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Gabriela Daňková
starostka 

Milí občané, chataři a chalupáři, 

 po velice náročném roce nastává čas 
dovolených a odpočinku. Byl to rok, kdy 
jsme nemohli konat pro vás žádné kulturní, 
sportovní ani společenské akce. Proto jsme 
se plnou silou zaměřili na investiční akce 
v obci. Pro letošní léto jsme Vám upravili 
veřejný prostor u řeky Morávky, který už 
byl dokončen a můžete zde posedět, zre-
laxovat, odpočinout si po procházce nebo 
se jen zaposlouchat, jak teče řeka. Kdo si 
přinese trochu dřevěného uhlí nebo dřeva, 
může si i něco dobrého opéct na připrave-
ném ohništi.

Jediné, co nás hodně mrzí je, že se sna-
žíme pro vás připravit hezký prostor a do 
týdne chybí skalničky v kamenném valu 
podél cesty. Znovu dosazené skalničky byly 
rovněž ukradeny. Tímto vás prosíme, máte-
li na svých zahrádkách přebytky skalniček 
– hlavně netřesků, prosím, dosaďte je tam 
a pečujte si každý o svoji skalničku. Třeba 
nám takto vydrží déle.

Pro Vás, kteří jste odevzdali anketní lístek 
s požadavkem na získání kompostéru, začal 
již výdej. Z dotačního titulu Ministerstva 
životního prostředí jsme získali celkem 
550 kompostérů a 1 štěpkovač. Kompostéry 
vydáváme na sběrném místě v Lipovém „ve 
sběráku“, v otvírací době. Vydáno již bylo 
okolo 400 kompostérů. Celkem jsme z dotací 
za poslední roky získali již 850 kompos-
térů. Věříme, že se sníží množství biood-
padu v popelnicích a rovněž, že budou mizet 
černé skládky. Dále jsou u sběrného místa 
dostupné 3 kontejnery na bioodpad, roz-
děleny jsou na trávu a na větve. Vyvážíme 

každý týden, proto 
toho využívejte.

Každý se nás ptá, 
kdy bude chodník. 
Konečně můžeme říct: 
„stavba předána“.

Tuto akci ve veřejné 
soutěži vyhrála firma 
Lesostavby Frýdek 
– Místek a.s. a je rozdělena na dvě etapy. 
První část se bude realizovat letos a bude 
od brány do hotelu Morávka po zastávku 
Vlaské. Chodník povede po levé straně 
směrem na Pražmo. Stavební práce budou 
zahájeny na konci června. Prosíme všechny 
o spolupráci a trpělivost. Výsledek všechny 
potěší. Druhá část, po zastávku Janša, bude 
realizována v příštím roce.

Další velkou investiční akcí jsou vstupy 
a nádvoří u školy včetně parkoviště. Tuto 
akci vysoutěžila firma Silnice.cz s.r.o. Tady 
budeme muset mít trpělivost větší, protože 
od 10. června nebude možno v areálu školy 
parkovat po celou dobu stavby, tzn. mini-
málně do konce srpna. Jak jistě víte, opra-
veno máme hřiště, nástavbu školy, uprostřed 
cvičné kuchyňky, opravili jsme kanalizaci ve 
škole a po tom všem zbylo rozpadlé nádvoří 
a parkoviště. Nově se můžete těšit na bezba-
riérové vstupy do školy, nádvoří před vstu-
pem do školy, kde nebudou moci jezdit auta, 
tzn. bude zajištěn bezpečný přechod na hři-
ště a auta budou parkovat na vyznačených 
parkovacích plochách. Celý komplex školy 
tak bude již bezpečný a hezký. Vysoutěžená 
cena je 6 108 609,15 Kč včetně DPH. Na tuto 
akci máme požádáno o 85% dotaci, o které 
ještě není rozhodnuto. 

A do třetice všeho dobrého, v  půlce 
července zahájíme zateplení zdravotního 

Z OBCE

Úvodní slovo starostky
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Z OBCE 

střediska včetně výměny střešní krytiny. 
Tuto zakázku vysoutěžila firma Papaya 
stavební s.r.o. 

I v tomto případě, nebudete moci parko-
vat před zdravotním střediskem a budou zde 
omezení. Vysoutěžená cena je 2 420 000 Kč 
včetně DPH.

Dále zmíním něco z menších akcí, opra-
vili jsme darovaný křížek „Boží muka“ 
ve Velkém Lipovém, opravili jsme místní 
komunikace, pověsili nové zrcadlo za 
Smíšenkou, vysadili nový ovocný sad (na 
křižovatce Malé Lipové – Demlovice), opra-
vili hasičskou věž na staré zbrojnici a přijali 
nové dva zaměstnance na údržbu veřejné 
zeleně z dotace Úřadu práce.

V elektronické aukci jsme zakou-
pili areál České srdce za vyvolávací cenu 
4 990 000 Kč. Smlouva je schválena v našem 
zastupitelstvu, čekáme na předání budovy 
a podepsání smlouvy od státu. Co dál? Jaký 
máme záměr s budovou? Naše vize je zbou-
rání a výstavba malometrážních bytů. Ale 
můžete se podílet na návrzích i vy, protože 
z dotačního projektu Regionu Slezská brána 
jsme zahájili tvorbu nového strategického 
dokumentu pro další období. Prosíme 
všechny občany o vyplnění dotazníku buď 

on-line nebo viz příloha. Po vyplnění ode-
vzdejte na úřadě nebo poště, či do obecní 
schránky. V dotazníku můžete vypsat, na 
co by se obec měla zaměřit v následujícím 
6letém období, nebo s čím jste spokojeni 
nebo co vám chybí. Prosíme o vyplnění, vaše 
názory jsou pro nás důležité. 

 Dále se můžete dočíst, že jsme pro vás 
připravili mobilní aplikaci „Mobilní roz-
hlas“, díky které budete dostávat včas veš-
keré informace o dění v obci. Prosím, pře-
čtěte si a zapojte se. 

Z nejbližších akcí přijměte pozvání na 
tradiční červencový volejbalový turnaj 
„O pohár starostky“ a na srpnový Kulturní 
den Sdružení obcí povodí Morávky na 
Kamenitém s rozšířeným programem pro 
děti. 

Na závěr chci poděkovat vedení školy, 
pedagogům a  zaměstnancům školy za 
úspěšné zvládnutí distanční výuky, orga-
nizaci školy, zápisu dětí do školy a školky 
a práci s rodiči. Nebylo to lehké. 

Přeji všem občanům, chatařům a cha-
lupářům krásnou dovolenou, dětem hezké 
prázdniny plné sluníčka, radosti a odpo-
činku.

Vizualizace opravy Zdravotního střediska
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika
Gratulujeme jubilantům

Vzhledem k situaci, která se neustále vy-
víjí a mění tak ještě neuskutečníme v nej-
bližších měsících setkání jubilantů na úřadě.  
Průběžně s panem místostarostou doručíme 
gratulace a dárečky jubilantům, kteří slaví 
70, 75, 80 let v měsících červenci a srpnu.

V letních měsících slaví:
pan Petr Burda
paní Libuše Galušková
pan Josef Gutlébet
paní Marie Papřoková
paní Vlasta Ručková
paní Jana Smejová
paní Alena Špoková

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.

Gabriela Daňková – starostka 

Uctili jsme památku osvobození Morávky

Dne 5. května 2021 jsme si připomněli osvobození Morávky u NKP „Noční přechod“.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

Kalendárium kulturních a sportovních akcí 
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TECHNICKÉ INFORMACE, Z OBCE

MORÁVKA MÁ MOBILNÍ ROZHLAS

Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a je tedy schopna efektivní komunikace 
s občany? Zapojte se do komunikace v obci i vy! Registrace je ZDARMA. 

K čemu slouží Mobilní Rozhlas

Mobilní rozhlas není pouze moderní 
forma klasického rozhlasu. Nabízí obča-
nům mnohem více. Kombinuje možnosti 
rozesílek pomocí SMS, hlasových zpráv 
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komu-
nikaci mezi obecním úřadem a  občany. 
Důležitá zpráva vás tedy zastihne ať už 
jste kdekoliv. Obrovskou výhodou je, že 
mobilní rozhlas neslouží 
pouze k  jednostranné komu-
nikaci, ale umožňuje vám na 
jednotlivá sdělení reagovat 
nebo můžete zasílat vaše při-
pomínky či pochvaly k součas-
nému dění v obci.

