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Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané, chataři 
a chalupáři,

kovidovou situaci nám 
zastínila válka na Ukrajině 
a s tím spojená nová situace. Ani Morávce se 
nevyhnula. Rodiny jsou ubytovány v někte-
rých rekreačních zařízeních Morávky a my 
se snažíme pomoci nejen finančně ale i jazy-
kově. Dětem, které dochází do naší školy 
pomáhá s překladem paní ředitelka a také 
naše zastupitelka Hana Jarolímová, která 
komunikuje i s rodinami. Některé rodiny plá-
nují na Morávce zůstat, některé se již vydali 
zpět na Ukrajinu a některé plánují jít dál. 
Maminky si našly práci a snaží se začlenit. 

Velké poděkování za práci pro děti, školu, 
zaměstnance a rodiče patří paní ředitelce 
školy Daně Šponarové, která odchází do řád-
ného důchodu a přenechává školu novému 
panu řediteli Jirkovi Kornetovi. Ten byl 
doporučen výběrovou komisí a na dubnovém 
zastupitelstvu byl jmenován od 1. srpna 2022 
novým ředitelem školy. Přeji mu ať se mu 
ve funkci daří a ať vše zvládne ke spokoje-
nosti dětí, rodičů, pedagogů a zaměstnanců. 
Bude to úkol náročný ale věřím, že naváže 
na předchozí zkušenosti zástupce ředitele 
a škola bude v dobrých rukou.

Na dubnovém zastupitelstvu  jsme zvolili 
novou zastupitelku paní Silvii Stachovou, 
která nahradí paní Pavlu Matznerovou, ta 
změnila místo trvalého pobytu a nemůže 
tak dále být zastupitelkou. 

Paní Matznerové děkuji za její práci 
a paní Stachové přeji, ať se ji daří při výkonu 
funkce zastupitelky.

Další kapitolou jsou obecní investiční 
akce, v kterých řádně pokračujeme. V dubnu 
se zahájilo pokračování ve výstavbě chod-
níku směr zastávku U  Janši, tato akce by 
měla trvat do října.  Souběžně s námi, bude 

zahájena i výstavba chodníku na Pražmě 
směr Morávka a na Žukově bude kraj opra-
vovat most. Proto, prosím, buďte opatrní, 
vyjíždějte s předstihem ze svých domovů 
do práce, protože zde budou četná dopravní 
omezení včetně semaforu. 

Děti se mohou těšit na nové hrací prvky 
na veřejném prostranství U splavu, sportovci 
na nové workoutové prvky u řeky Morávky 
na Malém Lipovém. 

Děkuji spolkům, že zahájili svoji činnost. 
První větší akcí, kterou jste mohli navštívit 
byla „Velikonoční výstava“ pořádána našimi 
zahrádkáři. Výstava byla krásná a  děkuji 
všem aktivním zahrádkářům. V  měsíci 
dubnu zahájili naši senioři cestu za pozná-
ním při akci „Křížem krážem Slezskou 
bránou 2022“, kdy 4 senioři z  naší obce 
navštíví postupně všechny obce regionu 
Slezská brána a završí to vědomostní sou-
těží. Přejeme jim ať si tuto akci užijí a při 
soutěži zabodují. Divadelní sezónu jsme 
zahájili 29.4. představením West Side Story. 
A ve stejný den jsme ve spolupráci s hasiči 
postavili májku a slavnostní pokácení bude 
v sobotu 28. května. V hotelu Morávka bude 
připraven odpolední program pro děti, před 
úřadem kácení májky a o večerní zábavu 
se postará kapela Milana Hřivňáka. Těšíme 
se na bohatou účast. Svazek obcí Morávka-
Pražmo si pro Vás připravil 21.5. Jarní kon-
cert smíšeného pěveckého sboru Moravan 
Kroměříž, který si můžete poslechnout 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě.  
4. června vyjedeme spolu s rodiči a dětmi 
oslavit Den dětí do ZOO Ostrava, přihlásit na 
zájezd se můžete na OÚ Morávka. 18. června 
bude na školním hřišti tradiční hasičská 
soutěž Memorial Josefa Špoka a ukončení 
školního roku si pro Vás připravil Klub 
rodičů na neděli 26. června. 

Doufám, že máte z čeho vybírat a každý 
si najde nějakou akci, na kterou rád přijde.

Přeji Vám všem krásné prožití jarních 
měsíců

úVoDní sloVo

úvodní slovo
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     Na prosincovém zastupitelstvu byla 
schválena Obecně závazná vyhláška obce 
Morávka č. 3/2021 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství.
(celé znění na www.moravka.info)

Výše poplatku:

Fyzická osoba přihlášena v obci
– poplatek popelnice, kontejnery

700 Kč/1rok/občan

úlevy:   osoba přihlášena v obci, která:

a) je mladší nebo dosáhne během přísluš-
ného kalendářního roku 18 let, a to ve 

výši 50 % sazby poplatku, tj. 350 Kč/1rok

b) dosáhne během příslušného roku 65 let, 
a to ve výši 50 % sazby poplatku, tj. 350 
Kč/1 rok

Splatnost poplatku:
nejpozději do 31. 10. 2022

Chataři, chalupáři 
– poplatek popelnice, kontejnery

700 Kč/1rok/nemovitost

Splatnost poplatku: 
nejpozději do 30. 6. 2022

oZnáMení / Místní poplatky

Cena inzerce:
Barevná A 5 – 540 Kč

Barevná ½ A5 – 270 Kč
Černobílá A5 – 320 Kč

Černobílá ½ A 5 -  160 Kč

otevírací doba sběrného místa  
– Morávka – Malé lipové

1.dubna 2022 – 31.října 2022

Pondělí  – čtvrtek            14.00 – 15.30

Pátek                                 14.00 – 17.00                         

Každou sobotu                   9.00 – 13.00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo 
otevírací dobu nás kontaktujte v pra-
covní době 7.00 – 15. 30 na tel.č. 
606 851 664

Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 6.6.2022

Příspěvky: moravcan@moravka.info

Místní poplatky
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Gabriela Daňková
starostka 

setkání s jubilanty

Po dvouleté pauze a osobním předávání 
gratulací jsme připravili pro naše jubilanty 

narozené v měsících lednu, únoru a březnu 
první setkání. Naši nejmenší nás přivítali 
písničkami, básničkami a na závěr svého 
vystoupení se nám všechny děti předsta-
vili.

Po obědě jsme si v přátelské atmosféře 
popovídali o svých životech, o tom, odkud 
kdo je, kdo s kým chodil do školy, kolik má 
kdo vnuků a vnuček. Při loučení nás potě-
šilo, že nám jubilanti zatleskali, poděkovali 
a potěšila nás pochvalná věta: „Kdykoliv 
sjedeme dolů, vždy je v obci něco nového“. 
Tentokrát se sešla hodně veselá skupinka 
a hodně jsme se nasmáli.

  Těším se na další setkání s  jubilanty 
narozenými v měsících duben a květen:

setkáme se na úřadě dne 12. května 
2022 v 13 hodin.

