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Gabriela Daňková
starostka 

Skončil po dlouhé 
době nouzový stav, 
začínáme se vracet do 
škol, školek, do práce, 
a tak trochu k běžnému 
životu. Pořád s  řadou 
opatření, která jsou 

často proti logickému myšlení, ale to z našich 
pozic nezměníme. Co měnit můžeme, je 
Morávku. A jakým způsobem budeme pro-
měňovat Morávku v letošním roce?

Již na podzim jsme zahájili proměnu 
veřejného prostranství U splavu na místo, 
kde si můžeme posedět, opéct buřta a odpo-
činout v hezkém prostředí. Věřím, že až se 
všechna květena rozroste (během dvou let), 
tak to bude příjemné místo k relaxaci u řeky. 

Další investiční akcí, kterou zahájíme 
v  červnu letošního roku bude výstavba 
chodníku od mostu za hotelem Morávka po 
autobusovou zastávku Janša. Bohužel zatím 
chodník nepovede kolem hotelu Morávka 
a  nedojde k  propojení s  obcí Pražmo od 
zastávky Janša, protože jsme nedostali sou-
hlasy vlastníků.  Nicméně myslím si, že 
vzhledem k rostoucímu turismu bude další 
část naší obce bezpečnější. Termín ukončení 
je plánován na říjen příštího roku.

V centru obce plánujeme v letošním roce 
ještě zateplit zdravotní středisko a upravit 
parkovací plochy v areálu školy. Na tyto dvě 
akce se připravují výběrová řízení. 

V  současné chvíli soutěžíme nový 
dopravní automobil pro výjezdovou jednotku 
našich hasičů. Je to jedna z podmínek, aby-
chom mohli být zařazeni ve výjezdu JPO III. 
Novým autem bychom se mohli pyšnit do 
konce tohoto roku. Zde jsme získali dotaci 
450 000 Kč, a o dalších 225 000 Kč jsme 
požádali Moravskoslezský kraj. 

Rovněž jsme pro vás, kteří jste vyplnili 
anketní lístek připravili pro letošní léto 
z  dotačního titulu kompostéry. Jsou již 
naskladněny, ale rozdávat se budou v prů-
běhu května a  budete včas informováni. 
Naskladněno je 550 kompostérů o objemu 
1000 litrů. 

Součástí dotace bylo taky pořízení nového 
štěpkovače, který určitě v naší obci nebude 
zahálet. Jistě jste si všimli, jak máme šikovné 
obecní zaměstnance pro údržbu veřejné 
zeleně, kteří neustále zvelebují, čistí, proře-
závají, štěpkují a rozhodně s příchodem jara 
nezahálejí. Pro letošní léto je posílí pomocníci 
z Úřadu práce, o které jsme si jako každý 
rok požádali a budou financování z dotačního 
titulu ÚP. 

Nesmím opomenout další udržovací práce, 
a to opravu cest. Budou postupně opravovány  
a to dle plánu oprav a dle počasí. Na opravy 
musí být cesty suché a musí panovat vhodné 
klimatické podmínky.

Taky bychom rádi do podzimu zkolaudo-
vali vodovod ve Vlaském tak, aby se občané 
již mohli začít připojovat.

Novinkou, do které se chceme jako obec 
zapojit, bude Mobilní rozhlas. Bude to nová 
služba pro Vás, občany, kdy budete moci 
dostávat informace, které si budete přát 
formou mobilní aplikace ve vašem chytrém 
telefonu, nebo SMS zprávou či emailem. 
Bližší informace dostanete formou letáčků 
do schránek, protože je to ve fázi přípravy. 

A jak se můžete zapojit Vy, aby obec byla 
krásnější? Udržujte čistotu v  obci, třiďte 
odpad, když vidíte přeplněné nádoby, odvezte 
odpad jinam, sbírejte odpad po svých čtyř-
nohých kamarádech, zvelebujte své zahrádky 
a okolí a další nápady nechám na Vás.    

Přeji Vám všem krásné prožití jara, hodně 
zdraví, pozitivní energie a držte nám palce, 
abychom vše, co jsme si naplánovali, tak 
i zrealizovali. 

Z OBce

Úvodní slovo starostky



3

upOZORnění / OZnáMení

upozornění občanům 
Úřední hodiny:

Pondělí:  7.30 – 12.00      12.30 – 16.30

Středa:    7.30 – 12.00      12.30 – 16.30

Pátek: 7.30 – 12.00

Prosím upřednostňujte: e-mail: podatelna@moravka.info, telefon 558 69 10 21.

OTeVíRAcí DOBA KnIHOVnY
Knihovna otevřena v těchto hodinách:

pondělí:  10.00 – 12.00   12.30– 16.30

Úterý:     8.00 – 12.00 

Středa:   12.30 – 16.30

uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 12.6.2021

Příspěvky: moravcan@moravka.info

Otevírací doba sběrného místa  
– Morávka – Malé Lipové  od 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021

pondělí – pátek    14.00 – 15.30

Každou sobotu      9.00 – 13.00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo otevírací dobu 
 nás kontaktujte v pracovní době 7.00 – 15.30 na tel. č. 606 851 664

chcete dostávat zprávy z obce emailem? 

Napište nám Váš email na adresu podatelna@moravka.info

Aktuální dění v obci můžete sledovat  
na našich webových stránkách www.moravka.info,

na našich facebookových stránkách:  
Obec Morávka-oficiální profil nebo Instagram – @obec.moravka
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MíSTní pOpLATKY / SpOLečenSKá KROnIKA

Místní poplatky

Trvale bydlící občané – poplatek popelnice, kontejner  700 Kč/ 1 rok /občan

Úlevy: děti do 18 let trvale bydlící – 50% sleva 350 Kč / 1 rok / do 18 let
 senioři starší 65 let – 50% sleva 350 Kč/ 1 rok / nad 65 let
Splatnost poplatku: nejpozději do 31. 10. 2021

chataři, chalupáři – poplatek popelnice, kontejner 700 Kč/1rok/nemovitost
Splatnost poplatku: nejpozději do 30. 6. 2021

pozor změna: Svoz odpadu – vyvážení popelnic – sudé týdny ve čtvrtek 
(v kalendáři uvedeno chybně)

Společenská kronika

Gratulujeme jubilantům
Vzhledem k  mimořádným opatřením 
a v rámci ochrany vašeho zdraví se setkání 
s  jubilanty v nejbližších měsících nebude 
konat. V následujících měsících s  panem 
místostarostou doručíme gratulace a dárečky 
jubilantům 70, 75, 80 a 96 let narozeným 
v dubnu, květnu a červnu. 

