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Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané, cha-
taři, chalupáři či návštěv-
níci Morávky, je před 
námi léto a  s  tím při-
chází i pozitivní nálada, 
pro někoho čas odpočinku a pro někoho zase 
čas cestování a nových dobrodružství. Za 
chvíli skončí školní rok a děti se rozutečou 
k prarodičům, na tábory či dovolené a nám 
skončí po prázdninách váš volební mandát 
a uvidíme, kam nás to dál posune.

V červnovém čísle Moravčanu bych chtěla 
tak trochu připomenout, co jsme pro Vás 
občany za poslední 4 roky udělali. Někteří 
to vidí, a chválí nás, někteří bohužel ne, tak 
proto si to připomeneme. Byť byla z tohoto 
období dva roky doba covidová, tak práce 
v obci zastaveny nebyly. Naším cílem je, 
aby naše obec skutečně žila, měla spoko-
jené občany a nadšené spolky, které život 
na vesnici utváří. Jak se nám to podařilo, 
zkuste posoudit sami. Naši fotogalerii jsme 
rozdělili na fotografie před a po, popsali 
jsme i kolik nás daná investice stála a kolik 
jsme získali dotací.

Končí nejen naše volební období, ale 
končí i k 31.7.2022 naše paní ředitelka školy 
Dana Šponarová.

Strávila v naší krásné škole 22 let svého 
života, za což ji z celého srdce děkujeme. 
Zažila přechod na příspěvkovou organizaci, 
spojení školy se školkou, výstavbu tělo-
cvičny, zrušení školních osnov a zavedení 
Školního vzdělávacího programu, odvolání, 
znovu jmenování, tři starosty, přístavbu 
školy, výstavbu venkovní učebny, rekon-
strukci hřiště a venkovních ploch, měnící 
se personál jak pedagogický, tak nepeda-
gogický. Na závěr zažila covidovou situaci, 
přechod na on-line výuku a  příjem dětí 
z Ukrajiny.

Vím, že 22 let se nedá shrnout do pěti 
řádků, ale může být pyšná v  jakém stavu 
školu předává. Kvalita školy se projevila 
i v přijetí 5 žáků na prestižní gymnázium ze 
7. třídy. Celá škola ve všech barvách se nám 
představila na krásném Dni rodiny, který 
uspořádali žáci a učitelé jako poděkování 
svým rodičům, za to, že tu jsou pro ně a na 
závěr žáci provedli rodiče a prarodiče ško-
lou.  Nic krásnějšího, srdečnějšího jsem za 
posledních pár let neviděla a myslím, že to 
byla i krásná tečka a rozloučení se školou pro 
paní ředitelku. Přeji jí do nové role aktivní 
seniorky hlavně zdraví, lásku a ať vzpomíná 
jen na to dobré, co ve škole zažila.

Mé úvodní slovo končí a  já přeji všem 
školákům krásné a  pohodové prázdniny, 
rodičům odpočinek na dovolené a  všem 
ostatním, ať naši obec řídí schopní a mou-
dří, a ne ti věčně diskutující, kteří umí být 
akorát hluční.

úvoDní slovo

úvodní slovo
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Z obce

Fotogalerie uskutečněných staveb a akcí 
v letech 2018 – 2022

Gabriela Daňková
starostka 

 
Vážení občané, zde vám představíme foto-
galerii uskutečněných akcí na Morávce 
za poslední roky. Díky zastupitelstvu, 
které tyto akce odsouhlasilo jak v  zastu-
pitelstvu, tak v  rozpočtu, díky obecním 

zaměstnancům a  díky připraveným pro-
jektům se nám podařilo Morávku posunout 
na místo, které je stvořené pro výchovu 
a vzdělávání, na místo pro odpočinek, na 
místo, které bude díky chodníku a osvětlení 
bezpečnější a na místo, které žije sportovně, 
kulturně a společensky. Děkuji všem, kteří 
se na rozvoji obce podílí.

Péče o PIetní Místa:

Kulturní památka „seník“ 
– celková cena 637 249 Kč 
- Dotace ministerstva kultury – 200 000 Kč

Po opravě

Před opravou
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Po opravě

Z obce

národní kulturní památka „ noční přechod“ 
– restaurování pomníku – 776 441,27 Kč
– Dotace MSK – 350 000 Kč
- Okolí NKP Noční přechod – 1.044.981,93 Kč
- Dotace MSK – 690.000 Kč

Cena poroty v soutěži stavba Moravskoslezského kraje udělena za estetizaci společenského a kul-
turního dědictví za stavbu „Předprostor NKP „Noční přechod“ v obci Morávka.

Před opravou



5

Pietní místo – „Zaťatá pěst“ 
– replika a přemístění pomníku od ak. soch. Oty Ciencialy 
– 181. 500 Kč

boží muka  velké lipové 
– přemístění a oprava 
– 120 800,- Kč

Po opravě

Po přemístění

Před opravou

Před přemístěním                                                                 

Z obce
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veřejné prostranství u řeky Morávky 
– celková cena – 1.232.190,07 Kč
- Dotace SZIF – 400.000 Kč

Po úpravě

Před úpravou

Péče o Zeleň a veřejný Prostor

výsadba letniček a jarních kytek před oú   

Z obce
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obecní sad s posezením 
–  terénní úpravy – 12.500 Kč, stromy – 3.000 Kč
- Přístřešek – 35 000 Kč

vyčistění lesa u řeky Morávky a workoutové prvky 

Po úpravěPo úpravěPřed úpravouPřed úpravou

Z obce
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Doplnění dětských prvků na veřejném prostranství u řeky Morávky
171578,- Kč - vlastní zdroje

Z obce
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Školní hřiště 
–  celková částka 4.891.496,66 Kč
- Dotace MMR – 3.097.967 Kč

areál ZáKlaDní a MateřsKé ŠKoly MorávKa

Z obce

Před opravou

Po opravě
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Dětské hřiště 
– 287 206,- Kč

Hlavní vstupy a nádvoří, parkoviště a zpevněné plochy
–  6 541 000,20 Kč
- Dotace SFŽP – požádáno 

Po opravěPřed opravou

nástavba školy – dílny 
–  celková částka – 15 747 735,65 Kč
- Dotace ministerstva financí – 14 172 961 Kč

stavba cvičných kuchyněk včetně garáží 
–  vlastní zdroje – 4 654 740,39 Kč 

Havarijní stav kanalizace v ZŠ Morávka 
– 629 948,64 Kč

výměna osvětlení v tělocvičně 
– 209205,-  Kč

nátěr podlahy v tělocvičně 
– 444 554,- Kč

Z obce
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budova zdravotního střediska a mateřské školy
stavební úpravy – zdravotní středisko – nové půdní prostory k pronájmu
Celková cena – 1.454.761,90 Kč

Před zateplením Po zateplení

Z obce

autobusový ZálIv, cesty, Mosty:

autobusová zastávka Morávka přehrada II 
–  celková cena 2 133 613,18 Kč
- Dotace SFDI nebyla přidělena

Zateplení zdravotního střediska a výměna střešní krytiny
Celková cena – 3 784 176,43  Kč
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Most pod Haferníkem
–  2 223 398,- Kč

Po opravě

Před opravou

Z obce
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oprava povrchu místní komunikace v Kolonii 
595 244,- Kč

Po opravě

Před opravouPřed opravou
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vodovod vlaský 
–  celková cena 5 418 373,93 Kč
- Dotace MSK 2.668.046,97 Kč

InFrastruKtura

Z obce
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solární osvětlení zastávek 
– vlastní zdroje  221 316 Kč

Z obce
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osvětlení podél krajské komunikace 
–  celková cena 732 698, 56 Kč
- Dotace SFŽP 366 349, 28 Kč

výměna osvětlení  v celé obci 
– svítidla 592 304,68
– výměna 147 705,91

chodník Morávka – Pražmo
– Celková cena 14 467 032,71 Kč 
- Dotace SFDI – 6 455 205 Kč

rekonstrukce chodníku zastávka střed 
– ZŠ 
– 673 620,- Kč

náKuP KoMunální tecHnIKy:

Štěpkovač – Celková cena 288 585,- Kč 

  – dotace 256 795,88Kč

Mulčovač k traktoru – 172 909,- Kč

Příkopové rameno – 223 850,- Kč

naviják – 58 806,- Kč 

vlečka – 91 924,- Kč 

sněžný  pluh – 59 700,- Kč

Zametač – 172473,-Kč

rider – 323459,- Kč

Z obce
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nákup terénního automobilu  
- 1 405 258,91Kč

nákup moštárenského vybavení  
pro spolek zahrádkářů

Dopravní automobil 
– 1 195 810,33 Kč (dodání září 2022)
- Dotace MSK –  225 000 Kč 
- Dotace ministerstva vnitra – 450 000 Kč

výjeZDová jeDnotKa sDH:

sPolKy:

rekonstrukce místnosti pro včelaře

Z obce



18

Dotace spolkům 2018 - 2022
Příspěvky pro občany
– 5 000 Kč dětem při nástupu do 1. třídy  

– 5 000 Kč pro nově narozené děti  

– 35 000 Kč dotace 
z rozpočtu obce na 
Domovní čistírny 
odpadních vod  

– kompostér do 
domácnosti 

Kompostéry pro domácnosti 
– Financování: Dotace – 996 047 Kč (rozdáno 

300 kompostérů + 4 větší pro obec)
– Vlastní zdroje – 175 773 Kč

2. výzva 
– Celkové způsobilé výdaje: 2 374 353 Kč 

(550 ks kompostérů + 1 štěpkovač)
– Příspěvek příjemce podpory: 356 153 Kč (15 %)

nová digitální úřední deska

Mobilní  rozhlas

Instagram

InForMovanost občanů:

Z obce
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InForMovanost občanů:

vítání občánků  

Zájezdy ke Dni seniorů

obecní aKce:

Z obce
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setkávání s jubilanty 

Festival sněhu 

turistické zájezdy 

nové strategické dokumenty:

•	 Strategický plán na rok 2022 – 2026

•	 Pasport místních komunikací

•	 Pasport veřejného osvětlení

•	 Pasport zeleně

Z obce
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Fotogalerie z konaných akcí:

29.4. stavění máje 

21.5. jarní koncert v kostele sv. jana nepomuckého 

Z obce
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28.5. vaječina se zahrádkáři

27.5. vaječina s hasiči 

Z obce
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28.5. Kácení máje 

4.6. Zájezd do Zoo ke Dni dětí  

Z obce
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1. Proč se práce na chodníku neza-
čali již v březnu 2022? bylo hezké 
počasí.
Správa údržby silnic MSK má ve své 

smlouvě, že práce mohou pokračovat až od 
půlky dubna, z důvodu zimní údržby.