Výhody Mobilního Rozhlasu

- Neunikne vám žádná důle-
žitá informace, i  když 
budete zrovna v práci nebo 
na dovolené

- Sami si zvolíte, jaké informace si přejete 
dostávat 

- Máte možnost se zapojit do dění v obci 
a jednoduše sdělit vedení svůj názor

- Máte šanci nahlásit problémy v obci, 
jako nepořádek či vandalismus, jed-
noduše přes mobilní aplikaci Mobilní 
Rozhlas

- Můžete jednoduše pomáhat sousedům, 
třeba když se jim zatoulá pes

Bystřičanová J., knihovnice

Začátkem června navštívili žáci 1. stupně 
místní knihovnu. Povídali jsme si o  kni-
hách, děti luštily křížovky, hádaly hádanky 
zaměřené na české pohádky a  taky jsme 
si četli. Každý žák si odnesl domů jednu 

knihu s tím, že o prázdninách si ji přečte 
a v novém školním roce si uděláme společ-
nou besedu. Byla bych ráda, kdyby se děti 
začaly ke knihám vracet a více navštěvovaly 
knihovnu, protože je tu spousta pěkných 
dětských knih. 

Místní knihovna
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TECHNICKÉ INFORMACE, Z OBCE

Technické informace, z obce

Štěpán Bystřičan
místostarosta obce 

V průběhu měsíce května proběhly 
podél cesty do“ Kolonie“ na p.č. 3819/6, 
3819/13, 4178/52 udržovací práce v les-
ních porostech, původně nelesní plochy. 

Byly odstraněny listnaté souše, vývraty, 
poškození jedinci, dále proběhl výřez 
a výsek plevelných křovin z výmladků. 
V další etapě prací budou odfrézovány 
pařezy, na volných plochách vedle 
komunikace dojde k zatravnění a čás-
tečné výsadbě poloodrostků lípy a jírovce 
maďalu formou aleje.

V údolí Velké Lipové se 
v lokalitě pod bývalým kraví-
nem nacházel kříž – Boží muka 
na soukromém pozemku. Paní 
Veronika Lysová, majitelka 
této nemovitosti, darovala 
Obci Morávka tuto památku. 
Fa Kamenictví Voznica a Stříž 
provedli kompletní rekon-
strukci tělesa kříže a  pod-

stavce. Opravená Boží muka 
byla přemístěna na obecní 
pozemek, který je součástí 
komunikace k  chatové osadě 
na “Bahně“. Terén kolem kříže 
bude následně upraven a osá-
zen skalničkami. Ještě jednou 
děkujeme paní Lysové za tento 
dar. 

Údržba zeleně

Údržba drobných sakrálních památek

Obecní sad
Na začátku údolí Malé Lipové byl na čás-

tečně zanedbaných pozemcích p.č. 4180/8,9 
založen malý obecní sad ovocných dřevin. 

Jedná se o „staré odrůdy „jabloní, hrušní 
a slivoní. Tyto byly vypěstovány v ovocné 
školce Bojkovice. Jsou to čtvrtkmeny a špi-

čáky, velmi vhodné pro naši lokalitu 
– tady mají své místo.

Odrůdy jabloní – Matčino, 
Parména zlatá, Strýmka, Boskoopské 
červené, z  hrušní – Děkanka 
Robertsova, slivoně – Durancie, 
špendlík žlutý, Mirabelka. 

Na okraji tohoto sadu bude umís-
těn dřevěný přístřešek s posezením 
a informační tabulka.  
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TECHNICKÉ INFORMACE, Z OBCE

Informace občanům

Děkujeme všem občanům Morávky za dodržování nedělního klidu – omezení 
provozu motorových pil, sekaček, křovinořezů, fréz a hoblovaček. O totéž žádáme 
nově přistěhované občany, chataře i chalupáře. Buďme ohleduplní k sobě navzájem 
i svému okolí. Každý si zaslouží více klidu. 

S přáním pěkného a slunného léta, Obecní úřad Morávka

Oprava střechy věže hasičské zbrojnice

V měsíci květnu začala oprava stře-
chy věže hasičské zbrojnice. Opravě věže 
předcházelo letecké snímkování, které 
provedla firma JServices. Toto snímko-
vání odhalilo závady nejen na střeše, ale 
i na fasádě objektu. Místy byla stará bří-
zolitová omítka uvolněná a hrozil její pád. 
Proto jsme se rozhodli, že s opravou stře-
chy zároveň opravíme také fasádu. Před 
započetím prací bylo potřeba demontovat 
starou rotační sirénu. Demontáž provedli 

dobrovolní hasiči z Morávky ve spolupráci 
s  firmou JeřábyBesta s.r.o.. Tato práce 
proběhla v  listopadu loňského roku. Na 
začátku května bylo firmou Fachstav, která 
celou opravu prováděla, postaveno lešení. 
Následně začaly práce na opravě fasády. 
Tyto práce byly na 10 dní pozastaveny 
z důvodu špatných klimatických podmí-
nek. Na střechu byla položena nová střešní 
krytina z materiálu Fatrafol. 
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TECHNICKÉ INFORMACE, Z OBCE

Na místních komunikacích v  obci 
Morávka platí přednost zprava. Nemůžeme 
se řídit pravidlem šir-
ší cesta s  pěknějším 
povrchem je hlavní. 
Proto při vjezdu na 
místní komunikace 
jste na tuto skutečnost 
upozorněni dopravní 
značkou, v křižovat-
kách upravujeme roz-
hledové úhly tak aby 
byly co největší. Kde 
to zajistit nelze, jsme 
nainstalovali doprav-
ní zrcadla. Dále je zde 
omezena rychlost 
na 30km/h. Prosíme 
o  její dodržování 

zvláště v letních měsících, kdy je zvýšený 
pohyb chodců a zemědělské techniky.

Bezpečnost silničního provozu



10

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

Provozní 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

Výdej kompostérů  na tomto 
místě v provozní době.

Pro mimořádné uložení odpadu 
mimo provozní dobu nás kon-
taktujte v pracovní době 7.00 – 
15.30 na tel. č. 606 851 664

Místní poplatky 

Trvale bydlící občané – poplatek popel-
nice, 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 / 1 rok / nemovitost

Splatnost poplatku: nejpozději do 30. 6. 2021

Pozor změna: Svoz odpadu – vyvá-
žení popelnic – sudé týdny ve čtvrtek 

(v kalendáři uvedeno opačně)

Uzávěrka zpravodaje 
Uzávěrka dalšího čísla obecního 

zpravodaje je 25. 8. 2021.

Příspěvky:  
moravcan@moravka.info

Ordinační doba v letních měsících 

MUDr. Mácová Marie – dětský lékař
V době od 7. – 9. 7. 2021 čerpání řádné dovolené. Ordinace uzavřena.
V naléhavých případech je zajištěn zástup v dětském středisku Dobrá.

MUDr. Carbolová Lenka – obvodní lékař Raškovice
V době od 16. – 27.8.2021 ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

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

Z OBCE
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Z OBCE / DOTACE

Název projektu: „Rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v obci Morávka“

Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí ČR na základě 
rozhodnutí ministra životního prostředí

Celkové způsobilé výdaje: 732 698, 56 Kč

Výše příspěvku SFŽP: 366 349, 28 Kč

Výše příspěvku žadatele: 366 349, 28 Kč

Termín zahájení realizace: 30. 6. 2020

Termín dokončení realizace: 22. 8. 2020

Úsek: Výměna a  doplnění veřejného 
osvětlení v úseku od zastávky „Janša“ po 
zastávku „U přehrady“

Z dotačního titulu SFŽP jsme získali 
příspěvek na výměnu a doplnění  
veřejného osvětlení v obci Morávka

Úřední hodiny Obecního úřadu: 

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.
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Získali jsme dotaci z Ministerstva 
životního prostředí na projekt 
„Řešení bioodpadu v obci Morávka“ 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 

Realizace: do 1. dubna 2022

Financování: 

náklady celkem: 2 375 835 Kč

z toho dotace: 2 019 460 Kč štěpkovač     302 112,80 Kč                      

    kompostéry 2 073 722,20 Kč

Z dotace bylo pořízeno pro občany a chataře 550 kompostérů o objemu 1000 l a jeden 
štěpkovač pro potřeby obce.

DOTACE

Od 21.5.2021 ve sběrném místě probíhá 
vydávání kompostérů. Vydávání komposté-
rů probíhá v otevírací době po – čt od 14:00 
do 15:30 v  pátek 14:00-17:00 a  v sobotu  
9:00-13:00. Vydávání bude probíhat do 
10. 7. 2021. Kompostéry nevyzvednuté k to-
muto datu budou nabídnuty náhradníkům.

Vydávání kompostérů
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DOTACE

Na základě dotační výzvy 
Programu rozvoje venkova vy-
hlášené v  rámci Strategie ko-
munitně vedeného místního rozvoje MAS 
Pobeskydí byla Obec Morávka vybrána k do-
tační podpoře, cílem projektu bylo zrekon-
struovat zanedbané veřejné prostranství.

