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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
měsíc září v nás vyvo-

lává různé pocity. Nejčastěji 
to však znamená začátek 

školního roku. Dovolte mi, abych se vstu-
pem do nového školního roku popřála všem 
dětem radost z objevování a získávání nových 
informací, našim pedagogům vnímavé žáky 
a všem zaměstnancům pohodu na pracovi-
šti. Protože naší snahou je připravit dětem 
i jejich vyučujícím lepší podmínky a zázemí 
pro jejich práci, bylo vyčleněno z rozpočtu 

obce část peněz na opravy. Přes prázdniny 
se udělalo kus práce. Vstoupili jsme do školy 
novými schodišti. Staré klece nahradily nové 
šatní skříňky a ve třídách se začalo s postup-
nou výměnou osvětlení. Venku byla pro žáky 
připravena nová venkovní učebna a pro starší 
žáky „Hřiště pro mládež“. V části objektu 
došlo k výměně topení a podlah.

Protože škola je hlavně o dětech, je pro 
nás pro obec potěšující zprávou, že žáků 
v ZŠ a MŠ každým rokem přibývá.

Tímto děkuji vedení a  zaměstnancům 
školy za to, že se všechny práce stihly včas 
a  začátek školního roku 2017/2018 může 
začít.

Z činnosti Sdružení obcí  
povodí Morávky (SOPM)

Dne 13. srpna 2017 jsme se mohli potkat na „Kulturním dni pro seniory” na 
Kamenitém. 

Poslechli jsme si dechovou kapelu, pobavili se u vystoupení skupiny „Jiřinky” 
z Paskova a zavzpomínali jsme si u revivlu na Michala Tučného. Potěšilo mě za-
stoupení občanů od Bebka, Slavíče, Lipového, centra či Vlaského. Nezbývá než se 
těšit na další ročník.

Poděkování patří Karlu Štefkovi, který zajišťoval odvoz.
Nastávající akce: Sdružení obcí povodí Morávky pro Vás připravuje na 

23.9.2017„Sportovní den” na Kamenitém ve Vyšních Lhotách. Přijďte se podívat 
a povzbudit naše týmy. 

Pokračuje se ve zpracovávání projektu, který je hrazen z dotace Moravskoslezského 
kraje (30%) na vybudování cyklotrasy Nošovice – Morávka.  

Akce a činnost SOPM můžete sledovat na těchto stránkách: www.sopm.cz, které 
jsou pravidelně aktualizovány a dozvíte se, co se v obcích povodí Morávky děje.
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Sdružení obcí povodí Morávky  
       Vás srdečně zve na         

Sportovní den
v sobotu 23. září 2017 ve 14:00 hod. 
areál Kamenité ve Vyšních Lhotách

Čeká nás několik sportovních soutěží, každou obec reprezentují čtyři družstva dětí rozdělených podle věku a jedno 
družstvo dospělých, do soutěží se zapojují i starostové.

Tradičními královskými disciplínami ve všech sedmi ročnících jsou: pro děti štafetový skok v pytlích a pro dospělé, 
hod syrovým vejcem.

Přijďte povzbudit naše soutěžní týmy!

 

foto Jiřinky
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Z OBCE

Z činnosti Regionu Slezská brána (RSB)

 

Centrum společných služeb v roce 2017 
 
Centrum společných služeb (CSS) je servisní organizace sloužící občanům regionu a starostům obcí 
v území Regionu Slezská brána, která zahájila činnost 1. července 2016 v rámci projektu Svazu měst a 
obcí „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Projekt bude probíhat 
do 31. června 2020.  
 

Aktivity Centra v první polovině roku 2017 
 
Změna sídla DSO Region Slezská brána 

- ve shodě se schváleným Dodatkem č. 1 Stanov svazku obcí Region Slezská brána byla uskutečněno 
přenesení sídla z města Šenova do města Paskov. Nová adresa svazku je nyní Nádražní 700, 739 21 
Paskov. Adresa CSS zůstává beze změny. 

Změna loga RSB 

- v dubnu bylo rovněž pozměněno logo DSO Region Slezská brána. Podoba otevřené zlaté brány se 
slezskou orlicí na modrém pozadí zůstala, ale z brány zmizely jména obcí. Nové logo tak reflektuje 
skutečnost, že se dobrovolný svazek obcí rozšířil v roce 2016 na 16 obcí a výčet obcí by v logu již 
nebyl grafický vhodný. 

Rozšíření nabídky služeb CSS o agendu - veřejné zakázky 

- v souvislosti s rozšířením kompetencí CSS a nabídkou služeb obcím v regionu Slezská brána, bylo 
posíleno zázemí Centra o Specialistu na veřejné zakázky. V tomto ohledu bude nabídka Centra 
rozšířena městům a obcím Regionu Slezská brána o služby týkající se veřejných zakázek. Konkrétně se 
jedná o zpracování zadávací dokumentace, účast při otevírání obálek, správa nebo pomoc při 
administraci profilu zadavatele a jiné poradenství týkající se veřejných zakázek. 

Z již probíhajících aktivit lze uvést: zpracování zadávací dokumentace na vydání knihy a revizi 
elektrospotřebičů. Tržní konzultace a zpracování dokumentů ke společné veřejné zakázce na 
zpracování Průkazů energetické náročnosti budov. Správa profilu zadavatele veřejných zakázek obce 
Morávka a ZŠ Morávka. A kontrola správnosti již zpracovaných zadávacích dokumentací. 

Aktualizace webových stránek a facebook 

- webové stránky Regionu Slezská brána byly doplněny o novou sekci – Dokumenty RSB, kde lze 
dohledat veškeré schvalované dokumenty svazku obcí, které podléhají povinnému zveřejňování 
podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Region Slezská brána 
tak splňuje zákonné normy, které umožňují občanům nahlížet a vyjadřovat se k rozpočtovým 

II. / 2017 
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záležitostem svazku obcí RSB. Všechny zde uvedené dokumenty jsou pak v písemné podobě 
k nahlédnutí na adrese Centra: Nádražní 38, 739 21 Paskov. 

- koncem dubna byl po přechozí poradě se zástupci kulturních zařízení i se starosty obcí zaveden 
Facebookový profil „Kultura Slezské brány“. Je zaměřen na propagaci kulturních, popř. jiných 
společenských akcí (např. sportovních).  Facebook je od svého zavedení poměrně často využíván. 
Měsíčně se na něj umísťuje okolo 20 příspěvků. Z evidence návštěv jednotlivých příspěvků je zároveň 
zřejmé, že je zájemci o informace využíván. Jednotlivé články oslovují od desítek po stovky zájemců. 
Nejvíce zaujaly příspěvky o Obecním dni v Řepištích (579 oslovených), Letním koncertu koncertů 
Moravskoslezské Sinfonietty v Řepištích (389 oslovených) a Oslavách 750. výročí Paskova, které 
proběhnou až v září (ke konci července zatím 340 oslovených). Nejjednodušší formou pro ty, kteří 
s facebookem začínají pracovat, ale běžně využívají internet, je přístup přes web Regionu Slezská 
brána www.slezskabrana.cz, kde je u dolního kraje úvodní stránky ikona s názvem facebook. Po jejím 
odkliknutí se facebook „Kultura slezské brány“ zobrazí. 

 Soutěže pro žáky základních škol  

V této oblasti proběhly následující sportovní akce: 

Branný závod žáků 2. stupně v Raškovicích – 12. 5. 2017 
Lehkoatletické závody žáků 2. stupně ve Vratimově - 26. 5. 2017 
Lehkoatletický čtyřboj žáků 1. stupně ve Frýdku-Místku (ve spolupráci s dobrovolným 
svazkem obcí Olešná) – 16. 6. 2017 

 
Dále proběhla také vědomostní soutěž žáků základních škol, a to 28. 4. 2017. Organizoval ji tradičně 
Dům dětí a mládeže Vratimov. Letos se uskutečnila v paskovském kině. 
 
Informace o těchto akcích – tj. především výsledky – jsou zveřejňovány na webu 
www.slezskabrana.cz v odkaze „Archiv akcí DSO RSB“ nebo také pod „čtvercovou ikonou“ Ostatní 
aktuality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z OBCE
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Akce pro seniory 

Společně s vědomostní soutěží pro žáky proběhla také akce pro seniory. Letos neměla na základě 
přání seniorských týmů soutěžní charakter. Senioři v ní pouze prezentovali. Předmětem bylo 
představení svých obcí. Na závěr proběhlo společenské setkání s malým občerstvení. Právě tato 
forma se seniorům zamlouvala a je perspektivní i pro budoucí ročníky. 

