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Český svaz bojovníků za svobodu Frýdek–Místek
a

Zastupitelstvo obce Morávka
Vás zvou na

vzpomínkovou pietní akci
14 popravených občanů obce Morávka,

která se uskuteční v pátek 10. prosince 2004 v 10 hodin
v hotelu Partyzán na Morávce.
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Návrh rozpočtu na rok
2005
Příjmy (v tis. Kč) 7 771
V tom: Daňové příjmy 5 757

Nedaňové příjmy 470
Přijaté dotace 1 544

Výdaje (v tis. Kč) 7 771
V tom: Místní komunikace 100

Dopravní obslužnost 70
Mateřská škola 1 951
Základní školy 600
Obecní knihovna 65
Kultura 15
Veřejné osvětlení 60
Provoz hřbitova 270
Sběr a svoz odpadů 450
Péče o vzhled obce 130
Rajmaneum 200
Pečovatelská služba 100
Požární ochrana 161
Zastupitelstvo obce 500
Místní správa 1 849
Splátky úvěrů 600
Splátka plynofikace 300
Stavba chodníku 350

Poplatek za odpady
Zastupitelstvo obce schválilo na

svém zasedání dne 11. 11. 2004 obec-
ně závaznou vyhlášku č. 1/04 o míst-
ním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů.

Vyhláška musí být každoročně zno-
vu schvalována, protože přílohou vy-
hlášky je výpočet poplatku za odpady,
který vychází ze skutečných nákladů
předchozího roku. Tento poplatek byl
vypočten na 370 Kč na osobu a rok. Je
to vyšší částka než v minulých letech.

Celkové náklady zůstávají sice téměř
stejné, protože jejich nárůst je kom-
penzován vyššími příjmy za separova-
ný sběr odpadu, ale náklady na jedno-
ho občana vzrostly z důvodu úbytku
trvale bydlících osob. Další zvýšení
příjmů za separovaný sběr je možné,
pokud bychom začali sbírat ještě další
složky odpadu. Proto v průběhu příští-
ho roku zavedeme také separovaný
sběr papíru a bílého skla a bude prove-
dena výměna všech kontejnerů na
plasty za jiný typ, který může svážet
vozidlo umožňující stlačení plastů.
O těchto změnách vás budeme prů-
běžně informovat.

Po zvážení všech připomínek zastu-
pitelstvo obce rozhodlo, že u osob, kte-
ré mají v obci trvalý pobyt, bude popla-
tek zvýšen jen o 20 Kč, zbývající část
poplatku bude hrazena z rozpočtu ob-
ce. Jiné změny vyhláška neobsahuje.

V roce 2005 zaplatí tedy majitelé
chat poplatek ve výši 370 Kč, osoby
s trvalým pobytem v rodinných dom-
cích 300 Kč, osoby s trvalým pobytem
v bytových domech a rodinných
domcích v odlehlých lokalitách 240
Kč za rok. Poplatek je splatný do 31.
března, občané Pražma mohou popla-
tek uhradit ve dvou splátkách, přičemž
druhá polovina poplatku je splatná do
30. září. Nové nálepky na popelnice
budou vydávány při první platbě do
31. 3. 2005, kdy skončí platnost starých
nálepek.

Sběr pneumatik
Se uskuteční v pondělí 13. 12. 2004.
Staré pneumatiky je možno odložit

ke kontejnerům u budovy obecního
úřadu nejpozději v pondělí 13. 12.
2004 do 12.00 hodin.
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Z jednání zastupitelstva
obce

Úprava rozpočtu — Byla schválena
úprava rozpočtu na rok 2004. Celková
výše rozpočtu je 8 150 tisíc Kč.

Pastevní družstvo — Dne 5. 11. 2004
proběhla ustavující schůze Pastevního
družstva Zlaň. Do družstva vstupuje
zatím 52 % spoluvlastníků, ostatní své
podíly družstvu pronajmou.

Akce pro seniory — Zastupitelstvo
obce připravuje setkání seniorů, ter-
mín této akce ještě není stanoven.

Plán jednání
zastupitelstva obce
v 1. pololetí 2005
13. 2. 2005 — provoz hasičské zbroj-

nice
— údržba veřejného pro-

stranství
— činnost výborů

17. 3. 2005 — hospodaření obce za-
rok 2004

— nakládání s odpady
— obecní knihovna

12. 5. 2005 — výstavba chodníku
— územní plán

23. 6. 2005 — závěrečný účet obce za
rok 2004

— plán jednání zastupi-
telstva obce v 2. pol.
2005

Všechna zasedání zastupitelstva ob-
ce se uskuteční v hasičské zbrojnici od
17 hodin. Přesný program každého
jednání bude vyvěšen na úřední desce.
Všichni občané jsou srdečně zvány.

