
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Čas dovolených

Nové centrum obce
Jeho část se již vyloupla s novým obecním úřadem, poštou a knihovnou.

Novou stavbu jsme slavnostně otevřeli za účasti cca 80 přítomných. Kdo
přišel, nelitoval a zazněla pochvalná slova o skvělé dostupnosti. Maminky si
vyzkoušely dojezd kočárkem málem až do kanceláří.  Když si uvědomíte
skutečnost, že jsme jediný bezbariérový úřad v okolí, tak ten složitý postup
k realizaci nebyl zbytečný. Je to pro Vás pro všechny a těch pár škarohlídů,
ti mi náladu nezkazí.

Dokončujeme projekčně plochu před Jednotou. Pevně doufám,
že uděláme chodníky i ke zdravotnímu středisku a centrum bude v plné
kráse.

Odvod povrchových vod
Lokalita u Ručky je plná stavebního ruchu. Staví se zde gabionová stěna

proti sesuvu a současně se chystá odvodnění. Protože komunikace je
nezpevněná /asfalt na hlíně/,budeme řešit i tuto záležitost a Lesostavby
cestu zpevní a uvedou do stavu sjízdnosti.

Opravy cest
Technické služby opravily komunikace za Smíšenkou, naproti Partyzána

a směrem k Tutkům, kdy tekoucí asfalt byl nahrazen novou směsí.
Jinak s opravami tryskovou metodou začaly Lesostavby. Je opravena část

komunikace v kolonii a část na Vlaské. Postup by byl rychlejší, ale deštíky
práce brzdí.

Pokaždé jinak
Ten, kdo navštívil zastupitelstvo v měsíci březnu, byl svědkem těžkého

ataku na část zastupitelstva, která souhlasila s odvoláním ředitele ZŠ Morávka.

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 15. srpna 2014 ã. 4/2014
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Podle vyjádření některých odborníků na školství /Morávka jich má nejvíc
v ČR/ to vypadalo, že náš pan ředitel je nositelem Zlatého Ámose /nejlepší
učitel v ČR/ a já se k němu nechovám s patřičnou úctou. Pak přišlo červnové
zastupitelstvo a výsledek finančního auditu ve škole a já byl najednou v jiné
obci a na jiném zastupitelstvu. Titíž odborníci vyčítali zastupitelům výběr
ředitele. Jak jsme mohli takového jedince vybrat, když ničemu nerozumí. No
kabaret.

Starosta zloděj II
Ti, co četli Moravčan minule, zjistili, že jsem začal se zcizením dřeva za

29 000 Kč. Již jsem se vylepšil a škoda při výstavbě nového komplexu v centru
obce přesáhla 5 000 000 Kč. Abych nebyl za škrťu, tak se s Vámi podělím
o postup, jak přijít k penězům.

Sejde se partička akčních hrdinů a navštíví krajské ředitelství PČR, odbor
obecné kriminality. Tam radostně sdělí, co jiní nevěděli, že starosta prodražil
stavbu nejméně o 5 000 000 Kč. Na přímý dotaz, jaké mají důkazy, sdělí, že
žádné, ale myslí si že….. Je s podivem, že tito lidé tvrdí, že myslí. Troufalost.
Takže vás navštíví vyšetřovatel a trávíte pracovní čas dokladováním, místo
práce pro Vás občany a pro obec. Děsná psina.

Postup na ulití peněz    náklady stavby dle projektu — 15 000 000 Kč
náklady po výběrovém řízení — 12 000 000 Kč

náklady po realizaci stavby — 11 200 000 Kč
Tolik na vysvětlenou. 

Volby 2014 se kvapem blíží. Volební strany mohou zveřejnit své volební
programy zdarma v Moravčanu — volebním speciálu, který vyjde 1. — 2. 10.
2014. Programy zašlete do 20. září na OÚ Morávka (oumoravka@iol.cz). 

Pěkný zbytek prázdnin.
Zdeněk Ševčík, starosta

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad Morávka oznamuje osobám hlášeným k trvalému pobytu
na adrese ohlašovny: Morávka 125, 739 04 PRAŽMO,

že došlo k přestěhování obecního úřadu do nových prostor a tedy také
ke změně adresy na Morávka 599 s účinností od 1. 7. 2014.

Tímto datem dochází ke změně Vaší adresy trvalého pobytu a je nutné
provést výměnu občanských průkazů.

Výměna občanských průkazů probíhá bezplatně na Magistrátu města
Frýdku-Místku nebo u kteréhokoliv jiného obecního úřadu obce

s rozšířenou působností.
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Upozornění

V úterý dne 2. 9. 2014 bude Obecní úřad Morávka uzavřen.

