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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
v březnu jsme se roz-

loučili se zimou vyne-
sením Morany do řeky 

Morávky a  oslavili společně Vítání jara 
před obecním úřadem. Pásmo písniček 
a básniček dětí místní základní a mateř-
ské školy nás naladilo na blížící se svátky 
- Velikonoce.  Poslední přednáškou o api-
terapii jsme ukončili letošní 5. ročník 
Festivalu sněhu. A co náš čeká? Tradiční 

dubnová výstava zahrádkářů, divadelní 
představení v  Ostravě, výlet na nejvyšší 
horu Beskyd, zájezd ČZS do arboreta, na 
hrad Sovinec a Šternberk. Naši nejmenší 
se chystají k zápisu jak do mateřské školy, 
tak do základní školy. Přejeme jim šťastný 
vstup mezi nové kamarády. 

Děkuji všem občanům, spolkům, cha-
tařům, kteří nás v současném nelehkém 
období podporují.

Přeji Vám za všechny zastupitele a pra-
covníky úřadu velikonoční svátky plné 
pohody, pokud možno prožité v  kruhu 
vašich milých a blízkých.

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. 2. 2017

- smlouvu o dílo s Výtahy – Elektro – Žižka – paušální servis

- smlouvu o dílo s firmou Timoris – „Hřiště pro mládež“ – projektová žádost

- výpověď smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč pro Římskokatolickou farnost

- dar Římskokatalolické farnosti Morávka ve výši 150 000 Kč na opravu střechy

- smlouvu o provedení dražby dobrovolné s firmou Dražby prost – předmět dražby: 
prodej rolby

- revokaci usnesení  č. 20.3. z 20. zasedání – nájemní smlouva na budovu č. 559

- smlouvu s firmou Dopirák – na dopravní značení v obci

- kupní smlouvu na pozemek  - zastávka Vlaské

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – pro vlastníky po-
zemků, kudy povede prodloužený vodovodní řád ve Vlaském

- smlouvu o poskytování právní pomoci s adv.kanceláří Jirousek, Skalník, Bernatík 
a partneři

- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Morávka

- navýšení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva o 4% od 1.3.2017

Celé usnesení – www.moravka.info
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Z OBCE

Z činnosti Sdružení obcí  
povodí Morávky (SOPM)

Z činnosti Regionu Slezská brána (RSB)

Z činnosti Svazku obcí  
Morávka – Pražmo (SOMP)

Zpracovává se projekt, který je hrazen 
z dotace Moravskoslezského kraje (30%) na  
vybudování cyklotrasy Nošovice – Morávka.  

„Kulturní den nejen pro seniory” se při-
pravuje na neděli 13. srpna 2017. 

„Sportovní den SOPM”, kterého se 
účastní zástupci spolků, žáci základní školy 
a široká veřejnost je naplánován na sobotu 

23. září 2017. O těchto akcích budete včas 
informováni formou plakátků, webových 
stránek a facebooku.

Na posledním sněmu byl schválen roz-
počet SOPM na rok 2017.

Akce a činnost SOPM můžete sledovat na 
těchto stránkách: www.sopm.cz.

V roce 2017 se počítá s realizací  
následujících projektů:
- Pořádání sportovních soutěží pro žáky ZŠ 

ve školním roce 2016/2017. Zde budou dle 
plánu realizovány ještě tři akce:

Branný závod žáků 2. stupně
Lehkoatletické závody žáků 2. stupně
Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně

- Pořádání vědomostních soutěží pro žáky 

základních škol a seniory ve školním roce 
2016/2017, kde proběhnou samostatné 
soutěže pro žáky 1. stupně, pro žáky 
2. stupně a pro seniory. 

- Propagace řemeslníků, výtvarníků a kul-
turních zařízení, která se v  současné 
době zaměřuje především na propagaci 
kulturních akcí prostřednictvím jejich 
zveřejňování na webu DSO

Sdružení obcí Morávka - Pražmo 
schválilo rozpočet na rok 2017. (www.
moravka.info)

V rámci přípravy projektové doku-
mentace na akci chodník Morávka – 
Pražmo, byly uskutečněny 2 schůzky 
na obecním úřadě Morávka.  Sešli jsme 
se s vlastníky pozemků a s projektanty 
firmy Civil projects.

Všem vlastníkům byly předány mapy, 
kudy chodník povede a souhlasy s umís-
těním chodníku.

V současné chvíli ještě komuniku-
jeme s projektanty o částečných změ-
nách trasy. Tzn. chodník povede po levé 
straně směrem na Pražmo a dva krátké 
úseky by vedly po straně pravé. 
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Projekty - dotace
1. Příprava projektové dokumentace 

Vodovod Vlaský. Na zastupitelstvu byla 
schválena smlouva o smlouvě budoucí 
o  zřízení služebnosti inženýrské sítě 
pro vlastníky pozemků. Sešli jsme se na 
2 schůzkách s vlastníky, kde jim byla 
projektantem ukázána celá trasa, poté 
trasa, která se dotýká jejich pozemků. 
Byli informováni o průběhu. Většina již 
podepsala smlouvu o smlouvě budoucí. 

2. Pokračuje příprava  projektové dokumen-
tace na rozšíření učeben v ZŠ Morávka.

3. Příprava projektové dokumentace 
na Polyfunkční dům byla přerušena, 
z důvodu problémů s vlastníkem sou-
sedního pozemku. 

4. V měsíci prosinci jsme podali žádost 
o dotaci z Ministerstva pro místní roz-
voj z programu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova na „Hřiště pro mládež“. V pří-
padě, že by tato dotace byla schválena, 
došlo by k výstavbě venkovní posilovny 
(workoutového hřiště) ve venkovním are-
álu ZŠ. Vyrozumění, zda jsme tuto dotaci 
získali, dostaneme do konce března 2017. 

5. Kompostéry – žádost byla řádně odeslána 
do konce listopadu. Do konce března 2017 
budeme vědět, zda jsme tuto dotaci zís-
kali. Poté budete informování o dalším 
postupu. 

6. V měsíci lednu jsme požádali o dotaci 
MSK v rámci Programu obnovy kultur-
ních památek a památkově chráněných 
nemovistostí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2017 na akci 

 Restaurování památníku partyzánského 
hnutí Noční přechod. Bude realizováno 
p. Jakubem Gajdou – akademickým socha-
řem a restaurátorem a p. Zetou (synem 
původního sochaře) v  letních měsících 
roku 2017. Na kraji bude projednáváno 
16.3. 2017, poté budeme vyrozuměni. 

7. Bebek – točna
 Byl vydán souhlas s  trvalým odnětím 

půdy ze zemědělského půdního fondu, 
byl vydán souhlas s  dělením a  scelo-
váním pozemků a rozhodnutí o využití 
území. Po zanesení do katastru může 
probíhat další fáze – příprava projektové 
dokumentace pro stavební povolení.

8. Opravy mostů
 Pokračuje příprava projektové dokumen-

tace na opravu dalších mostů. Pro rok 
2018 je plánovaná oprava mostů  v místní 
části Demlovice.

9. Autobusový záliv u autobusové zastávky 
Morávka – Přehrada

 Dokončujeme projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení. Stavba je pláno-
vaná na rok 2018

- Po aktuálním schválení (14. 2. 2017) bude 
se zapojením CSS probíhat realizace pro-
jektu „Vzájemnou spoluprací ke vzájemnému 
poznání Pszczyna – Paskov“. Přestože nosi-
telem projektu je Město Paskov, předpo-
kládá se, že v propagačních materiálech 
budou zmíněny i atraktivity jiných obcí. 
Podstata projektu spočívající v  rozvoji 

paskovského zámku jako regionálních 
kulturního, společenského a vzdělávacího 
centra dává projektu regionální význam 
také z tohoto hlediska.

- Pokud bude na březnovém zasedání sta-
rostů schváleno pořádáni Dne regionu 
Slezská brána a Olešná 2017 započne se 
s přípravou také tohoto projektu. 