•	 Benešová Hana – 80 let

•	 Biolek ladislav – 80 let

•	 Biolková Helena – 80 let

•	 Daňková Zdeňka – 75 let

•	 Drobková ludmila – 70 let

•	 Galuška antonín – 75 let

•	 Hlisnikovský Jiří – 70 let

•	 klimánková Jarmila – 70 let

•	 rutková Jana – 70 let

•	 Ungerová Šárka – 70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme, 
přejeme hodně zdraví, sil a  pohody do 
dalších let.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit, 
rádi vám dárečky přivezeme.

Pozvánky vám přijdou poštou, prosíme 
o  potvrzení vaší účasti. Odvoz v  případě 
potřeby zajistíme.
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kalendárium kulturních 
a sportovních akcí 

•	 29.4. Stavění máje  - 16.00

•	 29. 4. West Side storry – div.představení 
NDM Ostrava odjezd 17.00

•	 21.5. Jarní koncert v  kostele sv. Jana 
Nepomuckého na Pražmě v 18.00

•	 28. 5. Kácení máje s doprovodným pro-
gramem v hotelu Morávka ( laser game, 
program pro děti, večer k  poslechu 
a tanci hraje kapela Neobuty

•	 4. 6. Obecní zájezd do ZOO Ostrava pro 
rodiče s dětmi – odjezd 8.00

•	 18.6. Memorial J. Špoka - hasičská sou-
těž – areál ZŠ Morávka

•	 26.6. Ukončení školního roku – zábavné 
odpoledne pro děti pořádané Klubem 
rodičů

•	 30. 7. O pohár starostky obce – volejba-
lová soutěž – areál  ZŠ Morávka

•	 14. 8. Kulturní den SOPM – Vyšní Lhoty 
- Kamenité

•	 3. 9. Morávka cup – fotbalový turnaj – 
areál ZŠ Morávka

•	 10. 9. Sportovní den SOPM 

•	 17.9. Gulášfest pořádaný spolky obce

Všechny akce budou průběžně aktuali-
zovány a zveřejňovány na webových strán-
kách obce, facebooku, instagramu a formou 
letáků. 

Vítání občánků

Slavnostní „Vítání občánků“ se konalo 
5. února 2022 v  nové budově kuchyněk 
v Základní a mateřské škole Morávka. V roce 
2021 se narodilo na Morávce 9 dětí a dvě 
se nově přistěhovaly. Z celkového počtu je 
5 dívek a 6 chlapců. Rodiče dostali po naro-
zení dítěte 5000 Kč a dále drobnosti a kytičku 
u příležitosti slavnostního přivítání. 
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1. Dokončení úprav zdravotního střediska 
– vstupy, osvětlení, hromosvody – léto 

2. Dokončení výstavby chodníku Morávka 
– Pražmo – říjen 

3. Dovybavení veřejného prostranství 
„U  splavu“ dětskými prvky – květen
-červen

4. Venkovní workoutové prvky u  řeky 
Morávky (před karavan clubem) - květen

5. Demolice kadeřnictví v centru obce – únor 

6. III. Etapa parkoviště Velké Lipové - 2023

7. Výměna zastaralého osvětlení ve všech 
částech obce – léto 

8. Čištění fasády ZŠ a čištění volejbalových 
hřišť - léto

9. Výměna fasády úřad - léto

10. Příprava projektové dokumentace na 
rekonstrukce mostů (Lipový, Vlaské) – 
do prosince

11. Oprava kontejnerového stání po požáru 
– Vlaské - léto

12. V areálu ZŠ – kontejnerové stání, oplo-
cení tepelných čerpadel, stříšky nad 
vchody, zábradlí na rampu pro hasiče, 
dokončení zateplení oken do sborovny

Zastupitelstvo obce již po čtvrté schvá-
lilo dotaci na výstavbu domovních čističech 
odpadních vod. V roce 2019 jsme podpořili 
4 žadatele, v roce 2020 – 3 žadatele a v roce 
2021 už 6 žadatelů. V roce 2021  jsme žadatele 
podpořili celkovou částkou 196 768 Kč. Pro 
rok 2022 je v rozpočtu vyčleněno 210 000 Kč. 

1 žadatel může získat až 35 000 Kč po dolo-
žení všech dokladů. V případě, že si nevíte 
rady, jak vyplnit žádost o dotaci, domluvte 
si osobní schůzku na tel. č. 606 641 080. 
Žádost o dotaci najdete na stránkách obce 
www.moravka.info

Vodovodní řad Morávka – Vlaský

Vodovod Vlaský je již zkolaudován, můžete 
si začít vyřizovat vodovodní přípojky.

Jak se napojit?

1. Zpracujete si projektovou dokumentaci 
pro vydání územního souhlasu na vaši 

přípojku do objektu (rodinného domu, 
chaty)

2. Zajistíte si vyjádření CHKO, stanovisko 
SmVaK Ostrava jako provozovatele vodo-
vodního řadu, souhlas obce Morávka 
s napojením jako vlastníka vodovodního 
řadu a případná další stanoviska podle 
území, na kterém se vaše přípojka nachází

InVestIční plán / teCHnICké InForMaCe

Investiční plán a plán oprav na rok 2022

obec podporuje částkou 35 000 kč výstavbu 
„Domovních čističek odpadních vod“

technické informace
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3. Projektovou dokumentaci včetně potřeb-
ných stanovisek a s vyplněnou žádostí 
o oznámení záměru předáte na stavební 
úřad Raškovice

4. Po vydání povolení stavby zajdete na 
zákaznické centrum na SmVaK Ostrava 
pracoviště Frýdek – Místek, kde bude 

s vámi na základě žádosti o připojení 
sepsána smlouva o odběru vody

5. Pak počkáte na zaslání kontaktní osoby 
ze SmVak Ostrava pracoviště Frýdek – 
Místek, s kterým dohodnete podmínky 
a  termín vlastního napojení vaší pří-
pojky na vodovodní řad.

Zákon o ovzduší řeší zákazy prodeje a následně 
i používání kotlů nevyhovujících emisních tříd

Zdroj: envigroup

Prodej kotlů, které nejvíce škodí život-
nímu prostředí, tedy nejnižších emisních 
tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 
2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku 
2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, 
kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 
50 tisíc korun.