V těchto měsících slaví:

•	 Konečná Miluše

•	 Uhrová Emília

•	 Špoková Marie

•	 Šamo Jan

•	 Rychlíková Naděžda

•	 Rutková Helena

•	 Poloch Vladimír

•	 Pavlosková Zdenka

•	 Pavlíková Zdenka

•	 Mecová Libuše

•	 Loryš Jan

•	 Kubátka Tomáš

•	 Krus Jiří

•	 Havlíková Anna

•	 Gyudinec Ivan

•	 Gřundělová Marie

Všichni se těšíme na chvíli, kdy se s vámi 
budeme zase moci v klidu setkávat, povídat 
si a připít si s Vámi na zdraví.
Přejeme Vám všem do dalších let hlavně 
zdraví, lásku a spokojenost.

Kalendárium kulturních a sportovních akcí 
V současné chvíli nejsou naplánovány žádné kulturní a sportovní akce.

V případě jejich pořádání vás budeme informovat  
pomocí letáků, webu, facebooku a instagramu.

Gabriela Daňková – starostka 
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VíTání OBčánKů / ReKOnSTRuKce VODníHO DíLA

V letošním roce se nám na Morávce narodilo 8 dětí. 

Z toho 5 dívek a 3 chlapci. Slavnostní Vítání občánků 
proběhlo v nouzovém režimu.

V  průběhu února jsme s  panem místostarostou 
osobně navštívili rodiče s našimi nejmenšími a předali 
dárečky a uvítací listy. Nově narozené děti dostaly od 
obce 5000 Kč.

Vodní nádrž Morávka leží v  centrální 
části Moravskoslezských Beskyd a vznikla 
přehrazením údolí vodního toku Morávka 
a Slavíče mezi horskými masivy Travného, 
Slavíče a Ropice. Nádrž je součástí Vodohos-
podářské soustavy povodí Odry.

Údolní nádrž byla vybudována v letech 
1961 až 1967, zejména jako vodárenský 
zdroj, ke krytí narůstajících požadavků 
na zajištění pitné vody v  regionu. Dalším 
účelem vodního díla je, kromě nadlepšování 
průtoků pod přehradou, snížení povodňo-
vých průtoků a průběžné energetické využití 
průtoku vypouštěného pod přehradu. 

Přehradní těleso tvoří homogenní hráz 
o celkovém objemu 652 000 m3 s návodním 
těsnicím pláštěm. Podloží hráze je těsněno 
injekční clonou do hloubky 15 až 70 m.

Přehrada prošla v letech 1997 až 2000 
nákladnou rekonstrukcí, kdy byla po něko-
lik měsíců vypuštěna. Původní návodní 
těsnění z  asfaltobetonu bylo částečně 
odfrézováno a nahrazeno geomembránou 
Sibelon z PVC. V rámci rekonstrukce byla 
rovněž zřízena nová obtoková štola v pra-
vém svahu o délce 386 m a drenážní štola 
v levém svahu délky 109 m.

Základní technické údaje, které se rekon-
strukcí nemění:

Povodí nádrže 63,3 km2

Délka hráze v koruně 396,0 m

Max. výška hráze 39,0 m

Celkový objem nádrže 12,1 mil. m3

Zatopená plocha 79,5 ha

Zaručený odtok 0.59 m3/s

Účel rekonstrukce vodního díla

Účelem rekonstrukce vodního díla 
Morávka je realizovat opatření na vodním 
díle pro bezpečné převedení extrémních 
povodní, podle nově zavedených evropských 

Vítání občánků

Rekonstrukce vodního díla Morávka

Obr.1 Vodní nádrž Morávka
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ReKOnSTRuKce VODníHO DíLA

Obr.3 Současný stav spadiště

Obr.2 Budoucí stav spadiště

standardů a souvisejícími stavebními úpra-
vami zajistit bezpečný a spolehlivý provoz 
vodního díla v budoucím období. Vodní dílo 
zajistí po rekonstrukci bezpečné převedení 
kontrolní desetitisícileté povodňové vlny.

Stručný popis stavebně-technických opat-
ření – 1

•	 snížení	pravého	břehu	spadiště;

•	 zahloubení	dna	spadiště	o cca	0,7m;
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 Obr.5 Budoucí  stav spadiště a přelivu

Stručný popis stavebně-technických opatření - 2

•	 vytvoření	nátoku	k pravobřežní	zdi	spadiště;

•	 omezení	natékání	k pravobřežní	zdi	spadiště	pomocí	sekundárního	přelivu	

Obr.6  Současný stav spadiště a přelivu

ReKOnSTRuKce VODníHO DíLA
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ReKOnSTRuKce VODníHO DíLA

Obr.7 Budoucí  stav skluzu

Obr.8 Současný stav skluzu

Stručný popis stavebně-technických opatření - 3

•	 kompletní	odstranění	stávajícího	a vybudování	nového	skluzu,	vč	navýšené	jeho	levé	zdi;
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ReKOnSTRuKce VODníHO DíLA

Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský

Obec Morávka v prosinci 
2019 požádala o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje z pro-
gramu Drobné vodohospodářské akce 
ŽPZ/01/2020 na projekt Vodovod v obci 
Morávka, lokalita Vlaský. Zastupitelstvo 
kraje dne 5.3.2020 rozhodlo o poskyt-
nutí dotace ve výši 50% maximálně 
2 700 000 Kč a zastupitelstvo obce Morávka 
dne 11.5.2020 schválilo smlouvu o přijetí 
dotace. Předpokládaná hodnota zakázky 
byla 10 000 000 Kč. Po výběrovém řízení 
jsme zakázku vysoutěžili za 5 661 624,82 
Kč včetně DPH. Ze sedmi firem, které se 
přihlásily, zvítězila firma INSTALL CZ, s.r.o. 

Výstavba vodovodního řadu v k.ú. 
Morávka, řada A,B,C v celkové délce 2009,1 

metru byla realizována 
v období od dubna 2020 do 
listopadu 2020. Vodovodní 
řady byly ukončeny dvojčin-

nými hydranty DN 80. Z důvodu převýšení 
byla vybudována nadzemní ATS. Projekt byl 
zrealizován za účelem zásobování obyva-
telstva pitnou vodou. Stavba je v souladu 
s PRVKÚk Moravskoslezského kraje. Je 
určena pro připojení cca 50 ekvivalent-
ních obyvatel, kteří zahájí připojování po 
kolaudaci vodovodu. Předpokládaný termín 
kolaudace je srpen 2021.

