupin by na sebe nenechaly dlouho čekat.“ vypočítává možné
překážky senátor Gawlas.
Na závěr ale dodává „Situace není zdaleka
jednoduchá, ale já cítím jako svou povinnost se
o prosazení předčasných důchodů pro hutníky
alespoň pokusit. Jak se totiž zdá, nikdo jiný se
jich nezastane. Držte mi proto palce.“

V květnu poslanci schválili novelu zákona o důchodovém pojištění, která zajistí
horníkům z hlubinných dolů dřívější odchod
do penze. Podmínkou je odpracování nejméně 3300 směn v uhelném hlubinném dole
nebo 2200 směn v hlubinném uranovém
dole. V případě ukončení práce v hlubinném
provozu kvůli zdravotním komplikacím je
to v obou případech ještě o cca 200 hodin
méně. Při splnění těchto podmínek budou
moci horníci odcházet do řádného důchodu
o 7 let dříve než je stanovený důchodový
věk.
„Novelu bude v nejbližší době projednávat Senát a já k tomuto zákonu nyní připravuji pozměňovací návrh, který by umožnil
dřívější odchod do důchodu také zaměstnancům těch nejnáročnějších provozů v hutnictví
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Druhý ročník nejrozsáhlejší úklidové akce v Beskydech

„Poděkuj horám“,
kterou pořádá spolek Čisté Beskydy, přilákal do lesů
tisícovku lidí. Vysbírali přes 20 kontejnerů odpadu.
Čeladná byla celkově pro
sběrače nejpřitažlivější
lokalitou. Pytel si tady
vyzvedlo 200 lidí, kteří
zamířili na Smrk nebo přes Stolovou na
Pustevny a do Trojanovic.
Za vynaložené úsilí získal každý sběrač malou pozornost na památku, dospělí
dostali kupón na pivo, které věnoval pivovar
Vojkovický koníček. Zájemci pak byli zařazeni
do slosování v tombole, které se uskutečnilo
na Čeladné na Afterparty Čistých Beskyd, jež
byla součástí celodenního programu.
O jedinečnou atmosféru na tomto happeningu se postaraly 4 kapely (Humbug, Čadi,
David Stypka a přátelé a Los Pedros) a tanečnice Zehir. Nechybělo dobré jídlo, ani dětský program. Tuto kulturní tečku spojenou
s vyhlášením výsledků sběrné akce pořádal
spolek Čisté Beskydy poprvé, protože jsme
přesvědčení, že si tu radost dobrovolníci
zaslouží. Festival se nám podařilo zrealizovat i díky vydatné podpoře obce Čeladná,
zejména děkujeme paní místostarostce Věře
Golové a panu starostovi Pavolu Lukšovi.

Spolek Čisté Beskydy, z.s.
K. H. Máchy 1618, 738 01 Frýdek-Místek,
IČO: 03682803

Stálo to za to, díky, že jste nám otevřeli oči. Netušili jsme, co všechno se v lese
skrývá. Musíme šířit osvětu, kde se dá, shodovali se všichni, kdo se zapojili do sběru.
Přišli zejména nadšení turisté, ale i elitní
sportovci. Řada účastníků zapojila i své děti,
které bavilo objevování „pokladů“ v lese asi
nejvíc. Odpadky sbírali účastníci do pytlů,
které jim na 14 sběrných místech rozdávali
organizátoři akce.
V pytlích končil nejčastěji plast, plechovky, elektro-odpad. Sběrači přinášeli do
kontejnerů i předměty, které byly v takovém stadiu rozkladu, že nebylo poznat,
k čemu kdysi sloužily. Některé do přírody
zcela vrostly. Jako například, boty, dětská
vanička nebo sklenice, ve které vyklíčily kapradiny. Někteří sběrači byli tak aktivní, že
sbírali vše, co našli. Například spacák, který
pár chvil před tím opustil tramp, který si
šel jen odskočit. Toto nedorozumění se však
brzy vysvětlilo. Nejkurioznější nález našla
na Visalajích Adriana Pagáčová – skleněnou
skládku. V desítkách sklenic byly uskladněny
léky. Nález bude oznámen i správci pozemku.
Nálezkyně tak získává cenu za nejkurióznější
nález – trekkingové hole značky Fizan, které
věnovala sportovní speciálka TOBI sport
Frenštát.
Veškerý vysbíraný odpad ze sběrných míst
svážely obce nebo provozovatelé rekreačních
areálů na skládku.
Máme radost, že se do sběru zapojily celé
skupiny lidí – skauti, školy, firmy, ale třeba
také klienti zařízení Renarkon na Čeladné.