2. jak to, že jsme nevěděli, že se 
bude bourat kadeřnictví?
Informace byla ve zpravodaji č.2/2022 

na str. 7.

Plán: Nový spolkový dům (místo starého 
obecního úřadu), garáže pro výjezdovou jed-
notku (nyní je tam stan), a místo kadeřnictví 
nová budova ke komerčnímu využití – vizu-
alizace bude vyvěšena na místě

3. co bude s českým srdcem?
České srdce obec koupila jako investici 

do budoucna, v první fázi bude muset být 
zpracován znalecký posudek prokazující 
nezpůsobilost stavby, skutečné zamě-
ření, projektová dokumentace ke zbourání 
a následně bude veřejná diskuse, co občané 
v obci potřebují.

4. jak bude řešena kanalizace?
Po četných konzultacích s Povodím Odry, 

se SMVak, CHKO a dalšími institucemi jsme 
zvažovali, jak s touto problematikou naložit. 
Úmysl byl kořenová čistička, ta nám byla 

rozmluvena, že v našich podmínkách není 
vhodná. Centrální čistička by byla natolik 
nákladná, že bychom obec zatížili finančně 
na dlouhé roky dopředu a po výpočtu stoč-
ného by se mnoho lidí ani nepřipojilo. Proto 
jsme dospěli jako zastupitelé k názoru, že 
podpoříme finančně výstavbu domovních 
čistíren odpadních vod částkou 35 000 Kč 
a pro obecní budovy a školu necháme vypra-
covat projektovou dokumentaci na ČOV.

5. Kdy budou projednávány změny 

územního plánu?
Právě probíhá změna č. 3 územního plánu. 

Po jejím dokončení (předpoklad červen-září 
2022) se zahájí projednávání změny č.  4, 
kde budou projednávány všechny žádosti 
od roku 2011. 

6. Proč není internet u bebka?
Internet  v této oblasti je pro běžné ope-

rátory nerentabilní.  Existují však společ-
nosti, které nabízejí připojení přes satelit.

7. Proč jsou u bebka zastávky opás-

kovány?
Zatarasili tak cestu řidiči autobusu, aby 

řidiči automobilů konečně pochopili, kde 
mají parkovat. Je to sice nevzhledné, ale 
účinné. Rekonstrukce je plánovaná až po 
vydání stavebního povolení magistrátem.

Z obce

odpovědi na časté otázky občanů

otevírací doba sběrného místa 
– Morávka – Malé lipové

od 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 ote-

vírací dobu nás kontaktujte v pracovní době 

7.00 – 15. 30 na tel.č. 606 851 664
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Místní poplatky

 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

Informace občanům

Kalendárium kulturních 
a sportovních akcí  

18.6. Memorial J. Špoka - hasičská 
soutěž – 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 aktua-
lizovány a zveřejňovány na webových 
stránkách obce, facebooku, instagramu 
a formou plakátů. 

Hana jarolímová

Máme za sebou turbulentní předjaří, 
kdy v  důsledku ruské agrese dorazily na 
Morávku děti, matky a babičky z Ukrajiny.

Lidskost projevilo několik místních pod-
nikatelů i jednotlivců, kteří nabídli ubytování. 
Situaci bravurně zvládli učitelé z naší školy, 
ve které se objevilo 11 ukrajinských dětí. Těm 
urychleně dodali aktovky, oblečení a jízdní 

kola rodiče českých spolužáků. Významně 
pomohly rovněž místní firmy, které matky 
a  babičky zaměstnaly, a  obce Morávka 
a Pražmo, které přispěly finančně a orga-
nizačně. Některé rodiny se již vrátily, jiné 
vyčkávají, až se bezpečnostní situace zlepší.

Děkuji těm, kdo pomohli, a přeji klidné 
léto. Vždyť od našeho obecního úřadu to 
máme na ukrajinské hranice blíže než na 
Pražský hrad…

ukrajinci na Morávce

Z obce
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společenská kronika

sPolečensKá KronIKa

Gabriela Daňková
starostka 

setkání s jubilanty

12. května jsme zahájili setkání pří-
pitkem na oslavu jubilantů narozených 
v měsících duben a květen. Naši nejmenší 
zarecitovali básničku Cestička k domovu 
a zazpívali blahopřání babičkám a dědeč-
kům. Vždy je milé, když se nám naši nej-
menší představují a  my je zařazujeme 
k rodičům či prarodičům a zavzpomínáme 
si, jak ten čas letí, a že nedávno byli naše 
děti takto malé. Po slavnostním obědě jsem 
si sousedsky popovídali. Představovat jsme 
se ani nemuseli, protože se většina znala, 
tak jsme si povídali, co je u koho nového 
a  kdo s  kým se kdy viděl a  co jsme za 
posledních pár let zažili.

Setkání bylo jako vždy příjemné a hodně 
jsme se nasmáli.

Těším se na další setkání s  jubilanty 
narozenými v měsících červen a červenec 
a srpen, září:

setkáme se na úřadě dne 23. června 
2022 v 13 hodin.

•	 carbol václav – 75 let

•	 Deml Miroslav – 70 let

•	 Drobek Zdeněk – 70 let

•	 Kotásek Karel – 80 let

•	 ondráček libor – 75 let

•	 Papřoková Marie – 91 let

•	 Perutíková vlasta – 90 let

•	 Platoš josef – 70 let

•	 rutková Helena – 97 let

•	 slováčková ludmila – 75 let

•	 Šolonková jarmila – 70 let

všem jubilantům srdečně gra-
tulujeme, přejeme hodně zdraví, 
sil a pohody do dalších let.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit, rádi vám dárečky při-
vezeme.

Pozvánky vám přijdou poštou, 
prosíme o potvrzení vaší účasti. 
Odvoz v  případě potřeby zajis-
tíme.

Na fotografii -zleva –  Biolková Helena, Bystřičan Štěpán, Hlisnikovský Jiří, Drobková Ludmila,  
Ungerová Šárka, Benešová Hana, Rutková Jana, Daňková Zdeňka, Klimánková Jarmila, Galuška Antonín
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Pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

Rok 2022 zanedlouho nakousne svou 
druhou polovinu a pro školáky to znamená 
jediné – blíží se letní prázdniny. Je to tak, 
školní rok se dostal do svého finále a je na 
čase rozloučit se s žáky devátého ročníku 
úspěšně přijatými na střední školy a pomalu 
vyhlížet nové prvňáčky. 

Během deseti měsíců se za školními 
zdmi, ale nejen za nimi, odehrála spousta 
zajímavých vyučovacích hodin, exkurzí, 
sportovních utkání, závodů a  také výletů. 
Pojďme se tedy ještě ohlédnout za posled-
ními dny. 

sportovní úspěchy 

Jak už to bývá, na jaře se to jen hemží 
sportovními aktivitami, soutěžemi a závody. 
Po Velikonocích jsme ve škole pořádali již 
tradiční soutěž ve skoku vysokém.Závodu 
se zúčastnili žáci a žákyně ve dvou věko-
vých kategoriích I. (6.-7.třídy) a II. (8.-9. 
třídy). Kromě žáků naší školy jsme hostili 
také žáky ZŠ Raškovice. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 27 žáků.

První místa v  kategorii starších dívek 
a  chlapců obsadili soutěžící ze ZŠ a  MŠ 
Morávka – Markéta Zbořilová (130 cm) 
a Bernard Železník (147 cm), třetí skončil 
Radim Mašín (145 cm). V kategorii mladších 
dívek se na druhém místě umístila Rozálie 
Štěrbová (6. třída), v  kategorii mladších 
chlapců si druhé místo vyskákal Robin 
Miketa ze 7. třídy.

Téměř o měsíc později proběhla v areálu 
U Medvěda v Dobré historicky první jarní 
olympiáda, na které se mezi sebou utkaly 
v  různých disciplínách školy z  Raškovic, 
Hnojníku, Dobré, Frýdlantu nad Ostravicí 
(nám. TGM), Bašky a Morávky. Ve velkém 
konkurenčním prostředí se našim žákům 
podařilo získat hned dvě první místa. První 
medaile patřila Viktoru Navrátilovi z 5. třídy 
za nejpřesnější střelbu na cíl ze vzduchovky, 
další, tentokrát kolektivní medaili, získal 
výběr žáků z 5. a 6. ročníku za utkání ve 
vybíjené. Krásné druhé místo vybojoval také 
Antonín Král (3. třída) za přeskoky. 

Koncem května se v Raškovicích konal 
branný závod. Pětičlenná družstva žáků 
II.  stupně zdolala běh dlouhý 6 km, při-
čemž po trase plnila praktické i teoretické 
disciplíny z oblasti zdravovědy, topografie, 

Pootevřené ŠKolní Dveře



28

Pootevřené ŠKolní Dveře

střelecké přípravy aj. Letos byl tento závod 
ztížen nepříznivým počasím. Po celou dobu 
konání soutěže totiž silně pršelo a závodníci 
tak dorazili do cíle zcela promočení. Přesto 
naši žáci vybojovali v  obou kategoriích 
krásná třetí místa.