Celkové náklady po dodatku č. 1  na rea-
lizaci projektu byly: 5 418 373,93 Kč 

Z toho dotace z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje činila: 2. 668. 046,97 Kč

Zhotovitel, doba realizace a  investiční 
náklady
•	 Zhotovitel:	„Společnost	VD	–	Morávka“,		

zastoupená f. PORR a.s. Praha 

•	 Zahájení:			03	/	2021

•	 Ukončení:		09	/	2023

•	 Celkové	investiční	náklady:	cca	148	mil.	Kč

Bezpečnost VD Morávka během realizace 
stavby
•	 Transformace	povodní	před	 zahájením	

a po dokončení stavby:
•	 PV100 ze 187 na 50 m3/s
•	 PV500 ze 270 na 178 m3/s

•	 Po	dobu	stavby:

•	 Zvětšení	 retenčního	 prostoru	 pro	
transformaci povodní:

•	 Snížení	zásobní	hladiny	o 2,0	m

•	 Výstavba	 dočasného	 přelivu	
1,1 m nad úrovní stávajícího přelivu

•	 Úprava	manipulačních	 pravidel	 ve	
prospěch bezpečnosti VD

•	 Transformace	povodní	 do	PV500 na cca 
70 m3/s:
•	 PV100 ze 187 na 68 m3/s
•	 PV500 ze 270 na 72 m3/s

•	 Transformace	proběhlých	povodní:
•	 PV1997 ze 130 na 69 m3/s
•	 PV2010 ze 120 na 66 m3/s

• Bezpečnost VD Morávka bude po dobu 
rekonstrukce zajištěna nejméně do 
úrovně pV500 

Závěr

•	 VD	Morávka	bude	po	rekonstrukci	uve-
deno do souladu s  aktuálními evrop-
skými i  světovými bezpečnostními 
standardy, tzn. že VD po dokončení 
stavby zajistí bezpečné převedení kon-
trolní desetitisícileté povodňové vlny. 

•	 Stupeň	ochrany	obyvatel,	žijících	pod	VD	
Morávka se nezmění, bude však zásadním 
způsobem zvýšena bezpečnost VD a zajiš-
těna spolehlivá funkce pro další období.
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SčíTání LIDu

BeZpečně, OnLIne, RAZ DVA. SčíTání 2021. 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 

Sčítání 2021 začalo rozhodným oka-
mžikem o  půlnoci z  26. na 27. 3. online 
sčítáním. Z  důvodů epidemické situace 
byla možnost sečíst se online prodloužena 
do 11.  5. Elektronický sčítací formulář 
naleznete na webu www.scitani.cz  nebo 

v  mobilní aplikaci Sčítání21, která je 
dostupná v Google Play i App Store. Online 
formulář můžete jednoduše a  bezpečně 
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy 
domácnosti, ať už se jedná o rodinné pří-
slušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a ode-
vzdat listinný sčítací formulář. Jeho dis-
tribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou 
zaměstnanci České pošty, příp. Českého 
statistického úřadu. Vzhledem k současné 
epidemické situaci upravil ČSÚ v součin-
nosti s  Českou poštou distribuci a  sběr 
listinných formulářů tak, že při nich dojde 
k výraznému omezení fyzických kontaktů 
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. 
Distribuce formuláře spolu s  odpovědní 
obálkou do domácností bude probíhat 
podob¬ně, jako nyní probíhá doručování 
doporučených poštovních zásilek, při 
dodržování přísných hygienických pra-
videl (respirátor, dezinfek¬ce, fyzický 
kontakt primárně venku, minimalizace 

doby kontaktu). Sčítací komisaři budou 
také pravidelně testováni na koronavirus. 
Z  epidemických důvodů však nebudou 
pomáhat s vyplňováním formulářů. V pří-
padě potřeby se můžete obrátit na info¬-
linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail 
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online 
chat virtuální poradny na webu scitani.cz 
a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma 
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím 
schránek České pošty nebo odevzdat na 
kontaktních místech sčítání (viz dále). Na 
kontaktních místech sčítání bude možné 
si formulář i  vyzvednout. I  po obdržení 
listinného formuláře bude stále platit mož-
nost využít praktičtější i jednodušší online 
způsob sečtení.

Koho se sčítání týká 

Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k  rozhodnému oka-
mžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí 
každá taková osoba, bez ohledu na místo 
skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, 

osoby omezené ve svéprávnosti a podobně 
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, 
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR 
v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů 
nebo cizinců s krátkodo¬bým pobytem do 
90 dnů. 
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SčíTání LIDu

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete 
na cca 800 vybra¬ných pobočkách České 
pošty a  všech krajských správách Čes-
kého statistického úřadu. Poskytují široké 
veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat 

listin¬né formuláře. Na kontaktních mís-
tech budou zavedena přísná hygienická 
opatření. Adresy a  telefony kontaktních 
míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.
ceskaposta.cz.

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veš-
keré údaje jsou zpracovávány v  souladu 
s příslušnými právními předpisy a použí-
vány jsou maximálně zabezpečené infor-
mační systémy. 

Veškeré informace o sčítání naleznete na 
webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění 
sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci 
„Jak	 se	 sečíst“.	 	Odpovědi	na	nejčastější	
dotazy	naleznete	v sekci	„Časté	dotazy“.

 

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

Počítejte s námi.  
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může 
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří  
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

 27. 3. – 11. 5.  Sčítání online na scitani.cz
Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet 
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se 
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky 
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

 17. 4. – 11. 5.  Sčítání pomocí listinného formuláře
Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář. 
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře  
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných 
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném 
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný 
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní  
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

Jednoduše
Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší 
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv. 
Sečíst můžete nejen sebe, ale také 
celou rodinu. 

Bezpečně
Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet, 
nebo pomocí listinného formuláře při 
respektování aktuálních hygienických opatření. 
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.
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Informace Lesů čR, s.p. k záměru výstavby 
„Vodní nádrž Svěcený“ v údolí Vlaské

Ing. Michael Šnajdr, náměstek pro vodní 
hospodářství a investice

Dlouhodobým záměrem a  úsilím spo-
lečnosti Lesy ČR, s.p., je regenerace a revi-
talizace krajiny, stejně jako její estetizace 
a optimalizování nakládání a hospodaření 
s vodami. V souvislosti a  souladu s  touto 
ideou je navržena i  realizace nové vodní 
nádrže	„VN	Svěcený“.		

Projektovou dokumentaci tohoto díla – 
vodní nádrže Svěcený vypracovala společ-
nost HydroIdea s.r.o. v roce 2020. Dotčené 
území se nachází v obci Morávka, v území 
3. zóny CHKO Beskydy. 

V uvedené lokalitě byly v druhé polovině 
minulého století vybudovány tři malé vodní 
nádrže, které prioritně sloužily k  závlaze 
přilehlých lesních školek. Tyto nádrže 
byly vybudovány jako přírodní, vzhledem 
k čemuž spolu s účelem původních nádrží 
nebyla vyžadována a ani realizována jejich 
pravidelná údržba. Dynamickým vývojem 
toku a jeho zahloubením, došlo k porušení 
napouštěcího zařízení a tím je znemožněn 
nátok a  plná funkčnost těchto bočních 
nádrží.

Prioritním cílem výstavby nové vodní 
nádrže je zadržování vody v  krajině, kde 
problém se suchem je již nově zakotven 
i v novele vodního zákona. Díky akumulaci 
povrchové vody dojde v  bezprostředním 
okolí nádrže ke zlepšení místního mik-
roklimatu. Vzniknou zde vhodné biotopy 
pro faunu a flóru mokřadních společenstev. 
Vytvořené biocentrum budou moci osídlit 
další druhy i ostatní druhy vázané na vodní 
prostředí.

