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Úvodní slovo starostky
k slavnostnímu Rozsvícení VÁNOČNÍHO
STROMU s Mikulášskou nadílkou a jarmarkem před Obecním úřadem. Děti se mohou
těšit na dárečky od Mikuláše, ostatní na
jarmark s dobrým občerstvením, krásnými
výrobky od dětí a maminek, výbornou medovinu, svařáček či vařunku. Pro ty, kteří si
budou chtít večer zatančit bude od 19 hodin
hrát v hotelu Morávka legenda - Zdeněk
Šponar. A až se budete vracet domů, mnohé
z Vás překvapí nové vločky rozsvícené po jednotlivých údolích, ty budou každý rok přibývat. V prosinci se dále uvidíme na pietní akci
14.12.u památníku Noční přechod, v sobotu
15.12. na sportovní akci v rámci Festivalu
sněhu Travný Trek nebo 15.-16.12. na tradiční
vánoční výstavě zahrádkářů .
Za Obec Morávku přeji všem krásné,
klidné a pohodové svátky vánoční a zdraví
do nového roku 2019. Užijte si každou chvíli
s Vašimi nejbližšími a mějte se rádi.

Gabriela Daňková

Gabriela Daňková
starostka
Vážení spoluobčané,
na úvod bych chtěla
poděkovat všem občanům,
kteří přišli k říjnovým
volbám a dali nám důvěru a my můžeme
pokračovat v tom, co jsme začali. Volební
programy jste všichni dostali, takže se teď
nebudu rozepisovat o tom, co Vám slibujeme, ale v dalších zpravodajích raději budu
psát o tom, co jsme konkrétně udělali. Volby
nám nepřerušili započatou práci, a proto
pokračujeme ve výstavbě chodníku mezi
autobusovou zastávkou Střed a školou, dále
opravujeme 2. patro zdravotního střediska.
Připravujeme ve spolupráci se zastupiteli
a finančním výborem rozpočet pro rok 2019
tak, aby byl připraven ke schválení.
Blíží se nám nejkrásnější období v roce,
období Adventu. Srdečně Vás zvu 30. 11.

Ustavující zastupitelstvo bylo 29. října 2018 a představuji Vám
Zastupitelstvo obce Morávka pro nové volební období 2018 – 2022
Gabriela Daňková – starostka

Finanční výbor bude pracovat ve složení:

Štěpán Bystřičan – místostarosta

Hana Jarolímová – předseda

Hana Jarolímová – předseda finančního
výboru

Romana Miketová – člen
Šárka Holubová – člen

Jan Legerský – předseda kontrolního
výboru

Kontrolní výbor bude pracovat ve složení:

Lenka Carbolová – zastupitelka (od ledna
předseda výboru pro školu)

Jan Legerský – předseda
Iveta Mikolášová – člen

Roman Böhm – zastupitel (od ledna předseda spolkového výboru)

Richard Noga - člen

Pavlína Matznerová - zastupitelka
2

Z OBCE

Oslavy 100. výročí vzniku republiky
V měsíci říjnu jsme oslavili 100. výročí
vzniku republiky mší v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Pražmě. Tato mše byla
zahájena slavnostním průvodem za doprovodu živé hudby. Hasiči v uniformách nesli
k vysvěcení nový obecní prapor a Skauti
připravili trikolory pro všechny zúčastněné
a pohostili nás perníčky a koláčky. Pan farář
zajistil na závěr dobré víno. U hymny jsem si
uvědomila jak je to krásné, když se práce obce
propojí s prací spolků, školy, fary, občanů
a vznikne taková krásná událost. Nejeden

z nás měl slzy v očích. Po slavnostním obřadu
jsme se přemístili zasadit „Lípu svobody“
k naší nové kulturní památce „Seníku“.
I když „lilo jako z konve“ sešlo se nás tam
kolem třiceti a lípu jsme zasadili. Připomněli
jsme si, že první Lípa svobody byla zasazena
v 70. letech u školy a roste tam dodnes. V 21
hodin večer jste mohli slyšet zvonit zvoničky
na počest 100. výročí.

Svěcení obecního praporu

Starostka obce G. Daňková a místostarosta Š. Bystřičan

Foto 2x: Petr Bujok

při sázení Lípy svobody

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.
Gabriela Daňková
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„Den válečných veteránů“
a konec 1. světové války
z Morávky. Zajímavé bylo, že když se četl
seznam Legionářů, tak jako bychom četli
seznam dnešní. Objevila se tam jména jako
Carbol, Ručka, Kaňok, Zelina, Gorbáš, …..
Bratři Foldynové Tomáš a Jakub pracují na
tomto tématu již delší dobu za finanční podpory z obce. Jak v přednášce nastínili, bylo
by dobré, kdybychom na Morávce našli další
pietní místo, kde bychom mohli vzdát poctu
všem padlým v 1. světové válce a v nadcházejícím období vydali drobnou publikaci, která
by tuto část historie monitorovala.
Gabriela Daňková

11. listopadu jsme si připomněli 100. výročí
konce 1. světové války. U této příležitosti byla
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě
sloužena bohoslužba „Za oběti 1. světové
války, za pokoj a mír ve světě“. V 11 hodin se
vyzvánělo v údolních zvoničkách.
Děkujeme bratrům Foldynům, kteří si na
tento den přichystali přednášku na toto téma.
Kdo přišel, dostal symbolický vlčí mák
s trikolorou a mohl si poslechnout dostupné
informace k tomu, jak 1. světová válka začala,
jakým způsobem probíhala na Morávce, jak
se dotkla našich občanů, kdo byli Legionáři

Pojeďte za kulturou do Ostravy
Obec Morávka již dlouhou dobu pořádá zájezdy do divadla v Ostravě. Velice mě těší zvyšující
se zájem našich občanů o tyto zájezdy. Zhruba po 15 letech organizování těchto zájezdů je už
několik měsíců dopředu zpravidla vyprodáno. Proto, chcete-li s námi jet, včas si zarezervujte
lístky. Máme je s 40% slevou (pokud to není premiéra) a dopravu hradí Obec Morávka. Na
co jedeme v příštích měsících?
11. 1. – pátek – opera „Otello“ – divadlo A. Dvořáka – Ostrava
Italský hudební génius Giuseppe Verdi zhodnotil vrcholné drama Williama
Shakespeara v romantickém hudebním hávu. Na pozadí mocenských snah vidíme
intrikána Jaga, žárlivého vojenského velitele Otella a jeho ženu Desdemonu, která je
Otellem za domnělou nevěru uškrcena. Cena 200 – 250 Kč – 40% sleva
Ještě volná místa
7. 2. – čtvrtek – činohra „Dokonalá svatba“ – divadlo J. Myrona – Ostrava
Co vše se může během svatebního šílení přihodit, se dozvíte ve veleúspěšné britské
situační komedii. Cena je 340 – 380 Kč (protože je to premiéra)
Volný 1 lístek
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8. 3. – pátek – činohra „Šťastni ve třech“ – divadlo A. Dvořáka – Ostrava
Milostný mnohoúhelník po francouzsku. Cena 200 – 250 Kč – 40% sleva
4. 4. - čtvrtek – muzikál „Děj se co děj“ – divadlo J. Myrona – Ostrava
Zpěv, tanec a dvě hodiny legrace na zaoceánském parníku! Ostravské nastudování je
teprve druhou inscenací tohoto muzikálu u nás, takže vlastně další novinka.
Cena 200 – 250 Kč – 40% sleva
Objednat a rezervovat vstupenky na všechna divadelní představení můžete osobně na
OÚ Morávka nebo na tel. č.558 69 10 21 nebo u p. Daňkové na tel. č. 606 641 080.
Při objednávání nechte na sebe telefonní kontakt a nahlaste místo nástupu.
Vstupenky si vyzvedněte na úřadě týden před představením.
Na všechny se těší