Popis projektu 

Obec Morávka se zaměřila na rekon-
strukci veřejného prostranství, a  to části 
návsi, která se nachází v centru obce mezi 
řekou Morávkou a  hlavní silnicí a  rea-
govala tak na absenci kvalitního zázemí 
pro setkávání obyvatel. V  rámci projektu 
došlo k vybudování adekvátního venkov-
ního prostranství pro setkávání obyvatel. 
Na veřejném prostranství se nyní nachází 
lavičky, odpadkové koše, posezení ve stínu 
stromu, veřejné ohniště, toaleta a upravené 

záhony. Záhony jsou různoro-
dé tzn. dvouletky, traviny, jedlé 
záhony, květná louka, skalničky 

a část je zatravněna k odpočinku u řeky. 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu je zkvalitnění pro-
středí pro setkávání obyvatel s rozšířenou 
možností pro trávení volného času obyvatel. 

Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční 
fond           
Celkové způsobilé výdaje: 1 232 190, 07 Kč                                                                                                                     
Výše příspěvku SZIF: 400 000 Kč
Výše příspěvku žadatele: 832 190, 07 Kč
Termín zahájení realizace: 6. 10. 2020
Termín dokončení realizace: 31. 5. 2021

Místní akční skupina Pobeskydí podpořila projekt 
Obce Morávky s názvem „Obnova veřejného 
prostranství „U splavu řeky Morávky““
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Mgr. Martina Matznerová

Ohlédnutí za školním rokem

Je tady červen a ten je ve školním pro-
středí časem bilancování. Letošní výuka 
byla opět poznamenána koronavirovou 
situací. Distanční vzdělávání se skloňovalo 
ve všech pádech. Někomu vyhovovalo, 
někomu méně, náročné však bylo pro 
všechny – žáky, rodiče i pedagogy. Všichni 
se naučili spoustu nových věcí, postupně se 
zlepšovali v užívání digitálních technologií, 
poznali nové aplikace atd. Postupem času se 
hodiny téměř podobaly těm ve škole. I přes 
to všechno něco chybělo. Chybělo osobní 
setkání. Sebelepší počítač či vzdělávací 
program nenahradí přímou školní interakci, 
nenahradí kamarády, spolužáky… Mnohým 
žákům se po prázdninách nechce vracet do 
škol. Ale tentokrát jsme čím dál častěji sly-
šeli větu: „Já už chci jít konečně do školy!“ 

Dočkali jsme se. Na jaře se začali žáci 
postupně vracet do škol a  ve třídách i na 
chodbách je opět živo. Nástup do školy byl 
podmíněn antigenním testováním a perma-
nentním nošením roušek. Testování bude 
nejspíš nějakou chvíli trvat, od druhého 
červnového týdne však padla alespoň povin-
nost nošení roušek ve třídách. Možnost volně 
dýchat mají žáci také při časté výuce venku. 

A i když exkurze a různé další aktivity 
lze podniknout on-line (viz níže virtuální 
prohlídka Temelína), snažíme se žákům 
prezenční výuku zpestřit různorodými 
kratšími vzdělávacími projekty. 

Třídíme odpad

Ruku na srdce, víte přesně, kde máte 
vyhodit například plato od vajec nebo 

špinavý kelímek od jogurtu? Naši žáci vám 
to řeknou bez váhání. Toto a mnoho jiných 
zajímavostí o  třídění odpadu a  o sběru 
odpadu vůbec, se dozvěděli při vzdělávací 
besedě s panem Bujokem na sběrném místě 
obce. Na tuto exkurzi pak budou navazovat 
praktické zábavné úkoly, které pro mladší 
žáky chystají jejich starší spolužáci. 

Den Země

Na třídění odpadu a ekologii vůbec byl 
zaměřen i  letošní Den Země. Všechny 
vyučované předměty byly v tento den při-
způsobeny právě ekologii. V matematice se 
pracovalo s čísly, kolik tun odpadu vyprodu-
kují rodiny s různým počtem členů, v ang-
lickém jazyce si žáci rozšířili slovní zásobu 
z této oblasti a v češtině prohlubovali svou 
čtenářskou gramotnost. 

Dravci 

Příroda je nám velmi blízká, a tak jsme 
si užili i  den s  dravci. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí ze života dravých 
ptáků, mohli jsme si je z blízka prohlédnout 
a na některé jsme si mohli dokonce i sáh-
nout. Dobrovolníci si pak vyzkoušeli některé 
z dravců přivolat na svou ruku. 

Den dětí 

Prvního června se před školou objevilo 
hasičské auto se zapnutými majáky. Ale 
nebojte, žádná katastrofa se neděla. Byl to jen 
malý „dárek“ dobrovolných hasičů pro naše 
žáky ke Dni dětí. A ne ledajaký. Děti si mohly 
zblízka prohlédnout hasičskou techniku, 
vyzkoušet, jak těžká je plná hasičská výzbroj 
či vklouznout do kabiny k volantu. A to vše za 
poutavého vyprávění jednoho z dobrovolných 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE
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hasičů obce Morávka pana Milana Hřivňáka, 
kterému touto cestou děkujeme. 

Od Klubu rodičů pak děti obdržely drobné 
dárky a také poukázku na točenou zmrzlinu. 
Děti měly z překvapení velkou radost a svůj 
svátek si náležitě užily. 

Virtuální prohlídka Temelína 

Žáci devátého ročníku již stihli také 
prohlídku přísně střeženého místa České 
republiky – jaderné elektrárny Temelín. 
Říkáte si, jak je to v dnešní době možné? 
Úplně jednoduše. Prohlídka byla totiž vir-
tuální. Žáci se k  exkurzi připojili on-line 
ve třídě a  spolu s  další školou se vydali 
i s průvodcem „na obchůzku“.

Skupina ČEZ, provozovatel JE Temelín, 
si připravila novinku a vytvořila speciální 
studio pro virtuální návštěvu elektrárny. 
Technika interaktivního TV studia umož-
nila propojit unikátní 3D modely, animace 
a  videa ze zákulisí, fyzikální pokusy, ale 
také rekvizity dovezené přímo z elektráren. 
Nechyběl ani prostor pro divácké dotazy 
a soutěže o ceny. Žáci viděli vnitřní prostory 
elektrárny a navštívili chladicí věž. Nakonec 
se zúčastnili soutěže, ve které si zahráli 
o zajímavé ceny. 

Zlatá cihla 

Matematická soutěž Zlatá cihla byla 
v  letošním roce také ovlivněna koronavi-
rovou situací. Žáci se tentokrát nesešli na 
pořádající škole – Gymnáziu Cihelní ve 
Frýdku-Místku – ale své znalosti si ověřo-
vali přímo v kmenových školách. 

Soutěž proběhla na 2. stupni a žáci mezi 
sebou soupeřili nejen jako jednotlivci, ale 
i jako tříčlenná družstva. Ráno přivezl kurýr 
zadání otázek a po ukončení je znovu odvezl 
k ohodnocení pořadatelem. 

V kategorii Cihlička soutěžilo celkově 
72 žáků. Nejlepším řešitelem z naší školy 

se stal Antonín Soročin (5. třída), který 
se umístil na 19. místě. Jako družstvo se 
pak tato skupina usadila na místě sedmém 
z celkových 24. 

V kategorii CI (6. a 7. třída) si z celko-
vého počtu 87 účastníků odnesla nádherné 
2. místo Eva Mojžíšková (6. třída). A  jako 
družstvo získali tito žáci opět sedmou 
příčku, tentokrát z 29 skupin. 

V kategorii HLA (8. a  9. třída) se na 
5. místě z  celkových 59 umístil Jindřich 
Kerl (8. třída).

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme 
spoustu dalších úspěchů.  

Výsledky literární soutěže

V předchozím čísle jsme vás informovali 
o  účasti našich žáků v  literární soutěži. 
V době vydání minulého čtvrtletníku jsme 
ale ještě netušili, jak moc úspěšní byli. Svými 
dokonalými kresbami oslnila porotu žákyně 
6. třídy Eva Mojžíšková a získala tak za svou 
práci tablet, který ji osobně předal zástupně 
pojišťovny VZP. Ostatní účastníci soutěže 
pak získali malířské potřeby a drobné dárky 

Využívání nových prostor

Jen co se znovu otevřely školní dveře, 
čekaly žáky v  rámci pracovních činností 
návštěvy cvičných kuchyněk. Někteří 
nemohli ani dospat, jak se těšili, a  své 
kuchařské „poprvé“ si náležitě užili i  ti 
nejmenší. Z oken nových prostor se linula 
vůně různých pomazánek, bublanin, bábo-
vek, perníků, vaječiny a dokonce i guláše. 

Závěrečné vzdělávací exkurze 
– výlety

V loňském školním roce se vzhledem 
k situaci na závěrečné vzdělávací exkurze, 
nebo chcete-li výlety, nedostalo. Letos 
jsme se to žákům rozhodli alespoň malinko 
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vynahradit. První stupeň se nejprve za spo-
lupráce Klubu rodičů vydá na turistický výlet 
za prameny řeky Morávky. V dalším týdnu 
zajedou zkontrolovat zvířata do ostravské 
ZOO, jestli jsou po dlouhé uzávěře všechna 
na svých místech a spočítat, kolik přibylo 
nových mláďat. 