Vánoční výstava
Opět se blíží krásný čas vánočních

svátků a my si Vás dovolujeme pozvat
na naši tradiční vánoční výstavu, kte-
rá proběhne ve dnech 11. 12.—13. 12.
2004 v prostorách Obecního úřadu
Morávka.

V sobotu a v neděli máme otevřeno
od 8.00 do 16.00 hodin. Shlédnout mů-
žete zajímavé vánoční dekorace, ad-
ventní věnce, svícny, zajímavé květi-
nové vazby pro výzdobu vánočního
stolu, mnoho ozdob z různých přírod-
ních materiálů a keramiky, vizovické
pečivo apod. Pochopitelně nezapome-
neme ani letos na koláče, cukroví a ji-
né dobroty.

Těšíme se na Vaši účast!
Za ZO ČZS Mgr. Světlana Šipulová

Zápis žáků do 1. třídy
pro školní rok 2005/2006 proběhne

v ZŠ Raškovice ve dnech
19. a 20. ledna 2005 vždy v době

od 13.00 do 16.00 hodin.

Zápis žáků do 1. třídy
proběhne v ZŠ Morávka ve dnech

18. a 19. ledna 2005
od 14.00 do 17.00 hodin.

Dne 5. 12. 2004 zveme zvláště
rodiče budoucích prvňáčků

od 8.00 hodin na den otevřených
dveří v ZŠ Morávka.
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Ambulance
MUDR. Polové

Je ve dnech 8.—14. 12. 2004 uzavře-
na z důvodu dovolené.

Charita Frýdek–Místek
Provozuje charitní ošetřovatelskou

a pečovatelskou službu.

Charitní ošetřovatelská služba
Vykonává ošetřovatelskou péči v do-

mácnostech jednotlivých klientů. Tato
péče je prováděna zdravotními sestra-
mi a indikována obvodním nebo ne-
mocničním lékařem a hrazena ze
zdravotního pojištění. Provádíme:
ošetření stomií, PEG, defektů, aplikace
injekcí, klyzmatů, cévkování, odběry
biologického materiálu, komplexní
péči o imobilní klienty, ošetřovatel-
skou rehabilitaci.

Charitní pečovatelská služba
Cílem je zabezpečení základní péče

o klienta a jeho domácnost. Tato služ-
ba je placena klienty a ceník je podle
vyhlášky MPSV ČR 182/1991 v její po-
slední novelizaci. Provádíme tyto úko-
ny: nákupy, práce spojené s udržová-
ním domácnosti (úklidy), různé po-
chůzky, doprovod k lékaři, příprava
a podání jídla, pomoc při osobní hygi-
eně, donáška uhlí a dřeva a mimořád-
né úkony jako úklid společných pro-
stor domu — schodiště, okna, chodby.

Půjčování pomůcek
Krátkodobě zapůjčujeme kompen-

zační a zdravotní pomůcky, které kli-
entům usnadňují pobyt v domácnosti:
WC křesla, vozíky, podložní mísy
a močové láhve, antidekubitní podlož-
ky, antidekubitní matrace, jídelní stol-
ky, chodítka, žebříčky. Za zapůjčené
pomůcky se platí měsíční poplatek.

Lyžování na Moravě
2004—2005

Aktuální informace z lyžařských are-
álů Moravy s denním zpravodajstvím
stavu sněhových podmínek (aktuali-
zace probíhá v pracovních dnech do
9.30 h) naleznete na internetové adre-
se: pocasi.ecesko.cz

Stav podmínek (v provozu, úprava
tratí, teplota, druh sněhu, výška sně-
hu, srážky, síla větru, směr větru, akce
v areálu atd.) si můžete nechat poslat
na mobilní telefon zasláním SMS ve
tvaru pocasi kód místa např. lyžařský
areál Pustevny pocasi pustevny na tel.
číslo 907 09 06 (cena SMS je 6 Kč)

V případě, že nemáte k dispozici kód
místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru
pocasi

Seznam míst se SMS službou —
v závorkách je uveden kód místa pro
SMS:

1. Stanice Horské služby: Bílá (hsbi-
la), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsja-
vorovy), Kohútka (hskohutka), Lysá
hora (hslysa), Pustevny (hspustevny),
Soláň (hssolan), Velký Polom (hspo-
lom), Červenohorské sedlo (hscsedlo),
Horní Morava (hshmorava), Karlov
(hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Pra-
děd (hspraded), Ramzová (hsramzova).