Gabriela Daňková – organizátor zájezdu

SÚĽOVSKÉ SKÁLY
Proto nám všem na tuto „procházku“
dala tři a půl hodiny s tím, že když přijdeme
dříve, můžeme pak zbytek času strávit třeba
občerstvením nebo opalováním.
To ale netušila, že turisté, kteří si zvolili delší trasu, určitě dříve nepřijdou, ba
naopak, budeme rádi, když se nakonec
vůbec objeví.
Ukázalo se, že túra byla velmi náročná
a ten, kdo si delší trasu raději zkrátil, udělal
dobře. Mohl se stejně tak kochat nádhernými výhledy ze skal i hradu a užívat si
zdejší krásné přírody, kde se skrývá unikátní slepencové skalní město.
Na zpáteční cestě jsme nakoupili brynzu, sýry i „korbáčiky“. A v neděli u televize jsme se trápili znovu. Protože, no…
Nesnězte to!

Martin Pospěch
Na konci léta obec Morávka pořádala
výlet do Súľovských skal. I přes konkurenci v podobě Beskydské sedmičky se na
Slovensko vydal plný autobus.
Není nadto se totiž v noci dobře vyspat,
ráno se v klidu nasnídat a nechat se autobusem dovézt až na místo. A z okénka autobusu se podívat na některé nešťastníky,
kteří se rozhodli pro B7.
Také naše vedoucí, paní starostka
Gabriela Daňková, byla přesvědčena
o pěkné procházce. Pravděpodobně si předem přečetla asi toto:
V Súľovských skalách se nachází zřícenina Súľovského hradu. Na území národní
přírodní rezervace se nachází též vzácná
fauna a flóra. Po celém území vede značená naučná stezka, která má 16 zastávek
s informačními tabulemi. Procházky nejsou
fyzicky příliš náročné a přitom jsou velmi
zajímavé.

Byl to prostě krásný víkend. I když příště
možná bude méně náročnější ta Beskydská
sedmička…
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Obecní úřad
Poslední úřední den v tomto roce z důvodu čerpání řádné dovolené
je středa 19. prosince 2018. V novém roce začínáme ve středu 2. ledna 2019.

Provozní doba pošty Morávka Partner v prosinci
V pracovní dny:
Pondělí a středa

– 8.00- 10.00

14.00 – 16.30

Úterý, čtvrtek a pátek

– 8.00 – 10.00

14.00 – 16.00

Svátky
Pondělí
Úterý

24., 25., 26. 12. – ZAVŘENO
31. 12. – 8.00 – 10. 00 – zkrácená pracovní doba
1. 1. 2019 –

ZAVŘENO

INZERÁT
Obec Morávka hledá brigádníka na zástup paní pošťačky za přepážkou na poště
v době její dovolené nebo nemocenské. Požadované vzdělání středoškolské s maturitou. Hlásit se můžete osobně u p. starostky Gabriely Daňkové. Osobní schůzku
si domluvte na tel. č. 606 641 080.

Knihovna na Morávce v prosinci:
V době od 24. 12. 2018 – 6. 1. 2019 zavřeno z důvodu čerpání řádné dovolené.

Dárek pro občany – stolní kalendář
Stolní kalendáře pro rok 2019 si můžete vyzvednout u p. Bystřičanové v knihovně
nebo na poště Partner Morávka . Kalendář 2019 Vám ukáže krásné obrázky z různých
míst na Morávce v každém ročním období. Může být inspirací pro toulky přírodou.
Jeden kalendář je určen pro jedno číslo popisné.
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Místní poplatek za odpady
pro trvale bydlící byly splatné k 31. 10.
2018 ve výši:
350 Kč za osobu a rok – kontejner
450 Kč za osobu a rok – popelnice

Poplatek za psa – 100 Kč za rok.
Prosím, zkontrolujte si, zda jste již uhradili platbu. V následujícím měsíci budou
vystavovány upomínky.

Občané trvale bydlící starší 70 let mají
50% slevu.

Společenská kronika
Jubilanti
V letošním roce jsme měli o mnohem méně
jubilantů než v roce předešlém. Zatímco
v minulém roce jsme měli 40 jubilantů ve věku
70 – 95 let, letos jsme to měli čest oslavit se
skupinou podstatně menší. Letos bylo pozváno
na úřad pouze 28 jubilantů, a ne všichni se
mohli zúčastnit. Setkání s Vámi bylo vždy milé
a srdečné. Na posledním setkání 4. října, kde
byli pozváni ti, kteří oslavili nebo budou slavit
svá jubilea v měsících září až prosinci nám

připravili žáci základní školy krátký hudební
program a na závěr programu se děti představili. Někteří z pozvaných poznali vnučky
a vnuky svých vrstevníků a taky si všimli, že
Morávka má spoustu nových dětí, které se tady
se svými rodiči přistěhovali. Poté přišlo malé
občerstvení, vzájemné představování, povídání o životě a prohlížení fotek.
Ještě jednou za celou obec všem přeji hodně
zdraví, pohody, lásky a úsměvu.

foto Petr Bujok
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POZVÁNKA NA PIETNÍ SETKÁNÍ

Foto: archiv obce

Obec Morávka ve spolupráci se školou a farností Morávka Vás zve
14. prosince 2018 na pietní setkání u příležitosti připomenutí stanného
soudu na Morávce.
10.00

položení věnců u pomníku „Noční přechod“

10.15

položení věnců u pamětní desky na hotelu „Partyzán“

10.30

občerstvení v hotelu Partyzán

17.30

mše svatá za odsouzené při stanném soudu na Morávce a za
všechny oběti války v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Petr Bujok
technik

Velkém Lipovém. Popelnice se vznítila od
horkého popela, který do popelnice nasypal
nezodpovědný občan, rekreant. Dávejte si
proto velký pozor na to, jak teplý popel
vysypáváte. Stáčí pár žhavých uhlíků a odpad v popelnici, který je převážně tvořen
hořlavými materiály se vznítí.