Letos akci podpořily i firmy, které nejen
přispěly finančně, ale podílely se na organizaci sběrných míst. Na Cyrilce rozdávali
pytle, koláče, bonbóny a náramky zaměstnanci společnosti RPG Byty, na Visalajích
přiložili ruku k dílu zaměstnanci společnosti
Bonatrans. Je skvělé, že pojem společenská
odpovědnost firem, umějí někteří přenášet
do praxe a není jen pojmem v manažerské
příručce.
Nasazení všech dobrovolníků ocenil
hlavní správce Lesů České republiky Tomáš
Peka i zástupce Biskupských lesů Jaroslav
Štefek. Obě organizace věnovaly do tomboly
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Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
neseděli v sobotu doma a věnovali svou
energii přírodě a lesu.

hlavní ceny – pobyty na horských chatách
a potvrdily, že se těší na spolupráci se spolkem Čisté Beskydy i příští rok.
Velkou službu pro nás udělala rovněž firma
MAMI Art, která nám věnovala 2500 pytlů na
odpadky a pomohla nám s propagací.

Pro více informací kontaktujte
Kateřinu Piechowicz, tel. 777 061 117

Moravská vlajka na počest
příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila
a Metoděje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního
významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na počest této události
bude na naší radnici vyvěšena moravská
vlajka. Moravská vlajka je v současnosti
také vnímána jako symbol sounáležitosti
občanů k území Moravy, jejího duchovního
a společenského života.

Současná podoba moravské vlajky

Zlepšíme kvalitu sběru
vyřazených elektrospotřebičů
V lednu 2016 jsme se přihlásili do grantového řízení Fondu Asekol s projektem „Rozšíření skladovacích
prostor pro vysloužilá elektrozařízení“. Dne 11.5.2016
rada Fondu Asekol náš projekt schválila. Fond Asekol
nám bezplatně zapůjčí E-domek pro uskladnění
vyřazených televizorů a počítačových monitorů.

Ilustrační foto - Asekol
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Upozornění
na havarijní stav mostu
prosíme o zvýšenou opatrnost při průjezdu. Most bude označen dopravní značkou
A22 – jiné nebezpečí a dodatkovou tabulkou
E13. V této chvíli zpracováváme projektovou
dokumentaci na opravu.

Po provedení diagnostiky a statických výpočtů se ukázalo, že most v Malém Lipovém
na místní komunikaci B9(směrem k hotelu
Lipový, původně Panorama) je v havarijním
stavu. Jeho únosnost je pouze 0,6 t. Proto

Mapový podklad: Mapy.cz
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Údržba místních komunikací
Dále se bude pokračovat na komunikaci vedoucí na Haferník a pod Sviňorkami.

Začalo čištění příkopů a krajnic na místních komunikacích. První část je hotová,
jednalo se o komunikaci ve Velkém Lipovém.

Pootevřené školní dveře
latě a rybářského lanka, druhým nástrojem byla flétna z laboratorních zkumavek
plněných včelím voskem. Na konci hodiny
jsme si mohli dopřát i malé vystoupení.

Taťána Špoková
učitelka

Projekt „Ze starého nové“

Školní pozemek

Během projektového dne „Den Země“
žáci 8. a 9. ročníku vyráběli ze starých vyřazených oken nové nástěnky na školní
chodbu. S tímto projektem jsme se přihlásili
do soutěže společnosti Balakryl. Fotografie
starých oken i nových nástěnek si můžete
prohlédnout na www.balakrylveci.cz v kategorii skupin. Pokud bychom byli vybráni
porotou do finále, budete moci na těchto
stránkách pro náš projekt i hlasovat.