Školení 

Na základě požadavků starostů byla zorganizovaná tři školení: 

- 27. 4. 2017 v Šenově proběhlo školení „Odpovědnost zřizovatele jednotky SDH pro starosty 
obcí“ při účasti 13 osob 

- 23. 5. 2017 v Paskově školení na téma „Pravidla rozpočtové odpovědnosti při účasti 15 osob 
- 24.8. 2017 školením na téma „Novela zákona o střetu zájmů a předpisech souvisejících“ při 

účasti 17 osob 
 

Z účasti i reakcí starostů je zřejmé, že oblast školení je perspektivní oblastí aktivit DSO i do budoucna. 

 
V druhé polovině roku 2017 se počítá s realizací následujících akcí: 
 

- Propagace propagaci kulturních a jiných společenských akcí prostřednictvím jejich 
zveřejňování na webu DSO 

- Realizace projektu „Vzájemnou spoluprací ke vzájemnému poznání Pszczyna – Paskov“.  
- Organizace Dne regionu Slezské brány a Olešné 7. října 2017, který bude zaměřen především 

na propagaci místní kultury, řemeslníků, výtvarníků a producentů potravinářských a 
zemědělských produktů a proběhne tradičně v prostorách zámeckého areálu v Paskově. 

- Podílení se na sportovní akci obce Raškovice: „Raškovický čtvrtmaraton“ 
- Společné plnění veřejné zakázky zájmových obcí na zpracování Průkazů energetické 

náročnosti budov. 
- Soutěž veřejné zakázky na mobilní telekomunikační služby. 

Z OBCE
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CSS je kontaktním místem pro občany 

 
CSS přijímá podněty občanů k rozvoji území DSO. Občané obcí se mohou u CSS vyjadřovat 
k projektům uvedeným v akčním plánu. V případě omezené dostupnosti obecního úřadu se na CSS 
mohou občané obrátit v případě řešení např. havárie, poruchy apod. Občané se mohou obracet na 
CSS ve věci poradenství. 
 
 
Kde nás najdete? 
 
Centrum společných služeb     Provozní doba CSS: Po: 7.00 – 17.00 
Nádražní 38         Út-Pá: 7.00 – 14.30 
Paskov 739 21 
 

kontaktní osoba:  Vítězslav Klega (manažer CSS) 
   tel: 601 333 773 
   email: v.klega@seznam.cz 
 
V neposlední řadě CSS shromažďuje dostupné informace o veřejných službách v obcích Regionu 
Slezská brána. Kromě zpravodaje CSS a aktualizovaného znění přehledu veřejných služeb, informuje o 
svých aktivitách a chystaných projektech také na webu DSO RSB http://slezskabrana.cz v sekci 
Centrum společných služeb. Internetové stránky CSS v rámci své činnosti rozšiřuje a aktualizuje o 
čerstvé informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpravodaj Centra společných služeb při DSO Region Slezská brána připravuje v půlroční periodě tým jeho zaměstnanců: 
 Vítězslav Klega (manažer CSS),  

Ing. Miroslav Lysek (specialista CSS) 
Mgr. Tomáš Řeha (specialista CSS) 
Bc. Kristýna Sochová (Specialistka na veřejné zakázky) 

 
 Zpravodaj je veřejnosti k dispozici na webových stránkách DSO Region Slezská brána www.slezskabrana.cz v odkaze 
„Centrum společných služeb“, pododkaz „Informační zpravodaj“. 

Z OBCE
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Projekty - dotace
1. Projektová dokumentace k  vodovodu 

Vlaský  se žádostí o  územní rozhod-
nutí byla předána na stavební úřad 
v Raškovicích. 

2. Projektové dokumentace na rozšíření 
učeben v ZŠ Morávka se žádostí o územní 
rozhodnutí a stavební povolení byla ode-
vzdána na stavební úřad v Raškovicích. 
V  měsíci září se bude podávat žádost 
o dotaci do MAS Pobeskydí.

3. V průběhu prázdnin za začalo budovat 
„Hřiště pro mládež“ z  dotace MMR . 
Realizace by měla být ukončena do konce 
září.  

 Hřiště pro mládež bude začátkem října 
doplněno ještě o posezení, stojany na 
kola a prvky pro nejmenší tak, ať může 
sportovat celá rodina. Prosíme o trpěli-
vost, musíme dokončit terénní úpravy. 

4. Kompostéry – O tuto dotaci jsme požá-
dali opětovně, v případě, že tuto dotaci 
získáme, budete včas informování. 
Nemusíte znovu vyplňovat anketní lístky. 

5. Z dotace MSK z  Programu obnovy kultur-
ních památek a památkově chráněných 
nemovistostí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2017 jsme v průběhu prázdnin 
restaurovali národní kulturní památku 

„Noční přechod“. Zbývají ještě úpravy 
kolem pomníku – odvodnění, úprava 
soklu, nasvícení. Práce by měly být 
ukončeny nejpozději do konce listopadu. 

6. Nově jsme požádali o dotaci MMR (mini-
sterstvo pro místní rozvoj) na rekon-
strukci běžecké dráhy a  doskočiště 
v areálu školy. O této dotaci bude roz-
hodnuto v měsíci září. 

 Na této žádosti se podíleli i  žáci naší 
školy, ti starší museli napsat slohové 
práce o tom, jak by si hřiště představo-
vali a ti menší doplnili jejich představy 
malovanými obrázky.

7. Kotlíkové dotace – 2. výzva Využijte 
dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového 
kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete 
životní prostředí ve vašem kraji ještě 
dnes. Dotaci získáte na výměnu kotlů 
na pevná paliva v rodinných domech. Je 
poskytována díky Ministerstvu životního 
prostředí z Operačního programu Životní 
prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytá-
pění a jeho instalaci, novou nebo zrekon-
struovanou otopnou soustavu a úpravy 
spalinových cest. 

 e-mail: kotliky@msk.cz
  http://lokalni-topeniste.msk.cz 
 Informační brožurky: k vyzvednutí na 

Obecním úřadě Morávka

Z OBCE



9

Pondělí – čtvrtek  14. 00 – 15.30

Pátek   14.00 – 17.00

Každou sobotu  9.00 – 13.00.

U sběrného dvora jsou umístěny kontej-
nery na bioodpad, prosím, nevhazujte tento 
odpad do černých kontejnerů. Ty jsou určeny 
pouze na komunální odpad z domácností.

V sběrném místě můžete odevzdat po-
užitý jedlý tuk – oleje. Olej odevzdávejte 
v uzavřených PET lahvích.

Prosím, využívejte sběrného místa ke 
svozu velkoobjemového, nebezpečného 
a stavebního odpadu. Nevhazujte do černých 

plastových popelnic s komunálním odpa-
dem. Děkujeme.

Z OBCE

Upozornění občanům
Připravujeme: Pro občany Morávky připravujeme čtrnáctidenní stolní kalendář pro 
rok 2018, který si budou moci vyzvednout od konce října v knihovně nebo v úřed-
ních hodinách na podatelně. Historické fotografie do tohoto kalendáře nám zapůjčil 
pan Martin Mikoláš. Touto cestou mu děkuji za přípravu kalendáře a zapůjčení části 
své soukromé sbírky. Pevně věřím, že i vy si při pohledu na kalendář zavzpomínáte 
a připomenete krásná místa naší obce. 

Termíny vymetání 
komínů pro rok 2017 

10. 11. 2017

Vymetání komínů zajišťují:
p. Kubala        603 955 091
p. Papřok ml. 605 123 029
p. Welszar      721 168 804

Místní poplatky
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.
Poplatek za rekreační objekt pro rok 2017 
je stanoven na 650 Kč za nemovitost a byl 
splatný do 30. 6. 2017. Upomínky jsou již 
rozesílány. 

Otevírací doba sběrného místa 
– Morávka – Malý Lipový od 1. 5. 2017 do 31.10.2017

TERMÍN DALŠÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE:  18. září 2017
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Z OBCE / SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika

Obec Morávka

SRDEČNĚ ZVE JUBILANTY 

narozené v měsících červenec, srpen, září a říjen

14. září 2017
od 15:00 hodin na OÚ Morávka

Je pro Vás připraven krátký program dětí ZŠ a MŠ Morávka,  
občerstvení a gratulace s dárkem.

V případě potřeby Vás přivezeme a odvezeme. 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti (odvozu) na tel. č. 558 691 021.

Na všechny se těší za OÚ Morávka

                  Gabriela Daňková          Lenka Carbolová
                        starostka                      místostarostka

foto Martin Bujok



11

Z OBCE



12

Technické informace
Petr Bujok 
technik  

Oprava mostu u sběrného místa.