Z OBCE
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Lyžařský areál

Co se děje před  
hasičskou zbrojnicí?

Obslužný objekt  č. 559 s bufetem a příslušenstvím bude po dalším zastupitelstvu 
24.4.2017 dán do řádné dražby a případní zájemci si mohou za tržní hodnotu tento objekt 
v dražbě koupit.

Rolba Pitsten Bully bude rovněž vydražena, a to v letních měsících.
Pro obec je neakceptovatelná nabídka p. Kožušníka – prodat obslužný objekt za 

250 000 Kč a rolbu za 250 000 Kč.
Údržbu běžecké stopy v nastávající sezóně si vyřídí nový provozovatel. 

Pozemek č. 3836/10 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace je majetkem společ-
nosti RWL  Systém,a.s.

Byl zavezen stavebním materiálem (ka-
menem) a tím bylo zabráněno výjezdu naší 
JSDH  Morávka –Pražmo.

Naší snahou je, aby pozemek byl vyk-
lizen v co nejkratší době a byl tak zajiš-
těn vjezd a výjezd jednotce dobrovolných 
hasičů z budovy č. p. 125 a přilehlého po-
zemku. Dále, aby bylo umožněno neruše-
né vcházení do této budovy a vycházení  
z ní.

Celou situaci kolem pozemku 3836/10 
řeší Obec Morávka prostřednictvím práv-
ního zástupce.

S událostmi byly seznámeny všechny 
příslušné orgány – stavební úřad, Policie 
ČR – Nošovice, HZS Frýdek – Místek, ma-
gistrát Frýdek - Místek, okresní soud.

Tento pozemek chce obec směnit za 
pozemek kolem rekreačního střediska 
Mountain Resort a za část plochy u bazénu 
(což odpovídá cenově i metrážně). Pro obec 
je neakceptovatelné tento pozemek směnit 
za pozemky U splavu.

Z OBCE / UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Místní poplatky
Místní poplatek za psa 100,- Kč /rok 
splatný do 30.6.2017 

Místní poplatek za odpady  
– trvale bydlící občané je splatný  
ke dni 31. 10. 2017 ve výši:

- 350 Kč za osobu a rok – kontejner

- 450 Kč za osobu a rok – popelnice 
- Občané starší 70 let mají 50 % slevu.
- Známky na popelnice pro rok 2017 si 

vyzvedněte do 31. března. 
- Poplatek za rekreační objekt pro 

rok 2017 je stanoven na 650  Kč za 
nemovistost a je splatný do 30. 6. 2017.
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Z OBCE

Výpis z roční zprávy  
PČR Nošovice za rok 2016

Umístění dopravní zákazové 
značky na lesní cestě Prašivá

pprap. Bc. David Plánička  
vrchní asistent  

V rámci trestné činnosti se v  obci 
Morávka nejvíce vyskytují trestné činy 
proti majetku a obecně nebezpečné (jízda 
pod vlivem alkoholu). V přestupkové ro-
vině mezi nejčastější patří přestupky proti 
občanskému soužití a dopravního hospo-
dářství. Pomineme-li přestupky proti ne-
respektování dopravního značení je možno 
zaznamenat řízení osobních motorových 
vozidel bez ŘP a pod vlivem alkoholu.

V roce 2016 bylo docíleno poklesu ma-
jetkové trestné činnosti v oblasti vloupání 
do rekreačních objektů. Rovněž bylo do-
saženo snížení nápadu v přestupkové ro-
vině (mimo úsek silničního hospodářství). 
Největší nárůst nápadu byl zaznamenán 
na úseku silničního hospodářství, kdy 

v roce 2016 byl znatelný nárůst blokových  
pokut.

Pokles v trestní a přestupkové rovině si 
vysvětlujeme zvýšeným pohybem v den-
ní i noční době v katastru obce Morávka. 
zaznamenaný razantní nárůst výsledků na 
úseku silničního hospodářství je zapříčiněn 
zvýšenou vlastní činností a nově naváza-
nou spolupráci s Lesy České republiky s.p. 
v rámci společných hlídek v CHKO  Beskydy.

V roce 2017 bychom se chtěli soustře-
dit i nadále na porušování ustanovení zák. 
č. 361/2000 Sb. o silničním provozu i za 
pomocí nově získané techniky. Rovněž se 
zaměřit na kontroly požívání alkoholických 
nápojů a omamných látek při výkonu čin-
nosti, řízení motorových prostředků. Při 
výkonu hlídkové činnosti častější kontroly 
závodových osob s trvalým bydlištěm v obci 
a tím eliminovat jejich trestnou činnost.  

Dopisem ze dne 9.12.2016 informují Lesy 
ČR občany okolních obcí, že s účinností od 
1.5.2017 bude v lokalitě „Rozcestí u vodoje-
mu“ (lesní cesta Prašivá ve směru na turis-
tickou chatu a dřevěný kostelík Na Prašivé) 
instalována dopravní značka B 11 „Zákaz 
vjezdu motorových vozidel.“

Výjimky ze zákazu vjezdu budou udělo-
vány v souladu s vnitropodnikovým poky-
nem LČR, s.p. 05/2013“Povolování výjimek 
ze zákazu vjezdu motorových vozidel“. 

Výjimky nebudou zásadně vydávány za úče-
lem vjezdu motorových vozidel, za účelem 
přístupu pro sběr lesních plodů (houby, bo-
růvky aj.), za účelem přístupu pro individu-
ální turistiku a neubytované hosty horské 
chaty „Prašivá“.

Oprávněné povolenky budou vystavovány 
vždy každou středu a pátek v době od 7.00 – 
15.00 v budově Lesní správy Frýdek – Místek 
na adrese Morávka č. p. 557, 739 04 Pražmo.

Bližší informace na tel. č. 956 11 0 107.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Petr Bujok 
technik  

Uzavírky na místních 
komunikacích

Oprava mostu MO-M-07

V posledním březnovém týdnu začnou pří-
pravné práce pro opravu mostu MO-M-
07(první most v Malém Lipovém ). Bude 
vybudována provizorní lávka pro pěší a zaří-
zení staveniště. Dne 3.4.2017 dojde k úplné 
uzavírce mostu, která potrvá maximálně 
10 kalendářních dnů. Během této doby dojde 
k  demolici stávajícího mostního objektu 
a osazení betonového prefabrikátu, který 
pro nás na zakázku vyrobila Prefa Olomouc. 

Po osazení prefabrikátu bude komunikace 
provizorně zprovozněna. Práce však budou 
pokračovat dál. Po dokončení všech staveb-
ních prací což by mělo být na konci dubna, 
bude ještě jedna malá cca 2 denní uzavírka 
během ní dojde k položení nového asfalto-
vého koberce.

Oprava mostu MO-M-01 u sběrného místa

Dne 2.5.2017 dojde k  úplnému uzavření 
mostu MO-M-01 u sběrného místa. Most 
bude uzavřen  pro veškerou dopravu i pro 
pěší do 31.7.2017. Veškerá doprava bude 
převedena na objízdnou trasu, která bude 
vyznačena a povede kolem Českého Srdce. 
Prosíme o zvýšenou pozornost a dbejte na 
bezpečí chodců.

Dopravní značení na místních komunikacích

V průběhu měsíce dubna proběhne instalace dopravních 
značek na všech místních komunikacích. Tyto dopravní 
značky budou umístěny na všech odbočkách z krajské 
komunikace a dojde k vytvoření zón se sníženou rychlostí 
na 30km/h. Připomínáme, že na místních komunikacích 
platí pravidlo pravé ruky. Tato skutečnost bude zdůraz-
něna na novém dopravním značení.
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Otevírací doba sběrného místa 

Otevírací doba sběrného místa od 1.4.2017 
do 30.11.2017

Pondělí – Čtvrtek 14.00 – 15.30
Pátek 14.00 - 17.00
Každou Sobotu 9.00 – 13.00

Od 1.4.2017 budou za sběrným místem 
nachystány kontejnery na bioodpad.