V letošním školním roce jsme obnovili
školní pozemek v areálu školy. Děkujeme
panu R. Koloničnému a panu P. Stachurovi
za pomoc při jeho vytvoření. Žáci 8. a 9. ročníku jej následně rozdělili na 10 políček (pro
MŠ a každou třídu). V rámci pracovních činností jsme již větší část podseli kořenovou
zeleninou, řepou, fazolemi a vysadili jsme
také brambory. Teď už zbývá jen se těšit na
úrodu. Dobrá zpráva na závěr: „Ředkvičky
už lezou!“

Laboratorní práce
z fyziky netradičně

Úspěch v matematické
Pythagoriádě

S žáky devátého ročníku jsme se nechali
inspirovat netradičními hudebními nástroji,
které jsme zhlédli na besedě o hudebních
nástrojích. Společně jsme se tedy pustili do
netradiční laboratorní práce z fyziky, protože našim aktuálním učivem byl Zvuk. Hoši
vyrobili jednoduché bendžo z plechovky,

Žák 8. ročníku Patrik Brož se zúčastnil okresního kola soutěže Pythagoriáda,
kde v silné konkurenci skončil na krásném
9. - 11. místě.
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Jana Šichtařová
učitelka

„Čisté Beskydy“, do které se dobrovolně
zapojilo i několik dětí naší školy.

O vodě zábavně

Den Země

Několikahodinový program pro naše
šesťáky nachystal tým animátorů z Ostravy.
Děti se zapojily do moderní výukové metody Edularp, ve které se propojují znalosti
o vodě z fyziky, chemie i biologie. Účastníci,
kteří mezi sebou původně soutěžili a soupeřili, budou postupně spolupracovat, aby
zachránili poslední zdroj vody a zachránili
pak Strom života. Projekt je pod záštitou
SmVaKaqualia. Plánujeme projekt zopakovat i pro další ročníky.

Každoročně se v tento významný den vydáváme do přírody a předáváme zajímavé
informace o ní. I letos tomu nebylo jinak.
Téměř všichni žáci vyrazili s mapou v ruce
a snažili se zaznamenat odpadky v blízkosti
cest a v korytě řeky Morávky. Druhý stupeň
prošel trasu až k mostu v Raškovicích, 5.
ročník zjišťoval situaci opačným směrem
až po most na Lipovém. Menší děti si nasbíraly první bylinky a uvařily si z nich čaj.
O následujícím víkendu pak proběhla akce

Martina Matznerová
učitelka

kterého jsme narazili, byl jen v učebnici na
obrázku, s chutí jsme se pustili do výborné
vaječiny připravené na ohni.

Přijímací zkoušky

Výlet do Prahy

Konec dubna se stal pro naše deváťáky
synonymem k přijímacím zkouškám. Jejich
obavy z neúspěchu však byly naprosto zbytečné a všichni se na vybrané střední školy
dostali dokonce s výbornými výsledky.
Přijímacího řízení na gymnázium se rovněž úspěšně zúčastnili dva žáci sedmého
ročníku.
Všem gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů do dalšího studia.

Již tradičně se žáci osmého a devátého
ročníku vydají na třídenní výlet do hlavního
města České republiky a nudit se rozhodně
nebudou. Paní učitelky pro ně vymyslely
pestrý program, takže na zahálení opravdu
nebude čas.
Ihned po příjezdu do Prahy se podívají
do poslanecké sněmovny, poté se projdou
centrem města a zamíří na Výstaviště, kde
budou moci vychutnat krásy Křižíkovy
fontány.
Na druhý den mají naplánovánu prohlídku Židovského města s odborným interaktivním výkladem a také prohlídku výstavy
„Titanic“.
Poslední den zavítají do Národního technického muzea a krátce po poledni se vydají
na cestu domů.

Indiáni na Morávce
V pátek 20. května jste v ranních hodinách mohli na chodbách školy narazit na
indiánské náčelnice a náčelníka z řad učitelů. V průběhu dopoledne se pak jejich kmeny
postupně rozrostly o žáky, kteří si v tento
den vyzkoušeli tvorbu indiánské čelenky,
vymysleli si pro sebe, své spolužáky i učitele indiánské přezdívky, seznámili se zajímavostmi o různých indiánských kmenech
a vyrobili si vlastní totem. K obědu jsme si
chtěli ulovit bizona, ale jelikož jediný, na

Olympijské hry
Do srpnových Olympijských her v Riu
zbývá ještě spousta dní, a proto jsme si je
my v základní škole udělali už v červnu. Den
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dětí začal na Morávce opravdu netradičně. Před školou se shromáždili zástupci
různých států, jež představovaly jednotlivé
ročníky. Každá skupina měla předvést něco
typického pro vylosovaný stát. A tak jsme se
mohli podívat a hlavně se pobavit scénkami,
které si pro tento den žáci poctivě připravili. Zjevili se mezi námi olympští bohové,
tančil se typický řecký tanec či španělské
flamenco, na zemi jsme mohli zahlédnout
i plazícího se Vinettoua v těsném závěsu za
ním skupinu německých turistů ve vlastnoručně sestaveném voze BMW, a dokonce
sem zavítali i Masajové.
Na běžeckém ovále se pak vystřídali
učitelé v předávání olympijské pochodně
a paní ředitelka ji nakonec slavnostně zapálila. V tento okamžik mohly začít sportovní
hry. Všichni bojovali do posledních sil, a tak
si každý zasloužil malou odměnu.
A abychom se všichni pořádně zasmáli,
připravili jsme pro žáky na závěr malé zpestření v podobě tekutého barevného škrobu,
kterým jsme si všichni navzájem pomalovali
předem připravená trička.
Věříme, že se tento den každému líbil
a brzy si jej zopakujeme.