Druhý červnový den se vydali zástupci 
z  řad II. stupně na atletické závody do 
Frýdku-Místku na stadion TJ Slezan. Sou-
těžilo se celkem v pěti disciplínách – sprint 
60 a 100 m, běh na 800 m a 1500 m, skok 
do dálky, hod míčkem a  štafeta 4 x  400 
m. Závodníci byli rozděleni do kategorií 
podle věku (6. - 7., 8. – 9. třída) a pohlaví. 
Ve sprintu na 60 m  se umístila na dru-
hém místě Rozálie Štěrbová z 6. třídy, ve 
sprintu na 100 m  obsadila druhé místo 
Antonie Štěrbová z 9. třídy. V běhu na 1500 
m skončil na druhém místě Antonín Burda 
z 9. třídy. Ve skoku dalekém získala stří-
brnou medaili Markéta Zbořilová z 8. třídy. 
Na třetích příčkách se umístili Radim Mašín 
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z 9. třídy v hodu do dálky a Tomáš Hrčka 
z 8. třídy ve sprintu na 100 m. Finální sou-
těží byla štafeta na 4 x  400 m, kde naše 
smíšené družstvo vybojovalo třetí místo. 
Ani další naše děti ve výkonech nezao-
stávaly za ostatními a  bojovaly ze všech 
sil. V  celkovém pořadí škol jsme bohužel 
skončili až na poslední příčce, a to vzhledem 
k neobjektivnímu systému hodnocení, který 
výrazně znevýhodňuje menší školy s malým 
počtem žáků.

Všem sportovcům gratulujeme a děku-
jeme za reprezentaci školy. 

Den s armádou čr

V rámci projektu POKOS (Příprava oby-
vatel k obraně státu) naši školu navštívila 
Armáda ČR. Problematika obrany státu je 
zařazena v  rámcových vzdělávacích pro-
gramech pro základní i střední vzdělávání. 
Tento krok vychází z  Koncepce přípravy 
občanů k  obraně státu, kterou vláda 
schválila dne 16. ledna 2013. Obsah pří-
pravy občanů k obraně státu je začleněn do 
vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“, 
„Člověk a společnost“ a "Člověk a zdraví". 
V  rámci dopoledního programu se žáci 
dozvěděli spoustu zajímavostí vztahujících 
se k  obraně státu, zahraničním misím 
a povolání vojáka jako takového. Součástí 
akce byly také názorné ukázky – výstroj 
vojáka, plná polní a střelba na cíl.

exkurze a akce I. stupně 

Za oslavou Dne Země vyrazili žáci 
I.  stupně do sadů Bedřicha Smetany ve 
Frýdku-Místku. Zde na ně čekala spousta 
stanovišť se zajímavými úkoly z  oblasti 
přírodovědy a ochrany životního prostředí. 
V návaznosti na tyto oslavy proběhlo také 
čištění studánek na Morávce.   

Spousta z vás už si možná někdy položila 
otázku, jak to je s  odpadky potom, co je 
vyhodíte do popelnice. Žáci prvního stupně 
měli ve čtvrtek 12. 5. možnost nahlédnout 
pod pokličku tomuto tématu na Frýdecké 
skládce. Zde pro ně byl připraven dopolední 
program s prohlídkou a prezentací celého 
areálu. Děti se dozvěděly vše od pope-
lářského vozu, přes třídění až k  dalšímu 
skladování odpadu.

Páťáci se pak vydali po stopách brouka 
Pytlíka za zajímavostmi z říše hmyzu a také 
za starými modely aut do Beskydského 
muzea.  

vzdělávání cirkusem  
aneb just try It 

Že je ve třídách občas veselo jako v cir-
kuse, to každý tuší. Ale představte si, že do 
školy přijede cirkus opravdový. To je teprve 
podívaná. Naši žáci by o tom mohli vyprá-
vět. Nejen že mohli shlédnout vystoupení 
artistů a umělců z Islandu i České republiky, 
oni mohli být celého představení součástí! 
To se povede málokomu. A o čem je vlastně 
řeč? Celá akce měla název Vzdělávání cir-
kusem a jejím úkolem bylo přiblížit dětem 
svět kultury, sportu, pohybu a umění, a to 
vše pod závojem obávaného, ale stále aktu-
álního tématu šikana. Děti měly 

možnost vyzkoušet si různé artistické 
prvky, žonglování a  tanec. Ti nejšikov-
nější se pak stali účastníky závěrečného 
vystoupení, kterým vyvrcholila dvoudenní 
návštěva umělců na naší škole. 

Den rodiny 

Bezesporu největší školní akcí se stala 
oslava Dne rodiny. Během několika týdnů si 
děti z mateřské školy i žáci školy základní 
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připravovali pro své rodiče, prarodiče 
a  sourozence spoustu tanečků, písniček 
a zábavných scének. Vše, co se pod vedením 
svých učitelů naučili, pak v  plné parádě 
předvedli v  pátek 3. června v  tělocvičně 
školy. Věříme, že jste si zábavné odpoledne 
s námi užili. 

Velké díky patří technickým zaměstnan-
cům obce Morávka pod vedením pana Felc-
mana a pana Bujoka za přípravu prostoru 
v  tělocvičně a  ozvučení celé akce, Klubu 
rodičů za venkovní doprovodný program 
a  odměny pro děti a  panu Volnému za 
zajištění občerstvení. 

Poslední dny školního roku budou patřit 
tradičním třídním výletům. Nejmladší žáci 
navštíví Valašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm, starší pak odjedou za 
historií na hrad Helfštýn a do Zbrašovských 
aragonitových jeskyní. No a na ty nejstarší 
pak čeká třídenní poznávání hlavního města 
Prahy. 

Věříme, že si žáci základní školy tento 
rok užili, naučili se spoustu nových věcí, 
prozkoumali nová místa a  poznali nové 
kamarády. Žákům devátého ročníku pře-
jeme hodně štěstí a  vykročení do další 
životní etapy tou správnou nohou. Na 
všechny ostatní se pak těšíme opět v září, 
v novém školním roce. 

Zprávičky ze školky 
Děti z mateřské školy se jistě také nenu-

dily. Mimo jiné je v jarních měsících něko-
likrát navštívila myška Klárka a  veverka 
Terka se svými divadelními představeními. 
Pro maminky si pak děti připravily vystou-
pení a drobné dárečky k jejich květnovému 
svátku. Na počest „maminkovských oslav“ 
naši školku navštívil také dětský ilustrátor 
Aleš Dudek.  

Výlety nejsou doménou jen žáků ve škole. 
I  naši nejmenší se vydali za poznáním, 
a  to do Malého světa techniky v  Ostravě 
Vítkovicích. Zde na ně čekal poutavý inter-
aktivní vzdělávací program a  dopoledne 
plné zábavy. 

Pro rodiče pak byly připraveny besedy 
se speciální pedagožkou a školní psycho-
ložkou na téma výchova, nástup do školy 
a logopedické vady. 

Přerušení provozu MŠ  
o letních prázdninách 

Ve dnech od 18. 7. do 31. 8. 2022 dojde 
k  přerušení provozu MŠ Morávka. Běžný 
provoz bude opět zahájen ve čtvrtek 1. 9. 
2022. 

Poděkování 
Na závěr školního roku nám prosím 

dovolte ještě jednou poděkovat všem, kdo 
se na jeho zdárném průběhu podíleli, ať 
už větší nebo menší měrou a těšíme se na 
další spolupráci v roce příštím. Bez vás by 
to nešlo – děkujeme! 

Poděkování paní ředitelce 

Již nejspíš není tajemstvím, že s posled-
ním školním dnem končí také jedna životní 
etapa naší paní ředitelky Dany Šponarové. 
Dovolte mi jménem všech zaměstnanců 
základní a mateřské školy poděkovat ji za 
celoživotní obětavou práci pro druhé, trpěli-
vost a úsilí při řešení ne vždy jednoduchých 
situací. Paní ředitelko, děkujeme a přejeme 
Vám do dalších let spoustu zdraví a život-
ního optimismu! 

Tým pracovníků ZŠ a MŠ Morávka
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Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru 
vytřídil bezmála 72 kilogramů! 

 

Praze dne 19. května 2022 
 
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc 
s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý 
obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více 
než v roce 2020!  
   
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi 
věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí své 
odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru, 
16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.  
 
Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace 
Zásadní dopad na plnění stanovených cílů měly nové odpadové a obalové předpisy, které zavedly 
nová evropská pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických definic recyklace, zejména 
rozlišení procesu úpravy odpadů pro recyklaci od samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také 
významné vyřazení produkce certifikovaných alternativních paliv (TAP) ze statistického vykazování 
recyklace, kam dosud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiálové využití) 
ještě více podpořit.  
Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší 
recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zavedeny tzv. 
multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově různých odpadů do 
jedné nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů 
spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit i v husté 
zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné instalovat další kontejnery. Proto tuto možnost 
třídění uvítala řada obcí, které tak mohly bez problémů nabídnout hustou síť nádob a pytlů pro sběr 
kovů. Díky této změně dnes může takto kovy třídit více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně se 
dále rozšiřuje.  
Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační i technologická modernizace 
dotřiďovacích procesů na třídicích linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je především odklon 
od výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento 
modernizační proces na třídicích linkách jsme podporovali úpravou odměn, které nejen výrazně 
narostly, protože kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní navázány na samotnou 
dosaženou účinnost. To pochopitelně motivuje linky k inovacím v technologii i organizaci jejich 
provozu. 
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej nikoli s množstvím upravovaného odpadu, ale 
především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem je tedy propojit financování 
třídicích linek s měřicím bodem recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu z dotřiďovacího 
procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která vyžaduje, aby i 
nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené intenzifikaci procesu dotřídění 
odpadu se podařilo dosáhnout dobrého výsledku recyklace i v případě plastových obalů, kde je podle 
nových definičních podmínek zajištění splnění požadovaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento 
proces modernizace bude pokračovat i v dalších letech, protože pro splnění náročných cílů směrnic 
EU bude nutné dosáhnout ještě vyšší účinnosti třídění.  
 