Po tříměsíční uzavírce a generální opravě 
je most otevřen. V rámci rekonstrukce bylo  

 
 
doplněno nové zábradlí a dopravní značení, 
které upravuje přednost v jízdě na mostě. 
Respektujte toto značení a zůstávejte stát 
v nejširších místech před mostem a nes-
jíždějte mimo vozovku. 

Informace o konání voleb do  
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Volby se na území České republiky konají 
ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobo-
ta; hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 
21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 ho-
din. Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky vyhlásil pre-
zident České republiky svým rozhodnu-
tím publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla ro-
zeslána dne 2. května 2017. 

Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 je zasedací místnost bývalého Obecního 

úřadu Morávka, Morávka 125, pro voliče při-
hlášené k trvalému pobytu v obci Morávka.

Hlasování do přenosné  
volební schránky

Volič může požádat ze závažných (ze-
jména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, 
a  to pouze v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě okrsková 
volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

Z OBCE / TECHNICKÉ INFORMACE

Most před opravou
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TECHNICKÉ INFORMACE

Most po opravě    Foto Martin Bujok a archiv OÚ
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Dopravní značení

V obci bylo nainstalováno dopravní značení omezující rychlost na místních komunika-
cích na 30km/h. Dbejte proto zvýšenou pozornost na tuto změnu, zvláště se začínajícím 
školním rokem.

Odpady

Jako každý rok o prázdninách docházelo k přeplňování kontejnerů na komunální odpad. 
Toto přeplňování je způsobeno nekázní některých občanů, rekreantů, kteří si pletou 
kontejnery na komunální odpad s kontejnery na velkoobjemový odpad. Velkoobjemový 
odpad patří do sběrného místa, které je proto zřízeno. Naše sběrné místo je otevřeno šest 
dní v týdnu pondělí – čtvrtek 14.00-15.30, v pátek 14. 00-17.00 a v sobotu 9.00-13.00. 
Prosíme všechny o jeho využívání.

Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží 

Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde 
váží popelnice, a že obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu 
třídění odpadů? Není se čemu divit, protože ministerstvo životního prostředí projednává 
návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, ve které je uvedeno 
předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu. 

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/
tuna, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. 
To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou muset chybějící peníze 
někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před 
zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se 
skrývá v tomto schématu. 

Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží 

 Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice,  a že 
obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože 
ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, 
ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.   

 

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se 
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou 
muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před 
zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.  

 

 
 

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová 
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části 
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.  Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je 
„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou 
komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V 
případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude 
rok od roku dražší! 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad
Svoz odpadu Přispívá obci/městu AOS Platí obec/město

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec/město  

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů 
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v 
komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který 
obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží 
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout 
poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, 
nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na 
YouTube shlédnout pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun 
vytříděného odpadu! S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY 
 
Chceme, aby se v naší obci/městě lépe třídilo, proto… (Zde si můžete dopsat svoji strategii a plány ohledně 
odpadového hospodářství vaší obce/města nebo můžete připojit pozvánku na besedu atd.) 

Výrobce 
obalu 

 

Obalová 
společnost 

 

Obec 

Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží 

 Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice,  a že 
obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože 
ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, 
ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.   

 

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se 
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou 
muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před 
zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.  

 

 
 

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová 
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části 
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.  Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je 
„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou 
komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V 
případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude 
rok od roku dražší! 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad
Svoz odpadu Přispívá obci/městu AOS Platí obec/město

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec/město  

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů 
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v 
komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který 
obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží 
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout 
poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, 
nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na 
YouTube shlédnout pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun 
vytříděného odpadu! S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY 
 
Chceme, aby se v naší obci/městě lépe třídilo, proto… (Zde si můžete dopsat svoji strategii a plány ohledně 
odpadového hospodářství vaší obce/města nebo můžete připojit pozvánku na besedu atd.) 

Výrobce 
obalu 

 

Obalová 
společnost 

 

Obec 
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Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží 

 Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice,  a že 
obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože 
ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, 
ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.   

 

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se 
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou 
muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před 
zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.  

 

 
 

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová 
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části 
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.  Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je 
„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou 
komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V 
případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude 
rok od roku dražší! 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad
Svoz odpadu Přispívá obci/městu AOS Platí obec/město

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec/město  

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů 
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v 
komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který 
obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží 
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout 
poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, 
nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na 
YouTube shlédnout pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun 
vytříděného odpadu! S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY 
 
Chceme, aby se v naší obci/městě lépe třídilo, proto… (Zde si můžete dopsat svoji strategii a plány ohledně 
odpadového hospodářství vaší obce/města nebo můžete připojit pozvánku na besedu atd.) 

Výrobce 
obalu 

 

Obalová 
společnost 

 

Obec 

Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží 

 Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice,  a že 
obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože 
ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, 
ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.   

 

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se 
pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou 
muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před 
zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.  

 

 
 

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová 
společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části 
hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.  Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je 
„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou 
komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V 
případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude 
rok od roku dražší! 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad
Svoz odpadu Přispívá obci/městu AOS Platí obec/město

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec/město  

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů 
zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v 
komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 
60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který 
obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží 
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout 
poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, 
nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na 
YouTube shlédnout pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun 
vytříděného odpadu! S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY 
 
Chceme, aby se v naší obci/městě lépe třídilo, proto… (Zde si můžete dopsat svoji strategii a plány ohledně 
odpadového hospodářství vaší obce/města nebo můžete připojit pozvánku na besedu atd.) 

Výrobce 
obalu 

 

Obalová 
společnost 

 

Obec 
Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit 

za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných 
a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části hradí náklady spojené se svozem těchto 
tříděných odpadů. Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je „Odstranění/
využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá 
obchodovatelnou komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při 
určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V případě směsného netříděného odpadu obec/
město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude rok od roku dražší! 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad Svoz odpadu Přispívá obci/
městu AOS Platí obec/město Odstranění/využití odpadu Prodá se jako 
druhotná surovina Platí obec/město 

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných 
odpadů a z odpadů zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, 
že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 
80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 60 % 
tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, 
za který obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží 
skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout poctivějším 
třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, nemusí se bát 
zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na YouTube shlédnout 
pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun vytříděného odpadu!  

S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY

Veronika Lysová  
organizátor zájezdu   

Dne 3. 6. 2017 zdolali turisti z Morávky 
úspěšně nejvyšší vrchol Beskyd – Babí 
horu v Polsku. I přes nemilou situaci hned 
na začátku, kdy si jedna z účastnic zvrtla 

kotník, se turistický zájezd vydařil. Počasí 
nám přálo, výhledy byly okouzlující, pivo 
po dlouhém pochodu na sluníčku bylo také 
výborné. Účastníci zájezd chválili, a proto 
jsme se rozhodli uspořádat v říjnu zájezd 
do Jeseníků. Těšíme se na Vaši účast.                     

      

Červnový turistický zájezd 
obce Morávka
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Jednodenní turistický zájezd do Jeseníků
Termín: sobota 14. října 2017, odjezd 
v 6:00 hod. z parkoviště Velké Lipové

Cena dospělí i děti: 150,- Kč/osoba

Stručný popis trasy: 9 kilometrová 
hřebenovka z  Červenohorského sedla 
(1 013 m. n. m) přes Keprník (1 423 m. n. m.) 
na Šerák (1 351 m. n. m.) a odtud lanovkou do 
Ramzové. Děti do 15 let musí mít zajištěný 
doprovod plnoleté zodpovědné osoby. Volte 
vhodnou obuv, teplejší oblečení, pláštěnky, 
svačinu s dostatkem tekutin. 