Ve sběrném místě můžete odevzdat jedlé 
tuky - oleje.  Olej odevzdávejte v uzavřených 
PET lahvích.

Prosím, využívejte sběrné místo k odevzdání 
velkoobjemového, nebezpečného a staveb-
ního odpadu. Tento odpad nepatří do černých 
kontejnerů, ty jsou určeny pouze na komu-
nální odpad z domácností.

TECHNICKÉ INFORMACE

Proč se recyklují nefunkční 
úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé li-
neární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat 
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je 
jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důle-
žitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana 
životního prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářiv-
ce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá 
látka poškodit nejen životní prostředí, ale 
i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiá-
lové využití, jež u zářivek v současnosti do-
sahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných 
materiálů při další výrobě se šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a  ekologickou re-
cyklací osvětlovacích zařízení se od roku 
2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro 
naši obec Morávka. Obyvatelé naší obce 
mohou nefunkční zářivky zdarma ode-
vzdávat ve sběrném místě nebo v elektro 
obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zá-
řivky do specializovaných recyklačních 
firem, kde jsou z nich pro opětovné použití 

získávány především kovy, plasty, sklo 
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, například pro 
součástky jízdních kol. Z  recyklovaných 
plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice 
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu 
využívána v  průmyslové výrobě. Sklo ze 
zářivek se používá jako technický materiál 
nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v  roce 
2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek 
a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, 
která se díky zpětnému odběru nedostala 
do přírody. Bohužel stále mnoho českých 
domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy 
můžete pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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Obec přivítala naše nejmenší občánky

Sobotní dopoledne 18. února 2017 se nes-
lo ve slavnostním duchu. 

Rodiče, příbuzní a děti narozené v roce 
2016 se sešli v místní základní škole, aby 
byli přivítání do života v obci Morávka.

Místostarostka Lenka Carbolová přiví-
tala přítomné a uvedla pěvecké vystoupení 
dětí základní školy. Poté děti mateřské ško-
ly předvedly pásmo veršů a písní, kterými 
oslavovaly narození našich nejmenších. 
Starostka Gabriela Daňková ve svém krát-
kém proslovu připomněla rodičům, jak je 
důležité dětem vytvořit milující prostředí, 
kde se děti budou cítit bezpečně. Jak jsou 
rodiče pro své děti vzorem a vždy by se měli 
najít na ně dostatek času, a že právě děti jsou 
zrcadlením toho, co vidí ve svých rodičích. Po 
představení nových občánků poprosila paní 
starostka rodiče o zápis do Pamětní knihy. 
Celkem bylo přivítáno 9 dětí z 11 narozených. 
Maminky dostaly kytičku, děti pamětní list, 
knížku a hračku. Na závěr se rodiče se svými 
nejmenšími vyfotili u kolébky a nechyběla 
ani závěrečná společná fotografie.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Společenská kronika

V měsících leden až březen oslavilo 
9 občanů Morávky svá jubilea. 

Nejstarší oslavenec pan  
Jílek Blahoslav oslavil v březnu 

krásných 92 let. Měli jsme tu čest 
přivítat a pohostit ho na obci již po 

třetí. Do dalších let mu přejeme hlavně 
zdraví, pohodu a lásku. V letošním roce 
oslaví 90 a více let 8 občanů Morávky.

Srdečně zveme jubilanty narozené  
v měsících duben až červen 

dne 27. dubna 2017
v 15 hodin na Obecní úřad Morávka.
Můžete se těšit na krátké vystoupení 

našich nejmenších, na setkání 
s ostatními oslavenci a malé občerstvení.

Pozvánky dostanete poštou, a prosíme 
o potvrzení Vaší účasti na tel. č.  
558 69 10 21. V případě potřeby  

Vám zajistíme odvoz.

Na všechny se za obec těší
Gabriela Daňková – starostka

Lenka Carbolová - místostarostka

Foto: Martin Bujok
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INFORMACE

Tříkrálová sbírka  
se opět zdařila. Děkujeme. 

Klub rodičů při ZŠ Morávka

Renata Mecová
Koordinátorka Tříkrálové sbírky  
Charity Frýdek-Místek

Ve dnech 1. – 15. ledna obcházeli naše 
domácnosti tři králové s koledou a přáním 
všeho dobrého do nového roku. Charitní 
Tříkrálová sbírka proběhla již po sedmnác-
té a v našem regionu ji organizuje Charita 
Frýdek-Místek. V letošním roce se vydalo do 
ulic celkem 293 kolednických skupinek, kte-
ré roznášely do našich domovů požehnání.  

Celkový výtěžek v  regionu Frýdek-
Místek je 1 962 141,-Kč. V Morávce kole-
dovaly 4 skupinky a obsah v pokladničkách 
činí 39 165,-Kč.

Z letošního výtěžku sbírky podpoříme 
všechny naše služby. „Finance využijeme 

při opravách a  úpra-
vách v Domě pokojné-
ho stáří, v Oáze pokoje, 
nakoupíme nové po-
můcky pro Půjčovnu 
kompenzačních po-
můcek, podpoříme rozvoj 
služeb pro seniory a nemocné i pro děti 
a mládež a mnoho dalšího“, sdělil Martin 
Hořínek, ředitel frýdeckomístecké Charity. 
Kompletní záměry využití výtěžku najdete 
na našich webových stránkách.

„Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapo-
jili, všem koledníků a jejich doprovodu, kteří 
bez ohledu na mrazy a sněhovou nadílku vy-
razili ven, stejně jako štědrým dárcům“ uza-
vírá ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek.

Šárka Holubová
za výbor KR

Je to s podivem, ale máme za sebou už 
čtvrtinu roku. A co se během ní událo? My 
dospěláci jsme se pobavili a  zatančili si 
na plese, naše ratolesti se pak vyřádily na 
karnevale plném balónků. Všichni vypada-
li vesele a spokojeně, děti nadšené, že jim 
klauni z balónků dle jejich přání vytvořili 
zvířátka, kytičky a další všemožné výtvo-
ry. Děkujeme tímto ochotným maminkám 
za přinesení občerstvení v podobě buchet, 
chlebíčků a jiných dobrot domácí výroby. 

Ač to venku ještě někdy nevypadá, jaro 
je tu a dle hesla „Kdo je připraven, není 
překvapen“ jsme se už v březnu pustili do 
velikonočního tvoření. Během dvou stře-
dečních odpolední jsme se sešli ve školní 
jídelně a naše výrobky budete mít možnost 
zakoupit si na Velikonočním jarmarku.

Další akcí, na kterou se už teď ve spolu-
práci se školou začínáme připravovat, bude 
v červnu Den rodiny. Jak je z názvu zřej-
mé, tentokrát by se měli bavit všichni, děti, 
rodiče, prarodiče …, proto přijďte všichni, 
těšíme se na vás! 
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Pozvánka do divadla
Gabriela Daňková  
vedoucí zájezdu 

V následujících měsících shlédnete tato představení:

25. května 2017 – muzikál Edith a Marlen – divadlo J. Myrona
Hana Fialová získala za svůj mimořádný výkon v roli Edith Piaf Cenu Thálie 2014
Vzhledem k velkému zájmu, prosíme o včasnou rezervaci vstupenek. 
Objednávat se na divadelní představení můžete u p. Daňkové na tel. 606 641 080.

Lístky na představení se pohybují v rozmezí od 150 – 210 Kč (poloviční cena) + 10 Kč 
do fondu Klubu rodičů při ZŠ Morávka. 

Dopravu hradí Obec Morávka. Odjezd je vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka. 

O představeních budete informování formou plakátů, zpravodaje a  rovněž můžete 
sledovat na webových stránkách obce v  aktualitách. 

