
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 26. listopadu 2015 ã. VI/2015

Slovo starostky obce

Vážení spoluobčané,
je to rok, co jsem se stala díky Vám starostkou a zastupitelkou. Obě tyto funkce

byly pro mě nové a pořád se mám co učit. Nicméně bych ráda zhodnotila, co se nám
za rok 2015 podařilo. 

Znovu jsme obnovili tradici Vítání občánků a začali se setkávat s jubilanty na obci.
Povedla se nám rozjet služba pro seniory — rozvoz obědů. Myslím si, že podle ohlasů
Vás seniorů, je tato služba vítána. V průběhu roku jsem se s Vámi setkávala na akcích
spolků, na výročních schůzích. Se školou jsem ve spojení s Klubem rodičů, s kterým
pořádáme zájezdy do divadla, plesy, vánoční, velikonoční či letní dílny. Dále
spolupracuji s vedením školy a pracujeme na další koncepci rozvoje školy. Vidět jsme
se mohli u akcí pořádaných v rámci Festivalu sněhu a při oslavách 400 let obce. 

Podařilo se nám získat dotace: z kraje na výstavbu vodovodu Haferník – Buček,
z Úřadu práce na pracovníky obce, z kraje na údržbu běžecké stopy pod Travným,
dotaci na knihovnu a chystáme pomoc při kotlíkových dotacích určených pro občany. 

Opravili jsme chodník ke zdravotnímu středisku, osadili jsme centrum obce ze-
lení, zrekonstruovali jsme zastávky U přehrady a na Kalužích. V současné chvíli
probíhá výměna a nové nátěry označníků na zastávkách. Rozšířili jsme provozní
dobu na sběrném místě a třídíme pečlivěji odpad.

To vše se podařilo díky výborné spolupráci se zastupiteli, se spolky, s vámi občany
a se všemi dobrovolníky, kteří se mi snaží pomáhat a pomáhají. Za to Vám všem
ještě jednou děkuji.

Psát by se toho dalo mnoho, ale Vás jistě zajímají i ostatní zprávy ze života obce a spolků.

Přeji Vám krásné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších
a do nového roku 2016 přeji klid, pohodu a spokojenost.

Gabriela Daňková — starostka
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Příspěvek pana senátora

Dne 9. 11. 2015 jsem navštívil Obecní úřad v obci Morávka, abych se zde
v rámci rozvíjení dobrých vztahů setkal se starostkou obce paní
Mgr. Gabrielou Daňkovou.

Během setkání jsme diskutovali o nejrůznějších problémech, které
Morávku a její volené zastupitele aktuálně trápí. Zaobírali jsme se například
otázkami oprav místních komunikací a mostů.

Dovolím si konstatovat, že naše jednání proběhlo k oboustranné spoko-
jenosti. Paní starostce jsem nabídl maximální možnou součinnost a pomoc
při řešení problémů a budu rád, pokud se na mě kdykoli v budoucnu obrátí.

Zároveň bych jí chtěl poděkovat za velice vstřícný a otevřený přístup a za
kvalitní práci, kterou pro obec Morávka odvádí.

Petr Gawlas
Senátor Parlamentu České republiky
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Pozvánky

Rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU
Srdečně zveme občany, rodiče a děti na rozsvícení vánočního stromu dne

4. 12. 2015 v 16 hodin před Obecním úřadem Morávka. Přijďte s námi
rozsvítit stromeček, poslechnout si koledy u dobré vařunky či medoviny
připravené našimi včelaři. Hodným dětem Mikuláš rozdá balíčky a vy si
můžete zakoupit drobné předměty vyrobené Klubem rodičů a dětmi ze
Základní  a mateřské školy Morávka. 

Vánoční dílny — charitativní šití
Dne 9. 12. 2015 zveme v 16 hodin do školní jídelny všechny šikovné

maminky a babičky na charitativní šití polštářků pro Integrovaný ústav
v Komorní Lhotce. S sebou dobrou náladu, zbytky látek, nůžky, šicí potřeby
a pokud máte k dispozici tak šicí stroj. Dva budou na místě.

Pietní setkání
Dne 14. 12. 2015 se uskuteční ve 12 hodin ve spolupráci se Základní

školou Morávka, Svazem bojovníků za svobodu a Obcí Morávka pietní
setkání u památníku Noční přechod.

Poté se přesuneme k pamětní desce k hotelu Partyzán, kde zazní hymna
a krátký proslov paní ředitelky k událostem, které si připomínáme. 

Na toto setkání jste srdečně zváni. 
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Festival sněhu —  přednáška Setkání s …
Dne 15. ledna 2016 v 18. hodin v hotelu Partyzán bude první přednáška

Setkání s Liborem Uhrem — horolezcem. Bližší informace budou na we-
bových stránkách obce.
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Divadelní představení
Klub rodičů při Základní škole Morávka Vás srdečně zve 

do divadla Jiřího Myrona v Ostravě
na operetu

Ples v opeře
Kdy: pátek 12. 2. 2016

Cena: 150 Kč — 180 Kč + 10 Kč do KR (50% sleva)
Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka

Doprava: hradí Obecní úřad Morávka
Vstupenky je možno zakoupit nebo rezervovat 

na OÚ Morávka tel. 558 69 10 21 
nebo u p. Daňkové na tel. 606 641 080

Upozornění občanům

Poslední úřední den v tomto roce z důvodu čerpání řádné dovolené je
pondělí 21. prosince 2015. V novém roce začínáme v pondělí 4. ledna 2016.

Dárek pro občany — stolní kalendář
Stolní kalendáře na rok 2016 si mohou vyzvednout občané

u p. Bystřičanové v knihovně. 
Jeden kalendář na jedno číslo popisné. 
Pondělí — 10.00 — 12.00     13.00 — 17.00
Čtvrtek — 13.00 — 17.00

Ověřování listin a podpisů
Ověřování je možné provést na Obecním úřadě Morávka paní starostkou

v době její přítomnosti nebo také na obecních úřadech sousedních obcí.
Toto omezení je do odvolání. 

Místní poplatky
Místní poplatek za odpady — trvale bydlící občané byl splatný ke dni 31.