Druhý stupeň se v  předposledním 
týdnu školy vypraví za poznáním do Brna. 
Začneme na výstavišti, kde se v současné 
době nachází výstava BODY WORLDS. Zde 
budeme moci na více než 150 exponátech 
poznat svá těla velmi zblízka a  dozvědět 
se o nich spoustu zajímavostí. Od lidských 
těl se přesuneme k historii a vydáme se na 
prohlídku kasemat na Špilberku. 

Rozloučení se školním rokem

Rozloučení se školním rokem pro žáky 
mateřské školy a prvního stupně proběhne 
ve čtvrtek 24. 6. na školní zahradě nebo 
v tělocvičně. Zábavný program Klaunů na 
volné noze zajistil Klub rodičů a  všechny 
děti se na něj moc těší. 

Přijetí žáků na SŠ 

Nervozitou a nejistotou byly letos pozna-
menány přijímací zkoušky na střední školy. 
Pro někoho byla horší část matematická, 
někomu nesedla čeština. Všichni naši žáci se 
ale i přes to na zvolené obory dostali a nám 
nezbývá nic jiného než jim popřát hodně 
štěstí do další etapy života. 

Výsledky zápisu do 1. třídy

Zápis žáků do první třídy se i letos musel 
obejít bez přítomnosti dětí. První setkání 
s  budoucí třídní učitelkou již ale rodiče 
absolvovali a  dozvěděli se tak doplňující 
informace k nástupu do školy. Celkově se 
do první třídy zapsalo 19 žáků, rodiče šesti 
z nich však využili možnost odkladu a do 
školy tak nastoupí o rok později. 

Zprávičky ze školky

Také mateřské škole se nevyhnula dis-
tanční výuka. V rámci tohoto režimu plnili 
žáci nejrůznější úkoly, které pro ně chystaly 
paní učitelky. 

Po návratu do školky jsme si vynahra-
dili chvíle strávené doma. Popřáli jsme 
maminkám k jejich svátku a navštívili nás 
chovatelé s dravými ptáky. V rámci projektu 
Místního akčního plánu jsme plnili úkoly 
zaměřené na spolupráci dětí, čtenářskou 
a  matematickou gramotnost a  také jsme 
se s  ostatními školkami spojili on-line 
a  společně si zazpívali. Zhlédli jsme také 
divadelní představení (pohádku zaměře-
nou na prevenci úrazů), realizovali projekt 
„Vraťme žáby do přírody“ a  vysadili si 
vlastní venkovní bylinkovou zahrádku, na 
kterou se můžete podívat před vchodem do 
školy ze zahrady. 

Den dětí jsme oslavili výletem do 
zábavního parku na Bílé, kde byly pro 
děti přichystány animační programy na 
téma „Ať žijí pohádky“ a  „Zpátky do 
pravěku“.  Tímto bychom rádi poděkovali 
Klubu rodičů za úhradu těchto programů, 
dárky pro děti a samozřejmě za celoroční 
spolupráci. 

Do konce školního roku nás ještě čeká 
výlet do Nošovic na dopravní hřiště, roz-
loučení s předškoláky, divadelní představení 
„Medová pohádka“, beseda o zubní hygieně 
a mnoho dalších aktivit. 

Na zahradě u Skřítků jste si jistě všimli 
nového zastínění, které nám zpříjemní 
venkovní aktivity v  následujících sluneč-
ných dnech. Obci Morávka děkujeme za 
realizaci tohoto projektu a panu Felcmanovi 
za výstavbu. 

K zápisu do mateřské školy se dostavilo 
19 dětí, z  kapacitních důvodů jsme však 
mohli přijmout pouze 16 nových žáků.  
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Pronájem hřiště, tělocvičny 

V případě zájmu o  využití venkovní 
plochy u školy (multifunkční hřiště, wor-
koutové hřiště, oválu či tělocvičny) je nutná 
rezervace u správce -  p. Adámkové – na 
telefonním čísle 724 140 828 a  zaplatit 
pronájem. 

Žáci naší školy mají vstup na tato 
sportoviště zdarma, ale taktéž musí svou 
přítomnost nahlásit správci. 

Od nového školního roku pak bude 
možno využívat rezervační systém na 
nových webových stránkách školy. 

Při využívání školní plochy je bezpod-
mínečně nutné dodržování bezpečnost-
ních zásad a  provozních pravidel. Bez 
vědomí správce je na školní pozemek vstup 
zakázán. 

Úprava plochy v areálu školy

V uplynulých dnech se na školním 
nádvoří začala hromadit těžká technika. 
Čeká nás další část revitalizace. Tentokrát 
půjde o  nový povrch. Dosavadní značně 
poškozený terén bude odstraněn a vznikne 
nový prostor jak pro parkování, tak pro 
občasné venkovní akce. 

S tímto souvisí také několik omezení. Od 
14. června není možné na školním nádvoří 
parkovat. Ke krátkodobému stání využijte 
parkoviště před MŠ a zdravotním středis-
kem, k dlouhodobějšímu stání jsou určena 
parkoviště na Lipovém a u sběrného dvoru. 

Vstup do školní budovy bude umožněn 
pouze ze zahrady. 

Poděkování ředitelky školy 

Milí rodiče, 

dovolte mi, abych Vám jménem svým 
i  celého pedagogického sboru poděkovala 

za celoroční práci, která pro Vás nebyla 
nikterak jednoduchá. Nikdo nepočítal s tím, 
že distanční výuka bude trvat tak dlouhou 
dobu, ale zvládli jste to výborně. Žáci se 
vrátili do školy s minimálními ztrátami na 
vědomostech. Distanční výuka zcela jistě 
nebyla dokonalá, neexistuje totiž žádná 
přesná koncepce, podle které by se měla 
řídit. Pedagogové naší školy se však v rámci 
svých možností snažili tuto situaci zvlád-
nout co nejlépe, což nám bylo potvrzeno i ze 
strany školní inspekce. Věřme však, že další 
vlna školy z domova již nenastane. 

Poděkování patří samozřejmě i ostatním, 
kteří se podíleli na chodu a rozvoji školy: 

- obci Morávka za spolupráci na projektech 
revitalizace školy

- Klubu rodičů za přípravu programů pro 
děti, mikulášské balíčky a  také za pří-
spěvky na exkurze

- obci Pražmo za peněžní příspěvek, ze 
kterého jsme zakoupili další tablety pro 
podporu ICT gramotnosti žáků

- p. Bystřičanové za knihovnické besedy 
pro žáky

- p. Legerskému za vedení kroužku kopané

- HSZ obce Morávka za přípravu programu 
ke Dni dětí pro ZŠ

- p. Bujokovi za besedu o odpadech v obci 
Morávka a mnoho dalšího

- p. Felcmanovi za práci pro školu 

a samozřejmě všem pedagogickým 
i  nepedagogickým pracovníkům školy za 
jejich celoroční práci. 

Přeji všem hezké letní dny, klid-
nou dovolenou a doufám, že v dalším 
školním roce se vyhneme všem dosa-
vadním útrapám. 

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE
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Romana Miketová 

Konec školního roku je tady. Snažili 
jsme se spravedlivě rozdělit příspěvky pro 
děti a docela jsme se rozšoupli ☺ Balíčky 
ke Dni dětí dostaly děti od školky až po 
školu (největší úspěch měla poukázka na 
točenou zmrzku “Zmrzlina na Pražmě”). 
Přispěli jsme na výlet pro děti z mateřské 
školky na Bílou, zajistili dopoledne s klauny 
„Klauni na volné noze“, I. stupni jsme 
uhradili jízdné k  Bebkovi spolu s  občer-
stvením v  Hospůdce u  Bebka, II. Stupeň 
dostal příspěvek na dopravu výletu Centrum 
Vida v Brně a hrad Špilberk, pro deváťáky 

a odcházející žáky na gymnázium tradiční 
dárky v  podobě flashdisků a  nesmíme 
zapomenout na předškoláky, kterým jsme 
přispěli na občerstvení rozlučky se školkou. 
Pro personál školy máme taky připraveno 
malé překvapení. Na FB stránkách Morávka 
dětem se rozjelo tradiční Zahradnické sdí-
lení tentokrát v  on-line formě. Přes léto 
plánujeme šicí dílny na výrobu dárků pro 
budoucí prvňáčky. Informace najdete na 
FB. Věříme, že o  prázdninách si všichni 
užijeme pohody a pěkného počasí. Těšíme 
se na nový školní rok. 