 

jak se pozná dobrá škola?
Milena Španihelová

Na tuto téměř filozofickou otázku si asi 
každý člověk odpoví jinak. Rodič předško-
láka vybírá vhodnou školu pro své dítě podle 
toho, co si myslí, že pro něj bude přínosné. 
Pro někoho to bude prestiž dané školy, 
pro druhého nutnost dojíždění, množ-
ství kroužků a  nabízených mimoškolních 
aktivit. Možných požadavků je nepřeberné 
množství. Rodič žáčka první třídy bude 
řešit, jestli už jeho Adámek nebo Evička 
umí číst a psát a jestli je paní učitelka milá. 
A protože kritérií a pohledů na tuto věc je 
opravdu mnoho, neexistuje pouze jedna 
jediná odpověď na tuto otázku. 

Proč tedy vlastně píšu tento článek?

Přiměla mě k  tomu informace o počtu 
žáků sedmých ročníků ZŠ Morávka přijatých 
na prestižní šestileté Gymnázium Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku. Neskutečných 
100%! Ano všech pět žáků naší školy, kteří 

se hlásili na toto gymnázium, bylo PŘIJATO! 
Říkáte si, proč tak jásám, proč tolik emocí? 

Není vůbec samozřejmé, že uchazeči 
o  studium na tomto gymnáziu udělají 
přijímací zkoušky a už vůbec není jisté, že 
budou přijati. V  letošním roce se hlásilo 
přes 200 žáků a pouze 90 jich bylo přijato 
– z  toho 5  z  Morávky. Jsou školy, které 
měly nulovou úspěšnost, žádný z  jejich 
žáků nebyl přijat.

ZŠ Morávka tím úplně setřela stigma 
„malé“ školy a ukazuje tak, že i na malé 
vesnické škole po dvou letech distanční 
výuky lze kvalitně připravit žáky na přijí-
mací zkoušky. Dát jim dostatek informací, 
ale hlavně sebevědomí, že učivo na tak 
náročné škole zvládnou a  že začlenění 
a  přechod do nového kolektivu pro ně 
nebude problém. Jak poděkovat lidem, za 
to že svoji práci dělají dobře? 

Díky Vám všem ve škole

Pootevřené ŠKolní Dveře / eKoKoM
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Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! Každý jich v průměru 
vytřídil bezmála 72 kilogramů! 

 

Praze dne 19. května 2022 
 
Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi nejenže udrželi rostoucí trend, třídili navíc 
s takovým elánem, že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu. Loni ho vytřídil každý 
obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů. To je o celých 5 kilogramů více 
než v roce 2020!  
   
I přes velké změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi 
věrní, v ČR se podařilo i v roce 2021 udržet stav, kdy bezmála ¾ všech obyvatel pravidelně třídí své 
odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím. V průměru každý Čech vytřídil 22,5 kilogramů papíru, 
16,8 kg plastů, stejné množství kovů, 15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.  
 
Nová definice recyklace a kroky na podporu recyklace 
Zásadní dopad na plnění stanovených cílů měly nové odpadové a obalové předpisy, které zavedly 
nová evropská pravidla. Tím nejdůležitějším byla změna statistických definic recyklace, zejména 
rozlišení procesu úpravy odpadů pro recyklaci od samotné konečné recyklace. Pro ČR bylo také 
významné vyřazení produkce certifikovaných alternativních paliv (TAP) ze statistického vykazování 
recyklace, kam dosud patřila. I z toho důvodu bylo nutné samotnou recyklaci (materiálové využití) 
ještě více podpořit.  
Na pozadí epidemiologických opatření tak probíhaly dva velmi důležité procesy směřující k vyšší 
recyklaci. Tím prvním byla úprava způsobu sběru odpadů. V řadě obcí byly zavedeny tzv. 
multikomoditní sběry tříděného odpadu. Jedná se o společný sběr materiálově různých odpadů do 
jedné nádoby tam, kde dotřiďovací linka umožňuje jejich následné oddělení. Typicky jde o sběr kovů 
spolu s plasty. Tento způsob sběru umožňuje intenzivní sběr všech tříděných komodit i v husté 
zástavbě, kde z prostorových důvodů není možné instalovat další kontejnery. Proto tuto možnost 
třídění uvítala řada obcí, které tak mohly bez problémů nabídnout hustou síť nádob a pytlů pro sběr 
kovů. Díky této změně dnes může takto kovy třídit více než 8 milionů občanů a sběrná síť pro ně se 
dále rozšiřuje.  
Druhým podstatným prvkem pak byla započatá organizační i technologická modernizace 
dotřiďovacích procesů na třídicích linkách, zejména v případě plastů. Smyslem je především odklon 
od výroby TAP, do procesu recyklace, tedy zvýšení účinnosti dotřídění na jednotlivé polymery. Tento 
modernizační proces na třídicích linkách jsme podporovali úpravou odměn, které nejen výrazně 
narostly, protože kvalitní dotřídění je pochopitelně dražší, ale také jsou nyní navázány na samotnou 
dosaženou účinnost. To pochopitelně motivuje linky k inovacím v technologii i organizaci jejich 
provozu. 
Smyslem změny způsobu financování bylo spojit jej nikoli s množstvím upravovaného odpadu, ale 
především s množstvím odpadu vstupujícího do konečné recyklace. Cílem je tedy propojit financování 
třídicích linek s měřicím bodem recyklace, který dle nové legislativy je na výstupu z dotřiďovacího 
procesu. Současně navýšené platby reflektovaly novou zákonnou úpravu, která vyžaduje, aby i 
nerecyklovatelný odpad byl využit, alespoň energeticky. Díky zahájené intenzifikaci procesu dotřídění 
odpadu se podařilo dosáhnout dobrého výsledku recyklace i v případě plastových obalů, kde je podle 
nových definičních podmínek zajištění splnění požadovaného cíle recyklace nejobtížnější. Tento 
proces modernizace bude pokračovat i v dalších letech, protože pro splnění náročných cílů směrnic 
EU bude nutné dosáhnout ještě vyšší účinnosti třídění.  
 
 

 

 
 
EKO-KOM rozvíjí systém třídění již 25 let 
Rok 2021 byl pro celý systém třídění a recyklace náročný. Nejen, že se v oblasti nakládání s odpadem 
projevovala řada problémů spojených s epidemií, ale také se zásadně změnily prakticky všechny 
předpisy spojené s odpady a recyklací obalů. EKO-KOM, a.s., problémy překonal ve spolupráci 
s obcemi, městy i odpadovými firmami. Letos je to již 25 let soustavné spolupráce na rozvoji sběrné 
sítě, jejím financování, na vylepšování technologií třídicích linek a rozvoji recyklace obalů.  
 
Třídění a recyklace obalů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu 
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na 
jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových produktů nebo jako 
zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním odpadů se snižuje zátěž životního 
prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů šetříme přírodní zdroje surovin, energii 
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci odpadů se nám také daří významně 
snižovat uhlíkovou stopu. Loni se podařilo dosáhnout úspory CO2 ekv. ve výši přes 980 000 tun. 
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok 2021, včetně grafů, 
naleznete v příloze. 
 
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.,  mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, 
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz  
 
O společnosti EKO-KOM 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané 
MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a 
obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů. 
 
 

eKoKoM
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V úterý 14.6 jsme se zúčastnili slavnostního předávání cen soutěže ve třídění odpadů. 
V kategorii obce do 2000 obyvatel, jsme obhájili první místo z minulých let. A to jen díky 
Vám, že tak poctivě třídíte. Děkujeme.

ekokom
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tel.: 595 622 603, e-mail: nikola.birklenova@msk.cz 

Klasifikace informací: Neveřejné 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
14. 6. 2022 
 
OBYVATELÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE OPĚT ZLEPŠILI VE TŘÍDĚNÍ 

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně 
prestižní ocenění O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých 
elektrozařízení je pak udělována cena O keramické sluchátko a za největší 
výtěžnost je udělován Elektrooskar. Tyto soutěže jsou součástí krajské 
informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve 
městech a obcích České republiky. 

Ocenění obcím předali 14. června 2022 na slavnostním ceremoniálu v prostorách 
zámku Nová Horka ve Studénce zástupci Moravskoslezského kraje, společností EKO-
KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN. 

„Máme radost, že třídění odpadů bere čím dál více lidí v našem kraji jako 
samozřejmou součást odpovědného přístupu ke svému okolí. K ideálnímu stavu ale 
stále vede dlouhá cesta, i proto je důležité si správná pravidla neustále připomínat a 
podporovat osvětové projekty, mezi které patří i populární soutěž pro obce. 
V posledních letech osvětu zaměřujeme také na děti a rodiny, například 
prostřednictvím startovacích sad pro žáky prvních tříd, nebo barevných tašek na 
třídění do domácností,“ sdělil na ceremoniálu náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj ruchu Jan Krkoška.  