10. 2015 ve výši
350 Kč za osobu a rok — kontejner
450 Kč za osobu a rok — popelnice

Kdo ještě nestihl zaplatit, prosíme o zaplacení do 21. 12. 2015.
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Změna úředních hodin pro odbornou správu lesů od 1. 1. 2016 
Lesy ČR, s. p., revírník pro OSL Ing. Miloš Míček, tel. 724 523 609. 
Úřední hodiny pro vlastníky lesa budou od 1. 1. 2016 na Lesní správě F–M,

Morávka 557, vždy v pondělky od 13:00  do 15:30 a středy od 12:00  do 15:00 hodin. 
Osobní setkání v jiné dny po předchozí telefonické domluvě. 

Oznámení o uzavření OÚ a stavebního úřadu Raškovice
Poslední úřední den v tomto roce je
pondělí 21. 12. 2015 od 7.30 — 11.30 a 12.00 — 16.30

Otvírací doba sběrného místa — Morávka — Malý Lipový
Pondělí — Pátek .................... 7.00 —   9.00     14.00 — 15.30
Každou sudou sobotu ........... 9.00 — 13.00

Prosím, využívejte sběrného místa ke svozu velkoobjemového,
nebezpečného a stavebního odpadu. Tento odpad nepatří  do černých plas-
tových popelnic s komunálním odpadem. Proto jsme rozšířili otevírací
dobu sběrného místa.

Děkujeme. Petr Bujok

Ordinace Gynekologie Raškovice  v prosinci 
budeme ordinovat tyto dny: 
Pondělky: 7., 21.                                  7.30 — 12.00
Středy: 2., 9., 16.                                10.00 — 12.00   12.30 — 16.00
V případě akutních potíží při omezeném provozu je možné ošetření

v ordinaci ve Frýdku — Místku, Dr. Vančury 401, — kontakt viz
www.gynfm.cz nebo telefonicky 558 631 697, 724 824 673

MUDr. Andrea Polová, GYNFM POLOVÁ s.r.o.

Termíny vymetání komínů pro rok 2016 
23. února, 20. května, 5. srpna, 11. listopadu

Robert Welszar, tel. 721 168 804

Termín zasedání zastupitelstva
Termín dalšího zastupitelstva obce: 7. prosince 2015 — v 17 hodin ve

školní jídelně ZŠ Morávka
Termíny ZO pro rok 2016:  22. 2., 18. 4., 20. 6., 19. 9., 5.12.

Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 25. 1. 2016



Společenská kronika

Dne 5. listopadu 2015 jsme společně s jubilanty

Kohutová  Štěpánka 85 let
Čuboň Ján 80 let
Kopřivová Zdeňka 75 let
Lichnová Ludmila 70 let
Smutňák Ondřej 70 let
Bystřičan Vladimír 70 let

oslavili jejich narozeniny.Toto setkání bylo milé, příjemné a člověk se rád
zaposlouchal do vzpomínek našich „babiček a dědečků“.  Každý z jubilantů
se nám představil, a tak jsme se dozvěděli, jak pan Jan Čuboň se učil na
elektrikáře v Ostravě a jeho mistr byl Karel Gott. Jak paní Kohutová Štěpánka
je pořád veselá, protože už tatínek jí říkal, že s úsměvem to jde všechno líp.
Někteří si zase už rádi přispí (do 6 hodin), protože kdysi museli vstávat v půl
čtvrté, aby stihli dobytek nakrmit, poklidit, celé rodině navařit a až pak
mohli jít do školy. 

Bylo mi ctí se s Vámi setkat a přeji Vám jen to dobré do dalších let a těším
se na další nová setkání.                                                                              

Gabriela Daňková — starostka             
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Setkání ve škole
Dne 19. listopadu jsme byly pozvány s paní místostarostkou Lenkou Car-

bolovou na setkání s bývalými zaměstnanci školy k oslavám 70. výročí školy.
Paní ředitelka Dana Šponarová nás mile přivítala a Judita Foldynová se

svým sborem toto setkání zahájila. Jirka Korneta hosty provedl školou, aby
mohli porovnat, jak to bylo kdysi a jaké to mají děti dnes. Paní Irena
Ručková, která většinu svého života učila na Morávce, nám poskytla cenné
fotografie, kroniky a zápisky z historie školství na Morávce. Paní Štefková
nás zase rozveselila svými příhodami z mládí. 

Paní Havlíková konečně realizuje své cestovatelské sny a převádí teorii,
kterou celý život učila (zeměpis) do praxe. A tak bych mohla pokračovat
a pokračovat.  Po tomto setkání jsem si uvědomila, jak se našim důchod-
cům daří, jak jsou veselí a užívají si života.

Přeji jim, ať jsou spokojeni, jsou plni síly a zdraví. 
Škole k 70. výročí přeji hodně dětí a pohody do dalších let. 

Gabriela Daňková — starostka

Nově narození občánci

V měsících září a říjnu se nám narodily tyto děti:

Vladimír Kawulok
Anežka Chovancová

Všem rodičům blahopřeji a přeji, aby jejich děti byly zdravé, spokojené,
a ať prožijí s nimi mnoho krásných chvil.

Vítání občánků,
kteří se narodili nebo ještě narodí v roce 2015

se ukuteční dne 23. ledna 2016 v 10 hodin
v Základní škole Morávka.

Pozvánky dostanou rodiče spolu s dětmi osobně.
Od ledna do půlky listopadu 2015 

se na Morávce narodilo 16 dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi 
Gabriela Daňková, Lenka Carbolová
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Co je nového?

Od prosince 2015 bude spuštěna informační kampaň k získání
kotlíkových dotací.
— Tato dotace se týká domácností, které používají staré kotle na uhlí či jiná

paliva s ručním podáváním. Dotace bude poskytnuta ve výši 75 — 85 %.
5 % bude přispívat kraj, 5 % bude přispěno za lokalitu a 5 000 Kč bude
přispívat Obec Morávka.  Maximální výše dotace je 150 000 Kč. Bližší in-
formace sledujte na webových stránkách obce nebo na webových
stránkách www.lokalni–topeniste.cz

Předmět podpory:
Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za:
• kotel na pevná paliva emisní třídy 5+,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně–termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody

Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných v seznamu pod-
porovaných výrobků (veden SFŽP).

Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“ energetickými
opatřeními

Výjimky:
• u objektů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti 

(budova v klasifikační třídě energetické náročnosti „C“ a lepší)
• je současně podána žádost v programu Nová zelená úsporám

Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva. 

Byla dokončena výstavba vodovodu Haferník — Buček. Nyní se připravují
podklady pro kolaudaci a zpracovávají se žádosti o přípojky.

Doprava: Prodloužila se městská hromadná doprava z Frýdku–Místku až do
Nošovic – točna. Tato doprava je realizována v rámci projektu MHD zdarma.

Zastávky: Je dokončena rekonstrukce zastávek U přehrady a na Kalužích.
Průběžně jsou v obci vyměňovány označníky zastávek. Nové označníky
mají zelenou barvu. Tuto barvu dodalo ČSAD Frýdek–Místek jako provozo-
vatel autobusové dopravy pro sjednocení všech svých zastávekv kraji.

Strategický plán — je rozpracován a čekáme na výsledky dotazníků.
Všem občanům, kteří dotazníky odevzdali, děkujeme. 

Konkurz na ředitele školy — soudní spor (bývalý ředitel) p. Ivo Bojas versus
Obec Morávka, obec vyhrála na odvolání u krajského soudu. 
Do dnešního dne řídí školu statutární zástupce Mgr. Dana Šponarová, která
školu řídila od roku 2000 — 2012. Proto jsme vyhlásili konkurz na ředitele
školy s nástupem od 1. 2. 2016.
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Běžecká stopa okolo Travného — získali jsme dotaci z kraje na úpravu
běžecké stopy. Její stav můžete sledovat na:http://beskydska-
magistrala.msregion.cz/zima/

Lyžařský areál Sviňorky — dokončují se smlouvy o narovnání a kupní
smlouvy. V letošní zimní sezoně areál nebude v provozu.

Dne 21.11. 2015 hasiči v čele s Karlem Štefkem a ve spolupráci s Petrem
Bujokem vyčistili okolí srubu  na Sviňorkách. Prořezali křoviny, náletové
dřevo a odstranili popínavé rostliny. 

Děkuji jim za jejich ochotu a práci.
Gabriela Daňková

Pootevřené školní dveře?

Dotace z EU
Z Operačního programu — „Vzdělávání pro konkurenceschopnost —

podpora výuky cizích jazyků na školách“, získala naše škola dotaci v celkové
výši 244.107,00 Kč. V současné době probíhá realizace tohoto projektu, tzn.
stáže našich dvou učitelů anglického jazyka v zahraničí,  a čeká nás ještě
6denní zájezd našich žáků do Velké Británie. Projekt bude ukončen
15. prosince letošního roku.

Plavecký výcvik
V listopadu jsme ukončili  plavecký výcvik, který letos poprvé navazoval

na věkové kategorie dětí od předškoláků z mateřské školky po 3. třídu ZŠ.
Všechny děti obdržely plavecká vysvědčení s dosaženými dovednostmi.
A i když se všichni ještě plavat nenaučili, zmizely obavy a strach dětí z vody
a bazén se stal jejich kamarádem.

Školní sad
Rozlehlý venkovní areál školy láká k využití. Myšlenka na založení škol-

ního ovocného sadu nás nadchla. Zakoupili jsme prvních 10 ovocných
stromečků, na které jsme si vydělali sběrem papíru a další částkou přispěl
ochotný sponzor. Každý rok bychom chtěli přisadit nové a spolu se školním
pozemkem se tak mohou děti učit pěstitelské a zahradnické práce, za kterou
si samy sklidí odměnu.

Vzpomínání za školou
Ve čtvrtek 19. listopadu proběhlo ve školní jídelně setkání s bývalými

učiteli a zaměstnanci školy. Všechny hosty přivítaly ředitelka školy, paní
starostka a místostarostka, které všem přítomným předaly drobné
upomínkové dárky. Pěkný program si pro ně připravily děti z MŠ oddělení
Skřítků a pěvecký sbor Judity Foldynové. Vystoupení se všem moc líbilo.
A pak už došlo na vzpomínání a prohlížení starých alb a fotografií, písemných
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záznamů o obci i škole, o divadelních spolcích a Sokole, které přinesla
a poutavě o nich vyprávěla paní Irena Ručková (pozn.: bývalá učitelka
českého jazyka a také kronikářka obce). Bylo to velmi milé setkání.

Adaptační program
V úterý 8. prosince v 15:00 hodin nás čeká poslední setkání s budoucími

prvňáčky a jejich rodiči na „přípravném kurzu do 1.třídy“. Zásluhou paní
učitelky Rohanové a jejích léty prověřených zkušeností  tak budou děti bez
stresu připraveny nejen na slavnostní zápis, ale i na povinnosti, které je
čekají v 1.třídě. Na všechny se moc těšíme. 
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Poděkování
Děkuji panu Radku Koloničnému za zorání školního pozemku a věřím, 

že se na něj mohu obrátit s dokončovacími pracemi.
Děkuji paní Romaně Miketové, a jistě mluvím i za rodiče našich

prvňáčků, za ušití pěkných látkových pytlíčků na pomůcky malých školáků.

Nabídka práce
ZŠ Morávka hledá pracovnici na úklid tělocvičny, šaten a sociálního

zařízení. Bližší informace na tel.č. 558 691 029.  
Mgr. Dana Šponarová

Mateřská škola Morávka
Je tu prosinec a my bychom vás rádi poinformovali, co

všechno jsme s dětmi od začátku školního roku stihli. 
Říká se, že dnešní děti jen sedí u počítačů, tabletů, televize

a mají málo pohybu. Abychom dětem dopřáli různé pohybové
aktivity, byl předškolákům nabídnut plavecký výcvik. Děti se
naučily mít rády vodu a také samozřejmě plavat. Všechny děti si plavání
moc užily a na závěr byly oceněny za své plavecké úspěchy vysvědčením. 

Protože v měsíci únoru proběhne zápis do první třídy, paní učitelky ze
základní školy připravily pro budoucí školáčky Adaptační program, který
zábavnou formou seznamuje děti se školním prostředím a usnadní dětem
vstup do první třídy. Děti, a také jejich rodiče, tak mají možnost seznámit se
se svými budoucími spolužáky, s prostředím třídy, do níž v novém školním
roce nastoupí a také s paní učitelkou, která je bude učit. Adaptační program
probíhá od října do prosince ve třech setkáních, kdy paní učitelky mají pro
děti připraveny různé zábavné úkoly. 