Projekt navrhuje výstavbu vodní nádrže 
o rozloze cca 3757 m2 (plocha hladiny). Vodní 
nádrž má oválný tvar, max. délka dosahuje 

96 m (v hladině), max. šířka 47 m, největší 
hloubka vody u požeráku činí 3,80 m. Podél 
západního, severního a  cca do poloviny 
východního břehu je vodní nádrž ohraničena 
zemní hrází, ve zbylé části obvodu je stáva-
jící terén vyšší než navržená hladina vody. 
Zemní hráz má korunu o šířce 3,5 m na kótě 
495,20 m n.m., tj. s převýšením 0,4 m nad 
hladinou vody. Vzdušný svah je jednotný ve 
sklonu 1:2 a bude zatravněn. Návodní svah 
je navržen ve sklonu 1:2,5 a  rovněž bude 
zatravněn, příp. se štěrkovým pohozem pod 
hladinou vody. Na jižní straně vodní nádrže 
je navrženo litorální pásmo o hloubce 0,3-
0,6 m a rozloze cca 574 m2, což odpovídá 15% 
rozlohy nádrže. Nápustné zařízení se skládá 
z odběrného objektu a přívodního potrubí 
do nádrže, výpustné zařízení pak z pože-
ráku, odpadního potrubí a vyústění do toku. 
Samotná výstavba je plánovaná od podzimu 
roku 2021 do konce roku 2022 v závislosti na 
získání finančních prostředků z dotačního 
titulu. Projektová dokumentace byla zpra-
cována autorizovaným inženýrem v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství a  splňuje veškeré požadavky 
právních předpisů po technické a bezpeč-
nostní stránce, tak i eliminací negativních 
vlivů na přírodu a krajinu. 

Při realizaci projektové dokumentace 
byl investorem kladen důraz na zhoto-
vení takové stavby, která by eliminovala 
případné průsaky z  nádrže. Proto bylo 
projektantem na základě těchto požadavků 
navrženo technické řešení nádrže, a  to 
i s ohledem na kapacitu přítoku do pláno-
vané vodní nádrže.

Celý retenční prostor bude opatřen 
jílovitým těsněním, a  to jak na rostlém 
terénu, tak na násypech hrází (hráze samy 
o  sobě jsou navrženy jako homogenní 
a nepropustné i bez jílovitého těsnění). Celá 

InfORMAce LeSů čR
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petr Bujok, technik

Díky naším obyvatelům se Obec Morávka 
může v roce 2020 pochlubit sběrem starého 
elektra určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 4,44 t. Na každého 
obyvatele tak připadá 3,63 kg vysloužilých 
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba 
elektřiny a produkce skleníkových plynů, 
celosvětově omezena těžba ropy a železné 
rudy, a  recyklací se pokryla i  část dodá-
vek mědi nebo hliníku pro průmyslovou 
výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje 
Osvědčení o podílu na zlepšení životního pro-
středí, které na základě dosažených výsledků 
vystavil kolektivní systém pro sběr a recy-
klaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z  něj, že díky obyvatelům 
došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 
o 52,99 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné 
množství CO2? 21 ks

Nebylo nutné vytěžit 2 603,02 litrů 
ropy.  Představte si, že z tohoto množství 
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta 
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici 
D1 a to 98 krát.

Došlo také k úspoře 26 796,00 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 26797 krát.

Podařilo se recyklovat 2 553,94 kg železa. 
Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 105 ks nových 
praček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se 
podařilo získat 90,14 kg mědi, což by posta-
čilo pro ražbu 16 026 mincí o hodnotě 1€, 
nebo 111,36  kg hliníku, který by stačil na 
výrobu 7424 plechovek o objemu 0,33 l.

Data uvedená v tomto článku byla vyge-
nerovaná 12.03.2021 12:20 z informačního 
systému RECOS pro obec Morávka

InfORMAce LeSů čR / TecHnIcKé InfORMAce

vodní nádrž je navržena tak, aby případný 
náhodný únik vody z ní byl zcela minimální, 
díky čemuž lze predikovat, že režim  a hla-
dina podzemních vod v blízkosti plánova-
ného vodního díla nebudou nijak dotčeny. 
Jsme si vědomi dočasných negativních vlivů 
způsobených při samotné výstavbě, ať už se 
jedná o hluk či prašnost v bezprostředním 

okolí. Tyto negativní vlivy budou elimino-
vány na minimum a po samotné výstavbě 
se budeme moci společně těšit atraktivnímu 
prvku vodní plochy v dané lokalitě. 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete 
obrátit na správce toků – Ing. Dana Pán-
ková, tel. 956 941 361, e-mail dana.pan-
kova@lesycr.cz.

Technické informace
Jak jsme se v roce 2020 
podíleli na ochraně 
životního prostředí?

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

OBEC MORÁVKA
2020 4 440

52,99

2 603,02

26 796,00

21

98

26 797

2 553,94

105

90,14

16 026

111,36

7 424

12.03.2021
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VAnDALISMuS / VeLKOOBJeMOVý KOnTeJneR

Vandalismus v obci

Velkoobjemový kontejner na kartony

petr Bujok, technik

Ani naši obci se nevyhnul nešvar z měst – graffiti. Neznámý umělec se rozhodnul 
zkrášlit svým uměním konstrukci krajského mostu. Odstranění těchto malůvek není 
jednoduché ani levné.

petr Bujok, technik

Z důvodu zajištění svozu kontejnerů s papírem na nejvytíženějších místech (Malé Lipové, 
Velké Lipové, Vlaské, Střed) každý týden jsme zrušili velkoobjemový kontejner na kartony 
u sběrného místa.

Do modrých kontejnerů ukládejte kartonové krabice pouze v rozloženém stavu. 

Děkujeme.
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Sběr jedlých olejů

Obec Morávka sbírá použité jedlé tuky a oleje ve sběrném místě, kde je k tomu určena 
speciální popelnice.

 K nalévání tuků a olejů do PET lahve můžete použít nálevku, kterou dostanete ve sběrném 
místě nebo při platbě odpadů na úřadě.