O KERAMICKOU POPELNICI 

První místo v kategorii obcí s rozšířenou působností obsadilo město Nový Jičín 
následovaný Frenštátem pod Radhoštěm a Bohumínem, který tak obhájil loňskou 
třetí příčku. V obcích nad 2 000 obyvatel dominovala stejně jako vloni obec Hukvaldy, 
druhá byla obec Trojanovice a třetí Kozlovice. V kategorii obcí od 801 do 2 000 
obyvatel opět obsadila první místo obec Morávka. Druhé místo získaly Raškovice a 
třetí příčku Milíkov. Mezi malými obcemi do 800 obyvatel nejlépe třídili obyvatelé 
obce Krásná, která si tak polepšila o dvě příčky, druhá skončila Rudná pod 
Pradědem, třetí pak obec Dolní Tošanovice. 

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst 
Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému 
EKO-KOM. Hodnocení vycházelo z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle 
výtěžností v kilogramech na jednoho obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost 
sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení svého odpadového hospodářství nejvíce 
zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan roku. Absolutním vítězem této speciální 
ceny je letos město Petřvald.  

oDPaDy
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tel.: 595 622 603, e-mail: nikola.birklenova@msk.cz 

Klasifikace informací: Neveřejné 

Všechny oceněné obce obdrží od Moravskoslezského kraje motivační odměny na 
podporu odpadového hospodářství v souhrnné výši 330 tisíc korun. 

„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce 2021 připadá průměrně 73,8 kilogramu 
vytříděných složek – plastu, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Množství 
separovaného odpadu se každoročně zvyšuje, a za to patří občanům kraje, kteří 
aktivně třídí, velké poděkování,“ řekl na závěr náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška. 

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2021: 
 
Obce do 800 

obyvatel 
Obce od 801 

do 2 000 obyvatel 
Obce nad 2 000 

obyvatel 
Obce s rozšířenou 

působností 
1. Obec Krásná  1. Obec Morávka 1. Obec Hukvaldy 1. Město Nový Jičín 
2. Obec Rudná pod 
Pradědem  2. Obec Raškovice 2. Obec Trojanovice 

2. Město Frenštát pod 
Radhoštěm 

3. Obec Dolní 
Tošanovice  3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 

 
3. Město Bohumín 

 
 

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu O keramické sluchátko, v kategorii 
do 2 tisíc obyvatel získala obec Krasov. V kategorii nad 2 tisíce obyvatel dominovala 
mezi nejlepšími, stejně jako v loňském roce, obec Ostravice. V kategorii obcí nad 10 
tisíc obyvatel zvítězilo město Nový Jičín. 

Soutěž pořádá kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. 
Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na 
jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, 
televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. Každá z oceněných obcí 
získala odměnu ve výši 10 000 korun. 

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2021  
(drobné elektrospotřebiče, PC a TV): 

Kategorie Obec / město Vytříděné 
elektrospotřebiče  

Obce do 2 000 obyvatel Krasov 12,25 kg / 1 obyv. 
Obce nad 2 000 obyvatel Ostravice 6,08 kg / 1 obyv. 
ORP Nový Jičín 1,98 kg / 1 obyv. 
 
 

 

 

oDPaDy
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tel.: 595 622 603, e-mail: nikola.birklenova@msk.cz 

Klasifikace informací: Neveřejné 

ELEKTROOSKAR 

V soutěži o sošku Elektrooskara se hodnotí sběr domácích elektrospotřebičů (lednice, 
pračky, sporáky, bojlery), včetně drobných domácích přístrojů a nástrojů. Kolektivní 
systém ELEKTROWIN a.s., který soutěž vyhlašuje, v roce 2021 vysbíral 
v Moravskoslezském kraji 4 417 tun elektra na 1 241 sběrných místech, se kterými 
v kraji spolupracuje. 

V rámci obcí do 5 000 obyvatel vyhrála, stejně jako v loňském roce obec Tvrdkov 
s výtěžností 30,6 kg na obyvatele, nad 5 000 obyvatel se na prvním místě umístilo 
město Kravaře s výtěžností 6,4 kg na obyvatele. V kategorii Skokan roku u měst nad 
30 000 obyvatel zvítězilo Statutární město Karviná s meziročním nárůstem sběru o 15 
procent. Všichni byli odměněni šekem na 20 000 korun. 

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2021: 
(objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje): 

Kategorie Obec / město Výsledek 
Města do 5 000 obyvatel Tvrdkov  výtěžnost 30,6 kg / 1 obyv. 
Města nad 5 000 obyvatel Kravaře  výtěžnost 6,4 kg / 1 obyv. 
Skokan roku Karviná  nárůst sběru o 15 % 
 
 
Kontakty: 
 
Moravskoslezský kraj 
Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí 
nikola.birklenova@msk.cz, tel. 595 622 603   
 
EKO-KOM, a.s. 
Lucie Müllerová, tisková mluvčí 
pr@ekokom.cz, tel. 602 186 205  
 
ASEKOL, a. s. 
Eva Kykalova, Marketing a PR 
press@asekol.cz, tel. 234 235 266 
 
ELEKTROWIN a.s. 
Jan Marxt, Marketing a PR 
jan.marxt@elektrowin.cz, tel. 731 454 175  

oDPaDy
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údržba drobných památek  
– studánky, veřejná zeleň

Štěpán bystřičan 
místostarosta

Obec Morávka se bude ve spolupráci 
s Lesní správou Frýdek-Místek podílet na 
úpravách lesních studánek v lokalitách pod 
Malým Travným, u Jeleního pramenu pod 
Čuplem (za Kotařem) a pramene u turis-
tické cesty na Ropičku.

Tyto malé vodní zdroje byly budovány 
v  roce 2000 a  přes drobné údržby se na 
nich projevil zub času. Je tedy nutné opravit 
kamenné vyzdívky, odvod vody, zastřešení 
a  celkový úklid kolem. Do podzimních 
měsíců budou opět v  plné kráse sloužit 
žíznivým turistům. Přiložené snímky doku-
mentují současný stav.

Jsou i některé studánky, o které pečují 
děti ze ZŠ Morávka i ZŠ Raškovice. Jeden 
z takových příkladů je v údolí Vysuté, kde 
raškovické děti upravily zanedbaný zdroj 
s názvem Kotelnice. Na snímcích je vidět 
výsledek práce malých a pilných rukou.

Došlo i k výsadbě dvou vzrostlých list-
natých dřevin u  „Zaťaté pěsti“ – jedním 
je buk červený - var. purpurea a druhou je 
dub cer – původem z Balkánu. Jsou ve stáří 
12 let, o výšce 2,5-3 metry.

V  obecním sadu byly doplněny další 
ovocné dřeviny a keře. Jedná se o slivoně 
– špendlík žlutý, aronie – černý jeřáb 
a rakytník.

Informace občanům  

Stejně jako v loňském roce děkujeme všem občanům Morávky za dodržování 
nedělního klidu – omezení provozu motorových pil, sekaček, křovinořezů, hob-
lovaček a fréz. O totéž žádáme nově přistěhované občany, chalupáře a chataře. 
Buďme, prosím, ohleduplní k sobě navzájem i ke svému okolí. Všichni si zaslou-
žíme více klidu. 

S přáním klidného a slunného léta – Obecní úřad Morávka.

Z obce
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Pozvánky

Vinný sklep
U Osičků

Košt 15-ti druhů
vín a specialit

Teplá a studená
večeře

Prohlídka hradu
Buchlov

Doprava
autobusem

KONTAKTNÍ OSOBA

Roman Böhm

+420 603 452 476

8.-9.10.2022
ZÁJEZD DO
VINNÉHO
SKLEPA
SDH Morávka Vás zve na víkendový zájezd do 
vinného sklepa U Osičků ve Velkých 
Bílovicích.

Za cenu 2200 Kč bude ve vinařství zajištěn košt 
15-ti druhů vín a specialit, teplá a studená 
večeře a ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích.

Cestou do vinařství se zastavíme u hradu 
Buchlov s prohlídkou základního okruhu 
(v ceně).

Odjezd z Morávky je plánován v 11:00 od 
hasičárny. Aktualizace sledujte na 
www.sdhmoravka.cz.

Budeme vybírat nevratnou zálohu 1000 Kč, 
která bude součástí celkových nákladů.

Zajímá vás, kam se pojede? Podívejte se online 
na www.sklepuosicku.cz.

PoZvánKy
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oslava „Dne seniorů“ – zájezd úterý 13. září 2022
Obec Morávka pořádá pro seniory 55 + 
zájezd na zámek Fryštát v  Karviné 
a  prohlídku Šikmého kostela sv. Petra 
z Alkantary. 

Odjezd z Morávky je plánovaný v úterý 
13. 9. 2022 v 8 hodin ráno ze zastávky 
Velký Lipový. Je pro Vás připravena 
prohlídka jedinečné památky v regionu, 
a to zámku Fryštát se zámeckým parkem 
Boženy Němcové a poté bude následo-
vat prohlídka Šikmého kostela, který je 
raritou v celém Česku.

Pojďte s  námi oslavit Váš svátek, jste 
srdečně zváni. Dopravu a vstupné máte 
od obce jako dárek. Přihlásit se můžete na 
Obecním úřadě telefonicky 558 691 021 
nebo emailem podatelna@moravka.info

Odjezd v  8 hodin ze zastávky Velký 
Lipový (po domluvě Vás nabereme po 
trase – střed, Vlaské, Janša). Předpoklá-
daný návrat v 15 hodin.