Knihovna Morávka bude z důvodů dovolené uzavřena ve dnech
8. 9. — 15. 9. 2014.

Naše obec recyklací starých spotřebičů
výrazně přispěla k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 75 televizí, 30 monitorů
a 300 kg drobného elektra

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také,
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše
obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počí-
tačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy,
na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře
392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyk-
lech myčky nádobí. 

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 75 televizí, 30 monitorů a 300 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 23,19 MWh elektřiny, 825,07 litrů
ropy, 110,03 m3 vody a 1,18 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 5,60 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 21,33 tun“.



4

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok
provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně
ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto
si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.

PROJEKT ZAHÁJEN

Dne 1. 8. 2014 zahájila Základní škola a mateřská škola v Raškovicích pod
registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0138 projekt:

„Další vzdělávání v obcích/městech do 2000 obyvatel“

Potřebnost tohoto projektu je dána skutečností, že venkovské obyvatelstvo
je oproti městskému omezováno nejen z pohledu nabídky práce, ale taktéž
z pohledu dalšího vzdělávání. Obyvatelé venkovských oblastí jsou nuceni za
vzděláváním dojíždět, a to z toho důvodu, že značná část vzdělávacích kurzů
je realizována právě ve velkých městech. Tato skutečnost vede k demotivaci
venkovského obyvatelstva, neboť pro ně dojíždění představuje významné
časové a finanční náklady. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubení
nabídky dalšího vzdělávání na venkovně, v periferních oblastech a místech
postižených vysokou nezaměstnaností.

KDO SE MŮŽE ZAPOJIT DO PROJEKTU?
Do projektu se může zapojit ekonomicky aktivní obyvatelstvo (tzn. za-

městnané i nezaměstnané osoby) s bydlištěm z obcí/měst do 2000 obyvatel
z Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

PROČ SE DO PROJEKTU ZAPOJIT?
Účastníci získají díky projektu nepostradatelné znalosti v oblasti obecných

a odborných kompetencí, které využijí nejen v pracovním, ale taktéž v osob-
ním životě. Díky účasti v projektu účastníci podpoří zejména svou
konkurenceschopnost na trhu práce a osvojí si práci s moderními technolo-
giemi. Každý účastník získá certifikát z absolvovaného školení. Nízký počet
účastníků jednoho školení umožní individuální přístup lektora.

JAKÁ ŠKOLENÍ BUDOU V PROJETKU REALIZOVÁNA?
Účastníci projektu si mohou vybrat z následujících školení
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• Finanční gramotnost — účastník školení bude schopen plánovat
dlouhodobě výdaje, nastavit rodinný rozpočet, předcházet rizikům spo-
jených s úvěry a půjčkami, pochopí problematiku exekucí, osobního
bankrotu.
Rozsah školení: 40 hod. — 4 skupiny.

• Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompe-
tencí — absolvent školení bude umět využívat IT pro soukromé i pracovní
účely, vyhledat informace, využít moderních technologií a aplikací tak, aby
mu usnadnily život. V rámci kurzu bude realizován praktický nácvik na PC
a tabletech.
Rozsah školení: 40 hod. — 4 skupiny.

• Základy podnikání — cílem školení je předat účastníkům znalosti
a dovednosti, které uplatní při vlastní podnikatelské činnosti, lektoři
účastníkům pomohou zpracovat podnikatelský záměr včetně základního
ekonomického propočtu, účastníci porozumí základním právním
otázkám souvisejícím se založením a provozováním firmy.
Rozsah školení: 56 hod. — 3 skupiny.

• Spotřebitelská gramotnost — účastník tohoto školení se bude orientovat
ve spotřebitelských smlouvách, bude předcházet nevhodným závazkům,
nekalým praktikám firem/obchodníků.
Rozsah školení: 40 hod. — 3 skupiny.

KOLIK ÚČAST V PROJEKTU STOJÍ?
Účast v projektu je zcela bezplatná. Projekt je financován z Evropského so-

ciálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. V rámci projektu je rovněž
účastníkům proplaceno cestovné a zajištěno stravování.

KDE, KDY A V JAKÉM ROZSAHU BUDE PROJEKT REALIZOVÁN?
Jednotlivé kurzy v rámci projektu budou realizovány v místě bydliště

účastníků či přilehlém okolí. Přesné termíny a čas konání bude přizpůsoben
účastníkům dle jejich potřeb a možností. Výuka bude probíhat v dopoled-
ních, odpoledních, večerních hodinách či víkendech, a to 4 hodiny nebo 8
hodin denně.