Stručný popis trasy: Autobusem vyrazíme 
z parkoviště Velké Lipové (další zastávky 

dle domluvy) a  po 
zhruba dvouhodinové 
jízdě nás autobus 
vysadí na parkovišti 
v  Červenohorském 
sedle. Vydáme se po červené turistické 
značce, kde hned po pár metrech narazíme 
na Památník obětem hor. Po dvou 
kilometrech se dostaneme na rozcestí Bílý 
sloup (1 227 m. n. m.,). Odtud se vydáme 
k Vřesové studánce s kamennou kapličkou 
(kdo chce, může se vydat po žluté přes 
Červenou horu) a budeme pokračovat dále 
do sedla pod Vřesovou horou a vystoupáme 
až na vrchol Keprníku. Z Keprníku je to už 
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Bystřičanová J.  
knihovnice   

Místní knihovna zorganizovala v měsíci 
květnu pro žáky I. stupně základní školy 
,,Otvírání studánek“. V průvodu dětí, které 
se blížily ke studánce na Kobzocké cestě se 
objevila královna studánek a víly, které nes-
ly věneček, džbán a stříbrný klíč k otevření 
studánky. Na děti už čekal pan Bystřičan 
Štěpán, který jim povykládal několik za-
jímavostí o vodě, pramenech a o studán-
kách v katastru Morávky. Když poté děti 
zazpívaly písničku, vzala královna klíč 
a řekla: ,,Tímto kouzelným klíčem otvírám 
tě studánko a přeji tobě, aby tvůj pramen 

nikdy nevyschnul a  tvoje chladivé vody 
zaháněly lidem žízeň na věky věků“. Pak 
jedna z víl nabrala vodu do džbánu a když 
lila vodu na všechny světové strany říkala. 
,,Zlé moci zaháním, nemoci vyháním“. Tím 
byla studánka otevřena. Děti si mohly také 
prohlédnout připravenou výstavku foto-
grafií studánek na území Morávky, které 
nafotil a připravil pan Bystřičan. Když si 
děti vše prohlédly, vydali jsme se smě-
rem po Kobzocké cestě k přehradní hrázi, 
kde na nás čekal pan Chwistek, který dě-
tem vykládal zajímavosti kolem přehrady 
Morávka. Děti výklad velmi zaujal a jejich 
dotazy nebraly konce. Poslední zastávkou 
byly chovné rybníky pod přehradní hrází, 
kde nás již čekal pan Sobarňa, který děti 
seznámil s chovem a péčí o ryby. Celá akce 

jenom necelé 2 km do hospůdky na Šeráku. 
K  lanovce na Šeráku je to z  hospůdky 
necelých 400 m (turistický rozcestník Šerák 
turist. chata a odtud po žluté k rozcestníku 
Šerák – lanovka). Lanovkou se dopravíme 
na Černavu, kde se přesuneme na druhou 
lanovku, která nás doveze až do Ramzové. 
Ceny a informace o lanovkách jsou dostupné 
na adrese www.lanovka-ramzova.cz. Celou 
trasu zpříjemňují nádherné vyhlídky 
a  tabule naučné stezky S Koprníčkem na 

výlet Keprnickými horami, která souběžně 
kopíruje červenou turistickou trasu. Na 
jednotlivých zastaveních naučné stezky se 
dozvíte po čem je pojmenováno rozcestí 
Bílý sloup, dozvíte se něco o  pěnivém 
klenotu Jeseníku – Holbě, o pralese knížete 
Liechtensteina a mnoho dalšího.

Místa si rezervujte co nejdříve na Obec-
ním úřadě Morávka na čísle 558 691 021. 

Na Vaši účast se těší Obec Morávka. 

Otvírání studánek
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Pootevřené školní dveře - SRPEN

Mgr. Martina Matznerová

Poohlédnutí
Školní rok 2016/2017 je nenávratně pryč 

a nezbývá, než se těšit na ten další. Pro 
prvňáčky to bude rok „premiérový“, de-
váťáci se pomalým (nebo snad mílovým?) 
krokem blíží ke své derniéře... Pojďme se 
ale ještě na chvíli poohlédnout za uply-
nulým rokem, podívejme se na úspěšně 
realizované či probíhající projekty a  ve 
zkratce si připomeňme některé vydařené 
akce školy. 

Nebylo měsíce, v němž by se něco ne-
odehrávalo. Září odstartoval Humanitární 
den a Den evropských jazyků, v  říjnu se 
vydali starší žáci na dějepisnou exkurzi do 
polské Osvětimi, zahájili jsme pravidelné 
besedy s Lesy České republiky. Žáci vyšších 
ročníků se na podzim také zúčastnili dvou 
soutěží - televizní „U6“ v Ostravě a me-
zinárodní matematické soutěže Náboj ve 
Frýdlantu nad Ostravicí.  Mimo jiné jsme se 
znovu zapojili do projektu 72 hodin, v rám-
ci hodin anglického jazyka jsme navštívili 
divadelní inscenaci a proběhly také každo-
roční vánoční dílny.

Ani v zimních měsících jsme nezahá-
leli. V prosinci jsme se již tradičně sešli 
u vánočního stromu před obecním úřadem, 
kde probíhal jarmark s výrobky jak našich 
žáků, tak členů Klubu rodičů, a  na děti 
čekala mikulášská nadílka. Leden se pak 
nesl ve znamení sportu. Hned po vánoč-
ních prázdninách vypukla akce „Lyžák“. 
Lyžařský kurz měl velmi dobrou odezvu, 
a proto i v dalším roce se mohou žáci těšit 
na týden strávený na horách.  Mimo to jsme 
se vydali na jednodenní lyžování na Visalaje 
a také jsme si jeli zabruslit do haly Polárka 
ve Frýdku-Místku. 

K jaru neodmyslitelně patřilo a patřit 
bude vynášení Morény ze vsi a velikonoční 
jarmark. Společně jsme oslavili Den Země 
a žáci změřili své síly ve skoku vysokém 
s vrstevníky školy z Raškovic a Sedlišť. 

Před závěrem školního roku jsme se 
v rámci projektu Celé Česko čte dětem se-
tkali s Alexejem Pyškem, zúčastnili jsme 
se soutěží projektu Slezská brána a pustili 
jsme se do nácviku programu ke Dni rodiny. 

Již nyní máme v  hlavě spoustu dal-
ších zajímavých nápadů, jak našim žákům 
zpestříme příští školní rok a doufáme, že 
výsledky budou stejné úspěšné, jako ty 
letošní. 

se vydařila i díky pěknému počasí, děti se 
dozvěděly hodně zajímavých věcí a  ce-
lou zpáteční cestu si vykládaly své dojmy 
a postřehy. Chci poděkovat touto cestou 
panu Chwistkovi, panu Sobarňovi a panu 
Bystřičanovi za ochotu se dětem věnovat. 
Děti se rozhodly tuto studánku pojmenovat 
,,Křišťálová studánka“ a slíbily, že se o ni 
budou starat. Ve škole vyrobily dřevěnou 
tabulku s nápisem, která je umístěna nad 
studánkou.



19

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Den rodiny
Krásné páteční odpoledne 9. června se 

pro nás stalo pomyslným symbolem Dne 
rodiny. Žáci naší školy si společně s učiteli 
připravili bohatý program, kterým se chtěli 
malinko předvést, ale hlavním cílem bylo 
potěšit rodiče a především - společně se 
sejít na jednom místě a uvědomit si důle-
žitost rodiny. 

Věříme, že se Vám vystoupení líbilo 
a odpoledne jste si hezky užili jak v sále 
Partyzánu, tak při následujícím venkovním 
programu připraveném Klubem rodičů, kte-
rému tím děkujeme za spolupráci. 

Velké poděkování patří také obci Morávka 
za zapůjčení ozvučovací aparatury a pře-
devším panu Petru Bujokovi, jež nám byl 
nápomocen právě s ozvučením, osvětlením 
a všemi ostatními „chlapskými věcmi“. Bez 
něj by tato akce opravdu nemohla proběh-
nout. Takže ještě jednou -moc děkujeme!!

Otvírání studánek
Na konci května jsme se jako víly a hastr-

mani vydali symbolicky odemknout studán-
ku kouzelným klíčem. Manželé Bystřičanovi 
si pro děti připravili informace o tom, jak 
se o  studánky staráme teď a  jak to bylo 
v dobách minulých. Následně jsme prošli 
po hrázi přehrady Morávka a celé dopole-
dne zakončili v rybích sádkách pod hrází. 
Děkujeme panu a paní Bystřičanovým za 
organizaci moc pěkného dopoledne.

Voňavá škola
Co roste okolo nás? Co nám příroda 

nabízí? Něco málo jsme se dověděli bě-
hem projektového dopoledne, při kterém 
žáci druhého stupně zpracovali informace 
o vybraných bylinkách, vytvořili miniat-
las bylinek a prezentovali činnost místní 
podnikatelky Silvie Stachové. Tímto ještě 
jednou děkujeme paní Stachové za zajímavé 
povídání o možnostech podnikání a moti-
vaci našich dětí.