Je velice důležité, aby i děti ze školky byly součástí dění v obci. A proto si
ve spolupráci s vedením obce děti naší školičky připravily kratičké vystoupení
pro seniory, kteří letos oslavili svá životní jubilea. Pro děti je to příležitost,
aby pochopily, že je důležité setkávání různých generací a také, že je pří-
jemné udělat někomu radost.

Na závěr bychom rádi poděkovali panu Tomáši Volnému, který dětem
z naší školičky pravidelně umožňuje jízdu na koních. Děti se vždy na tuto
akci velice těší a jízdu na konících si užívají. Mají tak možnost setkat se se
skutečným živým koněm a pěstují si lásku a úctu ke zvířatům.
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Začíná advent — příprava na Vánoce. Pro některé
je to období plné shonu a jiní si toto období užívají
společně s rodinou a těší se na nadcházející svátky.
I my přejeme všem pohodový advent, veselé Vánoce
a šťastný nový rok.

Kolektiv MŠ

Ze života spolků

Sbor dobrovolných hasičů Morávka v roce 2015
Tradice velí koncem roku se ohlédnout a podívat se, co se letos
událo. Podělit se s ostatními, z chyb se poučit a tím dobrým se
pochlubit. I když do konce roku zbývá ještě pár dní, uděláme to

po dlouhé době i za Sbor dobrovolných hasičů Morávka a za výjezdové
družstvo Morávka — jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pražmo–Morávka.

Začněme tedy Sborem dobrovolných hasičů Morávka. Ke konci listopadu
2015 má 71 členů, z toho 53 mužů a 18 žen. Činnost našeho spolku
každoročně začíná Výroční valnou hromadou — schůzí které se může
zúčastnit každý člen sboru. Letos se konala 10. ledna v tělocvičně ZŠ Morávka.
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Mimo povinné body programu pokračujeme v novější tradici, a to při-
jímáním nových členů mladých hasičů do našich řad. Další již tradiční akcí,
které se naši členové účastní a pomáhají tak obci Morávka, je Festival sněhu,
kde asistujeme při pořádání jeho vrcholného dne. Letos to bylo také figurování
při ukázce vyhledávání — Sdružení záchranné kynologie. Pořádání plesů
patřilo také již historicky k jedné z kulturních činností sboru. Po několikaleté
přestávce byl loni uspořádán první ples v hotelu Morávka a letos došlo
k návratu do hotelu Partyzán (21. 2. 2015). Další větší akcí bylo uspořádání
soutěže v požárním útoku družstev v kategoriích mladých hasičů, mužů
a žen nazvané po dlouholetém veliteli sboru — Memoriál Josefa Špoka. Větší
část členů našeho sboru jste také mohli vidět při oslavách 400 let založení
obce Morávka, kde pomáhali s organizací a naši nejmladší zde měli povede-
nou ukázku s překvapením. Členové sboru také pomáhali při údržbě areálu
při dolní stanici vleku na sjezdovce Sviňorky. 

Ukázka sdružení záchranné kynologie v rámci Festivalu sněhu

Celoročně probíhala a probíhá činnost kroužku Mladých hasičů,
o kterých se průběžně dovídáte ze zpráv vedoucích. Mladší i starší mladí
hasiči již mají po sezóně 2014/2015 a pilně se připravují na sezónu novou.
Je třeba zlepšovat fyzickou kondici, opakovat hasičské i topografické
značky, uzly či práci s buzolou. Na prosinec mají děti naplánován maškarní
bál pro nejmladší členy a jejich rodiče a také ostatní členy SDH Morávka.
Věříme, že účast bude velká. Na výroční valné hromadě v roce 2016 děti
ukáží, co nového se již naučily. Pilně nacvičují scénku, kterou předvedou.

Závěrem této části musím ještě zmínit Sbor dobrovolných hasičů Vraclávek.
S tímto sborem a jeho obcí se nám podařilo obnovit družbu v loňském roce.
Členové tohoto sboru jsou potomci obyvatel Morávky, kteří se po 2. světové
válce rozhodli osídlovat pohraničí a usadili se ve Vraclávku. Navzájem se
navštěvujeme při pořádání různých akcí. Letos to byly především oslavy
70. let SDH Vraclávek a 400 let obce Morávka.
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Oslava 70 let založení Sboru dobrovolných hasičů Vraclávek

Pokračovat budu v přiblížení činností výjezdového družstva Morávka,
jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pražmo — Morávka. Jelikož jsou její
členové i členy sboru, tak se samozřejmě účastnili všech akcí popsaných
výše, za což jim patří velký dík. Další dík jim patří také za výjezdovou čin-
nost, údržbu techniky a zázemí a další pomoc občanům obce. Těchto členů
je celkem 15 a letos jsme zasahovali u těchto událostí:
11. 1. 2015 — odstranění stromu přes cestu — místní část Úspolka
12. 4. 2015 — požár kontejneru — místní část Sviňorky
27. 7. 2015 — 2× likvidace obtížného hmyzu (sršně) — hřeben střechy    

Vlaské a plechová střecha Dolinky
29. 7. 2015 — pomoc při transportu pacienta ZZS — Na Žoře
7. 8. 2015 — 2× likvidace obtížného hmyzu (sršně) — dutina stromu 

a štít hosp. budovy — Dolinky
10. 8. 2015 — likvidace obtížného hmyzu (sršně a vosy) — půda, dutina 

trámu, skladovací prostory Vlaské
11. 8. 2015 — likvidace obtížného hmyzu (sršně) — obložení chaty Dolinky
14. 8. 2015 — likvidace obtížného hmyzu (sršně) — obložení RD Dolinky
15. 8. 2015 — 2× likvidace obtížného hmyzu (sršně) — podhledy chat Dolinky
16. 8. 2015 — 5× likvidace obtížného hmyzu (sršně a vosy) — podhledy 

RD, dřevník, svah u RD, půda — Vlaské
19. 8. 2015 — likvidace obtížného hmyzu (sršně) — podhled ploché 

střechy RD Dolinky
20. 8. 2015 — likvidace obtížného hmyzu (sršně) — dřevěný obklad chaty

Dolinky
13. 9. 2015 — likvidace obtížného hmyzu (sršně) — ptačí budka v údolí Slavíče
27. 9. 2015 — pomoc při transportu pacienta ZZS — Vysuté

Členové družstva se také zúčastňovali kondičních jízd, školení, údržby
výstroje a výzbroje, dále několika soutěží v požárním sportu. 
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Hnízdo sršně obecné — podhled vchodu do chaty

Mimo tuto činnost jsme také poskytovali pomoc obecnímu úřadu (čištění
chodníků, obřezávání větví překážejících zimnímu úklidu komunikací)
a placené služby pro občany (čištění studní a doprava užitkové vody)
použitím techniky nám svěřené. Celkem 9 krát.