Moštárna

petr Bujok, technik

Budova moštárny má dva prostory. 
Sklepní prostor, který mají v  užívání 
zahrádkáři a  kde se nachází technologie 
na zpracování ovoce – ta prošla generální 
opravou v roce 2019. Dále je zde nadzemní 
prostor, který byl dlouhodobě nevyuží-
ván. O tento prostor projevil zájem spolek 
včelařů. Z důvodu havarijního stavu nad-
zemních prostor bylo rozhodnuto o opravě 

celého objektu moštárny. V  měsíci říjnu 
minulého roku byla vyměněna okna. Stará 
dřevěná byla nahrazena novými plastovými. 
Protože objekt nebyl nikdy vytápěn, bylo 
v  rámci rekonstrukce v  objektu zřízeno 
plynové topení s ohřevem vody. Dále byla 
v obou prostorech provedena výměna elek-
troinstalace. Následně v nadzemním části 
objektu byly vyspraveny omítky a položena 
nová podlaha. Veškeré zednické a malířské 
práce byly provedeny zaměstnanci údržby 

SBěR JeDLýcH OLeJů / MOŠTáRnA
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MOŠTáRnA

obce Morávka během zimních měsíců. Na 
rekonstrukci se také podíleli členové spolku 
včelařů, kteří vyklidili podstřešní prostor 
a položili novou tepelnou izolaci. Oba pro-
story byly vybaveny nerezovými mycími 
stoly pro zvýšení uživatelského komfortu.  
Celou opravu vnitřních prostor objektu 
moštárny financovala obec Morávka ze 
svého rozpočtu a stála 328 420,-Kč.
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Hrazení bystřin na Morávce

Příčné objekty na horských potocích 
(bystřinách) a  ve stržích – budované ze 
dřeva a přírodního kameniva -  tzv. stupně. 
Slouží k omezení škod působenými povod-
ňovými průtoky a  pohybu splavenin 
v korytě vodního toku.

V katastru obce Morávka jsou tyto sta-
vební objekty budovány již od r. 1915, a do 
dnešní doby jsou jich desítky. Jedná se o díla 
budovaná ručně, od r. 1960 už s  pomocí 
těžké techniky. Jsou citlivě zasazená do 
profilu drobných vodních toků, plní estetiku 
krajinného prostředí. Ke zpevnění břehů 
vodních toků se rovněž vysazují břehové 
porosty – listnaté dřeviny a keře. Tyto mají 
funkci estetickou, rekreační, rybářskou, 
mysliveckou, plní i funkci větrolamu.

1. Stupeň v Malém Lipovém pod Motyčkou, 
vybudovaný v r. 1928

2. Dřevěný srubový stupeň v Malém Lipo-
vém – z r. 1970

3. Mohutný kamenný stupeň na Suchém 
potoce ve Slavíči, poškozený při povodni 
v r. 1999

Z obce

Z OBce

Štepán Bystřičan, místostarosta

Malé připomenutí drobných vodních 
zdrojů v odlehlých místech obce Morávka 
– od Zajičorky, přes Vlaské,  Polčané a Kotly 
až do Nytrové. 

Pramen Pod Zajičorkou Pramen na lokalitě Uhliska

Pramen na lokalitě Uhliska



18

Z OBce

Stupeň ve Slavíči

Stupeň pod Miturou Stupeň v Ropičném

Malé Lipové zbytek dřevěného stupně

4. Citlivě vsazený stupeň do drobného vod-
ního toku s břehovým porostem – Velké 
Lipové

5. Kamenný pískovcový stupeň, budovaný 
těžkou technikou na potoku Ropičný 
v údolí Slavíče

6. Typická lokalita pro budování stupňů 
– strže ve Vysutém pod PP Vodopády



19

pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

I když to vypadá, že školy díky distanční 
výuce utichly, není tomu tak. Za zdmi 
virtuálních tříd se stále něco děje. Pojďte 
nahlédnout, co všechno naši žáci se svými 
učiteli zvládli během zimních měsíců. 

Účastníme se soutěží

Soutěžit a  zapojovat se do různých 
projektů lze samozřejmě i  on-line. Své 
o tom ví žáci 2. stupě, kteří se pod vedením 
Mgr.  Ručkové zúčastnili soutěže v  rámci 
projektu Oživíme česko. Úkolem žáků 
bylo vytvořit pohádkovou knížku podle 
své fantazie. Všechny práce byly opravdu 
moc povedené a nyní nezbývá než čekat na 
vyhlášení výsledků soutěže. Mezi nejzda-
řilejší výtvor patří pohádka Anežky Žam-
bochové a Evy Mojžíškové z 6. třídy. Toto 
zdařilé dílko je kvalitní nejen po literární, 
ale také po výtvarné stránce. 

Březen byl věnován celorepublikové 
soutěži european money quiz, která je 
pořádána Českou bankovní asociací pod 
hlavičkou Evropské bankovní federace.  
V  on-line prostředí měli žáci 2. stupně 
možnost soupeřit ve znalostech z  oblasti 
finanční gramotnosti. Do národního kola 
postoupili tito žáci: Josef Kohut, Matěj 
Ručka (6. třída), Pavel Hřivňák, Marie Sta-
churová (7. třída), Petr Dudek, Rudolf Ševčík 
(8. třída), Adéla Pavlíková, Daniel Chrząszcz 
(9. třída). Finalistům držíme palce! 

Inspekce distanční výuky

Během druhého březnového týdne 
proběhla na naší škole kontrolní čin-

nost České školní inspekce zaměřená 
na distanční vzdělávání. Z  jejího závěru 
vyplývá, že způsob výuky, který je ve škole 
momentálně nastaven, je optimální jak po 
stránce časové (rozdělení synchronní/on-
line a asynchronní výuky), tak po stránce 
organizační (rozdělení žáků do skupin, 
práce s integrovanými žáky). Velmi kladně 
byla hodnocena zdatnost učitelů v oblasti 
IT a  používání různorodých aplikací ke 
vzdělávacím potřebám žáků. Díky výbor-
nému technickému vybavení školy máme 
také 100% účast žáků na výuce i v tomto 
období. 

Zápis do 1. třídy 

Letošní zápis žáků do 1. třídy probíhá od 
6. do 30. dubna 2021. Vzhledem k vládním 
opatřením a  současné epidemické situaci 
jsme se i tentokrát rozhodli pouze pro zápis 
bez přítomnosti dětí i rodičů. Veškeré infor-
mace k zápisu jsou vyvěšeny na webových 
stránkách školy. Jakmile to situace dovolí, 
sejdou se všechny zapsané děti i se svými 
rodiči ve škole při adaptačním odpoledni, 
při kterém se budou moci blíže seznámit 
s prostředím, učiteli i způsoby výuky. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Nejinak tomu bude také se zápisem dětí 
k  předškolnímu vzdělávání. I  zde budou 
rodiče zasílat žádost o přijetí elektronicky, 
poštou, nebo přihlášku doručí osobně po 
předchozí domluvě do školy. 