Od roku 2022 budou moci být v pro-
vozu pouze kotle na tuhá paliva, které 
splňují minimálně 3. emisní třídu, zpra-
vidla se jedná o kotle s datem výroby po 
roce 2000. Emisní třídu kotle je možné 
dohledat na výrobním štítku daného 
kotle nebo v  jeho dokumentaci. Pokud 
není údaj uveden na štítku nebo se jedná 
o kotel, který žádný výrobní štítek nemá, 
je více než pravděpodobné, že kotel povo-
lené emise splňovat nebude. K  výměně 
zastaralých kotlů lze využít probíhajících 
kotlíkových dotací.

k povinnosti revizí

Zákon o  ochraně ovzduší 201/2012 
Sb. v  § 17 a  bodu h) stanovuje povin-
nosti provozovatele stacionárního zdroje 
„provádět jednou za dva kalendářní roky 
prostřednictvím osoby, která byla proško-

lena výrobcem spalovacího stacionárního 
zdroje a  má od něj udělené oprávnění 
k  jeho instalaci, provozu a údržbě (dále 
jen ‚odborně způsobilá osoba'), kontrolu 
technického stavu a  provozu spalova-
cího stacionárního zdroje na pevná paliva 
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění, a předkládat na vyžádání obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností 
doklad o provedení této kontroly vystavený 
odborně způsobilou osobou potvrzující, že 
stacionární zdroj je instalován, provozován 
a udržován v  souladu s pokyny výrobce 
a tímto zákonem."

k přestupkům a pokutám

Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší 
pak stanovuje přestupky. U nich platí, že 
při provozování kotle nesplňujícího emisní 
požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provo-
zovateli pokuta až 50 tisíc korun.

Pokud se provozovatel kotle neprokáže 
po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole tech-
nického stavu a provozu, hrozí mu pokuta 
až 20 tisíc korun.

Za spalování zakázaných paliv (odpadky, 
kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
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pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

Žáci i  jejich učitelé mají za sebou další 
čtvrtletí roku a ani tentokrát nikdo neza-
hálel. Již to vypadlo, že se po covidových 
útrapách vše vrátí do normálu, ale svět, 
nebo alespoň část z něj, tomu chtěl jinak. 
A tak se v posledních dnech vyrovnáváme 
s novou situací a novými zkušenostmi. Řeč 
je samozřejmě o válce, v  jejímž důsledku 
začaly naši školu navštěvovat noví žáci – 
z Ukrajiny. O  jejich osudech jistě netřeba 
dlouhých slov. Do školy přišly tyto děti bez 
jakéhokoliv vybavení a především vystra-
šené, co je čeká. Nové prostředí, noví kama-
rádi, jazyková bariéra – to vše musí žáci 
překonávat. Naší prioritou je tak poskytnout 
jim bezpečné zázemí, ve kterém mohou 
alespoň na chvíli přestat myslet na to, co 
zažily. Někteří z  nich již zkoušejí mluvit 
alespoň trochu česky a zapojují se do všech 
školních aktivit. Jako příklad můžeme uvést 
pletení pomlázky v  rámci velikonočních 
dílen, nebo účast při projektu žáků páté 
třídy s časopisem Mateřídouška. 

Pojďme se ale vrátit zpět k zimním měsí-
cům a připomeňme si, co vše se na půdě 
školy (i mimo ni) odehrávalo. 

lyžařský kurz

Po covidové pauze jsme opět vyrazili 
na lyžařský kurz. Nejelo se sice daleko, ale 
účel byl zcela splněn. Ubytovaní jsme byli 
v přátelském prostředí hotelu Charbulák na 
Gruni a využívali jsme jak přilehlou sjez-
dovku, tak tu o něco vzdálenější v areálu SKI 
GRUŇ. Mezi žáky od šestého do devátého 
ročníku byli lyžaři zdatnější i ti, kteří měli 
svou lyžařskou premiéru. První den patřil 

tradičně rozřazení do skupin a úvodnímu 
rozježdění na mírnějším svahu vedle hotelu. 
Druhý den už se většina žáků vydala na 
lehce adrenalinovou cestu dolů na bývalou 
„Armaturku“. Ve středu odpoledne jsme se 
po lyžovačce a  dalším vynikajícím obědu 
vydali na průzkum okolí. Ve čtvrtek se nám 
pomalu začalo kazit počasí, ale ani mokrý 
a těžký sníh nás neodradil od dalšího dne na 

pooteVřené Školní DVeře



11

lyžích. To již sjezdovku brázdili i ti, jež se 
v pondělí na lyže báli jen podívat. O večerní 
zábavu se vždy postaraly paní učitelky, 
které měly připravenu zásobu různých her, 
ať už vědomostních, společenských nebo jen 
a pouze zábavných. Všechny však byly kon-
cipovány tak, aby rozvíjely u dětí zdravou 
soutěživost, kreativitu a v neposlední řadě 
měly všechny aktivity za úkol nenásilnou 
formou utužovat kolektiv a  kamarádské 
vztahy napříč ročníky. Kurz jsme ukončili 
kvůli nepřízni počasí již v pátek dopoledne 
a  vydali se domů. S  novými lyžařskými 
zkušenostmi a také se spoustou zážitků. 

Děkujeme panu Petru Bujokovi za pomoc 
při práci instruktora a  pedagoga volného 
času.  

karneval pro dobrou věc

V pátek 11. března se v tělocvičně školy 
konal pod záštitou Klubu rodičů dětský 
Karneval. O  program se postarali Klauni 
na volné noze. Doprovodnou akcí se stal 
charitativní jarmark, na němž si návštěvníci 
mohli zakoupit různorodé výrobky žáků 
naší školy, rodičů a dalších dobrovolníků. 
Výtěžek z prodej pak byl věnován na pomoc 
lidem zasažených válkou na Ukrajině. 

Výsledky soutěže 
Mladý chemik

Ve středu 30. 3. se v Dolní oblasti Vítkovic 
konalo slavnostní vyhlášení regionálního 
kola soutěže Mladý chemik, kterou pořá-
dala Střední průmyslová škola chemická 
v Ostravě. 

Školní kola proběhla již v lednu a celkem 
se jich zúčastnilo 1800 žáků. Do okresního 
kola postoupilo 200 z nich a do kola regio-
nálního pak 30 žáků. Mezi nimi byli i 3 naši 
deváťáci. Vojta Patloka ve finále obsadil 26. 
místo, Antonín Burda místo 20. a největšího 
úspěchu dosáhl Jindřich Kerl, který se dostal 
až na místo 5.! Jediná příčka ho tak dělila 
od kola celostátního. Kluci si z  vyhlášení 
odvezli spoustu skvělých cen - např. chytré 
hodinky, batohy, tašku na notebook, vstu-
penky do Světa techniky a mnoho dalšího. 

Gratulujeme a  děkujeme za vzornou 
reprezentaci!

soutěž s Mateřídouškou 

Žáci 5. třídy se v rámci pracovních čin-
ností a výtvarné výchovy zapojili do sou-
těže s  Mateřídouškou. Jejich úkolem bylo 
vytvořit své vlastní číslo tohoto legendár-
ního časopisu. Obsah byl zaměřen na život 

pooteVřené Školní DVeře
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v místě školy, škole a zájmům dětí jako je 
kultura, sport či cestování. 