POPEL A POPELNICE
Ještě ani pořádně nezačala topná sezóna a už jsme řešili požár popelnice na

Foto: archiv obce

PŘÍPRAVA NA ZIMU
V průběhu října jsme připravovali techniku na zimní provoz. U traktoru jsme provedli zimní servis – kontrolu nemrznoucí
směsi, kontrolu olejů a jejich doplnění. Dále
jsme opravili drobné netěsnosti na zadním
zvedacím zařízení. Traktor byl vybaven novými zimními řetězy pro větší bezpečnost
při rozhrnování sněhu. Na šípovém pluhu
byla provedena běžná údržba a příprava
na zimu.

Foto: Petr Bujok

Pro zimní posyp chodníků budeme opět
používat ekologicky šetrný posyp Ekogrit.
Oproti běžným štěrkovým nebo chemickým
posypům vyniká šetrností k životnímu prostředí a nízkou chemickou i mechanickou

zátěží komunikací a kanalizací. Je držitelem ochranné známky Ekologicky šetrný
výrobek 31-01 od Ministerstva životního
prostředí ČR.
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NOVINKY VE STROJOVÉM PARKU
Do naší výbavy přibyl profesionální rider HUSQVARNA pro údržbu školního areálu, prostranství před
obecním úřadem. Tento stroj umí nejenom kosit trávníky a sbírat listí, tak zvládne i zimní údržbu chodníků.
Foto: Husqvarna

Zimní otevírací doba
sběrného místa

Vzdělávání zaměstnanců
údržby obce

Od 1.11.2018 do 1.4.2019
je otevírací doba následující:

V měsíci říjnu prošli zaměstnanci třídenním školením zaměřeným na
obsluhu motorových pil a křovinořezů.
Toto školení bylo zakončeno teoretickou
a praktickou zkouškou.

Pondělí až pátek 14.00 – 15.30
Sobota v lichém týdnu (ten týden,
co se vyváží popelnice) 9.00 – 13.00

Bioodpad na podzim

Termíny vymetání komínů
pro rok 2019:

Kontejnery na bioodpad budou přístupné
do 30.11.2018. Po tomto datu bude sběr
bioodpadu ukončen. Sběr bioodpadu
bude opět zahájen se začátkem nové
zahrádkářské sezóny tedy od 1.4.2019.

22. únor
17. květen
2. srpen
8. listopad.
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Knihovna
Jitka Bystřičanová
knihovnice
V měsíci listopadu navštívili žáci základní školy místní knihovnu, aby se seznámili
s novými knihami a rozšířili řady dětských
čtenářů. Těším se na Vás děti.

Foto: autor
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Pootevřené školní dveře
dne se seznámili s památkami a města Krakova. Domů se ve večerních hodinách vraceli
plni nových dojmů, informací a zážitků.

Mgr. Martina Matznerová
Školní rok je v plném proudu, žáci,
učitelé ani ostatní zaměstnanci nelení,
a proto se vše hezky „zelení“. Od září se
to u nás hemží nejen zajímavými akcemi
a soutěžemi, ale stále se také upravuje
zázemí školy. Pojďte k nám na chvíli nahlédnout pootevřenými školními dveřmi...

PROJEKT „MAP“
Pod tímto nehezkým názvem se skrývá spousta krásných zážitků pro všechny
žáky 2. stupně financovaných z evropských
fondů. Šestý ročník se díky tomu vydal
do ostravského Světa techniky, kde pro
ně byl připraven poutavý program z oblasti utajených zpráv. Seznámili se zde
s tajemstvím QR kódů, čárových kódů,
znakové řeči, Morseovy abecedy či Brailova
písma. Program pak pokračoval v expozici
Malého světa techniky U6, kde si za doprovodu zkušeného animátora prošli expozici
rozvoje techniky od lidského pohonu, přes
parní stroje až po současnost. Žáci byli
velice pozorní a zvídaví, všechny exponáty
si důkladně prozkoumali.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Ihned na začátku září byl zahájen plavecký výcvik pro děti z mateřské školy
a také pro žáky 1. -3. ročníku základní
školy. Každé úterý se žáci v rámci tělesné
výchovy vydávají zdokonalovat své plavecké umění do Frýdku-Místku. Podařilo
se nám vyjednat dotaci, a proto není pro
rodiče plavání příliš velkou finanční zátěží.

HUMANITÁRNÍ DEN

O týden později pak absolvovali žáci
9. ročníku dvoudenní výlet do Liberce. První den vyrazili na horu Ještěd. Počasí bylo
nádherné, a tak se jim na vrcholu naskytl
nádherný výhled do krajiny. Poté je čekalo
ubytování na studentské koleji a druhý
den návštěva IQlandie. V tomto moderním
science centru si žáci mohli vyzkoušet vše
od měření síly hlasu až po nefalšovaný
kosmonautický výcvik. Součástí prohlídky byla také zábavná přednáška o výrobě
statické a dynamické elektřiny.

V měsíci září proběhl také tzv. Humanitární den. Tento sportovní den spojený
s vyučováním v přírodě pro žáky perfektně
připravil PhDr. Tomáš Černohorský, nová
posila našeho pedagogického sboru. Pan
učitel se do svého prvního úkolu pustil
s vervou a výsledkem byla opravdu velmi
povedená akce.

Za historií do Polska
1. října se pod vedením Mgr. Martiny Matznerové vydali žáci 8. a 9. ročníku
v rámci hodin dějepisu, zeměpisu a cizích
jazyků za poznáním do Polska. Dopoledne
pro ně byla připravena prohlídka koncentračního tábora Osvětim a Březinka, odpole-

Sedmáci vyrazili za poznáním do Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky
v Olomouci.
Kromě čtyř interaktivních expozic byly
pro žáky zajištěny i dvě výukové lekce.
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100 let republiky

První byla matematická a logická, druhá
se zabývala Sluneční soustavou a noční
oblohou. V odpoledních hodinách jsme pak
se žáky navštívili centrum města Olomouc.

Ani ve škole jsme neopomněli 100. výročí založení republiky. Mgr. Michaela
Martová připravila pro žáky projekt s názvem „100 let republiky“. V rámci dvou
bloků žáci druhého stupně nejdříve tvořili
prezentaci k této události a vyzdobili školu
typickými prvky - lipovými listy na „našem stromě“ v mezipatře školy a státními
symboly a fotografiemi prezidentů ve
vestibulu. Dále žáci pracovali s časovou
osou, na které plasticky zpracovali rozlohu
státu v průběhu století a zaznamenali na
ni významné události.