Informace o mateřské škole a zápisu si 
můžete přečíst níže v informačním letáku 
či na webových stránkách ZŠ Morávka 
v sekci MŠ.  

pOOTeVřené ŠKOLní DVeře
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Ze života spolků 
Začátek nového včelařského roku

Václav uherek, Předseda ZO ČSV Morávka

Včelaři v  předjaří sledují správný roz-
voj včelstev, zjišťují jejich sílu a  zejména 
zůstatek zimních zásob, které v  měsíci 
březnu a  dubnu rapidně ubývají. Je to 
důsledek toho, že včelí matka již vydatně 
klade plod, který musí být soustavně 
zahříván včelkami. Více tepla, více kon-
zumace uložených zásob. Proto včelař 
nesmí dopustit dramatický úbytek těchto 
zásob, jinak by včelstva strádaly a v horším 
případě mohly uhynout. Důležité je také 
vytvořit dostatečný prostor pro kladoucí 
matku, abychom postupně vytvořili silná 
a především zdravá včelstva, která budou 
schopna v  období plného rozkvětu jarní 
a letní vegetace přinést maximální množství 
nektaru a pylu. Víte, že v období největší 
síly včelstva je v úlu 60tis až 80tis včel. Je 
to neuvěřitelné, a proto se musí v období 
předjaří vytvořit takové podmínky, aby 
jejich vývoji nic nebránilo. Poslední roky 
jsou velmi rozdílné a stejně tak je rozdílná 
dostupnost včelí pastvy v předjaří. Jisté je 
jedno. Včely v této době potřebují dostatek 
pylu pro odchování nových generací a dru-

hová nabídka je poměrně chudá. V přírodě 
převažují větrosnubné dřeviny, jejichž pyl 
sice obsahuje pouze menší množství bílko-
vin, ale právě pro jejich časnou dobu květu 
jsou cenné. Pokud lísky vydržely až do druhé 
poloviny března a  nevykvetly předčasně 
při teplých výkyvech zimy, mohou včely 
využít nadbytek pylu z typicky převislých 
jehněd. Na vlhčích lokalitách jsou vítaným 
zdrojem pylu samčí jehnědy olše lepkavé, 
vůdčí rostliny včelařského předjaří. Teplé 
paprsky postupně probouzejí květy raných 
vrb ve vzpřímených jehnědách – kočičkách, 
a včelky mohou využívat jak první nektar, 
tak i kvalitní a výživný pyl. V měsíci dubnu 
se střídají teplé dny s ochlazením a někdy 
i se sněhovými přeháňkami. Vše má nyní 
plně v rukou počasí. Nabídka pylu z přírody 
je již bohatší. Většina kvetoucích dřevin 
poskytuje kromě pylu i nektar. Na mezích 
a  stráních se objevuje bílá záplava trnky 
obecné a  do úlů přibývají hnědé rousky 
výživného pylu. Podobně zbarvený pyl se 
objevuje z  třešně ptačí a  různých odrůd 
slivoní. Kávově hnědé rousky přinášejí včely 
z javoru mléče. 

Díky Korona viru a následným vládním 
opatřením byly prozatím pozastaveny 
všechny společenské aktivity. Taktéž byla 
pozastavena činnost Včelařského kroužku 
mládeže. Věřme, že se situace v dohledné 
době zlepší, abychom se mohli sejít na člen-
ské schůzi, kde chceme zhodnotit činnost 
naší ZO a vytýčit si nové úkoly pro rok 2021. 
Závěrem mi dovolte, abych všem včelařům 
poděkoval za aktívní spolupráci při  platbě 
členských příspěvku a  vyučtování dotace 
1D a zároveň jim popřál v tomto nelehkém 
období především hodně zdraví a  radost 
z včelaření.

Ze žIVOTA SpOLKů
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Klub rodičů
Gabriela Demlová

Klub rodičů spustil v průběhu března hru 
s názvem Poznejme Morávku. Naším cílem 
je vzít děti ven a pokud možno i sdílet jejich 
zážitky s ostatními kamarády. Základnou 
hry a místem, kde se objevují nové úkoly, 
je FB stránka Morávka dětem, ale zapojit se 
můžete i když nejste členem Klubu. Hra je 
pro všechny děti. 

Hra bude probíhat dlouhodobě a budou 
přibývat další úkoly, výzvy a  místa 
k  poznání. Jako první se zatím osvědčuje 
hledání skrytých schránek s hračkou. Bodů 
je momentálně 7 (H1-H7) a  ještě nějaké 
přibydou. Tato část hry je vhodná pro děti 
věku cca 3- 10 let. 

pRAVIDLA HRY 

Vymyslete si (jako rodina nebo vaše děti) přezdívku, pod kterou budete soutěžit.

1. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů z navštívených míst. Za každé navštívené místo 
máte bod.

2. Udělejte na místě fotku (nemusíte na ní být ani vy ani dítě, třeba vyfoťte místo 
nebo pohled, který vás zaujal) a tuto fotku pošlete (jako zprávu) stránce Morávka 
dětem. 

3.	 Na	bodech	H1-H7	je	umístěná	modrá	plechovka	s nápisem	„hra“.	V ní	je	dení-
ček	„vrcholová	kniha“,	kam	se	dítě	zapíše,	a může	si	 jednu	hračku,	která	 je	
v plechovce, vyměnit za nějakou maličkost (hračku- např. z kinder vajíčka, do 
velikosti asi 7 cm), kterou sám přinese. Potom plechovku zase zavře a dá na 
původní místo.

4. V každé schránce je v deníčku písmenko k zapamatování. Sestavení všech písmen 
vás dovede k  tajné schránce, o které budou vědět jen nejúspěšnější luštitelé. 
Schránka nyní ještě na tajném místě není, sledujte naši stránku. Již brzy můžete 
vyrazit .

5. Hra bude probíhat dlouhodobě a její konec zatím není stanoven. Nejúspěšnější 
sběrači bodů dostanou odměnu od Klubu rodičů a obdiv spolusoutěžících .

6. Pokud nenajdete schránku, nebo bude prázdná, poškozená, bez tužek, místo 
těžko dosažitelné apod... prosím sdělte nám to prostřednictvím zpráv na naší 
stránce. Zároveň pamatujte, že jste spolutvůrci hry – dávejte do schránek takové 
hračky, které by vaše děti třeba rády nalezly.

Pokud nemáte FB můžete nám napsat o  bližší informace na email klubrodicu.
moravka@seznam.cz

KLuB RODIčů
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•	 H1 ZVOnIčKA SLAVíč
49°35‘6.045“N,	18°33‘16.136“E-schránka	je	v trámech	starého	posezení

•	 H2 ZVOnIčKA HAfeRníK
49°35‘18.670“N,	18°32‘15.714“E-	POZOR,	schránka	není	ve	zvoničce,	je	v pařezu	
na kraji lesíka nad loukou nad zvoničkou

•	 H3 pOSeZení u Kříže SLAVíč
49°34‘45.503“N,	18°35‘1.603“E-	schránka	je	v dutině	stromu	u lavičky

•	 H4 přeLAč
49.5854831N,	18.4910308E“	E-schránka	je	v dutině	ulomeného	stromu

•	 H5 STuDánKA u ceSTY pOD TRAVnýM
49°	35‘	14.48“	N 18°	31‘	34.67“	E -	schránka	je	v kamenech	u stromu	nad	studánkou

•	 H6 nAD KRŠLeMI
49.6203311N, 18.4954419E (přibližné souřadnice)- schránka je v dutině výrazného 
zalomeného stromu u cesty (viz foto)

•	 H7 nA DučI
49.5891611N, 18.5255858E (přibližné souřadnice)- schránka je v kamenech poblíž 
nejvíc zamechovaného stromu u ohniště