2. Lyžařské areály 
Beskydy: Bílá—Vítkovice (bila), Bí-

lá—Mezivodí (mezivodi), Dolní Lom-
ná—Armáda (armada), Hrádek (hra-
dek), Javorový vrch (javorovy), Kasár-
na (kasarna), Malenovice P.O.M.A.
(pomamalenovice), Morávka—Sviňor-
ky (svinorky), Mosty u Jablunkova
(mosty), Palkovice (palkovice), Pustev-
ny (pustevny), Reka (reka), Sachova
studánka (sachovka), Soláň—Bzové
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(bzove), Soláň—Sedlo (solan), Soláň—
Soláňka (solanka), Velké Karlovice—
u hotelu Galik (galik), Velké Karlovi-
ce—u hotelu Horal (horal), Velké Kar-
lovice—Razula (razula), Velké Karlovice—
Kyčerka (kycerka), Visalaje—Radegast
(radegast), Zlatník—Biocel (zlat-nik).

Jeseníky: Branná—Proskil (branna),
Karlov—Kazmarka (kazmarka), Kar-
lov—Myšák (mysak), Karlov—Pawlín
(pawlin), Karlov—Jantar—Roháč (ro-
hac), Klepáčov (klepacov), Lipová Láz-
ně—Miroslav (miroslav), Lipová Láz-
ně—Lázeňský vrch (lazenskyvrch),
Malá Morávka—Karlov (moravka-kar-
lov), Malá Morávka—Kopřivná (kop-
rivna), Ostružná—Jonáš (ostruzna),
Ovčárna (ovcarna), Petříkov—Kaste
(kaste), Ramzová—Aréna R3 (ramzo-
va), Staré Město p. Sněž.—Kunčice
(kuncice), Staré Město p. Sněž.—Papr-
sek (paprsek), Vrbno p. Pradědem
(vrbno)

Ostravsko a Opavsko: Horní Gunt-
ramovice—Budišov (budisov)

Orlické hory: Výprachtice (vypra-
chtice)

Zlínsko a Hostýnské vrchy: Troják
(trojak)

Příklad zadání SMS: 
stanice Horské služby Bílá: pocasi

hsbila, lyžařský areál Pustevny: pocasi
pustevny

Podmínky ze stanic garantuje Hor-
ská služba, z lyžařských areálů jsou ga-
rantovány provozovateli. Aktuální se-
znam areálů — pocasi.ecesko.cz nebo
SMS ve tvaru pocasi. Služba je posky-
tována od 1. 12. 2004.

KINO
RA·KOVICE

Předkládáme vám program našeho
Kina Raškovice na měsíc prosinec
2004. Vyberte si dle svého uvážení
a přijďte se podívat, snažíme se vybírat
jen to nejlepší. Ceny jsou zachovány:
32, 34, 36 Kč + 1 Kč na fond kinemato-
grafie. Případná změna ceny vyznače-
na. Změna programu vyhrazena.

PROSINEC 2004

STŘEDA 1. 12.
VÁNOČNÍ SEN
v 10.00 hod., 72 min.
Pohádkové pásmo pro naše nejmladší
diváky z MŠ. Pásmo se skládá z pohá-
dek: Vánoční sen, Sněžná pohádka,
Vše pro vánoční překvapení, Jak šli na-
dělovat a Vánoce u zvířátek.
Volná místa i pro veřejnost, cena 12 Kč.

NEDĚLE 5. 12.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
ve 14.00 hod. Pro děti z Raškovic.

HASIČSKÝ PLES

se koná
5. 2. 2005

od 19 hodin
v hotelu Travný.

Předprodej vstupenek:
Jan Toma,

Pražmo 176
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Přijímáme objednávky na
Vánoční chlazené krůty

Cena 62 Kč/kg
příjem objednávek a informace

Morávka Penzion u přehrady
tel. 558 691 025, mobil 606 862 947

Morávka Smíšenka
tel. 558 691 103

Dobrá p. Hadaščoková
tel. 558 641 780, mobil 604 382 505

Komorní Lhotka — řezník
tel. 558 694 995

Pražmo železářství u Travného
558 692 232

Krůty se budou prodávat 10. 12. 2004

Dobrá parkoviště u kostela 14.00 hod.
Komorní Lhotka 14.30 hod.
Pražmo hotel Travný 15.30 hod.
Morávka u obecního úřadu 16.15 hod.