Jednodenní turistický zájezd na nejvyšší horu Beskyd 
Babí hora (1725 m. n. m.)
Termín:  sobota 3. června 2017, odjezd  
v 6:00 hod. z Parkoviště Velké Lipové

Cena dospělí i děti: 150,- Kč/osoba

Instruktáž trasy: Středně náročná trasa 
(10 nebo 14 km) s převýšením 700 metrů. 
Děti do 15 let musí mít zajištěný doprovod 
plnoleté zodpovědné osoby. Volte vhodnou 
obuv, pláštěnky, svačinu s dostatkem tekutin. 
Na vrcholu bývá velmi větrno a počasí se 
může rychle změnit. Zloté na občerstvení 
(1 zlotý = 6,5 Kč). Vstup do národního parku 
Babí hora je zpoplatněn: 5 zlotých (důchodci 
a studenti: 2,5).

Stručný popis trasy: Autobusem 
vyrazíme od základní školy a  po zhruba 
dvouhodinové jízdě nás autobus vysadí 
v sedle Przełęcz Krowiarki (1012 m n.p.m.). 
Vydáme se po červené turistické značce, 
která skoro po celou trasu vede otevřeným 
terénem s krásnými výhledy do okolí. Po 
necelých 5 kilometrech s převýšením kolem 

700 m nás cesta dovede 
na vrchol Babí hory 
(polsky Babia Góra), 
která je vyšší než Sněžka i Praděd. Samotný 
vrchol je poměrně rozsáhlý a  nabízí 
nerušené výhledy na slovenskou i polskou 
stranu: nádherné přírodní scenérie, Tatry 
na dosah ruky, desítky pohoří na Slovensku. 
Z vrcholu se lze vrátit stejnou cestou (5 km) 
zpět na parkoviště, nebo delší cestou (3 km 
sestup po žluté nebo 3 km po otevřeném 
hřebenu s výhledy do sedla Brona (Brána) 
a potom 1 km prudší klesání) přes chatu 
Markowe Szczawiny (kde si lze zakoupit čaj, 
skromnější jídlo nebo svařené pivo se skořicí 
a hřebíčkem) a potom po modré traverzem 
6 km zpátky do sedla Krowiarki.

Místa si rezervujte co nejdříve na Obecním 
úřadě Morávka na čísle 558 691 021. 

Přednost mají trvale bydlící občané.

Na Vaši účast se těší Obec Morávka. 
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

                
 

Srdečně Vás zveme s Vašimi dětmi  
k zápisu  

do MŠ Morávka na školní rok 2017/2018. 
 

MŠ Morávka je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem a 
její kapacita je 55 dětí. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí – třída 
Broučků pro děti od 2 do 4 let a třída Skřítků pro děti od 4 do 6 (7) let. 
Třída Broučků sídlí v samostatné budově a třída Skřítků je umístěna do 
prostor ZŠ. Obě třídy mají k dispozici zahradu s mnoha herními prvky. 

Zápis nových dětí do MŠ Morávka se uskuteční 
 

 v úterý 9. 5. 2017 a ve středu 10. 5. 2017  
od 8 do 16 hodin ve třídě Skřítků (v ZŠ). 

 

S sebou vezměte OP a rodný list dítěte.  
 

Upozornění:  Dle změny zákona č. 561/2004 ( Školský zákon), § 34a je od 1.1.2017 pro děti 
v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je 
povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání ( §34 odst.2) v kalendářním roce, 
ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 
 

Na všechny děti se těší paní učitelky. 
 

Více informací o MŠ naleznete na webových stránkách 
  www.zsmoravka.cz záložka MŠ 

 
Děti se přijímají i v průběhu školního roku, pokud je v MŠ volné místo  

a dítě absolvuje řádný zápis. 
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FESTIVAL SNĚHU 2016 /2017

Festival sněhu 2016 /2017

Martin Foldyna 
hl. organizátor Festivalu sněhu

Vážení Morávčané, přátelé zimy a sněhu,
náš festival letos oslavil malé jubileum, 

již popáté jsme prožívali zimu plnou za-
jímavých a nevšedních událostí. Srdečně 
děkujeme všem, kdo se na pořádání všech 
uplynulých ročníku Festivalu sněhu podíleli 
- obci, spolkům, dobrovolníkům, sponzo-
rům a zkrátka všem přátelům zimy, bes-
kydské přírody a dobré zábavy.

A co všechno jsme v  rámci letošního 
5. ročníku Festivalu sněhu zažili?

Rozsvícení vánočního sněhu

Festival sněhu již tradičně zahájilo roz-
svícení vánočního stromu, které 2. prosince 
2016 v 16:00 hodin přilákalo před budovu 
obecního úřadu spoustu návštěvníků, ze-
jména dětí. Celý program připravil Obecní 
úřad Morávka ve spolupráci se ZŠ a  MŠ 
Morávka, Klubem rodičů a přátel školy při 
ZŠ a MŠ Morávka a celou řadou dobrovol-
níků. Letošní rozsvícení se velmi povedlo, 
všem dětem přinesl Mikuláš zaslouženou 
nadílku, žádné dítě neodnesl čert a všichni 
si v družném rozhovoru vychutnávali horký 
čaj, vařunku či sladký svařák. Pochopitelně 

nechyběl ani jarmark výrobků klubu rodičů 
a dětí naší školy.

Travný Trek 2016

Datum 14. prosince 1944 se nesmaza-
telně zapsalo do historie života obyvatel 
Morávky. Každoročně si připomínáme tra-
gické události během německé okupace, za-
týkání našich občanů za podporu partyzánů, 
konání stanného soudu a následné popravy. 
Jedním z němých svědků těchto událostí 
byla hora Travný, a proto se každoročně vy-
dáváme zdolat tento tajuplný masív v rámci 
závodu Travný Trek. Letošní ročník se konal 
v předvánoční sobotu 17. prosince a zúčast-
nilo se jej na 318 účastníků ze všech koutů 

5 ročníků Festivalu sněhu

Rozsvícení vánočního stromu, foto: Tomáš Ruta
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naší republiky, ale také např. ze španělské 
Barcelony. Závodníci zdolávali trasu o délce 
12,5km nebo půlmaraton 21,5km.

Dostali jsme od účastníků spoustu po-
chvalných zpráv, za které moc děkujeme. 
Malý výběr z nich přidáváme, nejlépe totiž 
vystihují, jak se celý letošní ročník povedl.

„Děkuji obci Morávka, Travnému, pořada-
telům a účastníkům za skvělou atmosféru i zá-
žitek.“ Radek Puczok, Ropice

„Super akce, můj první závod! Jsem ráda, že 
jsem se jako amatér zúčastnila treku 21,5km! 
Stálo to za to, jsem hrdá na svůj čas, dokázala 
jsem si nemožné. Moc děkuji pořadatelům, nejen 
za vytopené zázemí a teplou a výbornou polívku, 
ale také povzbuzovatelům na trati, kterých byly 
nemálo, také dobrovolným hasičům, kteří za-
hřívali na trati hlavně vtipem, a taky obětavým 
mladým skautíkům za super servis. Ráda si akci 
zopakuji napřesrok, snad už v jiné formě a spl-
něné časovce.“ Adél Klegová, Frýdek-Místek

„Loni to byl můj první trailový závod v mé 
poměrně krátké běžecké kariéře, tudíž to bylo 
třeba letos zopakovat. Chci poděkovat za orga-
nizaci skvělého závodu, který s otevřenou náručí 
vítá všechny výkonnostní kategorie, od hobíků 
po horské ďábly, jako je třeba Standa Najvert. 
Organizace naprosto skvělá, zázemí supr, or-
ganizátoři, všichni na občerstvovačkách...bom-
ba...tak příští rok zase ahoj, už teď se těším.“ 
Markéta Stochová, Ostrava

„Nádherný závod se skvělou organizací. 
Děkuji.“ Břetislav Marosz, Oldřichovice

„Naprosto špičkový závod! Nejen perfektní 
organizace, ale taky nádherná trať a spousta 
milých lidí. Určitě můj srdcový závod. Díky a pří-
ští rok na běhanou! PS: Jo a ještě občerstvovač-
ky úplně perfektní, už jsem toho naběhala dost 
a byla jsem opravdu mile překvapena. Největší 
dík u  mě za hroznové cukry. Jste šikulky.“ 
Tereza Šádková, Ostrava