Na všechny se těší za obec Morávku 
Gabriela Daňková – organizátor zájezdu

Pozvánka na tradiční turistický zájezd  
tj sokol Morávka

Dne 27.8.2022 se uskuteční tradiční Turis-
tický zájezd do polského SZCZYRKU. Pokud 
nevíte, kde to je tak je to cca hodinu jízdy 
autobusem z Morávky.Budete všichni pře-
kvapeni, co za kopcem na polské straně je 
za turistické středisko.
Szczyrk se nachází jižně města Bílsko
-Bělé, na severovýchod od města Visly, na 
severozápad od města Żywiec, v údolí řeky 
Żylice, ve Slezských Beskydech. Město se 
rozkládá v nadmořské výšce od 470 m n. 
m. do 1257 m  n. m. Nejnižší místo se 
nachází u hranice s vesnicí Buczkowice, 
nejvyšším je vrchol hory Skrzyczne. Szc-
zyrk je součástí Euroregionu Beskydy.

Odjezd bude v 7:00 z Morávky 
V nabídce jsou trasy:
•	 Szczyrk	Górka	-	Chata	na	Groniu		

- Bystra 
•	 Ostre	–	Skrzyczne	–	Szczyrk	Cen-

trum – chata PTTK na Klimczoku 
– Bystra – Wilkowice 

•	 Wilkowice	 –	 Bystra	 –	 průsmyk	
Kołowrót	–	sedlo	pod	Klimczokiem	
– Szczyrk Biła – Szczyrk Centrum 
– Skrzyczne – Malinows – průsmyk 
Karkoszczonka – Brenna Bukowa 

•	 Szyndzielnia	–	 Sedlo	 pod	Klimc-
zokiem – průsmyk Karkoszczonka 
– Beskid Węgierski – Grabowa – 
Szczyrk průsmyk Salmopolska ka 
Skała	–	Barania	Góra	

•	 Szczyrk	Centrum	–	Szczyrk	Biła
	 –	Malinów	–	Malinowska	Skała	
•	 Szczyrk	Solisko	–	Malinów	pokra-

čování po  

zdroj : Wikipedie
Avšak není problém se jen projít po údolí 
městečka Szczyrk, kde najděte spoustu 
malých hospůdek a  stánků se suvenýry 
a občerstvením a vyjet pohodlně lanovkou 
na Skrzyczne.

Srdečně zve TJ Sokol Morávka
Pořádá Ing. Martin Špok.
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Z Klubu roDIčů / /sKaut

Z Klubu roDIčů 

skaut

romana Miketová

Máme za sebou další školní rok, který 
jsme si mohli, kromě pár omezení, užívat 
při společných akcích. Děti si taky mohly 
konečně dopřát i mimoškolní aktivity, na 
které jsme rádi přispěli. Podpořili jsme 
výlety od mateřské školy až po deváťáky, 
uhradili program ilustrátora Adolfa Dudka 
ke Dni matek v MŠ, program mobilního pla-
netária pro MŠ, dopravu do kina pro I. a II. 
stupeň a pronájem ledové plochy na Ostra-
vici. Také jsme se rozloučili dárky s žáky, 
kteří nový školní rok zahájí docházkou na 

středních školách a  víceletém gymnáziu. 
Velice si vážíme, že pro nás děti pod vede-
ním učitelů připravili nádherné odpoledne 
„Den rodiny“ s perfektním vystoupením od 
mateřinky až po devítku. Byli jste všichni 
báječní! 

Chtěli bychom moc poděkovat paní ředi-
telce Šponarové za její spolupráci s Klubem 
rodičů a přejeme jí, ať své zasloužilé dny 
volna tráví ve zdraví, pohodě a radosti.

Konec školního roku oslavíme v neděli 
26.6.2022 od 15 hodin v areálu školy.

Přejeme vám všem krásné léto plné 
zážitků!

stránKa Pro DětI:  
sKautsKá Hra o Morávce

Na skautských schůzkách hrajeme 
nejrůznější hry, jednu si můžete zahrát 
s námi. Připrav si tužku, papír a hodinky, 
pak zkus za 10 minut vymyslet nejvíce slov 
s  využitím písmen ze slova MORÁVKA. 
Nesmíš používat jiná písmenka, než která 
jsou v tomto slově, dodržuj i háčky a čárky 
nad jednotlivými písmenky. Až budeš mít 
hotovo, pošli mi výsledky (třeba vyfocené či 
přepsané), nejlepšího luštitele opět sladce 
odměníme! Kontakt: t.foldyna@seznam.cz, 
723 976 786.

PS: Zkoušej přehazovat písmenka, určitě 
Tě nějaká slova napadnou. Výsledkem by 
měly být pouze slova v prvním pádu.

jeDeMe na tábory

Dohromady naše skautské středisko 
Štít Pražmo na léto organizuje čtyři tábory 
(dva v  Komorní Lhotce a  dva v  Radkově. 
A dokonce jsme nabídli i pomoc s táborem 
ukrajinských skautů, kteří by do České 
republiky měli o prázdninách přijet, jelikož 
některá tábořiště jsou zničena nebo na nich 
není bezpečno kvůli ruské okupaci.

Děkujeme mockrát rodině Zapletalů 
z  Komorní Lhotky za zapůjčení louky 
k táboření a rodině pana Řeháka za dlou-
hodobé uskladnění táborového vybavení.
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Z Klubu roDIčů / sKaut

HURÁÁÁHURÁÁÁ
PRÁZDNINYPRÁZDNINY

KO
NEC ŠKOLNÍHO ROKU 
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Ze žIvota sPolKů / sKaut

Zveme ukrajinské holky 
a kluky do skautu.

Запрошуємо українських 
хлопцв та двчат до скауту!

мати пригоди та бути активним
зустріти чеських дітей і знайти 
хороших друзів
пізнати чеську мову та культуру
багато побувати на природі

зустрічаються раз на тиждень
грають в різні ігри і навчаються 
корисним речам
співають, грають в театр, 
майструють, займаються спортом
допомагають іншим та своєму 
оточенню

Скаут - це можливість

Скаути

З нетерпінням чекаємо зустрічі!

zažívat dobrodružství a být aktivní
najít si dobré kamarády
poznávat český jazyk i kulturu
chodit hodně do přírody

se potkávají jednou týdně
hrají mnoho her a učí se užitečné věci 
zpívají, hrají divadlo, vyrábí, sportují 
pomáhají druhým a svému okolí

Skaut je příležitost

Skauti 

Všechny informace (ukrajinsky i česky) 
o skautingu a způsobu, jak se ke skautům 
připojit, najdete na skaut.cz.

Projekt ECARO/PCA20225620 finančně podpořil UNICEF.

Těšíme se na vás!

Всі важливи інформації (українською та 
чеською) про скаутинг та спосіб, як 
зголоситися, знайдете на www.skaut.cz.
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Ze žIvota sPolKů

sportovní kroužek - devátý ročník
Ing. jan legerský,  
trenér

letoŠníHo uKončení KroužKu.

Blíží se konec školního roku i  konec 
letošního snažení mladých i malých spor-
tovců z  naší základní a  mateřské školy 
v našem kroužku.

Mladí sportovci bojovali se sportovním 
soupeřem a mnohdy i se samotným fotba-
lovým míčem. Všichni si užívali vzájemné 
zápolení mezi sebou, hecovali se, občas 
došlo i k malému kontaktu, který se však 
vždy vyřešil v klidu a ve zdraví.

Po chladných měsících jsme se opět 
dostali i na venkovní hřiště, kde jsou trošku 
odlišné podmínky, se kterými se mladí 
sportovci brzy vyrovnali. Zvládli jsme to 

Kryštof s Marečkem Připravený Hubert

FanynkyDaniel, Jakub a Pavlík
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výborně, což dokumentují i  následující 
snímky. Mladí sportovci mají i první fotba-
lové příznivce a fanynky z mateřské školky.

Pod tímto drobnohledem a  mírným 
povzbuzováním výkony jednotlivců stouply.

Zaměřili jsme se na opětovné získávání 
obratnosti a  zvyšování fyzické kondice 

našich mladých 
sportovců formou 
soutěží a  růz-
ných  pohybo-
vých cvičení. Při-
šel si zatrénovat 
i absolvent našeho 
kroužku Samuel.

Pak následo-
vala samotná hra.

Zabrat dostali všichni, někteří to snášeli 
dobře, někteří hůře.

Zahrát si přišel i Radek Vlček, který už 
hraje v Raškovicích. Na chvíli využil mož-
nosti si zahrát fotbálek a  ukázat našim 
stávajícím chlapcům a děvčatům to, co se 
navíc naučil v Raškovicích.

A přišel si zaběhat i Matěj a myslím si, 
že se mu to líbilo.

Věřím, že v novém školním roce se opět 
budeme scházet v  naší krásné tělocvičně 
a ve stejném počtu jako v roce letošním.

Ještě před zahájením sportovního 
kroužku v průběhu září se možná sejdeme 
na hřišti u  školy, abychom se zúčastnili 
sportovního dne pořádaného panem Danem 
Piwovarským, kde bychom se střetli s mla-
dými fotbalisty z Raškovic.

Uvidíme, jak se nám podaří utkání 
domluvit, abychom mohli dobře reprezen-
tovat naši školu.

Při čtení těchto řádků již bude zřejmě 
konec měsíce a my se naposledy v  tomto 
školním roce setkáme ve druhém týdnu 
června, kdy na škole končí všechny kroužky.

Věřím, že se účastníkům našeho spor-
tovního kroužku alespoň trošku líbily 
jednotlivé hodiny, které jsme společně 
v  průběhu 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 rovněž všem rodičům, kteří mi 
věřili, že jejich děti jsou v dobrých rukou 
a že jim budu předávat pouze dobré spor-
tovní i životní rady.

Přeji všem dětem i jejich rodičům krásné 
a příjemně prožité prázdniny.

Ze žIvota sPolKů

Pepík, Terezka, Tibor, Radek a Matyáš



46

adámkova vila
lenka janečková,  
ředitelka

Krásné jaro Vám přejeme z Adámkovy vily

Ačkoli pravé jaro 
začíná až třetí týden 
v březnu, na nás ve vile 
dýchlo již 8.3., kdy jsme 
slavili mezinárodní den 
žen. Dámy dostaly tuli-
pány a sladké potěšení 
k odpolední kávě. A co 

si budeme povídat, ženám kytky prostě sluší.