V prosinci 2015 se budeme těšit na setkání s Vámi na Travný Treku 2015
a v příštím roce v lednu na hasičském bále. Koncem června přijďte podpořit
soutěžící družstva v požárním útoku na dalším ročníku Memoriálu Josefa Špoka.

Jelikož by se sem všichni nevešli a náhodou bych na někoho zapomněl,
dovolte mi závěrem, abych poděkoval všem členům Sboru dobrovolných
hasičů Morávka za obětavost a vykonanou práci. Všem Moravčanům a os-
tatním čtenářům přeji za Sbor dobrovolných hasičů Morávka poklidné
prožití vánočních svátků a do nového roku 2016 mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v pracovním a osobním životě.

Bc. Karel Štefek
velitel SDH Morávka

Rok 2015 byl pro členy ZO ČZS Morávka velmi zdařilý
ZO zahradkářů Morávka zve občany naší obce na již tradiční Vánoční výstavu,

která se koná ve dnech  12—13. 12. od 8—16 hod. — 14. 12. od 8 — 12 hod.
Protože výstavu chystají naší  členové ve velké většině dříve narození,

patří všem touto cestou poděkování  za to, že vytvářejí v obci  příjemnou
předvánoční atmosféru s inpirací pro naše spoluobčany. Poděkování taky
patří vedení obce za pomoc při použití vozidla za účelem dovozu  materiálu
a občerstvení.

Další činností nás zahradkářů je pořádání zájezdu. V letošním roce jsme
pořádali 3 zájezdy. 

První zájezd byl na zahradní výstavu do Kroměříže, druhý zájezd se konal na
Slovensko — Oravský podzámok a třetím dvoudenním zájezdem do Českého
Krumlova jsme se obohatili o histirické a kulturní dění tohoto krásného města
v naší historii. Zájezdů se mohou zúčastnit i občané, kteří nejsou členy ČZS.  
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Mezi další naší činnost patří i moštování ovoce, kdy naší členové namošto-
vali pro občany cca 6000 l moštu. 

Závěrem mi dovolte popřát všem naším spoluobčanům krásné Vánoční
svátky a úspěšný Nový rok 2016 naplněný zdravím a štěstím.

Za ZO ČZS Morávka
Petr Hranický 

Včelaři
Blíží se konec roku a každý z nás bilancuje, jaký ten rok 2015 vlastně byl.

Nejinak je tomu i u nás včelařů, kde výsledky naší práce jsou závislé na
přírodě a především na počasí. U příležitosti různých setkání a besed se
včelaři jsme dospěli k názoru, že rok 2015 můžeme hodnotit jako velmi
úspěšný. Začátek roku 2015 však nebyl pro naše včelaře příznivý. Vždyť
z celkového počtu 497 včelstev nepřezimovalo 84, což představuje skoro
jednu pětinu celkového stavu. Je však třeba říct, že tyto ztráty nakoply naše
včelaře k velké aktivitě při tvorbě nových oddělků a k dnešnímu dni čítá
naše ZO 558 včelstev. Díky teplému létu a příznivým pylovým a nektarovým
podmínkám okolní přírody naše včelky vyprodukovaly nadprůměrnou
snůšku medu a pylu. Nejedná se jen o množství, ale především o kvalitu.
O tom, že je med od včelařů z Morávky vysoké kvality, hovoří velká poptáv-
ka spotřebitelů nejen z této oblasti.

Na výroční schůzi byl zvolen pětičlenný výbor, tři členové kontrolní a re-
vizní komise a deset úsekových důvěrníků. Takže na činnosti naší ZO se
podílí celkem 13 členů. Některé z uvedených funkcí vykonávají stejní člen-
ové ZO. V říjnu došlo k personálním změnám a to z důvodu úmrtí
a stěhování. Taktéž došlo k přerozdělení úseku z důvodu většího počtu
členů. V průběhu roku jsme přijali do naších řad celkem 12 nových členů
a to je důkaz toho, že o včelaření je pořád zájem. Z mnoha bodů, které jsme
si naplánovali se podařilo splnit. O jednom se však chci zmínit. Jedná se
o zkvalitnění práce úsekových důvěrníků, zejména v oblasti poradenství
a komunikace se členy ZO. Za tuto práci je třeba všem funkcionářům ZO
upřímně poděkovat, neboť vše co pro včelaře dělají, dělají zdarma, dobro-
volně, na úkor svého volného času. Velmi dobrá spolupráce je i se včelaři
sousedních ZO, zejména pak ze ZO ČSV Dobrá. V měsíci říjnu Morávka slav-
ila 400 let od založení obce. Členové naší ZO přispěli k těmto oslavám
propagací včelaření a prodejem včelařských produktů — medu a medoviny.

Důležitou složkou činnosti včelařů je péče o zdravotní stav včel. Jak jsem se
již v úvodu svého článku zmínil, došlo k většímu počtu úhynu včelstev. Proto
výbor ZO zaujal stanovisko, ve kterém jsme určili přesný postup preventivní
léčby včelstev, na celém území naší ZO.  Jedním z důvodů byla i ta skutečnost,
že z naší ZO se do ochranného pásma dostaly obce Krásná, Pražmo
a Raškovice, které jsou územně spojeny s oblastmi, kde bylo potvrzeno
ohnisko moru včelího plodu. Pro naši organizaci je taktéž závazné dodržovat
jednotlivé body mimořádného veterinárního opatření k prevenci tlumení
nebezpečné nákazy moru včelího plodu s vymezením ochranného pásma,
které vydala Státní veterinární správa v dubnu a květnu letošního roku. 