Rozloučení s absolventy
a ocenění nadaných žáků

Dana Šponarová
ředitelka školy

Zvláštní poděkování pak patří paní Marii
Šebestové, která se loučí po více než 10 letech s naší mateřskou školou, kde vykonávala práci školnice a kuchařky. Věnovala se
dětem při jejich „plačtivém nástupu“ do
školičky, desítky jich konejšila na rukou
a nahrazovala jim chybějící maminku. Do
dalších let jí my všichni ze školy a školky
přejeme hodně zdraví.
Za práci s dětmi ve svém volném čase
patří poděkování rovněž externím vedoucím zájmových kroužků p. Hřivňákové, Janě
Rutkové, Janu Legerskému, Petru Bujokovi,
Rostislavu Puščiznovi, Václavu Uherkovi.
Panu Martinu Špokovi vedoucímu Sokola
za opravu fotbalových branek.

V předposledním červnovém týdnu se na
obecním úřadě bude konat rozloučení s žáky
devátého ročníku a dvěma žáky sedmého
ročníku přijatých na gymnázium. Všichni
obdrží pamětní list a malou drobnost jako
vzpomínku na základní školu.
Součástí slavnostního rozloučení bude
také ocenění žáků s výborným prospěchem
či žáků, kteří vzorně reprezentovali školu
na různých vědomostních a sportovních
soutěžích.

Jak to bude o prázdninách?
Konec školního roku se blíží mílovými
kroky a s ním i zařizování nové učebny,
která bude sloužit k výuce přírodovědných
předmětů, a také rekonstrukce a modernizace školní jídelny. Právě z tohoto důvodu
bude výuka ukončena již dne 27. června,
kdy žáci dostanou vysvědčení. Na další dny
je pak vyhlášeno ředitelské volno.

Poděkování
Poděkování patří panu T. Volnému
za pomoc při úpravě školního pozemku,
za stejnou pomoc děkujeme také panu
R. Koloničnému a P. Stachurovi.
Velké poděkování náleží paní L.
Platošové za zprostředkování nábytku do
nové učebny přírodovědných předmětů
z firmy KAFIRA s.r.o., panu Mohylovi za
peněžní dar - firma HP LAK s. r. o. a také
obci Pražmo.
Děkujeme také Klubu rodičů, který se
školou po celý rok výborně spolupracoval
a zajistil pro žáky mnoho hodnotných cen,
vstupy do hokejové haly, příspěvky na výlety a mnoho jiného.

Závěrem přeji všem našim žákům krásné
prázdniny, učitelům a ostatním zaměstnancům školy zaslouženou a pohodovou
dovolenou.
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Pietní akce Den osvobození Morávky 5. května 1945 si tradičně připomenuli žáci a učitelé ZŠ spolu s představiteli obce.

Kultura, pozvánky
Klub rodičů při ZŠ Morávka
pořádá

TJ Sokol Morávka
pořádá tradiční fotbalové klání

„LETNÍ DÍLNY“

„VOUSATÍ
PROTI HOLÝM
BRADÁM“

Kdy: středa 8.6., 15.6., 22.6.
Kde: školní jídelna ZŠ v 16 hodin
Téma: šití dárků
pro budoucí prvňáčky

Kdy : V sobotu 25.6.2016
Kde : hřiště u školy na Morávce

S sebou: nůžky, šicí stroj
(není podmínkou), dobrou náladu

Výkop bude proveden v 17.00 hodin

Na všechny se těší za KR
Gabriela Daňková – organizátor

Přijďte povzbudit naše borce !
Martin Špok – organizátor
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Klub rodičů ve spolupráci s obcí zve všechny děti nejen ze školy
Oslavte s námi Den dětí a konec školního roku tradiční akcí s názvem

„Pohádková Morávka“

TJ Lignum Morávka zve

TJ Lignum Morávka zve
na turnaj mužů ve volejbale

na turnaj smíšených volejbalových
družstev 4+2

„O putovní
pohár starostky
obce Morávky“

„O kozlíkovo
kopýtko“

Kdy:

Kdy:

24. 7. 2016 od 9 hod.