Matematický klokan 

Konec března patřil již tradičně mate-
matice. Žáci soutěžili v několika kategoriích 
rozdělených podle věku. Vítězem kategorie 
Cvrček – nejmladší žáci – se stal Kryštof 
Maděřič (3. třída), v  kategorii Klokánek 
se na prvním místě umístil Jindřich Kerl 
(5. třída), v  kategorii Benjamín se stala 
vítězkou Eva Mojžíšková (7. třída) a v kate-
gorii Kadet Simon Píštěk (8. třída). V rámci 
okresních výsledků se pak stala úspěšnou 
řešitelkou Eva Mojžíšková, která obsadila 
osmé místo.  

Velikonoční dílny

Bez distanční výuky a bez dalších ome-
zení jsme si letos konečně mohli užít také 
školní velikonoční dílny. Žáci od prvního po 
devátý ročník se pustili do tvoření jarních 
dekorací, pletli pomlázky a pekli beránky. 
Část výrobků jste si mohli prohlédnout 
na tradiční velikonoční výstavě pořádané 
Svazem zahrádkářů, jiná dílka jste mohli 
obdivovat v prostorách školy.  

pokračujeme ve spolupráci 
s psychologem a speciálními 
pedagogy

Již minule jsme vás informovali o spolu-
práci školy s dětskými psychology a spe-
ciálními pedagogy. Jejich aktivity v rámci 
projektu OKAP II se staly nedílnou sou-
částí výuky a mají velký přínos nejen pro 
žáky v rámci třídních kolektivů, ale také 
pro pedagogy v oblasti dalšího vzdělávání 

na zajímavá témata vztahující se napří-
klad k problematice autismu, specifických 
poruch učení, logopedie a mnoho dalších. 
Jejich pomoc je vítaná také v současné 
situaci zapojování ukrajinských žáků do 
vzdělávacího procesu v České republice. 

nová výzdoba

Očím žáků i  rodičů jistě neunikly 
nově nainstalované informační panely 
– nástěnky – v  prostorách vestibulu a  1. 
stupně. Ty jsou rozděleny do sekcí a  jsou 
postupně doplňovány pracemi dětí z výuky 
– obrázky, zajímavými referáty nebo foto-
grafiemi. 

pooteVřené Školní DVeře
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Za výrobu a  instalaci děkujeme man-
želům Tesaříkovým a jejich firmě Tardem 
print a  těšíme se na další spolupráci při 
úpravách interiéru školy! 

Zápis do první třídy 

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhl v prosto-
rách školy zápis předškoláků do první třídy. 
Paní učitelky a páni učitelé měli pro budoucí 
prvňáčky nachystánu spoustu zajímavých 
úkolů a zvídavých otázek, aby zjistili, jaká 
je jejich připravenost na nástup do základní 
školy. Celkem bylo do 1. třídy pro školní rok 
2022/2023 zapsáno 18 žáků. 

Zprávičky ze školky

Ani ve školce u nás není nuda. Každo-
denní aktivity se v  únoru přizpůsobovaly 
tématu Cizí země, národy a zvyklosti. Děti 
pracovaly s  globusem, hudebními ukáz-
kami, obrazovým materiálem a seznámily 
se také s pohádkami z různých konců světa. 
Závěr února pak patřil karnevalu s  diva-
delním představením "Karneval s myškou 
Klárkou a  veverkou Terkou", které bylo 
zároveň tanečně soutěžní. 

Březen patřil zvířatům. V  rámci pro-
jektového týdne k  nám do školky každý 
den dorazilo nějaké zvířátko – křeček, 
myška, morče, králík, nebo třeba štěňátko. 
Společně jsme si pak povídali o  tom, jak 
dané zvíře chovat, čím se živí a jaký je jeho 
život. Následovalo další  divadelní předsta-
vení "Myška Klárka, veverka Terka a paní 
Plasťáková" - pohádka o  třídění odpadů 
a celkovém používání plastů, to vše hravou 
a veselou formou. 

Měsíc duben bude patřit jaru a jarnímu 
tvoření dekorací, pečení i výrobě pomazá-
nek např. z medvědího česneku.

V  pondělí 11. 4. děti zhlédly divadelní 
představení "Velká detektivní pohádka 
s  myškou Klárkou a  veverkou Terkou". 
Pohádka vyprávěla o  velkém vyšetřování, 
ale hlavně o dopravních značkách, bezpeč-

pooteVřené Školní DVeře
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nosti na silnicích a kamarádství. Navštívili 
jsme také velikonoční výstavu zahrádkářů. 

Ve středu 13. 4. se kolem 10.hod. vypra-
vila celá škola vynášet Morénu. Cestu jsme 
si ozvláštnili zpěvem jarních písniček a se 
zimou se rozloučili básničkou. 

Ve druhé polovině měsíce nás navštíví 
mobilní planetárium s vesmírným progra-
mem. Plánujeme také besedy se speciální 
pedagožkou a  školní psycholožkou pro 
rodiče na téma logopedie a školní připra-

venost.

nahlédněte k nám 

Na to, jak probíhá výuka na naší škole 
a jakých aktivit se žáci účastní, se můžete 
téměř denně podívat našem školním Insta-
gramovém účtu @zs_a_ms_moravka 
a také na webových stránkách www.zsmo-
ravka.cz. 

Ze života spolků 
Z klUBU roDIčŮ

Gábina Demlová

Po dlouhé době proticovidových opatření 
se konečně rozjely i akce v Klubu rodičů. 11. 
3. se v tělocvičně ZŠ konal karneval pro děti. 
Klauni na volné noze byli jako vždy úžasní 
a  (nejen) děti byly nadšené. Na přípravě 
občerstvení se podíleli rodiče, paní kuchařky 
ze školní jídelny, děti ve škole i školce pod 
vedením učitelů tvořily výrobky k prodeji. 
Výtěžek z  prodeje byl určen na podporu 

ukrajinských rodin s dětmi zasažených vál-
kou. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili 
do příprav. 

V  dubnu jsme otevřeli středeční jarní 
dílny. 6. 4. byla dílna poprvé v  nových 
kuchyňkách školy. Děti tvořily oblíbené 
pískované obrázky, sely velikonoční řeři-
chu a  mohly si vytvořit lapač snů. 13.4. 
budeme háčkovat barevné košíky a  opět 
tvořit s  dětmi. Děkujeme vedení školy za 
poskytnutí krásného prostoru.

Kolem poloviny května se bude konat 
Zahradnické sdílení – tentokrát konečně 
naživo . Přesný termín akce i všeho ostat-
ního, co v  Klubu chystáme se dozvíte na 
veřejné stránce „Morávka dětem“. Kdo by 
se chtěl navíc spolupodílet na tvoření akcí, 
může se přidat do FB skupiny „Morávka 
dětem“. Jste vítáni.

26. 6. 2022 se v odpoledních hodinách 
bude konat Rozloučení se školním rokem 
a přivítání léta. Podrobnosti o akci se včas 
dozvíte z  plakátků kolem školy i  na naší 
stránce.