Členové ZO se v průběhu roku 2015 postupně vzdělávali na různých semi-
nářích a kurzech. Například účast na osmé včelařská akademii v Kongresovém
a kulturním centru v Otrokovicích, kurz chovu matek, který se uskutečnil za
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přítomnosti 28 členů ZO na včelí farmě v Pržně. Školení provedl dlouholetý
zkušený odborník a bývalý předseda okresní organizace Jaroslav Kopeček.
Účast na aktivu Českého svazu včelařů v Ostravě — Černé louce a dvoudenní
kurz nemoci včel na Vysoké škole veterinární v Brně. Toto je jen krátký výčet
vzdělávacích akcí, které obohatily vědomosti našich včelařů. 

Dalším úkolem, který se nám podařilo splnit, bylo založení včelařského
kroužku mládeže. Po úvodní schůzce v červnu s paní ředitelkou Základní
školy Morávka a po besedě s žáky této školy, se dne 29. 9. 2015 uskutečnila
první schůzka členů Včelařského kroužku mládeže. Kroužek celkem čítá 8
chlapců a 2 děvčata. Děti se scházejí pravidelně jedenkrát za 14 dnů
v klubovně,  nebo na dílnách praktické výuky na ZŠ. Taktéž jsme navštívili
včelnici přítele Jaromíra Krále a provedli praktické léčení včel formou fumi-
gace na včelnici přítele Václava Uherka. Náplní jednotlivých schůzek je
získávání teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou nezbytné
při práci se včelami. Velmi úspěšná byla  beseda s nejmenšími dětmi a to
žáčky Mateřské školy na Pražmě, kde jsme těmto malým zvědavcům ukázali
domeček pro včely a seznámili je s prácí těchto malých tvorečků. Přijetí bylo
překvapivé, neboť nám děti na úvod zazpívaly  krásnou písničku o včelkách.
Pro Včelařský kroužek mládeže, naši členové zhotovili  včelín,  ve kterém bude
mít každý člen Včelařského kroužku své včelky, o které se bude starat. Toto je
jen krátký výčet aktivit včelařů naší organizace v roce 2015.

Na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych jménem výboru ZO ČSV
Morávka poděkoval Mgr. Gabriele Daňkové a zastupitelům obce za velmi
dobrou spolupráci a popřál všem občanům Morávky a především členům
naší ZO příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví
a pracovního elánu. 

Václav Uherek, předseda ZO ČSV Morávka

Beseda p. Uherka s dětmi ve škole



19

Skauti
Oslavili jsme 25 let obnovení Junáka Skautské hnutí vzniklo před

sto lety a má dnes přes 40 milionů členů. V České republice je přes
50 tisíc skautů, kteří jsou většinou registrováni ve spolku Junák —
český skaut, z. s. Základní principy a poslání skautingu jsou nepřijatelné
pro totalitní společenské systémy. Proto byl také Junák několikrát zakázán,
ale v demokratické společnosti se dokázal znovu obnovit. Poslední obnova
proběhla na konci roku 1989. První skautský oddíl na Pražmě po obnovení
Junáka vznikl 4.září 1990, letos jsme tedy slavili 25 let od této události.
Zpočátku to byl koedukovaný oddíl, teprve o rok později byl rozdělen na
chlapecký a dívčí oddíl. Oba oddíly patřily až do roku 1998 ke středisku
Kruh Frýdek. V roce 1998 byl zaregistrován další oddíl — klub dospělých.
Tím byly splněny předpoklady pro vznik střediska na Pražmě. Právní sub-
jektivita byla středisku udělena 3.3.1998. Středisko patří počtem členů k ne-
jmenším v okrese Frýdek–Místek. Růst členské základny vystřídal v roce
2005 několikaletý pokles. V posledních letech se středisko opět rozrůstá.
V současnosti má 90 členů, na čemž má svůj podíl také smíšený oddíl
v Pusté Polomi na Opavsku, který je od svého vzniku v roce 2012 registro-
ván v našem středisku. Od roku 1990 užívají naše oddíly klubovnu v budově
staré fary v Pražmě, docházejí sem i ti členové, kteří mají bydliště v okolních
obcích, především v Morávce, Raškovicích, Krásné a Vyšních Lhotách.
V roce 1993 jsme získali dotaci na opravu klubovny, která spočívala zejmé-
na v rekonstrukci vodovodních rozvodů v celé budově a pořízení přímo-
topů. Další finanční prostředky jsme začali shánět v roce 2008, kdy bylo do-
hodnuto přestěhování klubovny do jiné místnosti, v níž bylo nutné nejdříve
vyměnit elektroinstalaci, opravit stěny a strop, postavit krbová kamna,
opravit okna a dřevěnou podlahu. Po skončení prací v roce 2012 byla
klubovna přestěhována. Od roku 1999 jsme několik let využívali také
klubovnu v budově vedle Obecního úřadu Morávka, která sloužila zejména
dětem z Morávky. Oddíl z Pusté Polomi získal brzy po svém vzniku
klubovnu v bývalé orlovně v Pusté Polomi. Naše oddíly i jednotlivé družiny
se scházejí během roku na pravidelných schůzkách a výpravách. Také se
pravidelně účastní skautských závodů. V tomto směru byl zpočátku ak-
tivnější dívčí oddíl, který nás vzorně reprezentoval zejména pravidelnou
účastí v okresních kolech Svojsíkova závodu pro skauty a skautky a Závodu
vlčat a světlušek. Později se přidal také chlapecký oddíl. Naše hlídky patřily
vždy k nejlepším v okrese a mnohokrát postoupily do krajského kola.
Největšího úspěchu jsme dosáhli v roce 1999, kdy hlídky skautů i skautek
postoupily až do ústředního kola, které se uskutečnilo v Říčanech. Skautky
v něm obsadily 5. místo a skauti jedenácté. Podobný úspěch zaznamenala
v roce 2004 hlídka světlušek, která díky vítězstvím v okresním a krajském
kole postoupila do ústředního kola v Brně, kde skončila na 6. místě. Po
několikaletém útlumu se teprve v roce 2014 se podařilo vlčatům postoupit
do krajského kola Závodu vlčat a světlušek, letos ve Svojsíkově závodě pos-
toupily do krajského kola hlídka skautek z Pražma a hlídka skautek z Pusté
Polomi. Vrcholem celoroční činnosti jsou letní tábory. Nejoblíbenějším
tábořištěm bývala Hrčava, toto tábořiště již není dostupné. Nejčastěji jsme
tábořili v Komorní Lhotce a na několika místech na Morávce, jednou v Bašce,
v Trojanovicích, v Podolánkách a v Bílé. Kromě toho měli naši roveři také dva
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putovní tábory v Českém ráji a v oblasti Pulčínských skal. Celosvětová působ-
nost skautingu přináši možnost mezinárodní spolupráce. Na přelomu let
2002 a 2003 mělo středisko dokonce dvě skautky v oficiální delegaci Junáka
na 20. světovém jamboree v Thajsku. Středisko ovšem muselo zajistit nemalé
finanční prostředky, což se nakonec díky mnoha sponzorům podařilo. Děku-
jeme všem příznivcům a sponzorům, kteří nás v uplynulých 25 letech pod-
porovali. Díky jejich finanční pomoci jsme mohli uspořádat mnoho
náročných akcí, pořídit potřebné vybavení, opravit klubovnu. Zvláště děku-
jeme obcím Pražmo, Morávka, Raškovice a Krásná za jejich příspěvky a dobrou
spolupráci a Římskokatolické farnosti Morávka za bezplatné poskytnutí
klubovny. 