Před startem Travný Treku 2016, foto: Tomáš Ruta

Na trati Travný Treku 2016, foto: Tomáš Ruta

FESTIVAL SNĚHU 2016 /2017
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„Pro nás to byl 3.závod a pokaždé jsme spo-
kojení a nadšení. První jsem prošla a modlila se, 
ať to zvládnu do časového limitu. Druhý jsem 
byla šťastná, že jsem to zvládla pod tři hodiny. 
A letos jsem si to i trochu zaběhla, díky velké 
psychické podpory mého švagra, za 2:15!!! Já 
jsem nadšená. Celý závod byl super, bezva or-
ganizace a v cíli skvělá zelňačka, prostě DÍKY!!!“ 
Pavlína Garbová, Raškovice

Freeriding - lyžování v terénu

13. ledna 2017 proběhla v malém sálu 
Partyzánu beseda s lyžařem a dobrodruhem 
Jiřím Šáňou doprovázená projekcí filmu 
„Bulharské bílé zlato“. Povídání o tom, jak 
krásné, ale zároveň nebezpečné je lyžování 
mimo sjezdovky ve volné přírodě, bylo vel-
mi zajímavé. Závěrem proto padala spoustu 
dotazů a Jiří Šáňa byl za poutavé povídání 
odměněn zaslouženým potleskem.

Vrchol Festivalu sněhu 2016/17

Hlavní festivalová akce se tradičně kona-
la závěrem měsíce ledna v prostorách areálu 
Partyzán jako odměna za pololetní vysvěd-
čení všem školou povinným, jejich rodičům 
a také všem přátelům sněhu a dobré zábavy.

Celé sobotní odpoledne bylo nabi-
té nejrůznějším kulturním a  zábavním Pohádka Honza málem králem, foto: Tomáš Ruta

Festivalový sněhulák

Pohádka Honza málem králem, foto: Tomáš Ruta

FESTIVAL SNĚHU 2016 /2017
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programem. Již tradičně patřil úvod od 
14:00 hodin divadlu. Děti a mládež farnos-
ti Morávka a  skautského střediska Štít-
Pražmo pod vedením Judity Foldynové 
letos nastudovali inscenaci pohádky HONZA 
MÁLEM KRÁLEM. V 15:30 následovalo pře-
kvapení pro děti i dospělé v podobě klau-
na Bublína z Kroměříže, který rozjel svou 
úžasnou a dechberoucí bublinovou show 
nazvanou BUBLINÁDA KLAUNA BUBLÍNA. 

17.  hodina patřila folklóru. Své pěvecké 
umění za doprovodu foukaček předve-
dl GRUNIK, folklorní soubor z Ostravice. 
V 18:00 hodin se rozezněly harmonické tóny 
poprockové formace 432Hz, kapely našeho 
souseda z Morávky Milana Hřivňáka.

Letošním hlavním bodem progra-
mu byl od 20:30 koncert oblíbené kapely 
ČECHOMOR, která u nás již koncertovala 
při prvním ročníku festivalu a které se u nás 
moc líbí. V plném sále Partyzánu jsme si 
všichni dohromady mohli zazpívat známé 
písně jako Mezi horami, Velické zvony nebo 
Gorale. Atmosféra byla skvělá.

Grunik, foto: Tomáš Ruta

Klaun Bublíno, foto: Tomáš Ruta

Čechomor, foto: Tomáš Ruta

432Hz, foto: Tomáš Ruta

FESTIVAL SNĚHU 2016 /2017
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Program tradičně začal pohádkou a stej-
ně tak tradičně se o  afterparty postaral 
ZDENA ŠPONAR, naše morávčanská mu-
zikantská legenda, který hrál k tanci a po-
slechu až do nočních hodin.

Beseda Vzkříšení horské chaty 
Prašivá a dokument 7000 km 
na kole Amerikou

Ve čtvrtek 24.2.2017 se v rámci festivalo-
vých besed konalo dvojpromítání o projektu 
„Vzkříšení horské chaty Prašivá“ a následně 
cestovatel Martin Stiller představil svůj do-
kument „7000km na kole Amerikou“. Obě 
témata měla u posluchačů ohromný ohlas, 
čehož je dokladem následná diskuze, která 
nebrala konce. Posluchači také mezi sebou 

vybrali 1572,- Kč určených na obnovu chaty 
Prašivá. Za tento příspěvek Klub českých tu-
ristů upřímně děkuje. PS: Některé účastníky 
téma o obnově chaty zaujalo natolik, že hned 
následující sobotu či neděli a pondělí zavítali 
na Prašivou, aby se na vlastní oči přesvědčili, 
jak chata postupně vzkvétá, a že okno, které 
darovala obec Morávka, tam opravdu je.

5xFS na baru

Ohlédnutí za proběhlými pěti ročníky 
Festivalu sněhu proběhlo stylově 3. března 
v Hotelu Morávka. Vzpomínkovou projekci 
fotografií a videozáznamů ze všech akcí fes-
tivalu doprovázel koncert bluesrockových 
ALTERVIA. O dobrou náladu a příjemný zá-
žitek z večera se postarali špičkoví barma-
ni Honza Wendl a Karel Dvořáček z Hotelu 
Alcron (Michelin*).

Beseda o obnově chaty Prašivá, foto: Tomáš Ruta

Altervia, foto: Tomáš Ruta

Zdena Šponar, foto: Tomáš Ruta

FESTIVAL SNĚHU 2016 /2017
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Vynášení Morény  
a beseda o Apiterapii

Zakončení Festivalu sněhu 2016/17 se 
konalo v  pátek 17.března před budovou 
obecního úřadu v podobě malého veliko-
nočního jarmarku a vítání jara. Program 
připravily děti a učitelé ZŠ a MŠ Morávka 
ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy 
při ZŠ a MŠ Morávka a celou řadou dobro-
volníků. Sešla se spousta dětí, rodičů, pra-

rodičů a přátel a všichni společně jsme jako 
zlatý hřeb setkání vynesli Morenu a poslali 
tak zimu definitivně pryč ze vsi.

 Od 18 hodin byla tato slavnost zakonče-
na v malém sále Partyzánu, kde probíhala 
poslední z bloku festivalových přednášek 
s názvem „Apiterapie – léčivé účinky vče-
lích produktů“. Téměř 3 hodiny všechny 
přítomné včelaře i nevčelaře poutavě světem 
včel provázel MVDr. Zdeněk Klíma a za svou 
přednášku s projekcí sklidil velký aplaus.

Apiterapie – léčivé účinky včelích produktů, 
foto: Tomáš Ruta

Vynášení Morény, foto: Tomáš Ruta

Vynášení Morény, foto: Tomáš Ruta

Celý pořadatelský tým pod vedením 
Martina Foldyny Vám děkuje za přízeň a za 
účast na akcích při Festivalu sněhu 2016/2017

FESTIVAL SNĚHU 2016 /2017
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INFORMACE

Cestovatelská promítání 
na Prašivé
Martin @ Michal 
Chataři

Již druhým rokem se pravidelně v chatě 
Prašivá konají oblíbené a hojně navštěvované 
cestopisné besedy s promítáním. A chataři již 
naplánovali další termíny na příští období, 
kam jste srdečně zváni.

Vstupné je tradičně dobrovolné a veške-
rý zisk bude věnován na obnovu historické 
chaty Prašivá.

Termíny:
31.3. od 18:00 – beseda „Barvy Indie“ – pro-
mítá cestovatel a fotograf Josef Hanibal

Na Indii si měsíc zvykáte. Buď se vám tam 
bude líbit nebo ne, ale určitě se 

vrátíte plní dojmů. Obyvatelé Indie dodr-
žují 4000 let staré zvyky, mluví 

stovkou různých jazyků, které se od sebe 
liší, stejně jako obyvatelé Indie. 

Indický subkontinent je kotel, ve které 
se mísí národy a jejich jazyky, náboženství 
a zvyky. Vše to hýří barvami a vůněmi. Z ně-
kterých se sbíhají sliny, z jiných zvedá ža-
ludek. Přijďte se tedy podívat na přednášku 
o kultuře, tradicích a lidech Indie. 