Žáci osmé třídy tuto akci ukončili v prvním listopadovém týdnu návštěvou technického muzea v Brně.
Koordinátorem tohoto projektu pro naši
školu byla Mgr. Taťána Špoková

Úspěchy v soutěžích
Naše škole sice není velká, ale zato v ní
máme spoustu nadaných žáků. Důkazem
toho jsou úspěchy na matematických a logických olympiádách. V logické olympiádě
pořádané Mensou české republiky se nejúspěšnější žák umístil na předních pozicích.

Nezapomněli jsme ani na Škodovku,
jejíž automobilový vývoj si můžete prohlédnout při stoupání do druhého patra
školy. Vyústěním této akce pak bylo předání základních informací zábavnou formou
všem mladším spolužákům na 1. stupni
a prohlídka školy.

Také v soutěži Zlatá cihla, pořádané
frýdeckým gymnáziem, jsme byli velmi
úspěšní. V rámci kategorie 6. a 7. tříd
jsme obsadili skvělé 2. místo a v kategorii 8. a 9. tříd pak neméně krásné místo
3. Všem řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho dalších, nejen matematických,
úspěchů.

Nový sportovní areál
Jistě jste si všimli našeho krásného
nového sportovního hřiště. Pro ty, kdo
by snad nevěděli, co vše se na něm bude
pořádat, vybíráme tyto akce: organizace
turnajů nejen s dětmi v rámci školních
či meziškolních turnajů, ale také turnajů
s rodiči.

Projekt 72 hodin
I letos jsme se zúčastnili dobrovolnického projektu s názvem 72 hodin. Cílem
projektu je udělat někomu radost, zkrášlit
své okolí, či jen zažít dobrý pocit z vykonané práce. Prostředkem k tomu může
být jakákoli akce – od úklidu lesa, přes
natření plotu nebo mytí okem nemohoucí
sousedce až po zpěv písní v domově seniorů. Mgr. Michaela Pavelková akci rozdělila
do 3. dílčích částí. První část tvořil úklid
zahrady mateřské školy, druhou pak čtení
dětem mateřské školy a třetí rozšíření
ovocného sadu školy. Jednotlivé části pak
byly rozděleny mezi žáky 2. stupně.

V rámci tělesné výchovy pak za příznivého počasí povede ke zvýšení tělesné
připravenosti žáků celé školy a využito
bude také školní družinou, která je na
sportovních akcích založená. Na své si zde
přijdou i různé zájmové kroužky. Samozřejmostí zde bude individuální příprava
žáků pro další reprezentaci školy v oblasti
sportu. Snahou vyučujících tělesné výchovy bude nejen zvýšení výkonů žáků, ale
především motivace k pohybu a radosti
z pobytu venku.
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foto:

pan Drkula se svým edukačním hudebním
programem s názvem „Zahrajme si jako
kdysi“. V průběhu listopadu bude průběžně
probíhat také projekt ke Dni zdraví.

Beskydská čtyřka
Úspěšný byl také začátek projektu školní družiny s názvem Beskydská čtyřka,
jehož cílem je zvýšení fyzické zdatnosti
žáků a také podpora poznávání našeho
okolí. Prvními vrcholy, které žáci zdolali,
se stal Kotař a hora Prašivá. Během dopolední túry ušli žáci něco přes 18 km plných
úsměvů a zábavných historek. Dalšími
cíli se stane hora Slavíč a nemůže chybět
královna Beskyd - Lysá hora.

Již tradičně se všichni žáci školy zúčastní vánočních dílen a připraví si program na
vánoční besídku pořádanou u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu u obecního
úřadu. Čekání na Ježíška si zkrátíme také
bruslením v hale Polárka a návštěvou filmového představení. Začátek nového roku
pak bude ve znamení lyžařského výcviku
v Jeseníkách.

A co nás čeká dál?

Krátce a jednoduše - razíme heslo
„škola hrou“ a odměnou nám jsou spokojení a úspěšní žáci i jejich rodiče.

V nejbližších dnech jsou pro žáky připraveny různé preventivní programy
v rámci občanské výchovy a výchovy ke
zdraví. Tématem prvního z nich bude šikana a agresivní chování. Školu navštíví také

Rádi bychom touto cestou poděkovali Klubu
rodičů za příspěvky na jednotlivé akce.

15

KLUB RODIČŮ

Klub rodičů
Šárka Holubová
za výbor KR
Ač je to k nevíře, letošní rok se pomalu
chýlí ke konci. Děti vyhlížejí první sníh,
píší svá přání Ježíškovi a my dospělí, i přes
opakovaná předsevzetí, začínáme podléhat
předvánočnímu shonu. Není to ale tak dávno, co děti po prázdninách přivítaly, s větší
či menší radostí, začátek nového školního
roku. Společně s ním se začaly rozjíždět
také akce pořádané Klubem rodičů. Nejdříve to byla Drakiáda. Krásné slunečné
počasí, teplota připomínající spíše léto než
podzim, lehce pofukující větřík, který sice
drakům moc nepřál, ale i přesto se řadě
z nich podařilo vzlétnout. Kromě zábavy
v podobě pouštění draků čekalo na děti
i několik soutěžních disciplín, ve kterých
všichni vybojovali krásné zlaté medaile
. K pohodové atmosféře přispělo také
občerstvení ve formě domácích dobrůtek,
které napekly ochotné maminky. Výnos
z jejich prodeje putoval jako vždy do klu-

Foto: Putování se světýlky, 2.11.2018

bové pokladny a poslouží k financování
dalších aktivit.
O dušičkovém čase jsme se zase vydali
na krátké Putování se světýlky. Počasí se
opět vydařilo, děti si užily nejen procházky,
ale i následného programu v jídelně školy
– tvoření z plastelíny a písku, vše domácí

Foto: Drakiáda, 14.10.2018.
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výroby. O občerstvení se tentokrát postaraly
i naše paní kuchařky, které pro děti připravily čaj a pro rodiče svařák. Děkujeme.
K předvánoční náladě pak přispěly každoročně pořádané Vánoční dílny, během
kterých jsme se scházeli po čtyři odpoledne
ve školní jídelně a věnovali se šití látkových
tašek a pytlíků, pečení kváskového chleba,
perníčků a čertů – Bandurů. Všechny výrobky bude možné zakoupit na jarmarku
požádaném u příležitosti rozsvícení vánočního stromu před Obecním úřadem v pátek
30. listopadu.
A na co se můžete těšit v nadcházejícím
roce?
19. ledna - Ples Klubu rodičů (vstupenky
bude možné zakoupit na sekretariátu školy)
10. února - Karneval
březen/duben - Velikonoční dílny
červen - Den dětí
Než nám ale nový rok zaklepe na dveře,
čeká nás jedno z nejkrásnějších období
roku - Vánoce. Přejeme vám jejich poklidné
strávení v kruhu blízkých a do nového roku
vykročení tou správnou nohou .