Další informace najdete na webové adrese skautiprazmo.webnode.cz.

Jindřich Vymětalík, vedoucí střediska

Sokol Morávka
Byli jsme tam !
U příležitosti oslav 400 let obce TJ Sokol Morávka 11. 10. 2015 výšlap na

Velký Travný.  Sraz byl u Obecního úřadu na Morávce v 9.00. Nejprve jsme
si prohlédli překrásnou výstavu a vyrazili jsme.

Trasa byla vytýčena následovně:
Malý Travný — položení věnce u pomníku
Velký Travný — dominanta obce Morávka 
Přelač 
Celkem 21 nadšenců turistiky zdolalo tento výšlap a na vrcholu Velkého

Travného jim byly předány pamětní listy. Škoda jen, že za tak krásného
počasí nás nebylo více… Morávčané!

A už se těšíme až si to zopakujeme na Travném Treku!

Ing. Martin Špok — předseda TJ Sokol Morávka 
www.sokol.moravka.cz
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Zpráva volejbalového oddílu TJ LIGNUM — Morávka
Dne 28. 11. 2015 ukončíme v Palkovicích mistrovským utkáním

s oddílem TJ Sokol Palkovice první polovinu mistrovské soutěže
KP I. třídy. Po dosud odehraných utkáních jsme v umístění  zatím
na třetím místě v tabulce.

Druhá polovina soutěže začíná dne 23. 1. 2016 utkáním v Kylešovicích
s oddílem AZ Kylešovice.

První domácí utkání se odehraje dne 6. 2. 2016, viz níže rozpis utkání
druhé poloviny soutěže: 

Utkání na domácím hřišti v tělocvičně ZŠ Morávka jsou zvýrazněna.

O mistrovských utkáních budeme včas informovat prostřednictvím
plakátů. Věříme, že naše volejbalové družstvo mužů přijdete na mistrovská
utkání opět povzbudit a děkujeme všem fanouškům a příznivcům volejbalu
za jejich podporu a skvělé povzbuzování v první polovině soutěže.

Oddíl volejbalu TJ LIGNUM—Morávka přeje všem příznivcům
volejbalu, fanouškům a občanům obce Morávka krásné, klidné
a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a mnoho úspěchů v roce 2016.

Za TJ LIGNUM — Morávka
předseda oddílu Miloš Bulko
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Farnost Morávka

Farnost Morávka srdečně zve na mše svaté během Vánoc
Štědrý den — 24. prosince 2015 — mše svatá ve 22:00 
1. svátek vánoční — Slavnost Narození Páně — 25. prosince 2015

mše svaté v 7:00 a v 8:40
2. svátek vánoční — Sv. Štěpán — 26. prosince 2015 — mše svaté

v 7:00 a v 8:40
Zde uvádíme dva články, které dokládají vánoční atmosféru na Morávce na
konci 19. století.
Z Morávecké farnosti, In: Noviny Těšínské — Písmo posvěcené českému lidu
ve Východním Slezsku. Těšín: Blandina Čížková, 11. 1. 1896, r. 2, č. 5, s. 4.

Z Morávecké farnosti: na den sv. Tří králů
Jak rychle uplynuly krásné a radostné svátky vánoční! Jsou to skutečně

krásné a radostné svátky, v nichž dojmům a citům hlubokým ubránit se
nemůžeme, v nichž, klaníce se v duchu božskému děťátku v jesličkách
položenému, mimovolně zabíháme též do svého dětství. 

U nás oslavují se svátky ty co nejskvěleji. Nestaví se sice v chudých našich
horských chýškách skvostné stromky vánoční, za to však s radostí
pospícháme do našeho chrámu Páně, kdežto potřebných nám milostí na
Ježíškovi si vyprošujeme. Jest také prostranný kostel náš těchto dnů až na
poslední místečko naplněn. A když pak s chóru zazní libozvučný zpěv
a hudba, tu jest jakoby andělský zpěv nad betlémskými nivami unášel nás
k nebes výšinám. 

Za tento duševní požitek děkovati sluší nejprv našemu vdp. faráři, jenž
kostelnímu zpěvu přeje a všemožně jej podporuje, pak našemu panu rek-
torovi, jenž každoročně s nevšední píli kolední písně s dítkami cvičí, a pak
ct. pp. učitelům, kteří ochotně hudbu obstarají. Pán Bůh zaplať!

Z Morávky. [Naše vánoční hudba.], In: Noviny Těšínské — Písmo posvěcené české-
mu lidu ve Východním Slezsku. Těšín: Blandina Čížková, 16. 1. 1897, r. 3, č. 6, s. 3.