Krásné prázdniny vám všem  
přeje Klub rodičů

Hana Jarolímová 

V našem zpravodaji jsme si zvykli 
vídat příspěvky od Rosti Puščizny, který 
vedl děti z Morávky a Pražma ke spor-
tování: od tenisu přes triatlon v různých 
podobách (duatlon, aquatlon, zimní 
triatlon, indoor triatlon) až po orien-
tační běh. Jeho nadšení bylo nakažlivé 
– zvládl poskládat štafetu z  rodičů 
i zajistit odvoz svěřenců na závody do 
Polska či Prahy. 

Poslední dobou už byl nemocný, 
přesto se snažil jezdit na chatu na 
Morávku, upozorňoval na zajímavé 
závody a  aktivně se zajímal o  spor-
tovní úspěchy svých svěřenců v jiných 
oddílech – ve fotbale a letním biatlonu 
v blízkých vesnicích, při studiu sportov-
ního gymnázia či talentových přijímač-
kách z tělesné výchovy na vysoké školy.

Rosťovi bylo 66 let a  bude chybět 
nejen své rodině.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Klub rodičů

Zemřel Rosťa Puščizna…
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Na konci měsíce dubna jsme pomohli zaměstnancům obecního úřadu postavit  
tradiční májku. Ta zdobila prostor ve středu obce po celý květen.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SDH Morávka
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Virtuální skauting

Byla to strašně dlouhá doba, kdy jsme 
se mohli potkávat jen on-line. A byť byla 
tato doba pro mnohé smutná či trýznivá, 
přinášela naše virtuální činnost nezapome-
nutelné. Ať už to byly družinové schůzky, 
schůzky pro celé středisko, kino, povídání 
o  vesmíru se vzácným hostem apod. Vše 
jsme měli on-line. A  také každodenní 
etapovou hru Skautští hrdinové, která 
poskytovala speciální aktivitu pro každý den 
od října do května! Pro ilustraci celé této 
činnosti posíláme „společnou“ fotografii 
z Maškarního Meetu 2021.

Obnovení kontaktní činnosti

Na první fyzické schůzce jsme se sešli 
11. května 2021 a další následovaly v rych-
lém sledu, dokonce i výpravy a nově jsou 
povoleny i  vícedenní akce, takže jsme již 
stanování. Rozvolňování je však pozvolné, 
proto některé ze začátku odradily roušky 
či testy, ale na druhou stranu máme hned 
i nějaké nováčky, takže vypadá to nadějně.

Naše první výprava nemohla vést nikam 
jinam než na Ivančenu, vždyť jsme se tam 
nemohli potkat loni, ani letos. V dubnu na 
den sv. Jiří, patrona skautů, je tam totiž 
obvykle takové velké setkání u této skautské 
mohyly na památku obětem 2. světové války.

Benjamínci

Je to náš nejmladší oddíl a je příhodné, 
že do něj patří naši nejmenší. Od září při-
bírají nové členy ve věku do šesti let. Pro 
více informací o tomto oddílu vizte https://
stitprazmo.skauting.cz/benjaminci/.

Skauti
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Sportovní kroužek  
- osmý ročník

Ing. Jan Legerský, trenér

Zakončení velmi zvláštního 
roku našeho kroužku

Po delší pauze zaviněné Covid-19 jsme se 
po rozvolnění v polovině května opět sešli 
na školním hřišti. Tam jsme zjistili, co jsme 
ze sportování zapomněli a  jak se umíme 
méně pohybovat. Na dětech však byla chuť 
si opět poměřit síly a schopnosti. 

Protože jsme otevření novým zájemcům, 
objevili se mezi námi po dlouhé pauze zase 
noví, které jsme mezi sebou rádi uvítali. 
Z  původních 16 účastníků jsme jich měli 
počátkem června již 23 a myslím si, že v září 

na startu dalšího ročníku nás bude přibližně 
stejně. Pokud bychom měli několik velmi 
šikovných dětí (chlapců i  dívek), mohli 
bychom „smést prach“ z dresů, které jsme 
měli před třemi lety na sobě a pokusit se 
opět reprezentovat naši školu a obec v halo-
vém zimním turnaji.

Počasí nám přálo, tak jsme i vzhledem 
k současné zdravotní situaci mohli v užším 
kolektivu sportovat alespoň na školním 
hřišti. Na dětech bylo vidět, jak jim chyběl 
ten společný pohyb na hřišti.

Zaměřili jsme se na opětovné získávání 
obratnosti a  zvyšování fyzické kondice 
našich mladých sportovců formou soutěží 
a různých pohybových cvičení.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Zavítal mezi nás opět i náš bývalý člen 
Robin Miketa, který mi pomáhal při zvlá-
dání někdy rozpustilých sportovců. Svými 
schopnostmi ukázal, že i z našeho sportov-
ního kroužku se lze vlastní pílí vypracovat 
do fotbalového oddílu, kde se sportovci 
zúčastňují utkání v různých soutěžích.

Při čtení těchto řádků již bude zřejmě 
konec měsíce a my se naposledy v  tomto 
školním roce setkáme v úterý 23. června.

Věřím, že se účastníkům našeho spor-
tovního kroužku alespoň trošku líbily 

jednotlivé hodiny, které jsme společně 
v průběhu zvláštního školního roku prožili 
a že se budou těšit na nový ročník, který se 
zřejmě rozběhne opět po prázdninách ve 
druhé polovině září.

Budu se na vás děti – mladé sportovce 
opět těšit a věřím, že se setkáme opět ale-
spoň v takovém hojném počtu jako v uply-
nulém školním roku.

Děkuji všem rodičům, kteří mi věřili, 
že jejich děti jsou v  dobrých rukou a  že 
jim budu předávat pouze dobré sportovní 
i životní rady.

Přeji všem dětem i jejich rodičům krásné 
a příjemně prožité prázdniny.
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Uherek Václav, předseda ZO

Časné léto je obdobím přirozeného roz-
množování včelstev. Přínos nektaru převy-
šuje spotřebu, včelstvo vytváří zásoby. Včelař 
má plné ruce práce s tvorbou oddělků, sbě-
rem rojů i s chovem matek. Rostlinou signa-
lizující časné léto je trnovník akát. Začátek 
tohoto období lze také spojit s prvními květy 
bezu černého nebo maliníku. Strmý růst 
včelstva v květnu by bez včelařova zásahu 
skončil vyrojením. Tomuto předchází ve 
včelstvu tzv. rojová nálada a aktivity jako 
stavební a  sběrací pud jsou sníženy na 
minimum. Hlavním opatřením, kterým 
včelař brání tomu, aby mu matka a část pro-
dukčního včelstva odlétly, je odebrání plástu 
s plodem, což má za následek oslabení včel-
stva. Načasování tohoto opatření vyžaduje 
zkušenost. Z odebraných plodových plástů 
se včelami se pak vytvářejí oddělky, budoucí 
silná a plnohodnotná včelstva. Tolik na úvod 
z práce včelařů v tomto období.

Z činnosti včelařského spolku: Dne 
23. května jsme zorganizovali smažení 
vaječiny pro naše včelaře, kde jsme mohli 
po dlouhé době podiskutovat a vyměnit si 
zkušenosti ze včelaření v  letošním roce, 
roce kde je všechno jinak než má být. Dlouhá 
zima a s tím spojené rychlé úbytky zimních 
zásob, studené a  deštivé počasí v  době 

rozkvětu javoru, třešní, švestek, jabloní aj. 
dřevin. Úbytky zásob, zejména u  silných 
včelstev byly tak velké, že bylo nutno včely 
přikrmovat medocukrovým těstem, aby 
toto nevlídné období vůbec přežily. V měsíci 
květnu jsme zakoupili z dotace obce Morávka 
ometač včel, který budou používat mladí 
včelaři z  Včelařského kroužku mládeže 
při práci se včelami na včelí paletě, kde 
mají celkem deset včelstev, o  které jsme 
se v kovidovém období s přítelem Králem 
starali. Paní starostce a zastupitelům obce 
Morávka bych chtěl poděkovat nejen za již 
uvedenou dotaci, ale především za prostory 
nad moštárnou, kde v  zimních měsících 
provedli pracovníci technického oddělení 
kompletní rekonstrukci místnosti včetně 
vybavení, která bude sloužit VKM a včela-
řům naši ZO. Velké poděkování patří rovněž 
p. Petru Bujokovi, který celou rekonstrukci 
nejen řídil, ale taky fyzicky odpracoval. 
Zde si mají možnost včelaři vytavit vosk ze 
starých rámků v kotli, který jsme pořídili 
v  závěru loňského roku z  dotace v  rámci 
dotačního programu „ Podpora včelařství 
v Moravskoslezském kraji“. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
včelařům za zodpovědný přístup při placení 
členských příspěvku z kraje roku a vyplacení 
dotace 1D, kterou jsme provedli převodem 
na Vaše účty. 