Turistický kurz
Po velkém úspěchu lyžařského kurzu 

jsme se rozhodli uspořádat podobnou ví-
cedenní akci také v červnu. Poslední škol-
ní dny tak strávila parta žáků naší školy 
na „turisťáku“ v  Jeseníkách. Navštívili 
spoustu známých míst, zaplavali si a také 
navázali „kontakt“ se základní školou 
v Malé Morávce. Přivezli k nim vlastno-
ručně vyrobenou mapu okolí, malé dá-
rečky a  především pozvánku k  nám na  
Morávku. 

Výlet do Moravského krasu
Žáci, kteří se nezúčastnili turistické-

ho kurzu, měli možnost vyrazit na výlet 
do Moravského krasu. Součástí této cesty 
byla, jak jinak, prohlídka Punkevních jes-
kyní a propasti Macocha. Projeli se turis-
tickým vláčkem, lodičkami po řece Punkvě 
a taky lanovkou. Domů se vrátili v pozdních 
odpoledních hodinách sice unavení, ale plní 
zážitků. 

Projekty ve školním roce 
2016/2017

V letošním školním roce bylo realizo-
váno hned několik projektů, jejichž cílem 
bylo (a stále je) zkvalitňování výuky a škol-
ního prostředí. Některé z těchto projektů 
jsou již ukončeny - Pedagog a tablety ve 
výuce, Zahraniční zkušenosti ZŠ Morávka 
(jazykový kurz pro žáky a učitele cizích ja-
zyků), Společná cesta za zdravím, Cestička 
do školy (vybavení učeben), některé stále 
probíhají - žádost o dotace na vybudování 
dílen, Personální podpora, profesní roz-
voj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky 
(chůva v mateřské škole, sdílení zkušeností 
pedagogů při vzájemných návštěvách ji-
ných MŠ, školní asistent - personální pod-
pora, Klub zábavné logiky), projekty Ovoce 
do škol a Mléko do škol. 
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Kroužek kopané – pátý ročník
 
Jan Legerský 
trenér kopané

V novém školním roce se budeme opět 
setkávat v tělocvičně a na hřišti naší krás-
né školy. Pravidelná setkání budou opět 
v úterky od 15,00 do 16,30 hod. Jednáme 
ještě o možnosti scházet se i ve čtvrtek. 
Vše je závislé na dohodě s vedením kroužku 
triatlonu. V případě dohody bychom tré-
novali ještě ve čtvrtek odpoledne. Pomoc 
s tréninky přislíbili i další rodiče některých 
malých sportovců našeho kroužku. 

Po naší první zkušební a oťukávací sezó-
ně s fotbalisty jiných oddílů se znovu při-
hlásíme do již 15. ročníku „Krajské zimní 
ligy“ halových turnajů. Máme projednáno 
s vedením TJ Sokol Morávka, že bychom se 
mohli „ukrýt“ pod jejich křídla a reprezen-
tovat je oficiálně v krajských a okresních 
soutěžích. 

První seznamovací hodina kroužku 
v novém školním roce se uskuteční v úterý 
19. 9. 2017 od 15 hodin. Podle počasí zvolíme 
tělocvičnu nebo venkovní hřiště. 

Přihlášky k vyzvednutí budou na sekre-
tariátu základní školy od pondělí 11. září. Do 
kroužku zveme všechny chlapce a děvčata 
z mateřské i základní školy, nejstarší však 
ty, kteří budou po prázdninách chodit do 
šesté třídy. 

Všichni, kteří kolem fotbalu chodíme 
a staráme se, věříme, že v následujícím škol-
ním roce budeme vychovávat šikovné fotba-
listy a hlavně lidi, kteří budou nejen sebe, 
ale i naši obec dále úspěšně reprezentovat. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem 
velmi obětavým rodičům chlapců, kteří se 
ve svém osobním volnu v minulém školním 
roce aktivně zúčastnili turnajů a nadále při-
slíbili pomoc i v roce letošním. 

Tady jsou účastníci kroužku kopané ve 
školním roce 2016 – 2017 a věřím, že v tom 
následujícím se uvidíme se všemi, a ještě 
„se rozrosteme“. 

Ze života spolků
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Další plány TT Morávka
 
Mgr. Rostislav Puščizna 
vedoucí  TT Morávka

Sezóna ještě zdaleka neskončila, ale ve-
dení TT Morávka už připravuje tréninky 
a závody pro rok 2018. Hlavním úkolem 
zůstává zapojení co největšího počtu dětí 
a sportovních aktivit, dle – trochu pozmě-
něného hesla – KDO TRÉNUJE, NEZLOBÍ!

Triatlon a duatlon

Po prázdninách se ještě rozběhne kolo-
toč triatlonových a duatlonových závodů 
– Skleněný muž v Ostravě-Porubě, závody 
v polské Bielsko-Biele, slovenské Čadci atd. 
Na ten nejdůležitější – mistrovství repub-
liky v Krušných horách, kde mělo startovat 
7 našich členů, nakonec z finančních dů-
vodů nepojedeme. Finance jsou letos vůbec 
prokletím pořadatelů závodů tohoto méně 
známého sportu, z 9 naplánovaných akcí 
jich bylo 5 zrušeno, mezi jinými i  jeden 
z nejslavnějších – Železný prajzák.

Orientační běh

Také v orientačním běhu proběhne ješ-
tě 6 kol – závodů Moravskoslezského po-
háru, z  toho jeden v Polsku. Nejvíc jsme 
zvědaví na noční orienťák, kde se klukům 

v jarních kolech docela dařilo, i tentokrát 
by umístění v první desítce mezi profiky 
byl velký úspěch! Od listopadu začíná se-
riál Zimního poháru, který bude končit až 
v březnu roku 2018, celkem 8 závodů v re-
gionu i v Polsku. Tady obhajujeme jedno 
vítezství v závodě a celkově 2. a  3. místo 
v seriálu. Pokusíme se získat pár chytrých 
kluků a holek, aby součet úspěchů při pří-
ští bilanci byl ještě větší! Příští rok poprvé 
chceme vyzkoušet i orienťáky na kole a na  
běžkách.

Míčové hry a florbal

Při plánování činnosti na příští rok jsme 
se dohodli na zásadní změně – protože naše 
současné sekce (kroužky) jsou ryze indivi-
duální a tudíž jen pro pár jedinců (triatlon, 
tenis, orientační běh) – zkusíme po prázd-
ninách otevřít i  sekci(kroužek) MÍČOVÉ 
HRY a FLORBAL. Slibujeme si od toho kroku 
větší zapojení děti z Morávky, protože ko-
lektivní sporty přece jen víc táhnou! V mí-
čových hrách by byl základ v basketbalu, 
ale trénovat se bude i házená a volejbal, ve 
florbalovém kroužku bychom zkusili  i ho-
kej na inlajnech a hokej s kroužkem. Tyto 
plány ale můžeme  uskutečnit až po schvá-
lení vedení ZŠ Morávka, na jejíž prostorách 
jsme závislí! 

Plány na rok 2018

Kromě výše uvedeného chceme, po-
chopitelně, obhájit, popřípadě vylepšit , 
úspěchy z let minulých. A není toho zrov-
na málo – v duatlonu obhajujeme 2 tituly 
krajských přeborníků a několik medailů, 
v zimním triatlonu dokonce 2 tituly mis-
trů republiky a další umístění „na bedně“, 
o orientačním běhu jsem už psal výše, další 
úspěchy budeme obhajovat v bězích do vr-
chu, cyklistice a běhu na běžkách. I v nově 
otevřených odvětvích – košíková, házená, 
florbal se pokusíme taky o něco víc, než 
slavné olympijské krédo – není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Foto archiv TT
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Ohlédnutí za fotbalovým turnajem 
„Svobodní proti ženatým“
 
Ing. Martin Špok  
předseda TJ Sokol Morávka   

Turnaj proběhl v sobotu 1.7.2017 2017 
u  Základní školy na Morávce. Turnaj se 
koná  pravidelně od roku  1994. Organizace 
turnaje byla snadná a zhostili se jí mladí 
fotbalisté:
- Vykosení hřiště 
- Vyměření hřiště
- Zajištění občerstvení 
- Úklid 

Sešlo se oproti minulým létům dosti hráčů 
a byli jme překvapeni kolik diváků, a to i z 
řad omladiny. Ostatně byla to jedná z mála 
akcí konaných o prázdninách na Morávce. 

Vyhráli ženatí! 