KDE SE MOHU PŘIHLÁSIT DO PROJEKTU?
V nejbližší době bude probíhat nábor účastníků, o kterém budete včas in-

formováni. V případě jakýchkoliv dotazů a zájmu můžete kontaktovat pro-
jektový tým  tel.: 777 977 338 nebo na emailu: projekt.raskovice@seznam.cz

Do projektu se nemohou zapojit lidé v důchodu, ženy na mateřské dovolené,
ženy pečující o děti v domácnosti, studenti, osoby dlouhodobě nebo trvale
práceneschopné, avšak nehledající práci.
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Klub rodičů při Základní škole Morávka

Vás srdečně zve 
do divadla A. Dvořáka

na balet

Labutí jezero
Kdy: PÁTEK 12. září 2014

Cena: 150 — 160 Kč + 10 Kč do KR (50% sleva)
Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka

a

do divadla J.Myrona
na českou komedii

Veřejné blaho aneb deskový statek
Kdy: PÁTEK 10. října 2014

Cena: 130 —160 Kč + 10 Kč do KR (50% sleva)
Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka

Doprava: hradí Obecní úřad Morávka

Vstupenky na obě představení je možno zakoupit nebo rezervovat
(rezervace je závazná) 

u p. Daňkové na tel. 558 637 106, 606 641 080
nebo na sekretariátu školy 558 691 029

SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
Kdo má zájem naučit se hrát na tyto hudební nástroje:

: klavír
: akordeon
: pozoun
: zobcové flétny — sopránová

— altová
— tenorová
— basová

: příčná flétna
: kytara

Přihlaste se : dne:                       5. září 2014
: kde :                      v ZŠ  na Morávce
: v kolik :               11.45 — 15.00 hodin

Schůzku si můžeme individuálně domluvit (mobil.číslo 604 821 849).

Těší se na vás — Miriam Dýrrová, dipl.um.
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Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se setkali
s domácím násilím. Je to mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá.
Jedná se o chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné
osoby vyvolává strach z osoby druhé. 

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie v Havířově je
napomáhat svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou domácí
násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují zásady
diskrétnosti, anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou bezplatné.
INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově je jednou z mnoha služeb
nabízených Slezskou diakonií. 

Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří:
— telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody. Pracovnice In-

tervenčního centra Havířov jsou schopny na žádost spolupracující orga-
nizace nebo samotného uživatele v nepříznivé sociální situaci vyjet k osobní
konzultaci i do vzdálenějších lokalit.

— Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství, související
s oblastí domácího násilí pro osobu ohroženou domácím násilím. Pra-
covnice, konající konzultaci analyzuje podle informací uživatele jeho
situaci a s ohledem na veškeré aspekty navrhne možnosti řešení součas-
ného stavu. Záleží pouze na samotném uživateli, zda nabízené možnosti
přijme. Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují rozhod-
nutí uživatele a nenutí je do určitého způsobu řešení jeho situace. 

— Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání — pracovnice Inter-
venčního centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti,
žaloby a návrhy předběžných opatření podle jejich informací. Jedná se
o návrhy a žaloby, související s domácím násilím.  Jedná se např: žádost
o rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na vyklizení
nemovitosti, návrh na podání předběžného opatření apod. 

— Bezpečnostní plánování — pracovnice se svým uživatelem mohou pro-
brat bezpečnostní plán, který poslouží k zachování bezpečnosti
ohrožené osoby jak v případě, kdy se rozhodne setrvat v násilném vztahu,
tak pro případ, kdy se rozhodne ze vztahu odejít. 

— Ventilace — v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne uživatel prostor
pro vyjádření svých emocí a ventilaci, která je v případech domácího
násilí velmi důležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s tím,
že se může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit. 
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— Poskytování krizové intervence — pracovnice Intervenčního centra jsou
proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi a jsou schopny poskyt-
nout krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní. 

— Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou bezplatné, anonymní,
diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA
Havířov zde nalezne bezpečné prostředí, kde bude přijímán bez před-
sudků a s důvěrou. 

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace, může toto
INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat na adrese:  

Opletalova 4/607, Havířov – Šumbark (vedle krytého bazénu), 
Po—Pá: 8:00—16:00 hodin, 
tel: 596 611 239 
mobil: 739 500 634 
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz

zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov

Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná

a vyfiídí kaÏdou stfiedu
mezi 15 aÏ 17 hodinou

na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích

JUDr. Marcela Îoriãová
formou poradenství, spisování listin,
Ïalob, smluv — vãetnû kupních,
rovnûÏ pfievody nemovitostí,

zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.

Kontakt
tel. i fax: 596 810 741
mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz
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