15. dubna od 19:00 – film „7000km na kole 
Amerikou“– z  dílny cyklocestovatelů Renči 
a Martina Stillerových

Dobrodruzi Renča a Martin Stillerovi vy-
razili na půlroční a přesně 7000 km dlouhé 
cykloputování po americkém kontinentě a to 
konkrétně Kubou, Mexikem a USA. Hlavním 
cílem bylo proniknout mezi lidi, poznat kul-
turu, přírodu a krásy v daných krajinách. 
Na svém cykloputování Renča s Martinem 
nikam nespěchali, kilometry nehltali a do-
statečně si tak vše vychutnávali. V sedlech 

kol navštívili nejen nádherné skalní oblasti 
Utahu, zdolali legendární Údolí smrti, ale vy-
šlápli třeba i vzhůru do nebeských Yosemite.

Jaká byla tedy Kuba ještě za Fidela, o tom 
jak Renča s Martinem nocovali v mexickém 
hotelu společně s Billem Clintonem nebo jaké 
nástrahy a dobrodružství na ně čekaly nejen 
v drsných pouštích amerického jihozápadu, 
to vše se dozvíte v jejich novém dokumen-
tárním filmu.

19.dubna od 18:00 – beseda „ISLAS 
AFORTUNADAS – Kanárské ostrovy“ – pro-
mítá sportovkyně a cestovatelka Mája Balatková

Kdo si myslí, že se na Kanárské ostrovy 
jezdí jen za mořem a bronzovým opálením, 
je vedle jak ta pinie. Kanáry lákají duši dob-
rodruha hlavně všudypřítomnými sopečnými 
kužely, krátery, písečnými dunami, jehlična-
tými háji, vavřínovými pralesy, rozkvetlými 
loukami a svěží vůní vzduchu nasyceného 
solí. Co ostrov, to jiná krajina, lidé, atmo-
sféra. A když po horské túře,lezecké výpravě 
či cyklovýletě polechtá člověk chuťové buň-
ky kanárským rumem nebo čerstvou rybou, 
spatří náhle v souostroví ráj na zemi ... .

6. května od 18:00 – beseda „Pěšky mezi 
buddhisty a komunisty“ – promítá showman 
a cestovatel Ladislav Zibura

Excentrický poutník Ladislav Zibura se 
tentokrát vydává do Himaláje a neprobáda-
ných údolí čínských řek. Projekce o jeho 1 500 
kilometrů dlouhé pěší cestě je svědectvím 
o lehkosti a nadhledu, se kterým jde přistu-
povat k životu. Jak se opravdu žije Nepálcům 
a Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte si 
poslechnout vyprávění člověka, který strá-
vil tři měsíce v jejich domovech, daleko od 
turistických oblastí.
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17.května od 18:00 – beseda „Stezkami 
Albánských oslů“ – promítá cyklotramp Honza 
Vlasák

Albánie – rozlohou jako Morava, 3,5 mi-
lionu obyvatel, 800 000 betonových bunkrů 
pro případ napadení imperialisty. Naprosto 
bezpečná země přátelských vstřícných lidí. 
Od památného roku 1996 se v domácnostech 
nachází 630 000 útočných pušek AK-47 (více 
známých pod názvem „kalašnikov“), tak-
že kdyby něco, vždycky vás má kdo bránit. 
Pokud jde o fotogeničnost krajiny, v Evropě 
jí může konkurovat snad jen Norsko. 

3.června od 18:00 – beseda „Dámská sólo-
cyklojízda Kambodžou a Laosem“– promítá 
cestovatelka Michaela Heclová

Povídání o  tom, jak mě cestování au-
tobusem přestalo bavit, jak z původního 
plánu koupit horské kolo sešlo a koupi-
la jsem klasického místního „araba“, jak 
jsou lidé v Jihovýchodní Ásii milí, ochotní 
a kreativní, jak říct parťákovi, že dál budu 
pokračovat sama, jak mi bylo, když jsem po 
dvou hodinách šlapání, v horším případě 
tlačení kola do kopce zjistila, že jsem ujela 
15 km a jak mi všechny ty přírodní krásy, 

úžasní lidé a nezapomenutelné zážitky za 
tu dřinu stály.

21.června od 18:00 – beseda „Thajsko – dva 
měsíce bez cestovky“ – promítá cestovatel 
Petr Kozák

Chystáte se do Thajska, ale nechcete utra-
tit majlant? Chcete jet na delé než je záko-
nem daná dovolená a nepřijít o práci? Máte 
domácí mazlíčky a nevíte jak se o ně v době 
nepřítomnosti postarat? Chcete si vyzkoušet 
dobrovolnické práce, nebo ušetřit peníze, ale 
nevíte jak na to? Pokud jste alespoň jednou 
odpověděli ano, doražte na přednášku dva 
měsíce v Thajsku bez cestovky a všechno se 
dozvíte, plus spoustu dalších užitečných rad.

7.října od 18:00 – beseda „Napříč USA – na 
kole za východem slunce“ – promítá cyklo-
cestovatel a fotograf Karel Tříska

Pojďte se podívat, jak se jezdí na kole po 
USA nádhernou přírodou západního pobřeží, 
jací jsou pohostinní lidé na středozápadě a jaké 
jsou úžasné cyklostezky na východním pobře-
ží. USA je ideální pro cestování „na těžko“. 

Těšíme se na setkání.
Více informací na: www.ChataPrasiva.cz

Ze života spolků

SDH MORÁVKA 

Karel Štefek

Sbor dobrovolných hasičů Morávka 
by tímto rád poděkoval za pomoc 
všem, kteří se podíleli na organi-
zaci Hasičského plesu v  roce 2017. 
Jsou to Ti, bez kterých by to nešlo. 
Tedy všichni členové SDH Morávka, 

obec Morávka, příznivci, účinkující  
a další.

Ples se konal dne 25.2.2017 a jako dvě 
novinky jste letos mohli vidět a slyšet 
kapelu Salto a vystoupení hasiček SDH 
Morávka na trampolínách, které mělo 
velký ohlas.

Těšíme se na příští ples, který věří-
me, bude neméně úspěšný. Určitě pro 
vás přichystáme opět nějaké překvapení.

INFORMACE / ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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ZAČÁTEK NOVÉHO 
 VČELAŘSKÉHO ROKU 

Václav Uherek  
předseda ZO ČSV Morávka

Včelaři v předjaří sledují správný rozvoj 
včelstev, zjišťují jejich sílu a zejména zů-
statek zimních zásob, které v měsíci březnu 
a dubnu rapidně ubývají. Je to důsledek toho, 
že včelí matka již vydatně klade plod, který 
musí být soustavně zahříván včelkami. Více 
tepla, více konzumace uložených zásob. 
Proto včelař nesmí dopustit dramatický úby-
tek těchto zásob, jinak by včelstva strádaly 
a v horším případě mohly uhynout. Důležité 
je také vytvořit dostatečný prostor pro kla-
doucí matku, abychom postupně vytvořili 
silná a  především zdravá včelstva, která 
budou schopna v  období plného rozkvětu 
jarní a  letní vegetace přinést maximální 
množství nektaru a pylu. Víte, že v období 
největší síly včelstva je v úlu 60tis až 80tis 
včel. Je to neuvěřitelné, a  proto se musí 
v období předjaří vytvořit takové podmínky, 
aby jejich vývoji nic nebránilo.