Přejeme vám i dětem pohodové a tvořivé 
jaro!

pooteVřené Školní DVeře  / Ze žIVota spolkŮ
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noVInka - dílny v duchu Montessori

skauti pražmo - středisko Štít pražmo 
poMáHáMe UkraJIně!

lucie kubíčková

Od ledna letošního roku 
probíhají v bývalé budově 
obecního úřadu jednou 
týdně dílny pro děti ve 
věku 5-9let. Setkáváme 
se v úterky nebo čtvrtky 
v čase 15-17h a rádi mezi sebe přijmeme 
další parťáky. Náplní je společné sdílení, 
vzdělávací a poznávací aktivity a tvoření. 
Dílna je vybavena pomůckami (hlavně 

montessori materiálem). 
Pokud nám počasí přeje, 
jdeme s dětmi k řece nebo 
do lesa. Do konce roku se 
v dílně sejdeme ještě 7x, 
a to v tyto termíny: 19.4., 
26.4. a od května vždy ve 
čtvrtky 12.5., 19.5., 26.5., 
9.6. a  rozloučení s  díl-

nou před prázdninami bude 14.6. v úterý. 
Máte-li zájem se k nám přidat, napište na 
mail luciekubickova@centrum.cz 

tomáš Foldyna-Drákula

Zakladatel českého skautingu A. B. 
Svojsík v  roce 1938 prohlásil: "Totalita 
vylučuje skauting, skauting vylučuje 
totalitu." To se později bohužel potvrdilo, 
když byl skauting zakázán nacisty, později 
dvakrát komunisty. Skauti tedy mají v boji 
s  totalitou své zkušenosti, nemůže nám 
být tedy jedno, když okupanti zaútočili na 
Ukrajinu. Zapojili jsme se do materiální 
sbírky Spacáky pro Ukrajinu, kterou orga-
nizovali naši bratři a sestry z ukrajinského 
Lvova. Někteří z nás se zapojili i do dobro-
volnictví v uprchlickém táboře ve Vyšních 
Lhotách, případně v Krajském asistenčním 
centru pomoci Ukrajině v Ostravě na Černé 
louce. A  třeba naše světlušky pomáhaly 
s přípravou prostor pro uprchlíky v hotelu 
Partyzán. Jiné prostory ještě připravujeme. 
A máme domluvenou besedu s ukrajinskou 
skautkou o  Velikonocích na Ukrajině. 
Můžete sledovat naše naše webové stránky 
https://stitprazmo.skauting.cz/2022/02/
pomahame-ukrajine/ Obrázky dětí ze Střediska Štít Pražmo

Ze žIVota spolkŮ
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stránka pro děti: skautská křížovka
Rozhodli jsme se vytvořit (snad pravidelnou) rubriku přímo pro děti. A začínáme 

křížovkou s tajenkou, tu si pro vás připravila skautská družina Šílení optimisté, gra-
fického zpracování se ujal skaut Good Morning. Tak hodně štěstí při luštění!!! První 
luštitel se správnou tajenkou vyhrává knížku a  sladkost. Výsledky posílejte buď na 
e-mail t.foldyna@seznam.cz, nebo jako SMS na telefon 723 976 786.

Ze žIVota spolkŮ
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opět hromadná Ivančena
Letos po dvou letech 

snad opět proběhne 
slavnostní výstup na 
Ivančenu, loni i  před-
loni byl omezený kvůli 
covidu, o  to více se 
těšíme, až se potkáme 
s našimi sestrami a bra-
try u  tohoto pomníku 
o b ě t e m  2 .  s v ě t o v é 
války. Kvůli utlačování 
v  dobách komunistické 
diktatury se Ivančena 
stala symbolem boje za 
svobodu a  demokra-
cii, proto toto setkání 
budeme prožívat letos 
intenzivněji, vzhledem 
k válce v Evropě. Nedalo 
nám to a  vyvěsili jsme 
na Ivančeně ukrajin-
skou vlajku, vždyť kde jinde by měla 
viset než na této posvátné skautské půdě, 

kam se sjíždějí skauti 
z celé naší republiky, ale 
i ze Slovenska či Polska, 
aby vzdali hold našim 
bratrům, kteří za vlast 
položili to nejcennější, 
co měli, svůj život.

HarMonoGraM 
VýstUpU:

10:00 – 14:00 Možnost 
zakoupen í  náš ivek , 
nahlédnutí do kroniky, 
zhotovení zápisů.

11:00 Mše svatá v  blíz-
kosti rozcestníku Ivan-
čena – mohyla.

12:00 Slavnostní cere-
moniál.

(kompletní informace viz http://www.
ivancena.cz/vystup2022/)

sDH MoráVka
Hana Hřivňáková

Po roční odmlce nám rozvolnění pro-
ticovidových restrikcí umožnilo opět zor-
ganizovat populární hasičský ples, který 
se konal 19. února v  prostorách Hotelu 
Morávka. K  poslechu, ale hlavně tanci, 
zahrála kapela UFO, o výborné alko i nealko 
drinky se nám postaral Martin Eichenbaum, 
v tombole bylo více výher, než bylo účast-
níků plesu. Velice děkujeme za všechny dary 
do tomboly. Také děkujeme všem, kteří 
pomohli s organizací plesu. 

Mladí hasiči se po dvou letech zúčastnili 
Uzlové a hadicové štafety, která se konala 

5.3. v  Raškovicích. Mladší žáci skončili 5. 
v hadicové štafetě a 15. v uzlové štafetě z 25 
družstev. Starší pak 7. v  hadicové štafetě 
a 12. ve štafetě uzlové z 32 družstev. V tělo-
cvičně nyní makáme na fyzičce, jelikož za 
chvíli začínáme trénovat venku s  vodou 
požární útoky a  dle výsledků z  minulých 
let nám chybí hlavně rychlost. Všechna 
sportovní družstva se již těší, až se oteplí, 
a  budou moci vyběhnout venku s  hadi-
cemi. I dospělá družstva již ladí tréninky, 
v květnu je totiž čekají první závody.

Pokud Vás zajímají informace ohledně 
výjezdů naší výjezdové jednotky, podívejte 
se na web WWW.SDHMORAVKA.CZ.

Ze žIVota spolkŮ
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Z činnosti včelařského spolku
Václav Uherek,  
předseda ZO ČSV Morávka

V teplejších dnech přináší včely vodu, pyl 
i nektar z prvních kvetoucích rostlin. Pro 
mohutný rozvoj včelstva a bohatou výživu 
plodu musí být v  plástech ještě dostatek 
medných a pylových zimních zásob, které 
musí včelař zkontrolovat při první jarní 
prohlídce. Poslední roky jsou velmi rozdílné 
a  stejně tak je rozdílná dostupnost včelí 
pastvy v předjaří.  Včely v této době potře-
bují dostatek pylu pro odchování nových 
generací a  druhová nabídka je poměrně 
chudá. Teplé paprsky postupně probouzejí 
květy raných vrb ve vzpřímených jehně-
dách – 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 pře-
háňkami. 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. Tolik 
v krátkosti o činnost včel v jarních měsících.