Včelařovo „Časné léto“
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Petr Baďura, předseda DSO RSB

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská 
brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na 
projekt Komunikační nástroje, strategické 
dokumenty a  pasporty pro potřeby měst 
a obcí Regionu Slezská Brána, registrační 
číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731. 
Základními pořizovanými výstupy této akti-
vity bude Strategický plán DSO Region Slezská 
brána na období 2021–2025, Komunikační 
strategie Regionu Slezská brána a jeho obcí pro 
období 2021–2025 a Komunitní plán rozvoje 
sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská 
brána a jeho obcí 2022–2027.

V rámci našich měst a obcí dojde konečně 
i  k  sjednocení úrovně rozvojových doku-
mentů pro lepší plánování společného 

rozvoje a  umožní správně identifikovat 
aktuální potřeby nejen sociálních 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.

Aktivitami projektu bude rovněž možnost 
pořízení pasportů majetku měst a  obcí: 
pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné 
zeleně a mobiliářů. Tyto odborné dokumenty 
budou praktickými podklady pro správu 
majetku obcí, umožní rychlý přehled i snad-
nější plánování oprav a údržby. Obce a města 
si v rámci projektu pořídí mobilní rozhlas 
a modernizují obecní webové stránky. 

Projekt přinese rovněž nemalou úsporu 
finančních prostředků městských a obecních 

Region Slezská brána 

Mgr. Michaela Honešová  
starostka obce Pražmo

Upozorňujeme nájemce hřbitovních 
míst na hřbitově na Pražmě, že dle Řádu 
veřejného pohřebiště obce Pražmo je 
v  případě jakýchkoliv úprav hrobového 
místa povinností nájemce udržovat pořá-
dek, odstraňovaný materiál i  vykopanou 
zeminu odvézt na své náklady na skládku, 
okolí příslušného hrobového místa uvést do 
původního stavu. V poslední době se množí 
případy, kdy po rekonstrukci hrobu zůstává 
nepotřebný materiál na hřbitově. Takové 
jednání způsobuje komplikace při údržbě 
hřbitova. Tuto povinnost má nájemník 
i  v případě, že práce provádí kamenická 
firma. Dále upozorňujeme nájemce, že 
není možné vysazovat stromy či keře na 
hrobových místech. Kořeny těchto rostlin 

narušují statiku náhrobků, často zasahují 
do jiných hrobů nebo do uliček. Náletové 
dřeviny kolem hrobů jsou odstraňovány při 
pravidelné údržbě. Kompostéry na hřbitově 
jsou určeny pouze na trávu a drobný mate-
riál, v  žádném případě se tam nerozloží 
věnce nebo kytice s  nejrůznější výztuží.  
Děkuji za respektování pravidel a ohledu-
plnost vůči ostatním.

Hřbitov na Pražmě



29

ZPRÁVY Z OKOLÍ

Životní prostředí
Křídlatka je stále s námi?

Vojtěch Bajer, ČSOP Salamandr 

Vzpomenete si, jak to vypadalo v okolí 
řeky Morávky před 15 lety? Na mnoha mís-
tech nebyla vodní hladina ani vidět. A  to 
především kvůli velmi hustým, často téměř 
neproniknutelným porostům křídlatky na 
březích. Právě tehdy Moravskoslezský kraj 
spolu s dalšími organizacemi začal s něko-
likaletou snahou o  likvidaci této urputné 
invazní rostliny z  celého povodí Morávky. 
Šlo zároveň o důležitý test, jestli je vůbec 
možné se křídlatky na tak velkém území 
nějak rozumně zbavit. Nikdo to předtím 
v takovém rozsahu v Evropě nezkoušel. 

Neškodí zopakovat, proč – kromě zakry-
tého výhledu – je nepůvodní křídlatka pro-
blémem: Velice snadno se rozšiřuje, hlavně 
podél řek a potoků. Vytlačuje původní rost-
liny, je ale nepříjemná i pro člověka. Snadno 
totiž zarůstá nevyužívané louky nebo pole 
a  způsobuje ztížené využití vodních toků 
i  veřejných ploch. Způsobuje také větší 
odplavování půdy. Tolik jen to nejdůleži-
tější, výčet dalších problémů by totiž byl 
ještě dost dlouhý.

Návrat na místo činu

Nezisková organizace ČSOP Salamandr 
byla tehdy jedním z  partnerů této akti-
vity a  měla na starosti velkou část prací. 

V  posledních letech jsme se sem ke kří-
dlatce vrátili. Proč je nutné se křídlatkou 
zabývat i dnes, když to předtím stálo tolik 
peněz? Křídlatka je zvláštní rostlina, která 
má speciální strategii, jak se udržet, i  jak 
se šířit. Nikdo nepočítal s tím, že by odtud 
úplně zmizela. To se může podařit jen na 
velmi malých územích, ale nikdy ne na 
tak velkém kusu krajiny. Tady je nutné ji 
dál sledovat a pravidelně – už s podstatně 
menšími náklady – nedovolit, aby se znovu 
začala rozšiřovat. To se ovšem na části území 
nepovedlo a  tak to tady křídlatka začala 
znovu zarůstat.  

Kde a za co?

Potlačení křídlatky provádíme jen na 
území CHKO, tedy po most v Raškovicích, 
takové bohužel byly podmínky dotace. 

rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů 
je hrazeno z dotačních fondů EU. 

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

Obec Morávka je do projektu zapojena 
a díky jeho realizaci pro svou potřebu získá 

aktualizaci strategického plánu a pasport 
zeleně.
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Náhled do chystané knihy 
o hajných a hájenkách v Beskydech
Kniha, která tu ještě nebyla…

On se ten titulek jeví jako odvážný, či dokonce 
přehnaný. Ale dosavadní knihy o Beskydech jsou 
buďto plny krásné přírody, nebo nádherných 
fotografií, případně zajímavých příběhů ze 
života lidí či lesní zvěře. Tohle všechno dohro-
mady bude obsahovat kniha „Hajní a hájenky 
Beskyd“.

Hrabina, Krásná, Visalaje, Mohelnice, 
Komorní Lhotka, Planá dolina, Morávka, Zlat-
ník, Papřočka, Labašky,Encián, Česneková voda, 
Trávný, Morávka, U Bebků, Ježonky, Popelárna, 
Obidová….

…a desítky podobných názvů se objevují 
v  útlé knížečce, kterou její autor nazval 
Beskydské rekviem. Vyšla v  roce 2004 
v nakladatelství SURSUM a jejím autorem je 
JUDr. Ing. Jaromír Ráb (1921–2009), opav-
ský rodák, který prožil léta svého dospívání 
a současně léta válečná v oné části Beskyd, 
kterou evokují uvedené názvy v  úvodu. 
Kniha je doplněna lesními snímky zna-
menitého fotografa Josefa Stratila (*1931).

TRAVNÝ A SLAVÍČ

Třetí zastavení strýcových mysliven bylo na 
Morávce pod horami Travný a  Slavíč… Vyjeli 
jsme po Vánocích, na Pražmě nás strýc posadil 
do saní a ve sněhové vánici nás vezl nekonečnou 
dědinou Morávka do své myslivny… V ní jsme 
popíjeli hodiny horké čaje tety Marie a  nad-
šeně hleděli na bílé spousty mezi horami Slavíč 
a Travný. Tudy někde vedla cesta za svobodou 
a my s otevřenou pusou naslouchali vyprávění 
strýce Alfonse o  převaděčích, o  uprchlících, 
německých financích a hlídkách. Druhý den se 
mládenci (plus autorův třináctiletý bratr) 
potkali s  uprchlíkem schovávajícím se 
v krmelci, donesli mu posléze jídlo a pora-
dili, jak se dostane k hostinci „U Bebků“ 
odkud se převádělo na Slovensko. „Obdivoval 
jsem bratra. Bylo mu sotva třináct let, ale bylo 
zřetelně cítit jeho nenávist k bezpráví. A vůbec 
netušil, že přesně za osm roků bude ve stejné 
situaci jako ten uprchlík a že se v beznadějných 
podmínkách bude pokoušet bojovat, tentokráte 
ne tyranii…

A  když už jsme u  toho, tak ještě rychlá 
informace o penězích, která je povinná pro 
všechny příjemce evropských peněz: Větší 
část projektu Likvidace křídlatky v povodí 
Morávky platíme z příspěvku z Operačního 
programu Životní prostředí, zbytek se nám 
podařilo získat od sponzorů. Práce prová-
díme nejen na pozemcích Povodí Moravy 
a Lesů ČR, kteří jako zástupci státu spravují 
Morávku a její přítoky, ale i na pozemcích 
obcí, kterým v okolí řeky patří také větší 
plochy, a i na mnoha parcelách soukromých 
vlastníků. Můžeme jít samozřejmě jen tam, 
kde nám majitelé dali souhlas.   