Prodej Ïiv˘ch ryb
Adresa: Antonín Kohut

Vy‰ní Lhoty, Pod Pra‰ivou
(150 m od hlavní silnice)

tel. 602 252 781

Sortiment: pstruh
siven
losos
kapr
amur
tolstolobik

Sezónní prodej probíhá
od 1. dubna do 23. prosince

vÏdy v pátek od 9.00 do 18.00 hod.
a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.

Vánoãní prodej kaprÛ (bez objednávky):
21.—22. 12. 2004 od 9.00 do 16.00 hod.,

23. 12. od 9.00 do 12.00 hod.

PONDĚLÍ 6. 12. a ÚTERÝ 7. 12. 
TRÓJA
pro ZŠ Dobrá, délka filmu 163 min, ce-
na 20 Kč.
Historický velkofilm inspirován slav-
ným eposem Ílias básníka Homéra.
V hl. roli Brad Pitt.

SOBOTA 11. 12.
KOČIČÍ ŽENA
v 17.30 hod., 105 min., příst. 12 let
Dobrodružný širokoúhlý fantastický
film USA Zavražděná výtvarnice získá
díky magické egyptské chrámové koč-
ce druhý život. V noci se mění v mršt-
nou a neporazitelnou lidskou šelmu.
V hl. roli Halle Berryová, Sharon Sto-
neová, Aaron Douglas a další…

PÁTEK 17. 12.
GARFIELD VE FILMU
dopol. představení pro ZŠ, 81 min,
přístupný
Kombinovaná rodinná komedie v čes-
kém znění. Nejlínější kočka na světě
a její příběh je krásným pohledem do
říše zvířat.

SOBOTA 18. 12.
HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2
v 17.30 hod., 88 min, příst. 12 let
Studentská komedie SRN. Pokračová-
ní úspěšného prvního dílu. Holky po-
někud dospěly a studují na vysoké
škole, kde jejich původní trable pře-
rostly v poněkud jiné zájmy — přijďte
se podívat!

Hledáme podnájem v Raškovicích
a okolí. Cena po dohodě.

Nastěhování možné ihned.
Telefon: 608 115 549.
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Autorizovaná
servisní střediska

Pražmo, č. p. 166, (areál lesů), telefon: 558 692 206, mobil: 606 720 464
Frýdek–Místek, Krátká 1177, (pod Frýdečankou), telefon: 558 631 292, mobil: 721 289 871

Šenov u Ostravy, Těšínská ul., (areál lesů), telefon: 596 887 135, mobil: 721 289 872 

Na starých a známých místech s novými, kvalifikovanými servisními mechaniky opravujeme
a seřizujeme lesní a zahradní techniku včetně traktorů, riderů a komunální techniky značek:

Husqvarna, Jonsered, Partner, McCulloch, Poulain — rychloběžné dvoutakty
Briggs&Stratton, Tecumseh, Honda, Kawasaki, Kohler — čtyřtakty
Partner, Flymo, Bosch — elektronářadí

• Brousíme řetězy motorových pil (2 Kč za jeden hoblovací zub + vymezovák)
• Brousíme kotouče do křovinořezů
• Brousíme a vyvažujeme nože do sekaček a žacích ústrojí traktorů a riderů
• Provádíme výměnu olejů a olejových filtrů, výměnu vzduchových a palivových filtrů

Zásadně používáme originální a nové náhradní díly se zárukou.
Zákazníci Lignus mají stálou slevu 35 % na servisní práce.

Zimní sleva na opravy zahradní techniky od 1. 12. —28. 2. ve výši 25 %.
Držitelé Karty stálého zákazníka — profesionála mají servisní práce zdarma.

Provozovatel: Lignus Frýdek–Místek s. r. o., 739 04 Pražmo 166
www.lignusfm.cz

Firma Antonín Chalupa,
PraÏmo 62, telefon 558 692 232

zahajuje prodej motocyklÛ,
skútrÛ a ãtyfikolov˘ch motocyklÛ.

âtyfikolky jiÏ od 44 400 Kã

Vánoãní akce na skútry

Hero Puch automatic 17 990 Kã
Hero Winner 25 400 Kã

MoÏnost splátkového prodeje.
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