23. 7. 2016 od 9 hod.

Kde:
multifunkční hřiště u ZŠ Morávka

Kde:
multifunkční hřiště u ZŠ Morávka

Srdečně zveme nejen příznivce volejbalu
Miloš Bulko – organizátor

Srdečně zveme nejen příznivce volejbalu
Miloš Bulko – organizátor
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----- POZVÁNKA NA ZÁJEZD ----TJ Sokol Morávka pořádá

Tradiční turistický zájezd do Jeseníků
Kdy: V sobotu dne 10. - 11. 9. 2016
Kde: Praděd , Ramzová
Ubytování : Pension Brněnka – Velké Losiny
Odjezd v 6.00 hodin 10. 9. 2016
Srdečně zvou Sokolové z Morávky !
www:sokolmoravka.cz

Martin Špok - organizátor

Divadelní představení pro občany
V pátek 23.9. pořádáme zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě na představení

ŠPANĚLSKÁ MUŠKA
Odjezd v 17 hodin od ZŠ Morávka
Doprava – hradí OÚ Morávka
Objednávky na tel. č. 606 641 080 u p. Daňkové
nebo na tel. 558 69 10 21 na OÚ Morávka.
„Spanilomyslné divačky, nerděte se za svými vějíři, ctění pánové, nenakrucujte si
šibalsky kníry, my nebudeme hrát o výtažku z brouka puchýřníka doporučovaném
k posílení mužné síly a dívčí touhy. Hrát budeme o vysoké společnosti na počátku
20. století, kde jeden z jejích členů je dokonce, považte, majitelem továrny na hořčici.
Tuto komedii shledáváme velmi rozvernou, plnou vtipných průpovídek a nečekaných
záměn, točících se kolem překrásné tanečnice uvolněných mravů, jež, ač ve hře
nespatřena, natropí velkou neplechu. Ach ano, spanilomyslné, rděte se, jistě, ctihodní,
nakrucujte si…“
		
zdroj: www.ndm.cz
Gabriela Daňková – organizátor zájezdu
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Akce pořádané obcemi v rámci
Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM)
11. 6.

Dobrfest – Dobrá

23. 7. Turnaj v nohejbale – Dobrá

11. 6.

Den dětí – Morávka – od 14 hodin
areál ZŠ

23.7.

O putovní pohár starosty obce
Morávka – venkovní areál ZŠ

13. 6.

Výšlap na Prašivou – Dobratice –
od Harendy

24.7.

Turnaj smíšených družstev ve
volejbale „O kozlíkovo kopýtko“

17. 6. Letní kino – Vyšní Lhoty – areál
Kamenité

30.7.

Pohár hory Prašivé – hasičská
soutěž – Vyšní Lhoty – Kamenité

18. 6. Memoriál Josefa Špoka – soutěž
v požárním útoku Morávka – areál
ZŠ

12. 8. Letní kino – Vyšní Lhoty – areál
Kamenité
13.8.

Kulturní den Sdružení obcí povodí
Morávky (SOPM) - Vyšní Lhoty –
areál Kamenité

13.8.

O pohár starosty – požární soutěž
– Raškovice

13.8.

Plackové hody – Pražmo

20.8.

Myslivecké hody – Dobratice

20.8.

Memoriál Josefa Saláta – muži,
junioři – Raškovice

27.8.

Den Dobratic – Dobratice sportovní
areál

27.8.

Pohádkový les – Nošovice –
sportovní areál

10.9.

Sportovní den SOPM – Nižní Lhoty

10.9.

Hasičská soutěž „O pohár svatého
Floriana“ – Morávka – areál ZŠ

19. 6. Malá cena Beskyd – žačky + žáci –
Raškovice
24. 6. Pohár hory Prašivé – dětská
hasičská soutěž – Vyšní Lhoty –
Kamenité
25. 6. Rybářské závody děti – Dobratice
rybníky
25. 6. Den Raškovic – Raškovice
25. 6. Turnaj starých pánů v kopané –
Nošovice – sportovní areál
25.6.