Narozeniny jsou vždy důvod k  oslavě, 
ať už jde o  jubileum, nebo oslavu dalšího 
krásného roku na zemi. V březnu a dubnu 
jsme oslavili narozeniny paní Zdeničky, 
Anežky a Svatavy. Veselá setkání s gratu-
lacemi, skvělým jídlem a pitím okořeněné 
vtipnými historkami. Takové jsou oslavy 
v Adámkové vile. 

Březen je znám jako „měsíc knihy“, 
a proto jsme ve vile zavedli pátky věnované 
knihám. Při předčítání a diskusi o knihách 
je vždy v naší společenské místnosti plno. 
Děkujeme paní Janošíkové za její čas, za 
krásné předčítání. 

Společný domov zdobíme společnými 
silami. Při pravidelných kreativních čin-
nostech vyrábíme dekorace na stůl, na 
nástěnky, na dveře, kromě toho, že to kli-
entům přináší radost a příjemně strávený 
čas ve společnosti přátel, tak také trénujeme 
jemnou motoriku, grafomotoriku, kombi-
nační schopnosti a kreativní cítění.

Ze žIvota sPolKů
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socIální služby

Oslava Velikonoc nemůže chybět, ať už 
je někdo slaví jako křesťanský svátek, jiný 
jako přivítání jara. Týden před Velikonocemi 
jsme si povídali o  historii tohoto svátku 
a  o  tradicích u  nás i  v  ostatních koutech 
republiky a  veselé velikonoční pondělí 
tomu nasadilo korunu. Pan Mikoláš se 
svým doprovodem se zhostil role koledníka 
a pomlázkou vyšlehal děvčata i dámy, aby 
jim nožky celý rok běhaly. 

A když končí duben, a přichází květen, 
každoročně přilétají čarodějnice. Nesou 
s sebou opět dobroty a dobrou náladu, roze-
smějí snad každého. Jediné, kdo se opravdu 
bály byly kočky Iška a Lily. Asi vědí, že to 
v minulosti nebyla pro kočky žádná sranda. 

Děkujeme za podporu a  těšíme se na 
další setkávání. 
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reGIon sleZsKá brána

rsb region slezská brána 
branný závod pro žáky 2. stupně základních škol 
regionu slezská brána 2022 
raškovice 25. května 2022

Mgr. Markéta juřicová,  
ZŠ a MŠ raškovice

Ve středu 25. 5. 2022 proběhl v Raškovi-
cích – za spolupráce zdejší základní školy 
a dobrovolného svazku obcí Region Slezská 
brána (DSO RSB) - další ročník branného 
závodu pro žáky 2. stupně z území DSO RSB.

Závody uvedl předseda DSO RSB p. Petr 
Baďura a ředitelka pořádající základní školy 
Mgr. Hana Kachtíková. 

Poté vystoupila s  pokyny k  závodům 
hlavní organizátorka Mgr. Markéta Juřicová.

Závodu se účastnilo 11 družstev ze všech 
šesti škol, které mají v DSO RSB 2. stupeň 
výuky. Dle věku byly stanoveny dvě kate-
gorie soutěžících -  družstva 6. – 7. tříd 
a družstva 8. – 9. tříd. V každém družstvu 
musely být alespoň dvě dívky. 

Na vytyčené trase o délce cca 6 kilometrů 
plnila družstva na jednotlivých stanovištích 
různé úkoly. Celkem šlo o šest stanovišť – 
topografii, 2x zdravovědu, rozdělání ohně, 
galerii a střelbu. 

Děti ještě dostaly dva průběžné úkoly, 
které plnily, aby mohly dosáhnout lepšího 
bodové hodnocení. 

Závod se konal za velmi nepříznivého 
počasí, téměř celou dobu závodu pršelo 
a děti kromě běhu a plnění úkolů na jed-
notlivých stanovištích musely navíc bojovat 
se špatným počasím. To se projevilo jako 
náročné především na posledním stanovišti, 
které vedle střelby zahrnovalo také plížení 
se zbraní. 

Do cíle branného závodu však nakonec 
doběhli všichni a  závod se obešel rovněž 
bez většího zranění. 

V konečném součtu bodů za jednotlivá 
stanoviště i z hlediska nejrychlejšího času 
zvítězila v obou případech z pořádající ZŠ 
Raškovice.

Celý závod probíhal za pomoci dětí 
devátého ročníku, příslušných učitelů a asi-
stentů pořádající školy, kterým všem patří 
velké poděkování. 
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reGIon sleZsKá brána

Výsledky: 

6. - 7. Třída  

1. místo ZŠ Raškovice 

2. místo ZŠ Paskov 

3. místo ZŠ Morávka 

4. místo ZŠ Vratimov - Datyňská 

5. místo Vratimov – Masarykovo náměstí

8. – 9. Třída  

1. místo ZŠ Raškovice 

2. místo ZŠ Paskov 

3. místo ZŠ Morávka 

4. místo ZŠ Sedliště 

5. místo ZŠ Vratimov-  Datyňská 

6. místo Vratimov – Masarykovo náměstí

Dalším závodem a  zároveň tradičním 
vyvrcholením cyklu sportovních soutěží 
pořádaných Regionem Slezská brána budou 
ve školním roce 2021/2022 lehkoatletické 
závody žáku 2. stupně, které proběhnou 
ve spolupráci ZŠ Vratimov – Datyňská a TJ 
Slezan Frýdek-Místek 2. června 2022 na 
stadionu ve Frýdku-Místku.

Fotodokumentace z akce je na odkazu:

25_05_2022_Branný závod - Raškovice 
– mirekysek – album na Rajčeti (idnes.cz)

Video reportáž je přístupná na:

Raškovice: Branný závod škol regionu 
Slezská Brána (slezskabrana.tv)

Ing. Miroslav Lysek
DSO RSB
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střeDIsKo volnéHo času vratIMov 
ve spolupráci s reGIoneM sleZsKá brána 
uspořádalo soutěž pro naše seniory s názvem 

KřížeM KrážeM sleZsKou bránou

Gabriela Daňková,  
starostka

o co v ProjeKtu Šlo?

Smyslem projektu bylo podpořit spolu-
práci mezi seniory a seniorskými spolky z 
různých obcí Regionu Slezská brána, poznat 
svůj region a pobavit se u toho.

jaK to ProbíHalo?

Senioři ze zapojených obcí uspořádali ve 
spolupráci s obcí dopolední setkání s vrs-
tevníky ostatních obcí. Na setkání ukázali, 
proč právě jejich obec stojí za návštěvu.

Těchto setkání bylo šest a naši senioři ve 
složení Dana Šponarová, Hana Turečková, 
Ludvík Pachlopník a Karel Cakl navštívili 

reGIon sleZsKá brána
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Klub senIorů MorávKa  
– Zakládáme nový spolek 

Na základě projektu Křížem krážem 
Slezskou bránou, kterého se naši občané 
zúčastnili se naši senioři rozhodli na 
Morávce založit spolek KLUB SENIORŮ 
MORÁVKA.

Senioři 55+, kteří by měli zájem se 
scházet a podnikat různé aktivity se mohou 
hlásit na emailu:  HYPERLINK "mailto:mo-

ravka.klubsenioru@seznam.cz" moravka.
klubsenioru@seznam.cz , na který jim 
vedení spolku odpoví.

 Spolek bude založen v měsíci červenci.

Za zakladatele spolku  
Dana Šponarová, Hana Turečková,  

Ludvík Pachlopník, Karel Cakl

spolu s ostatními tato místa: Řepiště, Sed-
liště, Kaňovice, Paskov, Nošovice, Nižní 
Lhoty, Vratimov, Morávku, Krásnou a 
Pražmo. 

Prošli si jednotlivé obce, jejich zajímavá 
místa a na závěr se zúčastnili vědomostní 
soutěže.

Ve vědomostní soutěži se naši senioři 
umístili na krásném 3. místě. Gratulu-
jeme!!!

Projekt bude spolufinancován z Pro-
gramu na podporu zdravého stárnutí v 
Moravskoslezském kraji pro rok 2022.

reGIon sleZsKá brána / Klub senIorů
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slovo zastupitele
Ing. jan legerský,  
zastupitel obce a předseda kontrolního 
výboru obce

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych za sebe, jako jediného 
zastupitele v  opozici ze svého pohledu 
částečně a krátce zhodnotil končící volební 
období.

Přicházím s ním již nyní, protože možná 
už v tomto, ale určitě v dalším čísle bude 
vyjmenováno vše pozitivní, co se v naší obci 
udělalo za volební období, kolik jsme získali 
na dotacích, prostě samá chvála a úspěšnost 
s téměř dokonalostí. Bude vyhodnocen pro-
gram nezávislé kandidátky a konstatováno, 
že téměř vše je splněno. Možná taky ne.

Je to jednoduché, když máte neomezený 
přístup k  financím s  možností si je pře-
souvat tak, jak potřebujete a  zastupitele, 
kterým nevadí, že porušujete tam toto 
a támhleto také. Jste na to upozorněni, ale 
vzhledem k tomu, že máte absolutní moc, 
tak máte vždycky pravdu a bohužel ostatní 
členové zastupitelstva se nad tím na veřej-
ném jednání ani nepozastaví. Přemýšlejí 
a uvědomují si, že jsou za to spoluzodpo-
vědní?

Omlouvám se za trošku obsáhlejší článek 
(pokud však bude vytištěn v celém znění), 
ale za 4 roky se toho událo opravdu poměrně 
hodně.