Závěrem musíme říci, že fotbal na 
Morávce snad nevymizí.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Zahrádkáři opět cestovali
 
Mgr. Jan Slováček

Organizace zájezdů je již tradiční součás-
tí naší činnosti. Jejich náplní je  poznávání 
historických památek  s návštěvou míst, 
kde je ke shlédnutí  zahrádkářská tvořivost 
a nejrůznější výpěstky. Samozřejmě nechy-
bí oblíbené nákupy pro zahradu a vlastní 
potěšení. Zájezdy se tak staly atraktivní 
nejen pro členy, ale i pro další občany obce 
a regionu. Dokladem toho je i skutečnost, že 
oba pořádané zájezdy byly naplněny a ne-
mohli jsme uspokojit ještě další zájemce, 
za což se omlouváme.

První zájezd jsme pořádali 6. května 
za účasti 49 osob. První zastávkou byla 
„Pradědova galerie“ v  Jiříkově, kde jsme 
si mohli prohlédnout ojedinělou řezbářskou 
tvorbu. Další zastávkou byla návštěva hradu 
Sovinec, ze kterého jsme se vydali do hlav-
ního cíle zájezdu arboreta „Makču Pikču“. 
Toto místo okouzlilo všechny účastníky, 
kteří se zde mohli odborně poučit a navíc si 
mohli řadu výpěstků a skalniček zakoupit. 
Konečným cílem byl Šternberk s prohlídkou 

hradu a  muzea „Expozice času“. Zájezd 
jsme zakončili večeří v  restauraci „U 
Richarda“ v Rychalticích.

Druhý zájezd jsme uskutečnili na 
„Festival česneku“ do Buchlovic, kde jsme 
opět naplnili autobus na 49 účastníků. 
Začali jsme návštěvou hradu Buchlov od-
kud jsme se vydali na česnekový festival. 
Tam nás pohltily davy lidu a česnekových 
specialit. Ke koupi byl široký výběr odrůd 
česneku ke konzumaci i k sadbě, což většina 
zúčastněných  využila. Pohodový den jsme 
zakončili večeří na Zavadilce.

Se zájezdy byli účastníci opět spokojeni. 
Jejich náplň a příznivá cena jsou zárukou 
dalšího zájmu. Za podporu děkujeme na-
šemu obecnímu úřadu.
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ZPRÁVA Z TURISTICKÉHO 
ZÁJEZDU 2017   

Ing. Martin Špok  
předseda TJ Sokol Morávka   

Ve dnech 25.-27.8. 2017 TJ Sokol Morávka 
pořádal turistický zájezd do Českosaského 
Švýcarska.

V pátek 25.8.2017 všichni účastnici zájez-
du zdolali horu Ještěd s nadmořskou výškou 
1012 m, kde jsme se  pokochali pohledem na 
okolí z rozhledny. Po cestě na ubytování do 
Horního Podluží jsme se stavili podívat na 
Bíle kameny v Jítravě. 

V sobotu 26.8.2017 byl cíl jasný! Zdolat 
Pravčickou bránu. 

Vybrali jsme si známy okruh Hřensko – 
Pravčická brána – Mezní Louka – Divoká 
Soutěska – Tichá Soutěska – Hřensko. 
Celková délka trasy 16 km byla doplněna 
převozem na lodích v Tiché Soutěsce po řece 
Kamenici do Hřenska.

Mohli jsme se pokochat nádhernými 
sceneriemi místní přírody. 

V neděli 27.8.2017 jsme provedli výšlap na 
horu Jedlová v Lužických horách, který jsme 
si zpříjemnili návštěvou místní rozhledny 
a zříceniny hradu Tolštejn.

 ... a už se těšíme na příští zájezd!

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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SDH Morávka 
Červen-Červenec-Srpen  

S mladými hasiči jsme se o prázdninách 
zúčastnili několika závodů. Největší zážitek 
byla jistě noční soutěž konaná ve Vyšních 
Lhotách. Každoročně se zde sjede kolem 50 
týmů, atmosféra je perfektní. Na stupně ví-
tězů jsme nedosáhli, nicméně děti se již těší 
na příští rok!

Družstvo žen pro letošní sezonu trochu 
prostřídalo členky a skromně musím říci, že 
to mělo velice pozitivní důsledek. Ze 4 závo-
dů máme doma 3 poháry (Janovice 1.místo, 
Místek-Bahno 2.místo, Pražmo 3.místo). 
Velice se těšíme na domácí soutěž a věříme 
v pohárové umístění! 

Zatím poslední závod, kde se druž-
stvo žen vydalo i s družstvem mužů, bylo 
v Třinci. Obě družstva skončily na 4. místě.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Foto archiv SDH

Nový včelařský rok na Morávce
 
Václav Uherek 

Na úvod mého příspěvku, bych se chtěl 
krátce zmínit o včelařské praxi těchto dnů. 
Laická veřejnost možná neví, že včelařský 
rok začíná v měsíci srpnu. V  jakém sta-
vu připraví včelař svá včelstva na zimu, 
v  takové kondici a  síle budou na jaře, 
a on z nich bude, nebo nebude mít užitek. 
V tomto období se líhne nejvíce zimních, 
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nebo taky dlouhověkých včel. Proto je taky 
vhodné, aby mělo včelstvo zimní zásoby 
zpracované a uložené již v první polovině 
srpna. Dlouhověké včely by se tohoto pro-
cesu neměly účastnit, aby se neupracovaly 
a nezkrátili si tak zbytečně délku života. 
Zimní dlouhověké včely potřebují vydatnou 
pylovou výživu pro tvorbu velkého pylového 
tělíska v zadečku, které jim umožní přežít 
dlouhou zimu v zimním chomáči. Na jaře 
se tyto včely musí postarat o první generaci 
nových včel a přinést první zásoby. Jen pro 
zajímavost, dlouhověké včely žijí až devět 
měsíců.  

Letošní rok se pro včelaře na Moravce 
nevyvíjel dobře. Dlouhá mrazivá zima, špat-
né počasí v době květů ovocných stromů 
a omrzlé lípy, které ve většině případu ani 
nerozkvetly, byly příčinou minimálních vý-
nosu medové produkce. Když jsme loňský 
rok označili jako průměrný, ten letošní je 
hluboko podprůměrný. To málo co včel-
ky přinesly do úlů, stačili zkonzumovat 
a v mnoha případech ještě chybělo. Proto 
se muselo již koncem července začít s kr-
mením. V tomto období  jsou včelstva ješ-
tě v síle a při nedostatku potravy by včelí 
matka přestala klást plod, budoucí potom-
stvo dlouhověkých včel, které jsou, jak jsem 
již uvedl velmi důležité pro příští sezonu. 

Nedostatkem potravy by mohlo dojít k úpl-
nému oslabení a v konečné fázi i k úhy-
nu včelstva. Pro zajímavost včelař musí 
do konce srpna doplnit zásoby podle síly 
včelstva a to mezi 18 až 24 kg cukru formou 
cukerného roztoku na jedno včelstvo. 

Stejně jako v  loňském roce, tak i  letos 
využili naši včelaři možnosti výměny sta-
rých úlů za nové prostřednictvím dotačního 
programu „Na obnovu úlů“, který je hra-
zen z prostředku  MSK. Pět včelařů požá-
dalo o výměnu celkem dvaceti úlů, na které 
čerpali 26 000 Kč. Začali jsme chovat včelí 
matky z vlastní produkce se střídavými vý-
sledky. Zde máme ještě co zdokonalovat, ale 
do budoucna chceme být, co se týče chovu 
kvalitních včelích matek v naší ZO soběstač-
ní. V měsíci srpnu jsme se setkali se včelaři 
z Dobré, kde jsme si vyměnili zkušenosti 
zejména v oblasti preventivní léčby včel-
stev pomoci přirozených preparátu jako noř. 
kyseliny mravenčí nebo šťavelové, které by 
měly nahradit chemické jedy používané 
v současné době.