Dne 5. března se uskutečnila po dvou 
letech členská schůze ZO ČSV Morávka, 
kde jsme zhodnotili činnost, která byla 
díky pandemické situaci a potažmo vlád-
ním opatřením v letech 2020 a 2021 značně 
omezena. Dále jsme si vytýčili úkoly pro 
letošní rok, které jsou zaměřené na čin-
nosti včelařů ZO Morávka, zdravotní pre-
venci včel, vzdělávání včelařů a  na práci 
s mládeží. Jako prioritu v oblasti zdravotní 
prevence včel, bych uvedl nové alternativní 
metody preventivní léčby včel biologickou 
cestou. V oblasti vzdělávaní budeme infor-
movat včelaře o připravovaných odborných 
přednáškách, které jsou rovněž dostupné na 
webových stránkách OO ČSV F-M. ( www.
oocsvfm.cz ). Vychovávat mladou generaci 
ke kladnému vztahu k přírodě to je úkol, 
který naplňujeme prostřednictvím činnost 
včelařského kroužku mládeže. V  letoš-
ním roce chceme zorganizovat besedy se 
žáky ZŠ Morávka a Raškovice, kolem včelí 
palety vysázet stromky vrby jívy a v rámci 
praktické činnosti se pokusíme vytvořit 
nová včelstva tzv. oddělky, které využi-
jeme k obměně stávajících včelstev na včelí 
paletě. Chceme se rovněž zúčastnit různých 
projektů a soutěží pro VKM v rámci MSK.

 Ve dnech 18.-19.března 2022 se v areálu 
výstaviště Černá louka v Ostravě, uskutečnil 

Ze žIVota spolkŮ
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mezinárodní včelařský veletrh „Včela“, kde 
kromě několika hodnotných přednášek se 
včelařskou tématikou mohli včelaři naku-
povat včelařské potřeby u více jak čtyřiceti 
prodejců z  ČR i  ze zahraničí. Tuto velmi 
zdařilou akci zorganizoval Včelařský spo-
lek pro Moravu a Slezsko. V měsíci květnu 
chceme po dvouleté odmlce zaviněné pan-
demickou situaci zorganizovat společně 
s dalšími spolky a obecním úřadem stavění 
a kácení Májky. 

Rychvald je obec, kde se v letošním roce ve 
dnech 30. 4. až 1. 5. 2022 bude konat oblastní 
kolo soutěže „Zlatá včela“. Tato soutěž pro 
členy včelařských kroužku mládeže se již 
koná řadu let a vítězové oblastních kol pak 
změří své znalosti a dovednosti na celostát-
ním kole v SOUV - VVC, o.p.s. v Nasavrkách. 
Proto se v současné době mladí včelaři Vče-

lařského kroužku mládeže usilovně připra-
vují zejména v oblasti teoretických znalostí 
formou řešení písemných testu, kvízů, dopl-
ňovaček z oblasti botaniky, morfologie včely 
medonosné, technického vybavení včelaře 
a používání ochranných pomůcek. V rámci 
praktické činnosti provedli včelařící kontrolu 
prvních proletů včel, dostatečného množ-
ství zimních zásob, síly včelstev a kladení 
plodu včelích matek v  jednotlivých úlech.. 
V letošním roce chceme v areálu kolem včelí 
palety postavit netradiční úl tzv. včelí klát, 
vydlabaný kmen stromu, kde budeme mít 
možnost pozorovat činnost včel při stavění 
včelího díla takzvané divočiny. 

Závěrem mi dovolte, abych všem včela-
řům popřál radost ze včelaření a bohatou 
produkci medu v nelehkém období letoš-
ního roku.

sportovní kroužek  
Co je u nás v kroužku nového?

Ing. Jan legerský, trenér

Uplynuly téměř tři měsíce od 
posledních informací  a   zpráv 
z kroužku. Za tu dobu došlo k přesku-
pení našich mladých sportovců. Stále 
požadovali, hlavně ti starší a zkuše-
nější, abychom si zahráli proti mladým 
registrovaným fotbalistům z Raškovic. 

Podařilo se nám domluvit přátelské 
setkání s následným utkáním ve sportovní 
hale v Raškovicích. 

Ve středu 2. února jsme vyrazili si zahrát 
proti Raškovickým žákům. Zúčastnili se 
všichni členové středečního kroužku. Měli 
jsme opět zapůjčené dresy, které nám 
poskytnul pan Ladislav Soročin s reklamou 

naší základní a  mateřské školy na 
zádech. Jeli jsme tam s očekáváním 
těžkého střetnutí. V  Raškovicích 
trénují mladí hráči 2x týdně a během 
zimy hráli krajskou zimní ligu. Na 
rozdíl od domácích hráčů, tak my 
nemáme vyloženě některého ze 
sportovců naučeného být branká-
řem, který by se na tuto činnost na 
hřišti specializoval a bohužel se to 

projevilo v utkání.

Po rozcvičce jsme s  našeho malého 
kolektivu poslali dva naše nejmladší hráče 
mezi ty mladší do přípravky. Tam se zapojili 
do tréninku a zdatně jim sekundovali. 

A měli jsme tam i dohled rodičů s novým 
adeptem do kroužku v novém školním roce.

Ze žIVota spolkŮ
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Jak to nakoneC DopaDlo?

Starší si nejdříve udělali v  části haly 
krátký trénink, aby pak nastoupili proti 
chlapcům a děvčatům z Raškovického fot-
balu. Zahájili jsme výborně a po chvíli jsme 
vedli 1:0. To však z  naší strany bylo vše 
a domácí si pak z naší branky udělali střel-
nici a „sázeli“ nám jeden gól za druhým. 
Nepočítali jsme to, výsledek není důležitý. 
Důležitější jsou však poznatky z  tohoto 
sportovního setkání.

VyHoDnoCení

Toto utkání bylo přínosné ze dvou 
pohledů. Ten první je méně příjemný. Naši 
zjistili, že musí ještě na sobě dost popraco-
vat, aby při dalším takovém setkání mohli 
odejít v  lepší náladě, než tomu bylo po 
tomto střetnutí. 

Ten druhý je pozitivnější. Hned celkem 
5 chlapců oslovili trenéři Raškovických 
mládežníků, aby tam začali chodit na tré-
ninky a aktivně se zapojili do dění v oddíle 
s výhledem na zapojení se do mistrovských 
utkání.

Oslovení chlapci se chytili příležitosti 
a začali trénovat v Raškovicích. Tím se náš 

středeční kroužek smrsknul na 6. Sportovali 
jsme a nadále sportujeme  v tom menším 
kolektivu. Po šesti týdnech se dva mladíci 
vrátili a je nás zase více.

Kromě tohoto úbytku máme v té mladší 
skupině dva nové hráče. Jedním z nich je 
Jirka Kapolka, bratr staršího Honzy, ten 
druhý je Bohumil Bartoň z  Krásné. V  té 
menší skupině je celkem vedeno 18 děvčat 
a chlapců, což je velkým příslibem pro další 
školní rok. 