Souřadnice a popis bodů, které jsou již umístěny a můžete hledat: 

KLuB RODIčů
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KLuB RODIčů
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KLuB RODIčů
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Abychom se zapojili i my dospělí (jinak než motivací dětí), schovali jsme na jedno krásné 
místo hru i pro nás. Je to Dopis pro neznámého přítele. Abyste si tenhle poklad mohli 
vzít, musíte sami napsat dopis pro neznámého přítele a nechat ho ve schránce pro dalšího 
šťastlivce.	Jedinou	podmínkou	je,	že	by	měl	mít	alespoň	pár	vět	a začínat	slovy	„Milý	
příteli,	 jsi	 ............	(druhý,	třetí,	čtvrtý),	kdo	dostal	tenhle	dopis!“	Není	třeba	vymýšlet	
žádná moudra, jen pár vět, co potěší…

Umístění DOpISu neZnáMéMu příTeLI: cesta po vrstevnici (viz mapu), v místě, kde se 
otevírá výhled na Morávku vede pěšinka do kopce . Schránka je za smrčkem pod malou 
mohylou z kamenů. Smrček je na levé straně skoro hned u cesty. V kamenné mohyle je 
plastová schránka s dopisem. 

Zatím se ukazuje, že hledání schránek děti motivuje a že je návykové . přejeme dětem 
šťastné zážitky, hrdost na svoje výkony při lovení bodů a rodičům motivaci při výstu-
pech . Věříme, že všichni, kdo se zapojíte (včetně starousedlíků), objevíte nová místa 
a jiné pohledy �.

KLuB RODIčů
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RBS

RSB 
„Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro 
potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“

 cZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

Projekt DSO Region Slezská brána podpo-
řený z  OP Zaměstnanost (z  prioritní osy 
03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje 
na posílení strategického řízení zapojených 
obcí i samotného DSO Region Slezská brána. 
Základními pořizovanými výstupy této akti-
vity bude Strategický plán DSO Region Slezská 
brána na období 2021–2025, Komunikační 
strategie Regionu Slezská brána a jednotlivých 
jeho obcí pro období 2021–2025 a Komunitní 
plán rozvoje sociálních a  souvisejících služeb 
Regionu Slezská brána a jeho obcí 2022–2027. 

Díky nově vytvořeným, případně aktuali-
zovaným strategickým plánům tak dojde 
k  vytvoření systému strategického řízení 
města a  obcí, tj. průběžné práci s  pro-
gramy rozvoje tak, aby byly oporou vedení 
obce a  zastupitelstva. Bez odborníků při 
zpracování těchto dokumentů hrozí riziko, 
že	místní	 lidé	 „nedohlédnou	 za	humna“	
a program rozvoje se nestane prorůstovou 
rozvojovou koncepcí, ale budou vnímány 
pouze krátkodobé aspekty. Důležité je 
i použití metod aktivizace obyvatel a posí-
lení komunitního plánování. 

V rámci RSB dojde konečně i k sjednocení 
úrovně rozvojových dokumentů pro lepší 
plánování společného rozvoje.

Komunikační strategie umožní zlepšit komu-
nikaci obcí v  rámci svazku i  navenek, 
aktualizuje elektronickou komunikaci DSO 

i způsob zajištění kompatibility s aktuálně 
používanými nástroji.

Komunitní plán rozvoje sociálních a  souvi-
sejících služeb umožní správně identifi-
kovat aktuální celospolečensky zvýšenou 
poptávku i možnosti nabídky těchto služeb 
v  jednotlivých obcích, aby se tak účinně 
naplánovala spolupráce obcí DSO nejen při 
zavádění nových služeb, ale i při účelném, 
efektivním a zároveň hospodárném využí-
vání těch dosavadních.

Dalšími aktivitami projektu bude pořízení 
pasportů majetku obcí: pasporty veřejného 
osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. 
Tyto odborné dokumenty budou výbornými 
podklady pro správu majetku obcí, umožní 
rychlý přehled i snadnější plánování oprav 
a údržby. 

Projektová aktivita Pořízení a rozvoj komuni-
kačních nástrojů v sobě obsahuje (pro obce, 
které projevily zájem) pořízení mobilních 
rozhlasů a modernizaci obecních webových 
stránek. 

Jedním z dílčích cílů projektu je také „zvýšit 
kompetence, odborné znalosti a  dovednosti 
zaměstnanců obcí“ v oblasti výkonů činností 
v přenesené i samostatné způsobilosti dle 
oboru jejich činností.  Kromě šesti odbor-
ných školení je v projektu plánován i výjezd 
za příklady realizované dobré praxe k part-
nerským regionům.

Doba realizace projektu je od 1. 4. 2020 do 
31. 3. 2022. 

Přejme projektu nejen dobrý start, ale 
i hladký průběh a úspěšné dosažení všech 
plánovaných cílů!
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cHARITA / InfORMAční LeTáKY

charita

Le tošn í  T ř í k rá lo v á 
sbírka se od předcho-
zích ročníků zásadně 
lišila. Skupinky kole-
dníků nemohly vyrazit 
do ulic našich obcí, a tak se k vám tříkrá-
lové poselství mohlo donést pouze online. 
O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, 
kteří přispěli ať už do virtuální kasičky 
nebo do pokladniček, které byly umístěny 
na veřejných místech jako jsou obecní 
úřady, kostely nebo obchody.  Právě díky 
pomoci vás všech se podařilo do tříkrá-
lových pokladniček ve vaší obci vybrat 

krásných 5 605 korun. 
Příspěvky využijeme 
v Domě pokojného stáří 
a Oáze pokoje na opravy 
a  rekonstrukce budov, 

zdokonalíme fungování Beskydského cen-
tra duševního zdraví, rozšíříme nabídku 
terapií pro naše klienty nebo podpoříme 
projekt doučování.

Nestihli jste přispět do statických kasiček 
a rádi byste podpořili dobrou věc? Do online 
kašičky můžete přispět až do 30. dubna na 
www.trikralovasbirka.cz
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OMBUDSMAN
DĚTEM

Napiš ombudsmanovi nebo jeho zástupkyni v případech,
kdy máš potíže s nějakým úřadem, zacházejí s tebou jinak
než s ostatními dětmi (například pro tvou barvu pleti,
náboženství, zdraví, pohlaví či zemi, z níž pocházíš) nebo
máš problémy například v dětském domově.

Někdo z nás se ti ozve, jakmile to bude možné, nejpozději 
za 3 dny. 