V závěru mého příspěvku bych se 
chtěl v  krátkosti ještě zmínit o  činnosti 
Včelařského kroužku mládeže. V součas-
né době pracuje v kroužku pět mládenců, 
kteří se starají o devět včelstev umístěných 
na včelí paletě. Ideální podmínky pro výu-
ku a výchovu mladých včelařů. V průběhu 
prázdnin se nám podařilo vytvořit nový 
oddělek, kterým doplníme počet včelstev 
na deset. Včelky jsou již zakrmené, bu-
deme pokračovat v kontrole dostatku zá-
sob, přítomnosti roztočů Varoa Destruktor 
a následné léčení. Podařílo se nám zajis-
tit montážní buňku, která bude umístěna 
v blízkosti včelí palety a bude nám sloužit 
jako klubovna a k uskladnění včelařských 
potřeb. Je začátek nového školního roku 
a my plánujeme uskutečnit besedu na ZŠ 
Moravka, za účelem získání nových členů 
VKM. Přihlásit se mohou žáci pátých až 
devátých tříd.  Budeme rádi, když si k nám 
najdou cestu děti, které se budou chtít na-
učit něco nového a užitečného.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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KRONIKA OBCE

Kronika obce Morávky 2017
Kalendárium obecního roku

Leden

21. 1. – Školní ples Klubu rodičů v sále Partyzánu

25. 1. – Hasičský ples v sále Hotelu Partyzán

28. 1. – Vrchol Festivalu sněhu  - kulturní akce v hotelu Partyzán

             (pohádka Honza málem, klaun Bublín z Bublínova, Grúnik – folklórní soubor, 

             432 Hz – poprocková kapela, ČECHOMOR, Afterparty)

Únor 

3. 2. – muzikál Jesus Christ Superstar – divadlo J. Myrona

12. 2. – přednáška ČSV o včelích produktech a práci s voskem

13. 2. – Ples Klubu rodičů v sále Hotelu Partyzán

18. 2. – Vítání občánků v základní škole

18. 2. – Dětský karneval v tělocvičně školy

18. 2. – přednáška ČSV o nových a ověřených trendech ve včelaření

20. 2. – Zasedání obecního zastupitelstva

23. 2. – Tradiční setkání s jubilanty na OÚ

25. 2. – Hasičský ples v Partyzánu

Březen 

1. 3. – Velikonoční dílny Klubu rodičů při ZŠ, 8. 3. a 15. 3.

3. 3. – 5 x FS na baru – Hotel Morávka, vzpomínková projekce na pět ročníků FS

11. 3.  – přednáška ČSV o tlumení nákazy včel a činnosti včelařů v předjaří

17. 3. – zakončení V. ročníku Festivalu sněhu na Morávce – vynášení Morény, malý

                 velikonoční jarmark před novým obecním úřadem, přednáška pana MVDr. Zdeňka

            Klímy o Apiterapii. 

24. 3. – muzikál Kiss me, Kate – divadlo J. Myrona

31. 3. – 1. 4. Noc s Andersenem v naší knihovně  

Duben

3. 4. – počátek rekonstrukce mostu MO – M – 07 v Malém Lipovém

5. – 6. 4. – zápis do první třídy ZŠ (17 dětí)
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7. 4. – muzikál Rebecca – divadlo J. Myrona

8. 4. – 9. 4. – Velikonoční výstava ČZS a základních škol na Morávce a v Raškovicích v sále

                      starého OÚ

24. 4. – Zasedání obecního zastupitelstva

27. 4. – setkání s jubilanty na novém obecním úřadě 

Květen 

2. 5. – počátek rekonstrukce mostu přes řeku Morávku MO – M – 01 u sběrného místa

        – stavění máje ve Vlaském (Vlaské o. s.), zájezd do Moravského krasu

5. 5. – Pietní akce „Den osvobození obce Morávky“ u památníku Noční přechod

6. 5. - zájezd ČSZ Pradědova galerie a hrad Sovinec, arboretum Paseky u Šternberka 

9. – 10. 5. zápis do MŠ Morávka (zapsáno 17 dětí)

12. 5. – branný závod Regionu Slezská brána

18. 5. – setkání s jubilanty na novém obecním úřadě

25. 5. – muzikál Edith a Marlene – divadlo J. Myrona

29. 5. – zasedání obecního zastupitelstva

Červen 

3. 6. – jednodenní turistický zájezd TJ Sokol na Babí horu (1725 m n. m.) 

9. 6. – Den rodiny v Hotelu a areálu Partyzánu (Den dětí, Den matek, Den otců)

10. 6. – Smažení vaječiny – akce ČSZ na zahradě u pana Hřebla za Smíšenkou

17. 6. – Memoriál Josefa Špoka – soutěž v požárním útoku, Morávka – areál ZŠ, SDH

22. 6. – rozloučení s absolventy a ocenění nadaných žáků na obecním úřadě 

26. 6. – zasedání zastupitelstva obce

Červenec

1. 7. – „Ženatí pro svobodným“ – fotbalové klání na hřišti u školy (TJ Sokol)

Srpen 

1. 8. – Otevřen most přes řeku Morávku (Malý Lipový) po rekonstrukci

13. 8. – Kulturní den (nejen pro seniory) SOPM ve Vyšních Lhotách – Kamenitém

25. – 26. 8. Tradiční sokolský zájezd – Českosaské Švýcarsko a Ještěd

28. 8. – farní den Římskokatolické farnosti Morávka na Pražmě
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Martin Žamboch   

Zajímavými prameny pro poznání územ-
ního vývoje Morávky jsou staré katastry 
a historické mapy. V tereziánském katast-
ru z poloviny 18. století již nalezneme čísla 
domů, což je pro historické bádání směřující 
ke konkrétním lidem a  jejich usedlostem 
zásadní věc. Nejdůležitější mapové dílo, 
které nás přenese na Morávku roku 1836, 
je indikační skica stabilního katastru. Jedná 
se o kolorovanou značně podrobnou mapu 
velkého měřítka 1:2280. Jsou v ní zakresleny 
všechny usedlosti, které na Morávce vznikly 
za prvních 215 let její existence. Z této mapy 
vyčteme spoustu informací. Vidíme, kde 
byly pole, louky, panské lesy, potoky, mlýny 
a jejich náhony, jsou zde i základní místní 
názvy – u pozemků je často uveden i držitel 
s číslem popisným. Při detailním průzkumu 
této mapy zjistíme, že některé pozemky na 
Morávce – zejména louky, drželi poddaní 
z níže položených vsí – například z Vyšších 
Lhot, Nošovic. Tento fakt ukazuje, že počát-
ky Morávky souvisí s postupem poddaných 
z podhůří do údolí Morávky.

Roku 1800 čítala obec Morávka 357 do-
movních čísel. V roce 1836, kdy byla vyhoto-
vena výše uvedená mapa, se počet usedlostí 
zvýšil na 373. Na počátku 40. let 20. století 
obsahuje seznam čísel popisných Morávky 
celkem 753 domů. Poněvadž v období mezi 
léty 1836 – 1940 žádné přečíslování domů 
na Morávce neproběhlo, nabízí se zajímavé 
srovnání.

Celý systém číslování domů na obrov-
ské ploše obce souvisí s hlavní příjezdovou 
cestou do vsi, po které přijížděla od Frýdku 
vrchnost. Ta se totiž liší od té dnešní a vedla 

sice od kostela, ale záhy odbočovala k řece 
na katastr Vyšních Lhot (brod, dřevěný 
most), ze kterého vstupovala na Morávku 
a směřovala ke starému fojtství (Demlovice, 
č. p. 17). Počátek číslování byl tedy zde – 
nejprve pravý břeh (strana) údolí Morávky. 
To znamená, že nejnižší čísla popisná do-
staly domy v oblasti fojtství a údolí poto-
ka Vysutého (1 – 28). Poté následuje Malé 
Lipové (čísla kolem 45 - 49), Vojkovčina 
(50 – 52), následuje značný počet chalup ve 
Velkém Lipovém (53 – 99) – celkem 46, ná-
sledují Dolinky (100 – 134). Chalupy Slavíče 
obdržely čísla (136 – 184) – celkem 48 
stavení, pravobřežní Uspolka (185 – 196), 
Psorky (197 – 205). Poté se číslovala oblast 
„Tří potoků“ – v pořadí Nytrová (210 – 
212), Kotly (213 – 216) a Skalka (218 – 221). 
Chalupy na Myšacím (Myšace, ale roku 1836 
správně Míšáci) – dostaly čísla 232 a 233. 
Čísla od 234 byla již v Lúčce, chalupy na 
nejvzdálenějších polanách na Byčinci 244 
– 248. Oblast kolem Bílého kříže a Ježonek 
(262 – 267), následuje Kocuří (269 – 273), 
levobřežní Uspolka (285 – 288). Vlaské po-
číná nejprve Sviňorkama číslem 289 a před-
stavuje čísla (289 – 373) – celkem 84 chalup 
směrem k Pražmu včetně vlastního údolí 
Vlaského potoka.

Čísla popisná 1 – 373 představovala nej-
starší usedlosti Morávky (do roku 1836). 
Vyšší čísla jsou novější domy v  různých 
částech Morávky, tak jak byly postupně 
stavěny. Například dům postavený kolem 
roku 1920 dostal číslo popisné 587 a dům 
z roku 1938 již obdržel číslo popisné 711.