V úvodu letošního roku se činnost ZO 
zaměřila na vzdělávání členské základny. 
Výbor ZO po pečlivém zvážení vybral celkem 
pět odborných přednášek, která mají za 
úkol rozšířit znalosti našich včelařů. První 
přednáška se uskutečnila dne 12. února, 
kde přítelkyně Marie Knödlová přednášela 
na téma včelí produkty a práce s voskem. 
Druhá odborná přednáška se uskutečnila 
dne 18. února, kde nás majitel „Včelařství 
Koblížek“ přítel Martin Kobliha seznámil 
s novými a ověřenými trendy ve včelaření. 
Pro velký zájem včelařů, celkem 71 členů 
i z jiných organizací, se přednáška z  kapa-
citních důvodu uskutečnila v konferenčním 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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KROUŽEK KOPANÉ  
UŽ ČTVRTÝM ROKEM 

Jan Legerský  
trenér kopané

Na počátku letošního školního roku 
jsme zahájili již čtvrtou sezónu fotbalové-
ho kroužku. Tentokrát to není jen běhání 
po hřišti nebo v tělocvičně, ale došlo i na 
soutěžní i přátelská utkání.

Letos jsme omezili věkovou kategorii 
a chtěli, aby kroužek navštěvovali chlapci 
a děvčata maximálně ze šesté třídy.

Nejstarší, kteří se přihlásili, a  začali 
chodit pravidelně do kroužku, byli Vítek 
Žamboch a Petr Vlček z páté třídy. Ze čtvrté 
třídy je to silná skupinka pěti fotbalistů. 
Jsou to Petr Dudek, Radim Mašín, Mirek 
Ošťádal, Matouš Ruta a Bernard Železník. 
Třetí třídu letos v našem kroužku nerepre-
zentuje nikdo, dva žáci naší školy již však 
hrají v Raškovicích. K fotbalistům z druhé 
třídy se řadí Tomáš Görlich, Kryštof Holub, 
Robin Miketa a Láďa Soročin. Mezi platné 
hráče patří i prvňáci Robin Besta, Tomáš 
Mašín, Mirek Noga a Toník Soročin a k nim 
i  dva z  mateřské školky Lukáš Görlich 

sále hotelu Partyzán. Zde bych 
chtěl poděkovat majitelům hotelu 
manželům Gazdovým za vstřícnost 
a  ochotu při zajišťováni této akce. 
Další v pořadí již třetí odborná před-
náška se uskutečnila dne 11. března, 
kde majitel včelařství a dlouholetý 
učitel a  odborník Petr Vydra, se-
známil přítomné včelaře s tlumením 
nákazy včel a s praktickou činnosti 
na včelnici v období předjaří a pod-
letí. On sám ctí zásadu, že včelař tu byl 
daleko později než včely a proto je důležité 
do včelího procesu zasahovat minimálně, 
včela si sama poradí. Kontrola česna při 
prvních jarních proletech, spojování sla-
bých včelstev, kontrola podmetu a následné 
rozšiřování úlového prostoru, to jen zlomek 
informací které přítomní včelaři získali. 
V pátek 17. března se uskutečnila v rámci 
ukončení aktuálního ročníku „Festivalu 
sněhu“ přednáška o Apiterapii, zajímavém 
a netradičním způsobu léčby člověka po-
mocí včel a včelích produktů. Přednášející 
RNDr. Zdeněk Klíma seznámil přítomné 
posluchače s  léčbou otevřených ran po-
moci medu a propolis, použitím pylových 
rousku a  pergy jako doplňku bílkovin ve 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

stravě pro vylepšení imunitního systému, 
využití „Mateří kašičky“ pro kosmetické 
účely, včelího jedu u  revmatologických 
potíži, dýchání úlového vzduchu při ast-
matech dýchacích cest  a používání včelami 
ovlivněné pitné vody. To je jen krátký výčet 
témat této přednáška,  které se zúčastnilo 
přes 60 včelařů a občanů Morávky. Na závěr 
bych chtěl pozvat naše včelaře na poslední 
vzdělávací akci v letošním roce, kterou bude 
praktický kurz chovu včelích matek, který 
se uskuteční dne 10. června od 9,00 hod na 
včelí farmě v Pržnu a přednášejícím bude 
dlouholetý včelař a  zároveň majitel této 
farmy přítel Jaroslav Kopeček. To, že je 
o tyto vzdělávací akce zájem dokumentuje 
vzrůstající účast včelařů. 
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a David Šindler. V druhém pololetí přestal 
kroužek navštěvovat Petr Vlček a stejně jako 
u velkého fotbalu, tak i u nás došlo k „vý-
měně generací“ a nahradil jej nejmladší náš 
sportovec Honzík Tesarčík, kterému jsou jen 
čtyři roky. Musím však říci, že umí do míče 
kopnout lépe, než někteří starší chlapci 
v našem kroužku.

Jak bylo uvedeno na počátku, letošní 
ročník je přelomový, protože jsme poprvé 
změřili síly ve dvou přátelských utkáních 
proti fotbalistům z  Raškovic. Místo dvou 
tréninků jsme zajeli všichni do Raškovické 
tělocvičny a tam jak starší (čtvrťáci a páťáci), 
tak i  ti mladší (druháci a mladší) změřili 
síly se soupeřem. Přátelská utkání jsme 
sice prohráli, ale byla to pro všechny dobrá 
zkušenost.

K významnému přelomu došlo tím, že 
se náš fotbalový kroužek snad poprvé pod 

hlavičkou a označením Morávka, zúčastnil 
soutěží. Je to krajská zimní halová liga, které 
se zúčastňují pravidelně družstva z větších 
měst a obcí, než je ta naše.

Celkem se zúčastnilo v  naší kategorii 
„mladší přípravka“ celkem 20 mužstev. 
Naši mladší přípravku reprezentovali 
chlapci z druhé a první třídy a také chlapci 
z mateřinky.

Konaly se celkem 4 turnaje (2 v Brušperku 
a 2 v Palkovicích), ve kterých jsme bohužel 
všechna utkání prohráli. Podařilo se nám 
vstřelit dvě branky, ale obě jsme slavili, 
jako bychom se stali mistry světa. Vzhledem 
k vzrůstu našich chlapců nám fandili i po-
řadatelé jednotlivých soutěžních turnajů. 
Pátý a zatím poslední turnaj této sezóny se 
konal tuto neděli 12. března. Byl to turnaj 
útěchy pro mužstva, která se v dlouhodobé 
části soutěže umístila na 14. až 20. místě. 

Foto: Jan Legerský

Zleva: Kryštof Holub, Mirek Noga, Toník Soročin, Lukáš Görlich, Tomáš Mašín, Robin Besta, Láďa Soročin 

a Robin Miketa, dole brankář Tomáš Görlich
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TT (TRIATLON, TENIS) 
MORÁVKA JEŠTĚ NEBILANCUJE 

Mgr. Rostislav Puščizna

Březen není typický měsíc pro bilan-
cování sportovních úspěchů či nezdarů. 
Zimní sezóna ještě neskončila a ta letní ještě 
pořádně nezačala. Tak jen letmý pohled na 
současnost a náčrt plánů pro letošní rok.

Kromě již tradičního triatlonu a tenisu, 
jsme otevřeli novou sportovní disciplínu 
– orientační běh. Po 9 závodech, zatím 
nedokončeného Zimního poháru moravsko-
slezského kraje, jsou v celkovém hodnocení 
Matouš a Jáchym Jarolímovi na průběžném 
2. a 3. místě v kategorii amatérů, kde závodí 
60-80 borců. O jednotlivých závodech, kde 
občas stáli „na bedně“ jsem podrobněji psal 
v minulém čísle Moravčanu. A  to Jáchym 
o své průběžné vedení v poháru přišel jen 
proto, že místo závodu v Hrabůvce odjel na 

mistrovství republiky v  zimním triatlonu 
na Praděd (a udělal dobře, jak vyplyne dál). 
Jonáš Jarolím, který hned svůj první závod 
v „orienťáku“ vyhrál a zbytek sezóny závodí 
v poloprofesionálech, drží pěkné 4. místo 
z cca 110 závodníků. Na konci března za-
hajují letní pohárové závody, hned první 
bude nedaleko nás – mapa „Koryto řeky 
Morávky“, tak uvidíme, zda  chlapci po-
tvrdí zimní formu!