Vousatí proti holým bradám –
TJ Sokol Morávka – areál ZŠ

25. - 26. 6. Zájezd ČZS Morávka do
Třeboně
25. 6. 3. ročník plážového nohejbalu –
Dobrá – Zanzibar
15. 7.

10. -11. 9. Zájezd TJ Sokol Morávka –
Jeseníky

Lení kino – Vyšní Lhoty – areál
Kamenité

23. 9. Zájezd do divadla J. Myrona –
Španělská muška – od ZŠ Morávka

16. 7. Turnaj smíšených družstev – ženy,
muži – Raškovice

24.9. Zájezd s ČSZ Morávka do Ostravy
a na Hukvaldy

16. 7. Karneval – Krásná
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Ze života spolků
SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ MORÁVKA

Všichni jsme na památku dostali náramek s mottem Chceme čisté Beskydy, který
nám připomíná, jak je důležité starat se
o přírodu.

Hana Hřivňáková
Vedoucí kolektivu mladých hasičů
při SDH Morávka

3. 4. 2016 se naši mladší žáci, starší žáci
i dorostenci zúčastnili zkoušek pro plnění
odznaku odborností. Všichni svou zkoušku
zvládli a mohou si do průkazu nalepit
odznáček preventisty juniora, strojníka,
kronikáře či velitele.
Čisté Beskydy 2016 - účastníci

Zkoušky k získání odznaku odbornosti
– Raškovice 3.4.2016

25.4. 2016 se konal druhý ročník akce
Čisté Beskydy, kde jsme nemohli chybět.
Účast mohla být lepší, ale i tak jsme patřili
k nejpočetnější skupině na Morávce. Naplnili
jsme spoustu pytlů odpadem nalezeným
hlavně kolem řeky a v přilehlém okolí.

Odpad sesbíraný členy SDH Morávka
při akci Čisté Beskydy 2016

Čisté Beskydy 2016 – průběh
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Ještě donedávna se naše mládež zúčastňovala pouze závodů v požárním útoku,
uzlové a hadicové štafetě a závodu požárnické všestrannosti. Požární sport ale není
pouze o tom a proto starší žáci s dorostenci z našeho SDH spojili síly se staršími
žáky a dorostenci z SDH Krásná-Mohelnice
a trénovali společně, aby se mohli zúčastnit 14.6. Okresního kola dorostu a štafety
Plamen 2016. Dorostenci i dorostenky si
odvezli bronzové medaile. Starší žáci pak
ještě pokračovali v posledním kole hry
Plamen a obsadili ve spolupráci s KrásnouMohelnicí krasné 5. místo.
Za celou historii nemělo naše SDH
závodní tým složený s žen. Vloni byl vidět
nějaký pokus na domácím závodu, nicméně doopravdy se to rozjelo až letos.
Registrovaných máme 7 žen + 3 dorostenky a s tím se už dá natrénovat a závodit.
Svou premiéru mělo ženské družstvo 7. 5.
v Nižních Lhotách, kde vyhrálo první místo.
Muži si vedli také výborně a brali místo 4.
28. 5. se pak obě družstva zúčastnila závodu
O pohár starosty na Pražmě. Ženy skončily

páté a muži (i s dvěma ženami ve svých
řadách) obsadili 8. místo.
V nejbližších týdnech nás čekají první
závody mladších žáků v požárním útoku,
kde budou mít svou premiéru děti, kteří
s náma začali trénovat ve školním roce
2015/2016. Držte jim palce, ať doběhnou
v co nejlepším čase :)
A pokud budete mít čas, příjďte podpořit
naše (vaše) SDH Morávka na domácí soutěži, která se koná 18.6.2016.

Družstvo mužů SDH Morávka při provedení
požárního útoku na soutěži O pohár starosty obce
Pražmo – Pražmo 28. 5. 2016

Družstvo žen SDH Morávka při provedení Požárního útoku na 1. kole v PS – Nižní Lhoty 7. 5. 2016
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Vás srdečně zve na pátý ročník soutěže
v požárním útoku

Memoriál Josefa Špoka na
Morávce
v kategoriích
muži, ženy, mladí hasiči (starší a mladší)
Datum konání:

18.6.2016

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.