Jak Do konCe ŠkolníHo rokU

V  letošním roce jsme již dokonce byli 
jednou venku s těmi staršími. Bylo to pří-
jemné zpestření nejen pro hráče, ale i pro 
vedení kroužku.

Zatím stále sportujeme v  tělocvičně, 
Všechno je odvislé od počasí. Všichni už 
se těší na venkovní hřiště, kde hlavně 
skupina těch mladších určitě využije obě 
hrací plochy.

Předpokládám, že činnost kroužku bude 
probíhat do poloviny června. 

Přeji všem dětem i jejich rodičům a pra-
rodičům příjemné prožití jarních měsíců.

Ze žIVota spolkŮ
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Zahrádkáři  
Velikonoční výstava 2022

Ze žIVota spolkŮ
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Ze žIVota spolkŮ
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Ze žIVota spolkŮ
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adámkova vila
lenka Janečková,  
ředitelka

Všechny Vás zdravíme z Adámkové vily,

Vánoční atmosféra byla úžasná, mnoho 
stromečků a  světýlek nám svítily v  celé 
Adámkové vile, bylo to moc krásné a všem 
se to velice líbilo. Moc děkujeme Chatě Pra-
šivá za venkovní vánoční stromeček.

Občerstvení na odpolední rozdávání 
dárečků s  posezením a  večerní posezení 
zaměstnanců nám zajistila chata Kotař 
v  rámci Ježíškových vnoučat pro všechny 
klienty a zaměstnance. Jako dáreček jsme 
dostali výborný srnčí guláš, po kterém se 
všichni je olizovali – nic nezbylo. Velice 
děkujeme p. Lucii, za úžasný nápad, který 
všechny potěšil.

Oslava nového roku také nechyběla.

soCIální slUžBy
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Rodinám,  co 
nám poslali krásné 
dárečky, vyrábíme 
děkovná přáníčka, 
které  posí láme 
rodinám, kteří se 
podíleli na pře-
kvapení pro naše 
klienty a nejbližší.

Oslava paní Evičky a pana Josefa.

Aktivity naší Barunky.

Svatý Valentýn plný srdíček a  lásky 
k našim klientům.

Děkujeme za podporu a těšíme se na Vás. 
Koncem června plánujeme den otevřených 
dveří, tak snad se nám konečně vydaří 
a budete nás moci navštívit.

soCIální slUžBy
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region slezská Brána 
první setkání zástupců obcí regionu  
slezská brána roku 2022 se uskutečnilo v sedlištích

(Paskov, 25.02.2022) - První zasedání 
zástupců členských obcí Regionu Slezská 
brána v roce 2022 se uskutečnilo v kultur-
ním domu obce Sedliště.

Po obvyklém přivítání přítomných sta-
rostou obce Sedliště Jaromírem Krejčokem 
se projednávaly body programu z  nichž 
můžeme zmínit například změnu stanov. 
Ve stanovách se doplňovaly úkoly svazku 
k  zajištění pověřené osoby pro ochranu 
oznamovatelů porušení práva, služby veřej-
ných zakázek a především návrh na zřízení 
nového výkonného orgánu – rady svazku. 
Stanovy naleznete na webové stránce www.
slezskabrana.cz/dokumenty.

„Zřízení pětičlenné rady svazku vyply-
nulo při jednáních v rámci projektu Komu-
nikační strategie Regionu Slezská brána 
a jednotlivých obcí pro období 2021–2025. 
Jako podpora vedení RSB,“ upřesnil před-
seda RSB Petr Baďura.

Toto zasedání navštívila také RNDr. 
Helena Pešatová, senátorka pro volební 
obvod Frýdek-Místek, pod který spadá vět-

šina obcí našeho regionu. Přijela seznámit 
starostky a starosty s aktuálním vývojem 
projektů týkajících se řešení dopravní situ-
ace v Beskydech.

Jedním z  těchto projektů je i  společný 
peněžitý dar frýdecko-místeckých obcí pro 
Policii ČR, kterým RSB, stejně jako další 
svazky obcí v okolí Frýdku-Místku, podpoří 
nákup přenosných vah pro kontrolní vážení 
nákladních vozidel v okrese Frýdek-Místek.

Další společnou iniciativou frýdec-
ko-místeckých starostek a  starostů pod 
záštitou paní senátorky je rovněž pře-
sun silnice I/56 mezi Frýdkem-Místkem 
a státní hranicí se Slovenskem z kategorie 
I. třídy na kategorii II. třídy. Účelem tohoto 
přesunu je možnost následného zavedení 
celoročního vymístění tranzitní kamionové 
dopravy z CHKO Beskydy – oblasti, která je 
zařazena do soustavy evropsky významných 
lokalit Natura 2000.

Projednával se také Den regionů, který 
by měl podle starosty obce Žabně Davida 
Hejneše každý rok kolovat mezi obcemi RSB. 

S tímto názorem souhlasí 
i další starostové.

„Proto se letošní Den 
regionu uskuteční u nás 
v Žabni na výletišti Nové 
Visalaje v  sobotu 17.09. 
Na programu pracujeme 
a  bude upřesněn poz-
ději,“ sdělil David Hej-
neš. 

Další zasedání pro-
běhne 02.06.2022 v Raš-
kovicích.

reGIon sleZská Brána
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Dopravní situace v Beskydech 
Informuje Helena pešatová, senátorka pro Frýdecko-Místecko

Po svém nástupu do funkce 
senátorky se snažím dostát 
svému slibu a věnuji se podně-
tům, které dostávám od starostek 
a starostů regionu. Abych získala 
větší přehled o  potřebách obcí, 
zúčastnila jsem se schůzí všech 
frýdecko-místeckých mikroregi-
onů. Největší nedostatky spatřují 
zástupci obcí zejména v  oblasti 
dopravy. Z  tohoto důvodu se 
dopravními problémy, které naše obce 
zatěžují, již více než rok průběžně zabývám. 

Shodli jsme se, že společným problémem 
celého regionu je mimo jiné poškozování 

komunikací přetíženou nákladní 
dopravou. V této věci proto ini-
ciujeme nákup mobilní váhy pro 
kontrolní vážení Policií ČR, která 
bude využívána pouze v  obcích 
okresu Frýdek-Místek. Efekti-
vitu nákupu váhy nyní zvyšuje 
i  nedávná změna zákona číslo 
13/1997 o  pozemních komuni-
kacích, která zavedla zvýšené 
pokuty v  případě, že řidič neu-

poslechne výzvu policisty podrobit vozidlo 
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. 
Pokuta v  příkazním řízení se od 1. ledna 
2022 zvýšila ze 40 až na 100.000,-Kč.

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající do řeky Ostravice: HZSMSK, Frýdecko
-Místecko, 17. října 2020. 