Foto: Putování se světýlky

Informace o akcích Klubu rodičů můžete
nově najít také na Facebooku, název skupiny „Morávka dětem“.

Ze života spolků
SDH Morávka

družstvo mladších vybojovalo stříbrnou
medaili krásným časem pod 20 vteřin.
28.9. jsme opět jeli do Nižních Lhot, kde
se tentokrát prověřovala fyzická kondice
a teoretické znalosti z hasičiny na branném
závodě. V kategorii mladších žáku hasičata
vybojovala zlatou medaili v kategorii dívek a stříbrnou v kategorii chlapců. I nám
děti odrůstají, z mladších žáků se stávají žáci starší. A právě v kategorii starších

Hana Hřivňáková
V září a říjnu dobíhají hasičům ještě
poslední venkovní závody. S dětmi jsme
se zúčastnili hned dvou závodů a v obou
případech jsme sbírali cenné kovy. 15.9.
se konal závod O pohár Sv. Floriána, kde
17
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žáků jsme měli jediného zástupce - Radima
Mašína - který při svém prvním startu
v této kategorii získal, se ziskem pouze jediného trestného bodu, zlatou medaili! Pro
letošek jsme venku tedy skončili, zavíráme
se do tělocvičny a začínáme makat na další sezónu. Jsem ráda, že s novým školním
rokem se k nám přidali další borci, kteří
rozšíří náš tým. Pro další sezonu již budeme závodit se dvěma družstvy - starších
i mladších žáků.
Dospělí si také chtěli užít poslední závody
a proto jsme se vydali do Lhot spolu s dětmi
na závody O pohár Sv. Floriána. Odpoledne
se pak konal pohárový závod Nižních Lhot,
takže bylo celý den o zábavu postaráno!
Ženám se podařilo vyhrát 3. místo, muži
kvůli zaváhání na rozdělovači skončili 7.
Místní pohárovku jsme si nemohli nechat ujít, jelikož to nebyl jen tak obyčejný
požární útok. Se dvěma přepojovačkami
a následným sestřikem na lavičce to mělo
grády! Účast na tomto závodu byla spontánním nápadem, proto jsme to poskládali, jak
se dalo - 5 žen a 2 muži dohromady. Ve velké konkurenci jsme se umístili na 5. místě.
Snad poprvé v historii SDH Morávka jsme
poskládali i tým 35+, zabojovali a dovezli si
domů zlato! Děkujeme mnohokrát hasičům
a hasičkám z okolních obcí, kteří zaběhli za
náš tým. Je nás bohužel stále málo a proto čekáme na další nadšence, muže i ženy,
kteří by rozšířili naše řady.
Jistě jste si všimli, že u hasičárny chybí plechová garáž, kde byla zaparkována
naše milovaná Kačena - Tatra 805 z roku
1959. Nebojte se, my se o ni postaráme!
Momentálně je pod plachtou, aby nám ji
nepoškodily povětrnostní podmínky. Na
realizaci vyhovujícího parkování se v současnosti pracuje.
Ve dnech 3. a 4.11.2018 uspořádal náš
sbor pro občany Morávky zájezd do vinného sklípku. Účast Moravčanů doplnili
i zástupci z našeho družebního sboru ve
18
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Foto: archiv SDH Morávka

vedená Napoleonem, nad vojsky spojenců
Ruského impéria a Rakouského císařství.

Vraclávku na Krnovsku. Kulturně historickou částí zájezdu byla návštěva a prohlídka
památníku Mohyla míru. Jedná se o první
mírový památník v Evropě, který historicky připomíná bitvu u Slavkova. Tehdy
2.12.1805 zvítězila Francouzská vojska,

Ohlasy na akci byly velmi pozitivní, takže
máme motivaci v příštích letech pořádat
další obdobné výlety. Všem, kteří se podíleli
na organizaci letošního zájezdu děkujeme.
19
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Zpráva ze zájezdu TJ Sokol
Morávka: Orlické Hory 2018

jsme atraktivní územím s četnými skalními útvary, hlubokými štěrbinami, bludišti
a vyhlídkami.

Martin Špok
organizátor akce

Zdolali jsme vrchol Velké Hejšoviny
(Szczeliniec Wielki) 919metrů nad mořem,
ke kterému vedlo 665 schodů. Na trase jsme
měli možnost se pokochat výhledy po okolí a vylézt na vyhlídkové plošiny tvořené
skalními útvary. Cestou zpět jsme prolezli
desítkami metrů skalních úžlabin.

Každým rokem představuje turistický
zájezd vyvrcholením naší činnosti.
Tentokráte jsme se podívali v termínu
25. a 26. 8.2018 do Orlických a Stolových
Hor.

Další zastávkou byly Bludné Skály, které
představují neopakovatelný labyrint skalních útvarů, spojených do jednoho propletence chodeb. Zde se prověřily proporce
našich těl v možnosti zdolávat úzké štěrbiny
mezi skalními bloky.

Navzdory předpovědím počasí, že léto
právě skončilo jsme měli ideální podmínky
pro turistiku.
25.8.2018 jsme nejprve navštívili polské
lázeňské město Dusniki Zdrój, kde jsme se
prošli po kolonádě, ochutnali minerální
vodu a prohlédli fontánu. To byl teprve začátek pro rozhýbání dolních končetin.

Masarykova chata na Šerlichu nám poskytla ubytování, což byla výhodná pozice
pro turistiku v neděli 26.8.2018.

Následovala turistika po národním parku Stolové hory, jež navazuje na pískovcové skalní oblasti Broumovska. Navštívili

Naši turisté se ráno rozdělili u chaty na dvě skupiny. Jedna šla do Deštné
v Orlických Horách, a to směrem na

Foto: autor

20

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Vrchmezí nebo jen přes Velkou Deštnou,
kde je čekal autobus.

Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu
Úřadu za poskytnutí finanční dotace na tento tradiční zájezd, který se opravdu vydařil
a ti co absolvovali tento víkend na horách
s TJ Sokol Morávka budou mít pěkné vzpomínky a zase příští rok podejedou s námi.
Za TJ Sokol Morávka - Ing. Martin Špok

Další skupina podnikla delší túru na
opačnou stranu směr Říčky v Orlických
horách přes Velkou Deštnou. Ti nejzadnější turisté si to prodloužili na 22 km až na
rozhlednu na Anenském Vrchu.

Turistický kroužek
při TJ SOKOL Morávka
Pavlína Matznerová, Petr Bujok
hotelu, ve kterém sedával a čerpal inspiraci básník Petr Bezruč. Přes Švarnou Hanku
jsme se vydali zpět na Visalaje.