Přijděte podpořit soutěžící družstva.
Velitel SDH Morávka
Karel Štefek

Starosta SDH Morávka
Lubomír Rak
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Z činnosti včelařů na Morávce

a chov včelích matek, což je v současné době
aktuální činnost našich včelařů. Celkem se
těchto přednášek zúčastnilo 128 členů ZO
a 13 hostů a občanů obce Morávka. Těm,
kteří se chtějí vzdělávat, je třeba vytvořit
podmínky. Vybrat zajímavá témata a především zajistit kvalitní a zkušené odborníky
včelaření. Myslím si, že se nám to podařilo
naplnit a podle ohlasu přítomných včelařů
budeme v nastoleném trendu pokračovat
i v dalších létech.
Kromě odborných přednášek jsme se
zúčastnili plenárního zasedání včelařů
Frýdecko – Místecka, které se uskutečnilo
24. dubna v Chlebovicích. Okresní organizace ČSV Frýdek – Místek sdružuje celkem
třicet základních organizaci a tím se řadí
k největším v České republice. Plenárního
zasedání se rovněž zúčastnila předsedkyně ČSV paní Mgr.
Jarmila Machová,
která seznámila přítomné delegáty se
současným stavem
v ČSV. Na tomto
zasedáni byli vyznamenání dva členové
naší ZO a to přítel Jiří
Máder a přítel Petr
Kasparek. Z rukou
předsedkyně ČSV
Mgr. Machové převzali diplom „Vzorný
včelař“ za dlouholetou aktivní práci v ZO
ČSV Morávka. Gratulujeme.
Dokončili jsme výrobu včelnice pro
Včelařský kroužek mládeže, kterou jsme
vybavili nadstavkovými úly. Zde bych chtěl
poděkovat tvůrcům, kteří ve svém volném
čase zvládli tento nelechký úkol. Jsou to přítel Jaromír Král, Mikoláš Kanaloš, Václav
Lanča, Eduard oldyna a Václav Polka ml. Teď
už jen schází naplnit zmíněné úly včelami
a mladí včelaři můžou prakticky ověřovat
to, co se v zimních měsících naučili. Věřím,
že při dobré snůšce a především péči o svá
včelstva, se mladí včelaři dočkají i cílového
výsledku. Držme jim palce.

Václav Uherek
předseda ZO ČSV Morávka

Třešně jsou již odkvetlé a včely se orientují na další kvetoucí rostliny. Jako hlavním zdrojem potravy jsou kvetoucí stromy
a řepka olejka. Matka neustále silně ploduje,
denně až 2000 vajíček. Včelstvo využívá
hojnosti a vytváří zásoby na příští zimu.
Netuší, že je člověk o ně připraví a ony budou
nuceny ztrátu zásob doplnit. Zimní dlouhověké včely plně nahradily krátkověké včely,
které se dožívají asi 30 dnů. Nastává období
medobraní květových medů. S ohledem na
sílu včelstev a aktuální snůšku probíhá
rozšiřování úlů o další nástavky. Souběžně
může nastávat rojová
nálada, a pokud včelař neprovede včasné
protirojová opatření,
včelstvo se vyrojí. Je
to přirozený způsob rozmnožování
včelstva jako celku.
V plném proudu je
chov nových matek
a tvorba nových
oddělků. Toto je
období kdy mají naší
včelaři napilno.
Před tímto obdobím jsme se vzdělávali. Třináctým březnem jsme v letošním
roce zahájili cyklus odborných přednášek,
pro včelaře ZO ČSV Morávka. Celkem pět
odborníků a dlouholetých učitelů včelaření
seznámilo naše členy s oblastmi zdravotní prevence včel, tvorbou ekologického
prostředí pro chov včel, včelaření v rámci
EU, byli jsme seznámeni s podmínkami
chovu čmeláku - velice zajímavá odborná
přednáška. Největší úspěch, však měla
přednáška MUDr. Petra Klímy na téma
Apiterapie – využití včelařských produktů
k lékařským účelům. Poslední přednáška
14. května byla zaměřena na tvorbu oddělků
23
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Volejbalový klub – TJ Lignum
- poděkování

finančního daru ve výši 15 000 Kč. Děkujeme
za podporu sportu v naší obci, obdržené
finanční prostředky jsou nezbytné pro udržení
volejbalového klubu. Budou využity maximálně hospodárně a účelně na činnost oddílu.
Rád bych pozval všechny zastupitele
a občany na tradiční turnaje, které budeme
pořádat dne 23. a 24. 7. 2016 a také na všechna
mistrovská utkání v naší tělocvičně.
Rozpis termínů utkání zašleme s předstihem obecnímu úřadu.