DopraVní sItUaCe V BeskyDeCH



28

 S obcemi, které lemují dálnici D56 od 
Ostravy do Frýdku-Místku, řešíme možnost 
zrušení dálničního poplatku v úseku mezi 
exity 40–52. Povinnost dálniční známky 
svádí mnohé řidiče využívat průjezd přes 
okolní obce. Avizované zdražení dálniční 
známky situaci zřejmě ještě zhorší. Úlevu od 
zbytečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by 
obcím jistě přinesla možnost využívat úsek 
D56 jako svůj přirozený bezplatný obchvat. 
Za tímto účelem jednáme s Ministerstvem 
dopravy o udělení výjimky ze zpoplatnění 
daného úseku dálnice. 

Nejaktuálnějším projektem v  oblasti 
dopravy je úsilí o  celoroční zákaz vjezdu 
tranzitní kamionové dopravy do chráněné 
krajinné oblasti Beskydy. 

Spolu s více než 50 zástupci regionu jsme 
podali žádost k rukám hejtmana MSK, v níž 
usilujeme o nápravu důsledků rozhodnutí 
Ministerstva dopravy, kterým v  deva-
desátých letech došlo k  rozsáhlé změně 
v uspořádání silniční sítě v ČR. Tato změna 
velmi negativně zasáhla do života občanů 
a návštěvníků CHKO Beskydy. 

Zmíněným rozhodnutím bylo totiž 
umožněno, aby chráněnou krajinnou oblastí 
Beskydy, která je dnes zahrnuta do sou-
stavy evropsky významných lokalit Natura 

2000, tranzitovala přeshraniční kamio-
nová doprava. S  vědomím nízkého rizika 
postihu vysílají firmy celoročně své řidiče 
přes CHKO Beskydy na Slovensko a dále do 
jižních států.

Zvýšená doprava vede ke snížení kva-
lity života a bydlení, a to zejména vlivem 
zvýšené hlučnosti a  celkového znečištění 
ovzduší. V  některých úsecích způsobuje 
i snížení bezpečnosti.

Při dopravních nehodách vznikají něko-
likahodinové uzávěry, které znemožňují 
průjezd osobních vozidel, autobusových 
linek i  vozidel IZS do horských obcí a do 
turistických oblastí. Závažné dopravní 
situace ohrožují v konečném důsledku celý 
ekosystém CHKO Beskydy - nejvíce pak 
desítky živočišných druhů a rostlin, které 
jsou samy již ohroženy vyhynutím.

Snad nejpalčivějším problémem však 
zůstává skutečnost, že obsah projíždějících 
cisteren ohrožuje kvalitu vody v přehradní 
nádrži Šance. Ta je zásobárnou pitné vody 
nejen pro Frýdecko-Místecko, ale i pro část 
Ostravy či Karvinska, a na jejích dodávkách 
závisí statisíce našich obyvatel.

Na podnět starostky obce Staré Hamry 
p. Evy Tořové se současnou situací a mož-
nostmi jejího zlepšení již řadu měsíců zabý-

DopraVní sItUaCe V BeskyDeCH
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nadace čeZ podpoří obce a neziskovky, 
které pomáhají ukrajinským uprchlíkům

Vladislav sobol,  
mluvčí I komunikace a marketing

nadace čeZ podpoří neziskové 
organizace, obce i  města orga-
nizující ubytování ukrajinských 
uprchlíků v české republice. Mimořádný 
krizový grant Ukrajina poskytne žadatelům 
finanční prostředky během několika dní. 

V  důsledku války na Ukrajině míří do 
České republiky tisíce uprchlíků, zejména 
ženy s  dětmi a  senioři. Obcím, městům 
a neziskovkám, které jim už začaly nebo se 
chystají pomáhat, chce Nadace ČEZ přispět 
prostřednictvím Krizového grantu Ukrajina. 
Tělovýchovné jednoty, dobrovolní hasiči, 
sokolské organizace nebo i  obce a  další 
organizace mohou v administrativně zjed-
nodušeném procesu získat až 50 tisíc korun 
na zajištění ubytovacích kapacit, úhradu 
provozních nákladů nebo nákup potřebných 
věcí (potraviny, léky, hygienické potřeby, 
ošacení apod.). 

„Chceme pomoci i  lidem, kteří 
hledají útočiště před válkou právě 
v  České republice. Opustit domov 
a vydat se do úplně cizí země vyža-
duje obrovskou odvahu, zvláště 
pokud prcháte s malými dětmi nebo 

se starými rodiči. Chceme, aby se u  nás cítili 
vítáni, proto poskytujeme finanční podporu 
organizacím, které tu jejich pobyt zajišťují. 
Zároveň tím chceme podpořit obce v  rozho-
dování, zda se do této formy pomoci pouštět,“ 
řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

Díky zrychlenému systému schvalování 
dostanou peníze na účet během několika 
málo dní, aby byla pomoc byla co nejefek-
tivnější. Krizový grant poběží do 2. května 
a je v něm připraveno celkem pět milionů 
korun.

Další podrobnosti ke grantovému pro-
gramu:

Krizová pomoc 2022 | Nadace ČEZ (nada-
cecez.cz)

vám. Spolu s dalšími starostkami a starosty 
obcí všech frýdecko-místeckých mikrore-
gionů jsme v loňském roce uskutečnili řadu 
jednání, na která jsme přizvali i zástupce 
Ředitelství silnic a dálnic, projekční kan-
celáře RSE, Dopravního inspektorátu PČR 
a experty z hlediska dopravy, Povodí Odry, 
náměstky hejtmana MSK i  vedení města 
Frýdek-Místek, právníky a další.

Výsledkem byla široká shoda v názoru, 
že v souvislosti s dokončováním obchvatů 
Frýdku-Místku a Třince se nám nyní, po 
více než čtvrtstoletí, otevírá možnost změ-
nit současný nevyhovující stav a  stále se 
zhoršující dopravní situaci v oblasti zlepšit 
odkloněním tranzitní kamionové dopravy. 

Požadujeme aktivní jednání, jehož cílem 
je zavedení celoročního zákazu průjezdu 
tranzitní kamionové dopravy přes CHKO 
Beskydy.

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily 
svou přidanou hodnotu coby rekreační, 
turistická a chráněná krajinná oblast, která 
se řadí do soustavy chráněných oblastí EU 
Natura 2000. 

Uvědomuji si, že tento náš záměr bude 
nejen časově, ale hlavně finančně, náročný 
a čeká nás ještě mnoho jednání s nejistým 
výsledkem.

Věřím však, že společně se nám to 
podaří!

DopraVní sItUaCe V BeskyDeCH / naDaCe čeZ
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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.

PLOTY- MONTÁŽE
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000, 732 650 203

Ostrava - Nová Bělá, Hrabovská 5/39

Pletivové ploty, bezúdržbové plotovky, 
svařované plotové dílce 2D, 3D.

Stínící tkaniny:  zelené, antracitové.

Branky, brány. MOBILNÍ OPLOCENÍ.
MŘÍŽE do oken, včetně montáže.

THUJA occ. Smaragd
NA ŽIVÝ PLOT,  www.THUJA.cz

GARÁŽOVÁ VRATA
DVOUKŘÍDLÁ, VÝKLOPNÁ
www.VRATA-OSTRAVA.cz

InZerCe
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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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