Ani malí Sokoli nezahálejí. V měsíci říjnu
proběhl výlet s Visalají na Armaturku, hotel
Charbulák. Zde byli děti seznámeni s historií

Foto: autor
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Kroužek kopané
– šestý ročník
Ing. Jan Legerský
trenér kopané
Ve středu 19. září 2018 se opět rozběhnul
pro mladé zájemce o fotbal na naší škole
kroužek kopané. Jak jsme informovali v minulém čísle, budeme se letos scházet jednou
týdně, a to každou středu v době od 15,00 do
16,30 hodin. Důvodem změny je to, že někteří naši zdatnější fotbalisté z minulých let
začali navštěvovat tréninky v Raškovicích
v úterý a ve čtvrtek, proto jsme přesunuli
náš kroužek na středu.
Začali jsme venku na hřišti, kdy nám ještě počasí přálo. S ubývající teplotou jsme se
přesunuli do tělocvičny, kde nyní s menším
počtem našich nejmenších pokračujeme ve
zdokonalování fotbalových dovedností.
V minulých letech jsme se zúčastňovali Krajské fotbalové ligy. V letošním roce
vzhledem k většímu počtu nováčků se

dlouhodobé soutěže zúčastňovat nebudeme,
pouze sehrajeme několik utkání proti stejně
mladým fotbalistům z Raškovic, abychom
porovnali naše amatérské schopnosti proti
vyspělejšímu soupeři.
Ještě nyní v listopadu přicházejí noví
i staronoví účastníci našeho kroužku
a předpokládáme, že se během nejbližších
dnů ustálí počet našich členů. Stále máme
otevřené dveře pro každého zájemce o fotbal na naší základní i mateřské škole.
Někteří starší chlapci začali chodit na
fotbal do Raškovic, někteří se začali věnovat
jiným kroužkům a někteří přestali navštěvovat kroužek z jiných důvodů. To jsou důvody toho, že máme zatím v letošním roce
menší účast, než na kterou jsme byli zvyklí
v předcházejících letech.
Věříme, že i v letošním školním roce
překonáme hranici dvanácti sportovců

... při tréninku …

… chvilka odpočinku …
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– fotbalistů a v zimních měsících budeme
moci sehrát přátelská utkání v Raškovicích
ve velké víceúčelové sportovní hale. S jednotlivými fotbalisty budete seznámeni v příštím
čísle Moravčanu, tak předpokládám, že tam
budete chtít být – malí sportovci.

V zimě potrénujeme a v jarních měsících
vyběhneme na nový zelený trávník na novém školním hřišti.

Máme novou keramickou dílnu

Máme novou keramickou dílnu v prostorách tělocvičny. Děti nemusejí přebíhat
ze školy venkem do dílny, tak jak to bylo
dříve. Moc se nám tady líbí a děkujeme paní
ředitelce, že zde můžeme tvořit hezké výrobky. Zveme vás na předvánoční výstavu
výrobků dětí ve školní aule. Nesmíme zapomenout na dospěláky, většinou dojíždějí
z Dobré, jsou moc šikovní. Do keramického
kroužku chodí přes třicet dětí. Tak to už
něco znamená.

Na další zájemce o fotbal z řad
našich mladých fotbalistů se těší
Ing. Jan Legerský

Jana Rutková
Pod vedením výtvarnice a keramičky
Jany Rutkové již sedmým rokem provozujeme keramický kroužek. Práce s hlínou
rozvíjí jemnou motoriku a hlavně fantazii. Je dobře, že chodí do kroužku už děti
z mateřské školky.

Foto: Petr Bujok
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Foto: Petr Bujok

Volejbal Morávka

6 výher a 2 prohry nám zatím zajišťují
krásné 4. místo v této těžké konkurenci.
Rádi bychom chtěli poděkovat všem naši
fanouškům, kteří nás chodí podporovat každý domácí zápas a fandí nám. Jste sedmým
hráčem na hřišti a my si toho velmi ceníme,
protože takovou podporu jsme nikdy od našich spoluobčanů nezažili.

Radim Bulko
Předseda oddílu
Zdravíme všechny příznivce volejbalu.
Máme za sebou prvních 8 utkání
v 2. Národní lize ve volejbale a naši hráči si
vedou více než skvěle.

utkání

vítězství

prohry

body

1.

TJ Holubice

8

8

0

24

2.

VS Drásov

8

7

1

20

3.

Volejbal Ostrava

8

6

2

18

4.

Volejbal Morávka

8

6

2

17

5.

TJ Sokol Šlapanice

9

5

4

15

24
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6.

Blue Volley Ostrava

8

3

5

9

7.

VK TJ Lanškroun

7

3

4

9

8.

TJ Sokol Česká Třebová

9

2

7

6

9.

Olomoucko

9

1

8

4

10.

Repre – Extraliga kadeti

4

1

3

3

11.

Nový Jičín

6

0

6

1

Budeme rádi, když se opět příjdete podívat do naší tělocvičny a podpořit nás v sobotu
17.11. proti týmu z České Třebové nebo 8.12. proti Drásovu.
06.10. 10:00 a 14:00

Volejbal Morávka

-

VK Lanškroun

3:0

3:0

13.10. 10:00 a 14:00

Blue Volley

-

Volejbal Morávka

1:3

2:3

20.10. 10:00 a 14:00

Volejbal Morávka

-

TJ Sokol Šlapanice

3:1

3:1

03.11. 10:00 a 14:00

Volejbal Morávka

-

Volejbal Ostrava

1:3

0:3

10.11. 11:00 a 15:00

Nový Jičín

17.11. 10:00 a 14:00

Volejbal Morávka

1.12. 10:00 a 14:00

Olomoucko

08.12. 10:00 a 14:00

Volejbal Morávka

15.12. 10:00 a 14:00

Holubice

Volejbal Morávka
-

TJ Sokol Česká Třebová
Volejbal Morávka

-

VS Drásov
Volejbal Morávka

Ohlédnutí za činnosti
včelařského spolku

počasí tím, že se za chladných dní „schoulí“ do tepla chomáče. Jen těžko bychom
hledali v tomto podzimním období ve včelstvu trubce nebo letní – krátkověké včely.
Pro většinu včelích matek nastalo několikaměsíční období, ve kterém nebudou zakládat plod, a včelstvo nastoluje úsporný
režim ve spotřebě zásob. Zdravé včelstvo
zredukuje počet včel úměrně k tomu, jak
výkonnou matku má a kolik má zásob.