A co dál?
V letošním roce práce skončíme, ale 

pokud správci a vlastníci pozemků nebu-
dou sami hlídat, zda se křídlatka znovu 
nešíří, může se stát, že to za nějaký čas 
bude vypadat jako před 15 lety. To možná 
nezní jako optimistický závěr, ale taková je 
realita. Celkově se prostě s invazními rost-
linami budeme muset naučit žít. A vyna-
kládat velké prostředky a spoustu energie 
na to, abychom je udržovali v přijatelném 
množství, má smysl jen na vybraných mís-
tech. Takovým místem je i  řeka Morávka 
a její okolí, území hodně cenné i z pohledu 
Evropy.



31

NOVÁ KNIHA

KOUZELNÁ CESTA I KDYŽ ZUŘILA VÁLKA

Nebyly to pěkné časy. Válka zuřila v plném 
proudu, vítězství nacistů na všech frontách, 
zavřené vysoké školy. A přece má duše jásala, 
když jsem začátkem července roku čtyřicátého 
ujížděl údolím Krásná – Mohelnice. Neznám na 
Moravě krásnější údolí. Od Pražma po Visaláje 
mezi členitými hřbety Travného a  Lysé hory 
údolí zvolna rozevírá knihu jedinečných obrazů. 
Oslovují i  názvy jednotlivých autobusových 
zastávek. Toman, Zimný, Jestřábí, Řepčonka, 
Stříška, Zlatník, Popelárna. Za každým zákru-
tem nové výhledy do bočních údolí, hluboké 
a  úsměvné záběry na roztroušené beskydské 
chalupy, úzká políčka, pastviny s kravkou nebo 
ovcí. Po přívalu národního ponížení a cizácké 
arogance to byl balzám na duši…

Myslivna na Zlatníku č. p. 279 - patří mezi 
novostavby tyrolského stylu, celodřevěná 
s kamennou podezdívkou, které se stavěly 
v Beskydech ve 30letech minulého století. 
Jako každá hájenka v dané době měla hospo-
dářskou budovu a přilehlou zahrádku. Hajní, 
kteří obývali hájenky po dobu své služby pře-
vážně vždy s celou svou rodinu, se v hájence 
na Zlatníku postupně vystřídali: pan Alfons 
Ráb, pan Pospěch, pan Kaňok, pan Knězek, 
jako poslední hajný pan Pavel Novotný, který 
si hájenku odkoupil a obývá ji dodnes.

JUDr. Ing. Jaromír Ráb ve své knize „ Beskyd-
ské rekviem „vkládá svůj osobní příběh v této 
hájence na Zlatníku, kde prožíval své studentské 
období u svého strýce hajného Alfonse Rába na 
začátku 2. Světové války …..

Kacení stromu nad dnes už zbouránu hájenku 
pod „ Juřičunou“    

Hájenka u Bebka, myslivna byla třetím zastavením Alfonse Rába
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Charitní odlehčovací služba jede stále dál

Charita Frýdek-Místek nabízí široké 
spektrum sociálních služeb, jejichž cílem je 
především umožnit jednotlivým skupinám 
osob pomoc se zvládáním jejich životních 
situací.

Jednou z těchto služeb, kterou naše Cha-
rita nabízí je i pobytová odlehčovací služba. 
Jedná se o službu, jejímž účelem je umožnit 
osobám, které pečují o své blízké, čas pro 
odpočinek, vyřízení si svých osobních důle-
žitých záležitostí a možnost regenerace. 
Zaměstnanci naší pobytové odlehčovací 
služby se při tom snaží vyjít každému jed-
notlivému klientovi vstříc a poskytnout mu 
obdobné podmínky, které má při pobytu 
v domácím prostředí, včetně jeho návyků 
a zvyklostí.

Klienti této služby si můžou zpříjemnit 
čas trávením terapeutických, výchovných 
a vzdělávacích činností, stejně tak jako 
hraním her, vařením, sledováním TV, poby-
tem na zahradě či čtením oblíbených knih. 
Naše pobytová odlehčovací služba je velmi 
vyhledávaná pro svůj osobní přístup, čemuž 
svědčí i stále se k nám vracející se klienti.

Kapacita této služby zahrnuje celkem 
12 lůžek a jedná se o službu placenou.

Vzhledem k současné, již přes rok trva-
jící, nepříznivé pandemické době víme, jak 
je pro mnoho osob, pečujících o druhé, tahle 
doba náročná a vyčerpávající. K tomu, aby 
Vaši blízcí mohli nabrat nové síly, Vám tak 
nabízíme možnost strávení určitého času 
u nás.

Pokud je Vám tedy 45 let a více a jste 
osobou, která potřebuje zajistit dočasnou 

osobní péči tak, aby Vaši rodinní příslušníci 
či osoby Vám blízké mohly načerpat nové 
síly, případně si vyřídit své osobní záleži-
tosti, pak se na nás můžete obrátit. Služby 
naší pobytové odlehčovací služby Vám 
můžeme poskytnout v rozsahu 3 měsíců 
s možností opakování během kalendářního 
roku. V případě nutnosti Vám může být 
tato služba prodloužena max. o 1 měsíc. 
Samotnému poskytnutí služby předchází 
návštěva u Vás, tak abychom se seznámili 
s budoucím klientem a jeho prostředím 
a zvyklostmi a mohli mu jej v maximální 
možné míře zajistit po dobu služby u nás. 
Pomoc s osobní hygienou, stravováním, 
kontaktem se společenským prostředím 
a ubytováním je pak samozřejmostí.

Charitní odlehčovací služba tak pro své 
velmi příjemné domácí prostředí umožňuje 
klientovi plnohodnotně zajištěný pobyt 
pro chvíle, kdy jeho blízcí, tj. osoby o něj 
pečující, potřebují nabrat novou energii, 
případně si obstarat své osobní záležitosti. 
Pokud Vás zaujala možnost využití naší 
pobytové odlehčovací služby, stejně tak, 
jestliže máte jakékoliv další dotazy k této 
službě, pak se na nás neváhejte obrátit.
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ORDINAČNÍ HODINY:
Pondělí 14:30–19:00 hod
Středa 14:30–19:00 hod
Čtvrtek   7:00–12:00 a 13:00–18:00 hod
Pátek   7:00–12:00 hod

KONTAKT a OBJEDNÁVÁNÍ PACIENTŮ:
MUDr. Tomáš Obtulovič
Ordinace Ortopedie a traumatologie
Poliklinika Frýdlant nad Ostravicí
Nádražní 132

739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefon: + 420 776 272 636

E-mail: ordinace@ortopoint.cz

Web: www.ortopoint.cz a objednávkový 
on-line formulář na několik termínů do 
ordinace.

Objednávky prosím jen v pracovní době. 

Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Milí občané obce Morávka,

Rád bych Vás informoval o otevření zcela 
nové ordinace Ortopedie a traumatologie 
kousek od Morávky ve Frýdlantu nad 
Ostravicí!

Někteří o nás již možná slyšeli, dokonce 
u nás byli, pro jiné to bude nová zpráva. 
Otevřeli jsme přesně v květnu před rokem! 
Vše je konečně tak, jak si „doktor Tomáš“ 
představoval, moderní vyšetřovna, ses-
terna s usměvavou zdravotní sestřičkou 
Markétou a  útulná čekárna, kde se cítí 
příjemně jak kojenci a děti, tak pánové 
s denním tiskem a dámy s módní revue 
a nyní nastal ten správný čas o nás veřejně 
informovat.

Ordinace Ortopedie a  traumatologie 
MUDr. Tomáš Obtulovič – „ORTOPOINT“ 
je privátní smluvní zdravotní zařízení 
poskytující komplexní ambulantní služby 
v oboru Ortopedie a traumatologie pohy-
bového aparátu.

V ordinaci se věnujeme diagnostice, 
léčbě, konzervativní a operační v návaz-
nosti na nemocniční zařízení, prevenci 
a konzultační činnosti v oboru Ortopedie 
a traumatologie. Odbornou péči poskytu-

jeme všem pacientům, dětem i dospělým, 
jednoduše pro „Pro malé i velké.“ Paci-
enty. Ordinace jsou vybaveny moderním 
ultrazvukovým přístrojem a podoskopem. 
V ordinaci provádíme klinické a ultrazvu-
kové vyšetřování kyčlí novorozenců.

Naše postgraduální specializační vzdělání 
v oboru Ortopedie a  traumatologie bylo 
získáno po několikaleté nemocniční praxi 
v České republice a v Rakousku.

Práce lékaře v  oboru Ortopedie a  trau-
matologie nás profesně naplňuje a baví 
a spokojenost pacienta je tou hnací silou 
a vnitřní motivací dále se lidsky a profe-
sionálně zlepšovat a být jednoduše lepším 
lékařem.