Z Morávky: Naše vánoční hudba
Jako jiné roky, také i letos spěchali jsme s radostí o svátcích do našeho

milého domu Božího, těšíce se na líbeznou hudbu a zpěv vánoční.
A očekávání nás nezklamalo. Náš přivětivý a o naši chrámovou hudbu velmi
zasloužilý p. rektor postaral se opět o znamenitou hudbu a zpěv, při čemž
mu pomáhali rovněž ochotní a čilí páni učitelé z Pražmy, Velkého Lipového,
Vlaského, Nižní Mohelnice a p. arcikn. nadhajný Fr. J., kteří neobtěžovali si
nacvičiti s hochy a děvčaty pěkné pastýřské skladby. Hudba a zpěv byly
dovedně a přesně provedeny. Zajisté, že málo kostelů může se takou hudbou
a zpěvem honositi. Za píli a ochotu vzdáváme proto jak panu rektorovi, tak
pánům učitelům a jiným hudebníkům, tak též i hochům a děvčatům účinku-
jícím srdečné díky s prosbou, aby i nadále pamatovali na čest a slávu Boží. 

Jeden z duchovních
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Kronika obce

Profesor Josef Horský vzpomíná
Při příležitosti oslav 120. výročí založení místeckého gymnázia došlo

k několika setkáním současných a bývalých členů profesorského sboru
školy. Setkání profesorů — jubilantů se zúčastnil pan profesor Josef Horský,
rodák z Morávky, který letos oslavil 90 let. Profesor Horský je nejstarším ži-
jícím členem profesorského sboru školy. Na gymnáziu vyučoval plných 28 let
cizí jazyky — anglický, ruský a německý. Pan profesor zavzpomínal na své
dětství a mládí na Morávce v letech třicátých a zejména v letech válečných.

Profesor Horský se narodil roku 1925 na Horní Morávce v Kotlech. Bylo to
na usedlosti č. p. 457, které se říkalo „Ohrada“. Z chalupy to bylo na Uspolku
hodinu a půl pěšky. Sníh zde ležel od poloviny října do poloviny března.
Oblast Kotlů měla divoký ráz, nejprve hluboký les a cesta kolem potoka a až
vzadu chalupy, na rozdíl od Skalky — širšího a noblesnějšího údolí. Obec-
nou školu navštěvoval v Nytrové, kde tehdy vyučoval pan učitel Kostřánek
s manželkou. Oba bydleli ve školní budově. 

Pro obyvatele údolí byl střed Morávky (Obecní hostinec, poštovní a čet-
nická stanice) „bolšoj horod“ a Dobrá — město. Do moráveckého kostela to
byly tři hodiny pěšky, kdežto do sousední Lomné hodinu. Do kostela
v Lomné se chodilo přes Lačnov a Salajku, a to i procesí s křížem. Na mši se
ob týden střídala čeština s polštinou. Od roku 1936 začal studovat na
Československém státním reálném gymnáziu v Místku. Bydlel na bytě, jako
všichni tehdejší přespolní studenti. Denní dojížďka studentů z tak
vzdálených míst nebyla tehdy vůbec možná.

Polský zábor roku 1938 přímo v Kotlech nezažil. Velitelství měli Poláci na
Hadaščoku (Slavíč — Kolář). Jak někdo proti nim mluvil, tak ho tam vzali
a zbili. Když se roku 1939 vracel z Místku domů a vystoupil na Uspolce z au-
tobusu, ihned narazil na hlídku Grenzpolizei u hraniční závory za lesní
správou. Kotly byly v té době na území Říše. Byl jsem tehdy syneček bledý
s velkým kufrem a oni na mě: „Wohin gehts du?“ Odpovídám: „Zu meine El-
tern“. Pustili mě. Lidé z Morávky museli mít pro překračování této hranice
— Grenzüberchein (Ausweis) — čili propustku.

Po násilném uzavření místeckého gymnázia v březnu roku 1942 se vrátil
domů do Kotlů a pracoval v lese jako „Forstgehilfst“. Jednou pracovali
chlapci a děvčata v lese při sázení stromků. Kluci se předváděli, házeli ka-
meny a trefili německého četníka. Mohlo to dopadnout velmi zle, ale Josef
uměl německy a podařilo se mu četníky přesvědčit, že to neudělal schválně.
Dotyčný kluk měl z toho takovou hrůzu, že raději ani nespal doma.

Koncem války to bylo již hodně nebezpečné. Potkal-li v lese neznámého
chlapa, bylo nutno si jej nevšímat a vyhnout se mu. V nebezpečí byla tehdy
celá rodina. Díky panu Horákovi a Kolářovi, kteří byli představení zdejšího
českého obyvatelstva ve třech údolích, a kteří obratně jednali ve prospěch
místních obyvatel, byli mnozí lidé zachráněni od represí.

I přesto se našli po válce lidé, většinou nevalné pověsti, kteří jim jejich
činy vytýkali. 

Na závěr pan profesor vysvětlil, proč neměl nikdy blízko k fotbalu. Říká:
„V horách bylo třeba mít jelení nohy“, pro ty by fotbal představoval riziko.

Vzpomínky pana profesora Horského zaznamenal Martin Žamboch



24

Vzpomínka na rok 1944
Měsíc prosinec je v kalendáriu obce Morávky měsícem, kdy si naše obec

připomíná tragické události válečného roku 1944. Na připomínku tehde-
jších událostí se koná i zimní přechod Travného — Travný Trek 2015.

Obyvatelé Morávky jako neozbrojení usedlíci se svými rodinami byli za války
vystaveni velkému nebezpečí ze strany nacistického bezpečnostního aparátu. 

Připomeňme si v hlavních bodech události prosince 1944:
04. prosinec 1944(noc) — přepadení partyzánů na usedlosti Koloničných

na Zajičorce
09. prosince 1944 —  útok německého přepadové oddílu na partyzán-

ský bunkr na Malém Travném
12. prosince 1944 —  veřejná poprava dvou mužů na jeřabině 

u hostince Mury
14. prosince 1944 —  zvláštní soud nad 24 obyvateli Morávky v obec-

ním hostinci
16. prosince 1944 —  14 občanů Morávky bylo popraveno v pankrácké

sekyrárně
Na jejich památku bychom neměli zapomenout.  

Martin Žamboch

Inzerce
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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   Vhodné zavolat pfiedem.

Internetové ceny. Doprava a odborná montáž zdarma.
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