Václav Uherek
předseda ZO ČSV Morávka
Měsíc listopad je charakteristický nejkratšími a převážně chladnými dny. Celá
příroda se připravuje na zimní čas a stejně
i naše včely neomylně reaguji na změnu
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Foto: archiv ZO ČSV Morávka

Současné osazenstvo úlu je tvořeno dlouhověkými zimními včelami, které mají za
úkol převést celé společenstvím do jarních
měsíců. Předpokladem k jejich dlouhému
životu je dobrý zdravotní stav a dostatek
medových a pylových zásob. Zkráceni života včel nebo dokonce jejich úhyn může
způsobit přemnožený parazitující roztoč
Varroa destruktor. Proto již v měsíci říjnu včelaři provádí první fumigaci proti
Varroáze. Po odevzdání a následném vyšetření zimní měli ve Státním veterinárním
ústavu v Olomouci, jsme na začátku března
obdrželi protokoly, kde se u Varroázy našli
větší počty roztočů ve čtrnácti případech,
což byl důsledek špatné preventivní léčby
na podzim 2017 a nevyčištěné podložky
na spad. Tam, kde byly nalezeny víc jak
tři roztoči Varroázy na včelstvo, bylo provedeno jarní léčení a to potěrem včelího

plodu a následnou fumigací. V únoru bylo
rovněž provedeno vyšetření měli na mor
včelího plodu s negativním výsledkem,
což je po loňském roce bezpochyby velice
příjemná zpráva. Zdraví včel úzce souvisí
i s kvalitou a čistotou jejích úlů. Stejně jako
v loňském roce, tak i letos využili naši včelaři možnosti výměny starých úlů za nové
prostřednictvím dotačního programu „Na
obnovu úlů“, který je hrazen z prostředku
MSK. Tři včelaři požádali o výměnu celkem
osmnácti úlů.
Již každoročně se v měsíci lednu
účastní vedoucí VKM Morávka dvoudenního semináře určeného pro vedoucí
Včelařských kroužku mládeže, který se
konal v Nasavrkách. V únoru se někteří
naši včelaři zúčastnili přednášky přítele
L. Mately, který se s námi podělil o nové
26
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poznatky v boji proti varroáze. Přednáška
se konala v Místku a jejím organizátorem
byl přítel Petr Vitula. Říká se, že opakování
je matka moudrosti. Proto jsme i v letošním roce pozvali přítele Martina Koblihu
z Včelařství Koblížek, který nás v březnu
prostřednictvím své odborné přednášky konané v konferenčním salonku hotelu Partyzán seznámil s novými trendy
ve včelaření. Konkrétně se jednalo o nové
metody léčení včel a jak zachránit včely
biologickou cestou. Účast 48 včelařů našeho spolku a blízkého okolí je důkazem,
že o kvalitní odborné přednášky je pořad
zájem. Čtyři zástupci naší ZO se v březnu zúčastnili kurzu na výrobu medoviny,
který se uskutečnil na včelařství Koblížek
v Jihlavě. Taktéž jsme nechyběli na kurzu
chovu včelích matek, který se uskutečnil
v červnu na včelí farmě v Pržně u přítele

Jardy Kopečka. Dále jsme se zúčastnili akcí,
které organizovala okresní organizace ČSV
a to školení pokladníku a školení administrátoru CiS pro ZO. Již bývá tradicí, že
na začátku měsíce září se předsedové ZO
setkávají na aktivu funkcionářů ZO ČSV z.s.
Moravskoslezského kraje, který se letos
uskutečnil v restauraci U Zajíce v Hnojníku.
Tyto vzdělávací akce, byly součásti schváleného plánu činnost pro letošní rok a mají
za úkol rozšířit odborné znalosti našich
včelařů a funkcionářů.
Letošní rok se pro včelaře na Moravce
vyvíjel v celku dobře. Je sice pravda, že
rychlý rozkvět ovocných stromů v době,
kdy produkční včelstva nebyly v potřebné
síle, mělo za následek minimální snůšky
prvního květového medu. To však nahradily kvetoucí lípy. Takže v působnosti naši

Foto: archiv ZO ČSV Morávka
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ZO, se letos prodával a prodává převážně velice kvalitní lípový med. Začali jsme
chovat včelí matky z vlastní produkce pomoci systému NiCoT, což je přelarvovací
systém pro chov včelích matek. Systém
NiCoT usnadňuje přenos plemenného materiálu do mateřských misek, do kterých
naklade vybraná kvalitní matka vajíčka.
Tento způsob hlavně zabezpečuje vytvoření podmínek pro chov nejkvalitnějších
matek. Odpadá tak přelarveni pomoci vidličky, které je závislé na dobrém zraku
a pevné ruce. Tímto způsobem se nám podařilo vychovat 58 kvalitních matek, které
jsme použili především pro tvorbu nových
včelstev – oddělků. V příštím roce chceme pokračovat v chovu včelích matek pro
včelaře naší ZO.

organizací a nové zkušenosti od včelařů
byly náplní hezkého odpoledne. V měsíci
srpnu se uskutečnilo přátelské setkání našich včelařů se včelaři z Vysočiny na revírně Pargač v malebném prostředí Starých
Hamrů. I zde došlo k výměně zkušeností
nejen s včelařského prostředí. Dne 11. 10.
se sešly výbory ZO Morávka a ZO Lubno,
aby společně dořešily katastrální území
oblasti Krásná, kde včelaří členové již
zmíněných organizaci. Nesmíme zapomenout na finančními prostředky, které nám
pro letošní rok poskytly OÚ formou dotací
a darů, bez kterých bychom nemohli tyto
akce v ZO a VKM realizovat. Zde bych chtěl
poděkování starostkám a starostům obcí
Morávka, Krásna, Pražmo a Raškovice.
Nedílnou součásti ZO je již činnost
Včelařského kroužku mládeže. V současné
době pracuje v kroužku pět mládenců, kteří
se starají o deset včelstev umístěných na
včelí paletě. V letošním roce jsme konečně vytočili i nějaký med, který použijeme
k prodeji na Vánočním jarmarku. V průběhu prázdnin se nám podařilo vytvořit nové
oddělky, a provedli jsme výměnu celkem
šesti nových kvalitních matek. Včelky jsou
již zakrmené, budeme pokračovat v kontrole zásob, přítomnosti roztočů Varroa
a s následným léčením. V průběhu školního
roku plánujeme uskutečnit besedu na ZŠ
Moravka. Tímto způsobem chceme seznámit školní mládež s životem včelí populace, přínosem včelaření pro okolní přírodu
a v neposlední řadě získání nových členů
do VKM. Přihlásit se mohou žáci pátých až
devátých tříd. Budeme rádi, když si k nám
najdou cestu děti, které se budou chtít naučit něco nového a užitečného.