Váš lékař a Vaše zdravotní sestra,

MUDr. Tomáš Obtulovič,  
Markéta Državová

SLUŽBY OBČANŮM
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Zákaznická centra SmVaK Ostrava  
opět otevřena 
 
Mgr. Marek Síbrt 

24. května se za přísných hygienických pravidel a s nutností předchozí rezervace termínu návštěvy 
otevírají zákaznická centra a oddělení vyjadřování SmVaK Ostrava pro veřejnost
Ostrava, 13. 5. 2021 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly znovu otevřít 
zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Frýd-
ku-Místku pro veřejnost. Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, 
Orlové a Vítkově zůstávají prozatím do odvolání pro osobní kontakt s veřejností uzavřena. 
Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů 
nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.

„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zákaznická centra pro veřejnost při dodržování přísných hygi-
enických a epidemiologických pravidel, která minimalizují riziko nákazy novým typem koronaviru. 
Návštěva je možná pouze po předchozí rezervaci termínu prostřednictvím online nástroje na našich 
internetových stránkách. To platí také pro oddělení vyjadřování, které bude pro veřejnost otevřeno 
ve stejnou dobu jako zákaznická centra. Přísně vyžadováno je dodržování ochrany dýchacích cest 
zákazníků rouškami, nebo respirátory, respektování dvoumetrových rozestupů nebo zákaz kumu-
lace více osob v zákaznických centrech,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Provozní doba zákaznických center SmVaK Ostrava pro veřejnost:
Pondělí   9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa   9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 

Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava nebo oddělení vyjadřování jsou umož-
něny pouze přes rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové stránce  
www.smvak.cz v sekci Zákazníci. Bez předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.  

Při návštěvě zákaznických center SmVaK Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla:

- Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška nebo respirátor),
- Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání 

zaměstnankyň SmVaK Ostrava,
- Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického centra je nezbytné dodržovat rozestupy 

minimálně dva metry, jak určuje příslušné značení.

„Nadále upřednostňujeme v  zájmu ochrany zákazníků i  zaměstnanců   vyřizování záležitostí 
neosobní formou – emailem na adresách smvak@smvak.cz a  zakaznickesluzby@smvak.cz, 

SLUŽBY OBČANŮM
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prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a využitím bezhotovostní platby. Zvažte 
proto, prosím, zda je Vaše návštěva zákaznického centra opravdu nezbytná,“ říká ekonomická 
ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková.

Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky 
bez nutnosti osobního kontaktu:

- Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00. 
Linka byla technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů plněny požadavky 
zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800  292 300 zůstává v  provozu non stop. 

Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet 
se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka smvak@smvak.cz. 

Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz. 

Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na interneto-
vých stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty ke stažení.

Oddělení vyjadřování  - Lidé mohou podávat žádosti o vyjádření k existenci sítí, k mož-
nostem napojení na vodovodní nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové 
dokumentace přes internetové stránky www.smvak.cz bez nutnosti fyzického kontaktu 
a návštěvy zákaznického centra. S dotazy je možné se obracet na bezplatnou zákaznickou 
linku 800 292 400. 

Vyhněte se sousedským sporům. Nechejte 
si napustit bazén rychle a pohodlně! 
 
Mgr. Marek Síbrt 

Více než 260 domácností v regionu si loni nechalo dovézt vodu do bazénu cisternou spo-
lečnosti SmVaK Ostrava. Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům 
ve vodovodní síti i sousedským sporům

Ostrava, 12. 5. 2021 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodo-
vodní sítě s  rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a  výhodnější cestu 
v podobě dovozu vody do bazénu cisternou SmVaK Ostrava. Tato varianta je výrazně 
rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o službu byl v uplynu-
lých letech vysoký – předloni šlo o více než 300 navezených bazénů, loni o více než 
260. Češi tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel. 

SLUŽBY OBČANŮM
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Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat 
provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje zdra-
votní riziko. 
 
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bez-
platné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na internetových 
stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb.
 
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava 
rozhodly nabízet službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi pokračující epidemií 
nového typu koronaviru. Služba bude samozřejmě poskytnuta při přísném dodržení všech 
hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní riziko minimalizováno. Ať již 
jde o vybavení osobních ochranných pomůcek v podobě rukavic, ochrany dýchacích cest 
a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
 
Česká republika je evropským premiantem z  hlediska počtu bazénu na počet oby-
vatel. Teplejší počasí v  uplynulých letech navíc vedlo k  tomu, že lidé touží relaxo-
vat u  svých bazénů o  několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé v  minulosti (letošní 
rok je v  tomto ohledu výjimkou). Proto jich u  domů v  našich městech a  vesni-
cích s  rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i  pro moravskoslezský region.  
Svůj dopad na zvyšující se zájem o zahradní bazény má samozřejmě již druhé jaro a léto, 
které budeme trávit v době pandemie nového typu koronaviru a rizika onemocnění COVID-
19. Omezení týkající se cestování vede k tomu, že lidé tráví více volného času u svých 
domů nebo na svých chalupách. Zájem o rekreační nemovitosti zároveň trhá i přes nejisté 
vyhlídky tuzemské ekonomiky rekordy.
 
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby 
se lidé vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní 
síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality, kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén 
ze sítě, nebo je lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
 
„Problémy mohou přijít v  momentě, kdy se rozhodne větší množství odběratelů v  lokalitě 
napouštět prostřednictvím přípojky bazén ve stejný čas, a  lidé ho chtějí mít navíc napuštěný 
co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvo-
laným vysokou rychlostí proudění vody v  potrubí. To má za následek uvolňování usazenin 
a  zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také 
způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u  ostatních odběratelů, kteří můžou být 
omezeni v odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř. 
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních pravidel. Bazén je 
vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky. Nejlépe 
přes noc ve všední den.
„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, 
vyhnou se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat. Budou mít navíc jistotu, že nebudou 
omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům. V loňském roce jsme ke 
spokojenosti našich odběratelů napustili více než dvě stě šedesát bazénů,“ vysvětluje Koníř.  
 
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si nechali loni napustit téměř 
100 bazénů, naopak nejmenší zájem o tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s téměř 
40 napuštěnými bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku si nechali navézt vodu 
do 50 bazénů, na Karvinsku do 80.

SLUŽBY OBČANŮM
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Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaz-
nickou linku SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace 
o možnosti dodávky a ceně dle parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pra-
covní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
 
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího provozu SmVaK Ostrava, které 
službu poskytuje, a objemu bazénu. V případě, že je možné ho navézt jednou cisternou 
(průměrně 10 kubíků vody dle typu vozu), činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1195 
korun bez DPH.

Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí 
si nejdříve nechat ve specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. 
Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti VodoTech (www.vodotech.cz). 

„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme 
sledovat i bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažíva-
cích problémů. V případě vyšší tvrdosti vody také dochází k reakci s  prostředky k dezinfekci vody 
a mohou se vysrážet některé kovy. To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků 
na stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti 
VodoTech Pavla Veselá.

SLUŽBY OBČANŮM

Virtuální exkurze v elektrárnách:  
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ  
nové studio i program 
 
Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ  

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších prostor 
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě 
nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního interaktiv-
ního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných elektráren Dukovany a Temelín 
nebo k  zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické 
ukázky a  soutěže o  ceny. Prohlídky „Virtuálně v  elektrárně“ absolvovalo z  pohodlí 
domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list 
větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který 
začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení 
elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických 
energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné 
dny bez zábavy. 

Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu  
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do 
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí 
– dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS 
Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
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ČIŠTĚNÍ F≈M

www.cistenifm.cz

≈ Revize domovních čistíren
 odpadních vod (DČOV)

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
 a kamerová kontrola potrubí

vývoz žump a septiků

Vývoz:
604 282 325

Revize DČOV:
606 093 947

DISTEP a.s.

PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE
zastávka U Stříže, Raškovice

• Černé a hnědé uhlí, koks, brikety
• Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů (uhlí je zakryté)

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

Inzerce
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Nabízíme: 

*barvy na kov, dřevo, beton, spreje na auta. 

*interiérové a fasádní barvy. 

*míchání barev na počkání, výběr z 3000 odstínů.  

*stavební chemie Soudal: tmely, montážní pěny. 

*silikony, lepidla, hydroizolace. 

*válečky, štětce, teleskopické tyče, zakrývací materiál. 

*odborné poradenství, zvýhodněné nákupy pro firmy. 

třída T.G.Masaryka 503, Frýdek-Místek                                        
(za katastrálním úřadem) 

Otevírací doba: Po-pá 7:30 - 16:00 

                         Sobota 8:00 - 11:00 

       tel: 602 562 149   www.barvyinva.cz  

               (zdarma parkování 30 min) 
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NABÍZÍME RENOVACI 
HLINÍKOVÝCH I 

OCELOVÝCH DISKŮ 

PŮVODNÍ BARVU 
ODSTRANÍME CHEMICKY 

NEBO TRYSKÁNÍM 

PO NÁSLEDNÉM LAKU 
JSOU DISKY JAKO NOVÉ 

WWW.COLORSTEEL.CZ  
+420 731 858 541 

Obec Morávka

00296945

250,714

 3 577 926

tun

MJ
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