Na mapě z roku 1836 jsou dobře patrny 
i první usedlosti na Morávce – leží nejníže 
na nejlepší půdě v bezpečné vzdálenosti od 
nebezpečné řeky lemované širokým pásem 

Čísla popisná, usedlosti 
a místní názvy na Morávce
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říčních naplavenin. Také leží dál od sebe 
a tvoří jakési několikaboké dvorce (stavení 
a hospodářské budovy). Byly to první used-
losti zahradníků, kterých první urbář z roku 
1636 počítá 35.

Zajímavé je i studium příjmení tehdej-
ších Moravčanů. Příjmení usedlíků na Horní 
Morávce roku 1836 – Tursovian, Ballasch, 
Uher ukazují přímo na valašsko – slovenský 
původ některých obyvatel vsi.

Podle popisných čísel ze 40. let zjistí-
me, které usedlosti stály v daných lokali-
tách jako první. Na Byčinci byla nejstarší 
čísla 244 – 248, později přibyla čísla 296, 
449, 529, 543, 582, 633, 692 – minimál-
ně 11 chalup (1941). Ve Slavící v sevřeném 
údolí Frankova potoka (1836 – Franco) jsou 
nejstarší dvě chalupy ve stráni na levém 
břehu potoka – 171 a 172. Později přibylo 
číslo 541. Jak roku 1836, tak o 110 let později 
byly zdejší chalupy v držení rodu Kotásků.

Seznam čísel popisných ze 40. let 
20. století uvádí i některé zajímavé místní 
názvy – ve Velkém Lipovém „na Brošůvce“ 
(100), Malé Lipové – U korytka (117), „na 
Barčunce“ (135), ve Slavíči – Pasečiska (160 
– 162), Zajači (164 – 164), Junkula (184), 
v oblasti Uspolky – Na roli, Jůnuvka, U kap-
le (419), v Lúčce – v Kršli (241), na Heštuli 
(261), Bukoryšňata (396), pod Strunky, 
Kubičuna, Holičuna, Ježonky, Na Valkovic 
(Uspolka), ve Vlaském – Bahno, Na Budině, 
Na kopcu, Pod oboru, Pod Žukovem. Dále 
na Ujmisku, v Řepčoku, Kolonija, Bankov, 
na Kamenci.  

I číslování školních budov odráží po-
stupný vznik škol – nejnižší číslo popis-
né dostala nejstarší škola na Morávce na 
Uspolce 376. Naopak nejmladší školy ve 
Slavíči (639), v Nytrové (649) a v Lipovém 
(650), měly již čísla popisná značně 
vysoká.     

Nejvzdálenější polany nad Morávkou - Byčinec

INFORMACE
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Kurzy angličtiny v Pražmě
Angličtina aktivně a komunikativně v malých skupinách,
s moderními výukovými materiály!
Angličtina pro začátečníky 
čtvrtek   15:00 – 16:30  5.10. – 21.12.2017 
Angličtina pro mírně pokročilé 
úterý  17:00 – 18:30  3.10. – 19.12.2017 
čtvrtek   17:00 – 18:30  5.10. – 21.12.2017 
Každý kurz obsahuje 12 lekcí po 90 min., cena: 2400,- 

Angličtina pro děti  
Úterý  15:30 – 16:30  3.10. – 19.12.2017 
Kurz obsahuje 12 lekcí po 60 min., cena: 1800,- 

 

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159 
 
Více o mně na navolnenoze.cz/prezentace/eva-kalendova 

Změna času po domluvě možná. Nabízím také individuální výuku.                                  

PLAKÁTY
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SSPPOOLLUUPPRRAACCUUJJTTEE  
ss  nnáámmii  

  
Vážení spoluobčané, 

Na letošním dnu Raškovic jsme pokřtili 1. díl historie naší obce. Přípravy 2. dílu jsou 
v plném proudu. Pojednají o záležitostech řemesel, obchodu i průmyslu od roku 1848 až do 
dnešních dnů. Všichni víme, že v dějinách obcí stejně jako u národů největší roli hrají lidé. 

Tak tomu bylo a je i v naší obci. Abychom tuto skutečnost zachytili řečí dokumentů, 
fotografií to se nemůže podařit bez Vaší spolupráce. V níže uvedených řádcích Vám 

zasíláme několik námětů na naši společnou spolupráci. 

 

Co v knize nemůže zásadně chybět: 
1. Potřebujeme fotografie mužů a žen od dob, 

kdy se začaly fotit svatby, portréty na různé 
průkazky, staré výuční listy, pracovní knížky, 
fotografie z vojny či 1. světové války. Tedy 
dokumenty Vašich pradědečků a prababiček. 
 

2. Staré fotografie raškovických obchodů, 
hospod, lidových slavností, opravy silnic 
a řek, a také osobnosti kolem nich. 
Nemáme žádné fotografie obchodníků, 
hospodských (Božoň, Pícha), řemeslníků 
jako jsou kováři, koláři, stoláři, formani, 
sedláci a jejich koně a dobytek atd. 
 

3. Po roce 1910 by byly vhodné fotografie 
či dokumenty lidí, kteří pracovali u firmy 
Adámek, Kirchhof, 1. mechanická tkalcovna. 
Také sváteční či pracovní oblečení mužů a 
žen z 1. republiky by se velmi hezky vyjímalo 
na stránkách 2. dílu. Co tak fotografie obchodů 
Budoucnost a Baťa by se také našly? A zase výuční listy, průkazky, fotky z vojny či 
dovolené Ty snad ještě Vaši dědečkové a babičky mají hezky v albu přilepeny či ne? 
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4. Protektorát, a 2. světová válka i situace až do počátku 60. let: Znovu fotografie 
osob, záběry z nově se rodících továren (Slezan, akumulátorka, JZD), Výstavba 
nových domů, školy, sportovišť. 
 

5. Doba z let 1960 – až do současnosti je už na Vašem uvážení. 
 
 
 

Zde bychom rádi o spolupráci požádali naše ŠKOLÁKY A 
STUDENTY, kteří by mohli doma provětrat stará zapomenutá 

alba a jiné rodinné památky. 

NEJLEPŠÍHO DETEKTIVA ČEKAJÍ DVĚ KNIHY O HISTORII 
RAŠKOVIC. 

 

Organizace sběru dokumentu: 
Dokumenty, fotografie na rubu tužkou označte, o koho se jedná a rok vzniku dokumentu 

(někdy i přibližně). Vložte do obálky či složky a napište, kdo je majitelem zápůjčky. 

Všechny zapůjčené a zařazené dokumenty či fotografie budou v seznamu obrazových 
příloh označeny jménem vypůjčovatele. 

 

Fotografie, dokumenty či předměty k ofotografování 
předávejte do OBECNÍ KNIHOVNY paní M. Zemanové. 

Materiály sbíráme nejpozději do KONCE ZÁŘÍ 2017. 
 

 Po zdokumentování budou všechny doklady vráceny zpět 
majitelům.  

 
 

Již předem Vám děkuje obecní zastupitelstvo i autoři 2. dílu knihy za spolupráci a všichni 
věříme, že výtvarný a dokumentační doprovod 2. dílu se stane dílem nás všech. 

       Jiří Blahuta, starosta obce 
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ZÁPIS 
VÝUKY HUDEBNÍCH NÁSTOJŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
: klavír 

 
                                                       : akordeon 
 
                                                       : kytara 
 
                                                       : pozoun, baskřídlovka, trubka 
 
                                                       : příčná flétna 
 
                                                       : zobcová flétna – sopránová 
                                                                                   - altová 
                                                                                   - tenorová 
                                                                                   - basová 
 
 

Zápis bude  : dne:       5. září 2017 
                     : kde:       v ZŠ v Raškovicích 
                     : v kolik:  13.00 – 16.30 hodin 
 
     .............................................................................................................. 
 

                       : dne:       8. září 2017 
                     : kde:       v ZŠ na Morávce 
                     : v kolik:  12.00 – 15.30 hodin 
 
Můžete se také informovat telefonicky /mobil. číslo : 604821849/. 
 

Těší se na vás – Miriam Dýrrová dipl. um., dipl. spec. 
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Pavel Bezecný – Polní 554, F-M 
 Tel: 736 219 319 

 

 Servis veškerých trávních sekaček 
 Servis motorů HONDA, Briggs & Stratton 
 Servis českých traktorů Starjet, Challenge 

 Servis traktorů a sekaček Stiga 

  www.vybavenizahrady.cz 
 

   … neděkujte, pamatujte …………………………… vystřihněte, uschovejte … 

 

 

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

Potřebujete kotel, krbová kamna, bojler,
lázeňská kamna či klimatizaci ?

Navštivte náš internetový obchod za lidové ceny!
www.lednacek.com

tel. kontakt: 724 236 361 