Miloš Bulko
předseda oddílu

Jménem volejbalového oddílu TJ LIGNUM
Morávka bych rád poděkoval Obci Morávka za
poskytnutou finanční dotaci z rozpočtu obce
na rok 2016 v částce 50 000 Kč a za poskytnutí

Kronika obce
Pomník dvěma oběšeným mladíkům
Jakub Ivánek
Centrum regionálních studií Filozofické
fakulty Ostravské univerzity

pěsti na horizontálním segmentu nahoře
(z umělého kamene). Po úpravách okolí, které
měly být provedeny v akci Z, se autor zavázal
doplnit jména popravených. Nic z toho se však
již neuskutečnilo a pomník zůstal nedokončen.
V posledním dvacetiletí zcela zarostl křovím,
reliéf se odloupl, upadl na zem a rozbil se.
Pomníček upadl v zapomnění. Nyní se snaží
skupina mladých lidí natočit krátký studentský
dokument o památníku a prosí všechny občany
Morávky o pomoc. Máte-li doma staré fotografie původního pomníčku Na Murách (nejlépe
zblízka) či nového pomníku u silnice nedaleko hráze, budeme za ně vděčni. Také pátráme
po pamětnících z doby počátku 60. let, kteří
znají detaily rušení starého pomníku a mohli
by vědět, kam se poděla původní tabule s fotografiemi obou mladíků. Víte-li více, kontaktuje
nás prosím na mailu jakub.i@seznam.cz nebo
prostřednictvím obecního úřadu. Velmi děkujeme za jakoukoli pomoc.

V úterý 12. prosince 1944 byli na Morávku
Gestapem přivezeni dva mladíci chycení při
pokusu o překročení protektorátní hranice.
Pro výstrahu byli následně oběšeni na jeřábu
u hostince Na Murách. Po válce byl na místě
události zbudován malý pomníček, údajně
s obrázky a jmény popravených. Byli jimi Slavoj
Potiuk z Cítova u Mělníka a Josef Kulhánek
z Mělníka. Počátkem 60. let se oblast nacházela
v zátopové oblasti a pomníček připomínal spíš
hrob, nikoli památník. Proto byl v lednu 1963
požádán havířovský sochař Otto Cienciala, aby
zhotovil nový pomník, který by byl umístěn
na rozcestí nedaleko hráze vodního díla. Již
v prosinci 1963 byl kolaudován pomník sestávající z betonového pylonu s kovovou mříží
dole (naznačující hákový kříž) a reliéfem zaťaté

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích
JUDr. Marcela Žoričová
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Lesní klub Jasánek
Nově vznikající lesní klub Jasánek (lesní školka pro děti od 3 let) hledá v obcích Morávka, Raškovice,
Krásná, Pražmo, Vyšní Lhoty k pronájmu chatu, chalupu či jiný objekt v blízkosti lesa, který je ve
všední dny nevyužitý. Možností je i koupě. Uvítáme také pozemek, na kterém bychom do budoucna
mohli pro náš lesní klub vybudovat zázemí.
Předem děkujeme za nabídky, které můžete volat Lence Kučerové na telefonní číslo
777 471 898. Jasánek bude pro děti otevřen od 1. 9. 2016 od pondělí do středy.

PRÁCE S FEKÁLNÍM VOZEM
Fa Jan Loryš

Morávka 90 | +420 728 229 663 | Fa.lorys@seznam.cz
- Vývoz žump a septiků traktorem Claas s fekálním vozem Pomot 10 m 3 s uskladněním
SMVaK Sviadnov
- Cena za uskladnění m 3
- 62,00 Kč bez DPH
- Cena odvozu za km
- 40,00 Kč bez DPH
- Cena čerpání za 15 minut - 300,00 Kč
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KOVANÉ PLOTY
www.ploty‐ostrava.cz

Stavíme ploty na klíč






Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrata‐ostrava.cz

www.PLOTY‐OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE
Volně ložená paliva
Černá kostka

Balená paliva (25kg)
Černá kostka *

Koks ořech 2

Hnědý ořech 2 (Bílina) * (do automatů)
Brikety Rekord 6“ (15 cm)

Hnědá kostka (Most)
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů)
Brikety Rekord 6“ (15 cm)

Černý hrášek * (do automatů)
Černý ořech *
Hnědá kostka (Most)

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!

Uhelné sklady Raškovice

Informace a objednávky:

areál býv. JZD u Stříže

 607 985 579

Raškovice Kamenec

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na

www.uhli-raskovice.cz

KARBOTRADE s.r.o.
IČ: 28659198
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vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz
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