Můžeš se také podívat, jaké
případy už ombudsman řešil,

třeba byl někdo v podobné
situaci jako ty:

 
deti.ochrance.cz/jakymi-pripady-

jsme-se-uz-zabyvali/

OMBUDSMANEM JE 
STANISLAV KŘEČEK

ZÁSTUPKYNÍ OMBUDSMANA JE
MONIKA ŠIMŮNKOVÁ

Kancelář mají v Brně na Údolní 39

Pomáhá jim tým právníků
a dalších odborníků.

někdo s někým zachází hůř jen kvůli jeho věku,
barvě pleti, zdraví, národnosti, náboženství nebo
pohlaví
tvá rodina nemá dostatek peněz na tvé školní
pomůcky, kroužek, školu v přírodě, lyžák nebo
tábor
máš problém v kontaktu se svými rozvedenými
rodiči
nepřijali tě do školy
v dětském domově se k tobě vychovatelé nebo
ostatní děti nechovají dobře
sociální pracovnice nejedná správně
soudní řízení trvá dlouho
tvá reklamace na věc, která nefungovala, nebyla
vyřízena
někdo odhazuje odpady, kam nemá, a úřad situaci
neřeší

OMBUDSMAN NEMŮŽE:
změnit rozhodnutí soudu
vstupovat do vyšetřování Policie ČR 
zasáhnout, když mají lidé mezi sebou spory

OMBUDSMAN TI MŮŽE POMOCI
NAPŘÍKLAD, KDYŽ:

načti QRko nebo mrkni 
na deti.ochrance.cz

Leták je realizován prostřednictvím projektu Posílení aktivit
veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem 
k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo
projektu LP-PDP3-001. Projekt je součástí Programu lidská
práva financovaného z Norských fondů 2014-2021
prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

InfORMAční LeTáKY
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Reklama

Upozornění na odstávky elektřiny  
už jen elektronicky.

Registrujte se a informace o plánovaných odstávkách 
budete dostávat e-mailem a SMS.

✓ Pohodlně
✓ Zdarma
✓ Včas

www.cezdistribuce.cz/sluzba

Váš provozovatel elektrické sítě

nadace čeZ vyhlásila granty 
na rok 2021. V loňském 
covidovém roce  podpořila 
v Moravskoslezském kraji 
rekordní počet projektů

Vladislav Sobol, mluvčí čeZ

čtyři grantové projekty nadace čeZ už 
jsou opět otevřené pro příjem žádostí, 
celkem jich letos nadace otevře šest. Vloni 
podpořila v  Moravskoslezském kraji 
rekordní počet projektů – na více než 
240 prospěšných aktivit přispěla bezmála 
15 milionů korun. Více než třetina darova-
ných prostředků šla na zmírnění dopadů 
epidemie covid-19, ať už se jednalo o nákup 
dezinfekčních prostředků, nemocničního 
vybavení nebo podporu hasičů, domovů pro 
seniory a škol. Rekordní byl rovněž zájem 
o grant Stromy a o nový program zaměřený 
na rozvoj neziskových organizací. 

Největší firemní nadace v České republice 
má za sebou velmi rušný rok. Ostré tempo 
ale nasadila i letos: hned na začátku roku 
spustila dva grantové programy, v  únoru 
otevřela další dva a poslední dvojici chystá 
na začátek března. 

„Loni jsme v Moravskoslezském kraji směřovali 
více než třetinu financí na pomoc proti epidemii 
covid-19. V rámci rychlé krizové pomoci jsme 
podpořili nákup dezinfekčních prostředků, šití 
roušek, rozvozy léků nebo jídel zranitelným 
skupinám obyvatel. Další peníze směřovaly 
na vybavení do nemocnic, ale také hasičům, 
na podporu on-line výuky nebo na zmírnění 
izolace klientů v  domovech pro seniory,“ 
vyjmenovává ředitelka Nadace ČEZ Micha-
ela Ziková. 

NECHTE SE INFORMOVAT 
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY 
E-MAILEM NEBO SMS

Je to snadné. 

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2

Vyplňte: 

  EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování 
za elektřinu)

 Datum narození zákazníka / IČO 

 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale 
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni  
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě

ReKLAMA
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ReKLAMA / InZeRce

I  letos poběží šest grantových programů. 
podpora regionů zaměřená na charitu, kul-
turu, zdravotnictví, sport i ekologii, a pod-
pora výstavby a obnovy Oranžových hřišť 
jsou otevřeny celoročně. Jen Oranžových 
hřišť má nadace na kontě po celé republice 
přes 600 za 388 milionů korun. Už dávno se 
přitom nestaví jen dětská a sportovní – obce 
mají čím dál větší zájem také o workoutová 
či seniorská. Od začátku února mohou obce, 
školy, hasiči, skauti i  další spolky žádat 
o podporu na výsadbu zeleně v rámci grantu 
Stromy, který za dobu svého trvání vrátil do 
české krajiny přes 100 000 stromů. Rovněž 
od února je možné podávat granty do pro-
gramu Oranžový přechod zaměřeného na 
zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce. 
Od roku 2013 jich Nadace ČEZ pomohla lépe 
osvětlit přes 170.

Loni také nadace odstartovala nový gran-
tový program neziskovky, určený na pod-
poru rozvoje a  profesionalizaci českého 
neziskového sektoru. „Pilotní grantové 

řízení vzbudilo obrovský zájem – během jed-
noho měsíce dorazilo přes 260 žádostí, nadace 
vyhověla 54 z nich částkou 4,6 milionu korun. 
Na základě pozitivního ohlasu proto Neziskovky 
opět vyhlásíme letos v  březnu,“ říká Ziková. 
Moravskoslezské organizace byly v  rámci 
Česka nejaktivnější, získaly na svůj rozvoj  
přes 1,2 milionu korun. 

Nadace ani letos nezapomene na lidi, 
kterým nepřál osud, a  na podzim spustí 
tradiční charitativní projekt Plníme přání, 
do něhož osoby v  těžké životní situaci 
doporučují samotní zaměstnanci Skupiny 
ČEZ. Těm jsou určeny i  zaměstnanecké 
granty, změřené na podporu neziskových 
organizací v České republice, na jejichž čin-
nosti se aktivně podílejí právě zaměstnanci 
Skupiny ČEZ. 

Nadace ČEZ Přehled všech aktuálních gran-
tových řízení i pravidla pro podání žádostí 
jsou k  dispozici na webových stránkách 
Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz). 

Inzerce
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 Klasická výmalba a úprava stěn interiéru 
 Stěrkování, štukování a broušení stěn 
 Speciální techniky (benátský štuk, encanto, ottocento, ….) 
 Dekorativní omítky – marmolit, aj. 
 Imitace zdiva, pohledové betony 
 Tabulové, magnetické stěny 
 Kresby na stěny či fasády 

     Kontakt:  
Václav Kerl  
kerlik.malovani@gmail.com 
tel. : 724 686 325 
malby-special.netstranky.cz 

 

InZeRce

PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE  
U Stříže, Raškovice 

 

• Černé uhlí, koks, brikety 
• Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů  
 
Prodej baleného i volně loženého paliva, dopravu zajišťujeme. Platby v hotovosti i kartou. 
Skládání pásovým dopravníkem až do sklepa. 

 

 

 
             IČ: 28659198 

Informace a objednávky: 
 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace také na  
                          

               www.uhli-raskovice.cz 
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