Na již zmíněné mistrovství republiky 
v zimním triatlonu (kolo, běžky, běh) na 
Pradědu v Jeseníkách vyrazila z Morávky 
třemi auty silná výprava, která obsáhla 
v žácích všechny kategorie. Pro mě to byl 
zvlášť silný emotivní zážitek, protože na 
Pradědu jsem před 3 lety zakončil 3. mís-
tem svou závodnickou kariéru (zatím!) 
a  při zpáteční cestě jsem se rozhodl, že 
založím TT Morávka a pár svých zkušeností 
rychle předám. Než stařecká demence vy-
staví stopku sportovním aktivitám…

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

V tomto turnaji jsme sice branku nevstřelili, 
ale jedno utkání jsme neprohráli a získali tak 
první soutěžní bod.

Možná se budete podivovat nad tím, že 
jsme všechno prohráli. Soupeřem našich 
chlapců však byli chlapci o rok starší, vět-
šinou třeťáci, kteří spolu trénují minimálně 
2x týdně.

Předběžně máme dohodnuté ještě další 
termíny přátelských turnajů, kde naši mla-
dí opět se soupeři srovnají své přednosti 
a nedostatky.

Chci poděkovat velmi obětavým rodičům 
chlapců, kteří se ve svém osobním volnu 
aktivně zúčastnili turnajů a nadále přislíbili 

pomoc i  při účasti na dalších trénincích 
a turnajích.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem 
rodičům, že pouštěli své ratolesti do našeho 
kroužku, a věřím, že i nadále v tom budou 
pokračovat. Věřím také, že se chlapci podělili 
o své zážitky v kroužku i z turnajů s vámi, 
rodiči, a že se rádi dále budou zúčastňovat 
kroužku i v následujících měsících.

O dalších aktivitách a výsledcích našeho 
kroužku vás budeme postupně informovat 
v následujících číslech Moravčanu. V dneš-
ním čísle zveřejňujeme zatím pouze jednu 
fotografii chlapců, kteří reprezentovali náš 
kroužek.

Další nové informace o turnajích, které se následně budou konat 9. dubna, 29. dubna, 21. květ-
na a 11. června přineseme společně s dalšími fotografiemi v dalších číslech. Společně s několika 
rodiči připravujeme další novinky pro možnost zapojení více osob a chlapců do našeho kroužku 
v následujícím období.
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ZPRÁVA VOLEJBALOVÉHO 
ODDÍLU TJ  LIGNUM  MORÁVKA 

Miloš Bulko 
předseda TJ Lignum Morávka

Volejbalisté TJ Lignum Morávka se 
umístili z  16 družstev základní skupiny 
na skvělém 3. místě a  postoupili do fi-
nálové skupiny o  postup do 2. Národní 

ligy. Finálová skupina začala utkáním na 
domácím hřišti dne 18.02.2017.

Poslední utkání finálové skupiny se 
uskuteční v naší tělocvičně dne 25.03.2017 
s družstvem VŠB Ostrava.

Zveme všechny příznivce volejbalu 
a občany Morávky, přijďte naše volejbalisty 
podpořit. Utkání začínají tradičně v 10.00 
hodin a druhý zápas ve 13. 00 hodin.

Ale zpátky na Praděd! Ve vloženém závo-
dě předžáků se stal poměrně překvapivým 
vítězem Matěj Noga před svým bráškou 
Mirkem Nogou, ačkoliv na trénincích to 
bývá opačně. V  hlavní žákovské kategorii 
vyhrál a mistrem ČR pro rok 2017 se stal 
Jáchym Jarolím. Jeho bratr Matouš doběhl 
druhý a  dodatečně byl vyhlášen mistrem 
ČR v  zimním duatlonu (běh, běžky), ale 
podobně jako ve filmu „Jáchyme, hoď ho 
do stroje“ budeme muset trvat na opa-
kování ceremoniálu. Pro sportovní rodinu 
Jarolímových je to již druhý titul mistra 
republiky. Před 2 lety vyhrál Matouš v Praze 
terénní duatlon kolo a  běh ve volném 
terénu.  Jejich starší bratr Jonáš zvládl 
celou dospěláckou trať (kolo – Karlova 
Studánka- Kurzovní chata, běžky – 2 x 4 km 
okruhy u Kurzovní chaty a závěrečný výběh 
k vysílači a  zpět, aktivní sportovci asi ví, 
o čem píšu). Doběhl 1,5 hodiny za vítězem, 
ale potlesk diváků měl možná větší. Taky 
ho mohlo hřát vědomí, že byl nejmladším 
účastníkem tohoto závodu.

Koncem dubna chceme otevřít další 
individuální sportovní odvětví – lehkou 
atletiku. Tady si žádné medailové ambice 
neděláme, ale chtěli bychom „rozhýbat“ 
základku (ZŠ a MŠ Morávka) a vtáhnout do 
svých aktivit alespoň třetinu žáků školy. 
A to i takových, kteří normálně tam, kde se 
sportuje – nepřekáží.

Foto archiv TT- Matouš Jarolím úřadující mistr ČR 
v zimním duatlonu
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Inzerce

Foto archiv TJ Lignum
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz

INZERCE
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INZERCE

Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv, včetně

kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz
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KOVOVÝROBA, ZÁMEČNICTVÍ 
PLOTY NA KLÍČ 

      VÝROBA:  
o zábradlí na schody, balkony 
o brány, branky na přání, doplňky 

      MONTÁŽE: 
o Ploty pletivové, svařované panely, 

betonové, s plotovkami. 
o Živé ploty – Thuja occ. Smaragd – zajistíme i výsadbu. 

      PRODEJ: 
o MATERIÁL NA OPLOCENÍ, STÍNÍCÍ TKANINY 
o THUJE NA ŽIVÉ PLOTY - najdete na www.THUJA.cz 

 

WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ      TEL: 722 550 000 
 

 

       GARÁŽOVÁ VRATA 
 VÝKLOPNÁ, DVOUKŘÍDLÁ, SEKČNÍ 
 Včetně montáže 

 www.VRATA-OSTRAVA.cz 

POTŘEBY PRO CHOVATELE  
WWW.KREPELKAJAPONSKA.CZ 

 
            napáječky, krmítka, líhně pro drůbež, vyhřívání  
            klece pro křepelky, kurníky, králíkárny, pasti a sklopce 
 

                   Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, tel.: 732 650 203, po-pá  8-15 hod 
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Volně ložená paliva Balená paliva (25kg) 
Černá kostka Černá kostka * 
Hnědá kostka (Most) Černý hrášek * (do automatů) 
Hnědý ořech 2 (Bílina) (do automatů) Černý ořech * 
Brikety Rekord 6“ (15 cm) Hnědá kostka (Most) 
Koks ořech 2 Hnědý ořech 2 (Bílina) * (do automatů) 
 Brikety Rekord 6“ (15 cm) 

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

Dopravu paliva zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci 
dle přání zákazníka. 

A navíc: u nás máte možnost využít služby skládání volně ložených 
paliv pásovým dopravníkem až do sklepa! 

* tato paliva jsou k dispozici také na paletách (40 pytlů = 1t) s možností 
složení hydr. rukou i přes plot! Při odběru min. 3 palet doprava zdarma! 

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 

INZERCE
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Evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR E 14421

Vydavatel Obecní úřad Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo

Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 15. 5. 2017

Sazba a tisk © Tiskárna KLEINWÄCHTER holding, s.r.o., Frýdek-Místek

Kurzy angličtiny na obecním úřadě v Pražmě
Angličtina pro mírně pokročilé  
úterý  17:00 – 18:30  18.4. – 20.6.2017

Angličtina pro pokročilé   
čtvrtek   17:00 – 18:30  20.4. – 22.6.2017
(Po domluvě je možná změna.)

Každý kurz obsahuje 10 lekcí po 90 min.
Cena: 2000,-
Přijďte si oprášit angličtinu, kterou už znáte, naučit se něco nového, 
diskutovat, bavit se. Budeme používat moderní výukové materiály, 
aktuální texty z internetu podle Vašeho zájmu a videa.
Více o mně na navolnenoze.cz/prezentace/eva-kalendova/
Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159