Podle rozpočtu, který naše obec má, se 
udělalo dost, přesto si myslím, že se nejen 
mohlo, ale i mělo ušetřit na stavbách. Jedná 
se hlavně o investiční akce.

ZAMěŘíM SE NA NěKTERé Z NICH.

autobusový ZálIv u  ZastávKy 
u PřeHraDy

Samotný zastávkový záliv je přínosem pro 
bezpečnost cestujících v tomto úseku. Mělo 
se však více dbát na to, co jak se provádí. 
Z  dostupných materiálů zastupitele jsem 
zpracoval materiál pro zastupitelstvo. 
V něm upozorňuji na to, že byly proúčtovány 
a zaplaceny částky, za které nebyly prove-
deny práce a materiál, který nebyl dodán, 
přesto byl zaplacen – jedná se o necelých 
400 000,- Kč. Vše popsáno ve zprávě pro 
jednání zastupitelstva obce v květnu 2020. 
Ostatní zastupitelé tuto informaci pouze 
vzali na vědomí. Jsou však zodpovědní za 
dodatky, které k tomu směřovaly a schválili 
je. Co na to finanční výbor zastupitelstva 
obce, tomu to je jedno?

voDovoD vlasKý

Tuto akci jsem také podpořil, přestože 
všichni, kdo bydlí v této části obce, měli svá 
obydlí nějak vodou zásobeny. Je to dobrá 
investice do budoucna pro možný rozvoj 
údolí. Bohužel o  financování také nejsem 
přesvědčen, že bylo úplně správné. Zapla-
tily se finanční prostředky za práce, které 
nebyly provedeny a  materiál, který nebyl 
dodán, popřípadě odvezen na skládku. Jedná 
se cca o 500 000,- Kč. Celý můj pohled na 
financování stavby jsem popsal ve zprávě 
pro jednání zastupitelstva obce, které ji opět 
vzalo pouze na vědomí. A opět se ptám. co 
na to ostatní zastupitelé a finanční výbor? 
Finanční výbor dostal k prostudování mnou 
požadované materiály, když o ně požádal již 
v červnu 2021. Já žádám od května 2021 už 
13 měsíců celkem 15x (slovy patnáctkrát) 
e-mailem starostku a  místostarostu. 
Bohužel ani já a ani kontrolní výbor doposud 
nic neobdržel.
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ZDravotní střeDIsKo.

Původní cena, za kterou byl vybrán 
dodavatel stavby, byla 2,420 mil. Kč s DPH. 
V průběhu stavby se však „objevily“ zále-
žitosti, které ne mohl, ale měl podchytit 
„obecní“ technický dozor investora (TDI). 
Například na akci na půl roku (podle smlouvy 
výměna střešní krytiny + zateplení fasády) 
navrhne projektant pronájem lešení pouze 
na 1 měsíc! vznikají tím vícepráce. Dále 
technický dozor odsouhlasil „vyrovnání“ 
90% fasády omítkou. Myslíte si, že zedníci 
tehdy byli tak nešikovní, že by neuměli stěny 
vyzdít a omítnou rovně? Vše se schovalo pod 
zateplení minerální vatou. Je to dobrý tech-
nický dozor, který spíše „kope“ za dodava-
tele a ne za investora – naši obec? a navíc 
bez smlouvy o dílo vybrán v nedostatečném 
„výběrovém řízení“. Zdravotní středisko 
je veřejně přístupná budova, která má být 
opatřena hromosvodem. Ten tam původně 
byl. Akce je již více než 4 měsíce ukončena 
a nový hromosvod nikde (6. 6. 2022). Na jed-
nání zastupitelstva v únoru 2022 na dotaz, 
kdy bude hromosvod hotov, starostka odpo-
věděla, že se to překlápí do záruční doby. Ve 
smlouvě o dílo s dodavatelem je uvedeno, že 
musí být dodány všechny revize. jak můžete 
dělat revizi něčeho (hromosvod), když to 
neexistuje a není tam!!! Ze střechy školky 
a  ze země pouze trčí dráty. Kdo převzal 
nedokončenou stavbu? Počítá se dále penále 
až do dokončení stavby?

I u nás v obci máme velmi schopné spo-
luobčany, kteří jsou určitě ochotni a schopni 
během týdne instalaci hromosvodu zreali-
zovat. Jen je oslovit.

Hromosvod je určité bezpečnostní zaří-
zení chránící budovu. Nedovedu si předsta-
vit, že bych si koupil auto bez nárazníků, ale 
s prodlouženou zárukou.

Těch víceprací na této stavbě se „nasbí-
ralo“ mnohem více a výsledná cena nakonec 

vystoupala o 1 364 716,- Kč na konečných 3 
784 716,43 Kč!!!

stavební (tecHnIcKý) DoZor 
Investora (tDI)

Při většině investičních akcí různých 
investorů má investor sepsánu smlouvu 
o  dílo nebo příkazní smlouvu s  TDI, kde 
jsou přesně stanoveny podmínky, za které 
zodpovídá, jako například posouzení pro-
jektu, kontrola a odsouhlasení dokumen-
tace, cenová a věcná kontrola provedených 
prací, počet kontrol na stavbě v  průběhu 
týdne, sledování souladu provedených 
a fakturovaných prací s položkovými roz-
počty, termíny kontrolních dnů, platební 
podmínky apod.

V  naší obci je to poněkud jinak. Sta-
rostka řeší TDI pouze objednávkou na dva 
tři řádky. Například zakázka technického 
dozoru za 266 200,- Kč s DPH u realizace 
stavby „Chodník Morávka – Pražmo“ je 
řešena formou objednávky na dvou řád-
cích a  není řešena smlouvou o  dílo nebo 
příkazní smlouvou, kde v  ní jsou přesně 
stanovené výše uvedené záležitosti. Za co je 
tDI vlastně zodpovědný, když na tuto práci 
nebylo výběrové řízení podle směrnice obce 
o  zadávání veřejných zakázek? směrnici 
si nechala vytvořit, zpracovat a  schválit 
starostka?

Dalšími obdobnými investičními akcemi 
je například „Park u  splavu“, kde firma 
navrhne a  náhodou ve výběrovém řízení 
také zvítězí na realizaci této zakázky za 
celkovou částku 1 232 190,07 Kč.

Samostatnou kapitolou je základní škola. 
Chodí nám tam tři naše děti. Jsem rád, že 
se škola opravila a asi ještě jedna etapa nás 
čeká. Přesto si myslím, že celková koncepce 
mohla být vymyšlena trošku jinak. Bohužel 
ani já a ani kontrolní výbor neměl možnost 
ani nahlédnout, natož prostudovat, do 
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výběrového řízení na zpracovatele projek-
tové dokumentace vybraného ve výběro-
vém řízení. Například ve Frýdku-Místku 
je k budově polikliniky, kterou navštěvují 
denně tisíce lidí, jediný bezbariérový vstup. 
My k naší škole, kde chodí max. 200 osob 
denně, máme bezbariérové vstupy dva.

Jedna věc mi tady od vedení obce chybí, 
a  to je informovanost všech zastupitelů 
a  občanů obce. V  poslední době se staly 
dvě události, o  kterých jsem jako zastu-
pitel vůbec nevěděl a  ani netušil, že se 
budou realizovat. První byla skutečnost, že 
na únorovém jednání zastupitelstva obce 
starostka informuje o akcích na celý půl-
rok dopředu a druhý den je zbouráno staré 
kadeřnictví, o kterém jsem jako zastupitel 
nevěděl a občané se mě na to ptají. Druhou 
záležitostí je realizace nové komunikace 
u zastávky Morávka – střed. Podle infor-

mací vedení obce došlo k  výběrovému 
řízení, podpisu smlouvy a stavba zahájena. 
Občané mi volali, co se to děje, bohužel 
nevěděl jsem dopředu vůbec nic.

Nechci Vás zatěžovat obdobnými záleži-
tostmi. Musím však jako zastupitel, který 
se řídí zákony tohoto státu upozornit na 
skutečnosti, které se tady v naší obci dějí, 
nejsou vždy úplně čisté, byť jsou tak vede-
ním obce prezentovány a měly by se řešit.

Pokud budete mít zájem o bližší infor-
mace k výše uvedeným bodů nebo i k jiným 
pro Vás palčivým otázkám, klidně se na mě 
obraťte a pokusíme se některé záležitosti 
probrat. Napište mi na e-mail jan.leger-
sky@seznam.cz.

Pokud jste dočetli až tady, děkuji Vám.

Přeji Vám všem hodně zdraví v nadchá-
zejících letních měsících.
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Moderní bezúdržbová 
čistička odpadních vod 
svépomocí i na klíč

www.casopisdomov.cz XX

STMH je jedinou technologií na českém 
trhu, která pracuje na principu třístupňo-
vého čištění. Odpadní voda se postupně 
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé od-
lišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí 
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypa-
ří se běžné čisticí prostředky. Poté voda 
přeteče do dalších částí čističky a na řadu 
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví 
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních 
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro pro-
vozovatele čističky odpadních vod je zaru-
čen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také 

měl zájem se o čističku odpadních vod jak-
koliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čis-
tírny STMH zvládne její instalaci každý 
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí 
jen při montáži postupovat podle pokynů 
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme 
také variantu tzv. čistička odpadních vod 
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení, 
financování bez navýšení, ale také stavební 
práce a v neposlední řádě pravidelný servis 
a servisní podporu. 

Více na www.modernicistirna.cz

rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii 
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let, 
bezúdržbová čistička odpadních vod StmH proto patří mezi často 
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území české republiky.

InZerce
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Příspěvky zasílejte: moravcan@moravka.info
Cena inzerce:

Barevná A 5 – 540 Kč
Barevná ½ A5 – 270 Kč
Černobílá A5 – 320 Kč

Černobílá ½ A 5 -  160 K
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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