Z činnosti včelařského spolku dále vybírám spoluorganizaci při stavění a kácení Majky a u té příležitostí zajištění
Májové veselice, na kterém se podíleli
i kolegové ze spolku zahrádkářů a hasičů za přispění Obecního úřadů Morávka.
Taktéž jsme zorganizovali již třetí smažení vaječiny pro naše včelaře. K dobrému průběhu této akce rovněž přispěli
zahráním hezkých písniček členové kapely
Důchodců z Morávky pod vedením Petra
Hranického. Měsíc květen je pro mladé
včelaříky z VKM především účast na regionálním kole včelařské soutěže „Zlatá
včela“, která se v letošním roce konala
v Mostech u Jablunkova. Ze čtyř zástupců VKM Morávka se v nejstarší kategorii
nejlíp umístil Jirka Mičánek na 24. místě
z 64. účastníků. Zbylí účastníci se umístili ve druhé polovině soutěžního pole.
V měsíci červenci jsme využili pozvání od
ZO ČSV Lubno na „Včelařský den“, který se konal na včelařské stanici v Krásné.
Příjemné prostředí, hodnotná přednáška
od dlouholetého včelaře Jarka Kopečka na
téma – racionalizace chovu včel, spousta nových postřehů z činnosti jiných

Závěrem mi dovolte, abych jménem výboru ZO ČSV Morávka popřál všem včelařům a občanům Morávky příjemné prožití
Vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a každodenní pohody.
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Dramatický souboj o juniorského
muškařského mistra roku 2018

V posledním jezerním závodě Honza
s přehledem vyhrál. V celkovém žebříčku
se počítá jen pět nejlepších závodů z celého roku, aby se co nejvíce eliminoval vliv
špatných losů a vybral ten opravdu nejlepší
závodník. Stejný počet 100 bodů letos získali dva závodníci, tak se musela uplatnit
další pravidla. Honza Carbol proto nakonec
obsadil druhé místo a vyhrál jeho jmenovec
Jan Bureš z Prahy.
V každém případě je druhé místo skvělým úspěchem. Loni skončil Honza na nepopulárním čtvrtém místě, takže svůj cíl,
být letos lepší, si splnil. Po bronzu z mistrovství světa družstev je další cenný pohár
na Morávce.

Libor Carbol
Závěr letošního roku v muškařských závodech juniorů byl obzvláště dramatický. Na
podzim se konaly tři závody, dva na řece a jeden jezerní. Kvůli nedostatku vody se chytalo
v náhradních termínech a na jiných řekách, než
se původně plánovalo. Honza Carbol z Morávky
ztratil svůj luxusní náskok z jarní části díky
špatnému losu na říčních závodech na hranici
regulérnosti a spadl až na čtvrté místo. Dal
tak šanci i jiným závodníkům a zdramatizoval
situaci před závěrečným závodem.

Foto autor. Na závodech v Plzni byl bez mlhy až druhý den, ale i tak bílá ryba
v druhé polovině října není aktivní.

29

INZERCE

Inzerce

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

607 985 579
www.uhli-raskovice.cz

Právní záležitosti

s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu
mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová

formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv, včetně
kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných
břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz
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ZemědělskáZemědělská
výroba ,Plyn
, voda,,Plyn
topení
, Oděvy-doplňky
výroba
, voda,
topení , Oděvy-d

IČ 41370473
IČ 41370473
ělská výroba ,Plyn , voda, topení , Oděvy-doplňky

0473

DIČ CZ541218
DIČ

DIČ CZ5412181973

Nabízíme: Nabízíme:

e:

*barvy na kov,
dřevo,
sprejebeton,
na auta.
*barvy
nabeton,
kov, dřevo,
spreje na auta.
*interiérové*interiérové
a fasádní barvy.
a fasádní barvy.

a kov, dřevo, beton,
sprejebarev
na auta.
*míchání
na počkání,
z 3000výběr
odstínů.
*míchání
barev výběr
na počkání,
z 3000 odstínů.
ové a fasádní barvy.
*stavební chemie
Soudal:
tmely,
montážní
pěny.
*stavební
chemie
Soudal:
tmely,
montážní pěny.
í barev na počkání,
výběr zlepidla,
3000 odstínů.
*silikony,
hydroizolace.
*silikony,
lepidla, hydroizolace.
ní chemie Soudal:*válečky,
tmely, montážní
pěny.
štětce,
teleskopické
tyče, zakrývací
materiál.
*válečky,
štětce, teleskopické
tyče,
zakrývací materiál.
y, lepidla, hydroizolace.
*odborné poradenství,
zvýhodněné zvýhodněné
nákupy pro firmy.
*odborné poradenství,
nákupy pro firmy.
, štětce, teleskopické
zakrývací materiál.
třídatyče,
T.G.Masaryka
503, Frýdek-Místek
třída T.G.Masaryka
503, Frýdek-Místek
(za
katastrálním
úřadem)
(za
katastrálním
úřadem)
é poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy.

Otevírací
doba:
Po-pá
7:30 Po-pá
- 16:007:30 - 16:00
Otevírací
doba:
G.Masaryka 503,
Frýdek-Místek
astrálním úřadem)
Sobota 8:00
- 11:008:00 - 11:00
Sobota
cí doba: Po-pá 7:30tel:
- 16:00
602 562tel:
149602www.barvyinva.cz
(zdarma parkování
562 149 www.barvyinva.cz
(zdarma
Sobota 8:00 - 11:00
602 562 149 www.barvyinva.cz (zdarma parkování 30 min)
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Rezervace možná na prodejně, nebo telefonicky 724 511 442

Nechte si svátky provonět čerstvě řezaným vánočním stromečkem z českých plantáží.

www.srotek.cz

Široký výběr řezaných stromů:
 Jedle kavkazská
 Smrk stříbrný
 Borovice černá

Prodej zahájen 5. 12. 2018
u Husqvarny, Pražmo 166

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Z VLASTNÍCH PLANTÁŽÍ

INZERCE

INZERCE

Lesní školka na Morávce ve Vlaském zahajuje

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK
Možno si vybrat stromeček i nastojato, přímo ve školce.
Objednávky také možno poslat předem e-mailem,

JanCarbol@seznam.cz
Informace na tel. 602 741 231

Ceník
150 cm

400,- Kč

180 cm

600,- Kč

210 cm

800,- Kč

240 cm

1.000,- Kč

270 cm

1.200,- Kč

Zemědělská výroba ,Plyn , voda, topení , Oděvy-doplňky
IČ 41370473

DIČ CZ5412181973
34

INZERCE

asana rebel
každou středu v 18:45 hod.
v tělocvičně ZŠ Morávka
Budeme cvičit, dýchat, relaxovat
Pomocí jóga wheel a podpůrných kostek
se budeme dostávat do ásan.
Posílíme tak hluboký stabilizační systém,
protáhneme páteř
a pomůžeme si ke správnému držení těla.

Těší se na Vás

Renáta Napoleone Slováčková
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