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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
nastává nejkrásnější 

období v  roce, období 
adventu, období příprav 

na Vánoce, období setkávání se s přáteli 
a rodinou, doba rozjímání a dobročinnosti.

Doufám, že Vás nepohltí předvánoční 
shon, a  že spolu navodíme předvánoční 
atmosféru 2. prosince u  slavnostního 
rozsvícení vánočního stromu před obec-
ním úřadem. Hodné děti potěší Mikuláš 

svými dárečky a  ty méně hodné postraší 
čert. Popovídáme si u dobrého svařáku či 
vařunky, nakoupíme ve stáncích drobnosti 
vyrobené našimi ratolestmi a zakousneme 
koláčky pečené našimi babičkami. 

Děkuji všem zastupitelům a  pracov-
níkům úřadu, kteří se podíleli na chodu 
obce, děkuji vedení školy, učitelům a všem 
zaměstnancům za jejich celoroční práci, 
děkuji všem vedoucím spolků za výbornou 
spolupráci, děkuji všem občanům za to, že 
tu jste a přeji Vám všem klidné, přátelské 
a pohodové vánoční svátky,  hodně zdraví 
a sil v novém roce 2017.

Upozornění občanům

Gabriela Daňková
starostka 

Vydáním nařízení obce č.1/2016 o zákazu 
podomního prodeje Vás starší občany chrá-
níme před pokoutnými prodavači, kteří chodí 
od domu k domu a nabízí své výrobky a služby.

V případě, že se vám toto stane, okamžitě 
zavřete dveře a volejte Policii ČR. (Poslední 
hlášení jsme měli o  víkendu, kdy přišli 
k starší paní, řekli, že výrobek má objednaný 
a musí zaplatit. Paní se lekla, bála se, tak 
jim zaplatila). Upozorněte na to své seniory 
v domácnostech. 

O čem zastupitelstvo rozhodlo: 
Na posledním zastupitelstvu obce Morávka dne 19. 9. jsme schválili:

- Poskytnutí finančního daru ve výši 
15 000 Kč TJ Lignum Morávka

- Poskytnutí finančního daru ve výši 
30 000 Kč SDH Morávka ke 120. výročí

- Poskytnutí finančního daru ve výši  
5 000 Kč pro spolek Andělé stromu života

- Uzavření kupní smlouvy s Hygií na odkup 
pozemku pod bývalým kadeřnictvím za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem

- Nařízení obce č. 1/2016, tržní řád, kterým 
se stanovuje zákaz podomního prodeje

 

(celé usnesení můžete najít na webových stránkách obce www.moravka.info)
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Z OBCE

Místní poplatek za odpady 
pro trvale bydlící byly splatné 
k 31. 10. 2016 ve výši:

350 Kč za osobu a rok – kontejner

450 Kč za osobu a rok – popelnice

Občané trvale bydlící a starší 70 let mají 
50 % slevu.

Poplatek za psa – 100 Kč za rok

Prosím, zkontrolujte si své platby. 
Od ledna vám budou zasílány upomínky. 

Trvale bydlící – nezaplaceno za odpady 
2016 – cca 70 000 Kč celkem.

Chaty, chalupy – nezaplaceno za odpady 
2016 –cca 20 000 Kč celkem.

Zamyšlení ke konci roku 2016

Zpráva finančního výboru

Hana Jarolímová
zastupitelka 

Dny se zkracují, shon kulminuje 
a  konec roku se blíží mílovými kroky. 
Všichni bilancujeme. Předvánoční nákupy 
vyprazdňují peněženky, obírají nás o volno 
a vnášejí chaos a neklid do dnů, které by 
měly být poklidné. Zkusme tedy zpomalit, 
dát dary spíše symbolické a užít si toho 

nejcennějšího, co máme – času. Zastavme 
se a podívejme se na oblohu: Probleskuje 
nad Slavíčem mezi vločkami sněhu slunce? 
Valí se z úbočí Kotaře do údolí mlha? Září 
nad Travným hvězdy? Zvolněme, aby tyto 
letošní Vánoce byly pro nás něčím zvlášt-
ním, vzácným, a to přesto, že se v našem 
životě opakují každým rokem…

Všem občanům Morávky i našim chatařům 
přeji klidné dny sváteční v kruhu svých blízkých 
a do nového roku 2017 přeji jen vše dobré.

Hana Jarolímová
předsedkyně Finančního výboru 

Finanční výbor pracoval během roku 2016 
v  nezměněné sestavě: Hana Jarolímová, 
Šárka Holubová a Romana Miketová.

Během roku se sešel čtyřikrát: v  lednu 
pomáhal se sestavováním rozpočtu obce pro 
rok 2016, v červenci provedl namátkovou 
kontrolu hospodaření obce, v září prověřil 
hospodaření ZŠ a MŠ Morávka a v listopadu 
se podílel na přípravě rozpočtu obce pro 

rok 2017. Průběžně připravoval podklady 
k žádostem o dotace a k vyúčtování dotací 
podle nové legislativy.

Finanční výbor nadále doporučuje zaměřit 
se především na preventivní údržbu a opravy 
obecního majetku.

Tímto bych chtěla poděkovat za výbornou 
spolupráci kolegyním z Finančního výboru 
a zároveň všem členům spolků a zaměstnan-
cům obce a školy, kteří dokázali velmi rychle 
a příkladně vyhledat veškeré podklady, které 
si Finanční výbor vyžádal pro účely kontroly, 
sestavování rozpočtu a vyúčtování dotací.
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Z činnosti Sdružení obcí 
povodí Morávky (SOPM)
Gabriela Daňková
starostka 

10. září 2016 se uskutečnil Sportovní 
den v Nižních Lhotách. Na tomto dni obec 
Morávku reprezentovali žáci 1. a 2. stupně 
naší základní školy, za dospělé soutěžili čle-
nové SDH a učitelé ZŠ. Soutěž byla připra-
vená na hřišti v Nižních Lhotách. Soutěžilo 
se tradičně v hodu vejcem, starostové stlou-
kali bedničku na zelí, dospělí krouhali zelí 
a  šlapali do kameňáku. Děti šroubovaly 
matice a zdolávaly překážky přes pneuma-
tiky. Všechny soutěže doprovázelo nadšené 
povzbuzování. Počasí bylo krásné a nezbývá 
než se těšit zase na příští rok. Děkujeme všem 
zúčastněným za jejich sportovní výkony.

Dne 8. 11. 2016 proběhlo otvírání obálek 
pro akci „Vybudování cyklotrasy Nošovice 
– Morávka.“ 

Z došlých 3 nabídek byla vybrána jedna, 
která byla cenově nejvýhodnější.

Projektovou dokumentaci, která je zčásti 
(30%) financována z dotace Moravskoslezského 
kraje, vyhrála firma Civil projects, s.r.o 
z Frýdku-Místku.

Aktivity SOPM (Sdružení obce povodí 
Morávka) a  akce všech obcí ze sdružení 
můžete sledovat na webových stránkách 
www.sopm.cz 

Z OBCE

Knihovna bude z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘENA  
v době od 15. 12. do 30. 12. 2016.

Upozornění občanům

Poslední úřední den v tomto roce z důvodu čerpání řádné dovolené  
je středa 21. prosince 2016. V novém roce začínáme v pondělí 2. ledna 2016.

Dárek pro občany – stolní kalendář
Stolní kalendáře na rok 2017 si mohou 
vyzvednout občané u  p. Bystřičanové 
v knihovně nebo na podatelně úřadu v úřední 
dny.

Kalendář 2017 byl vydán k 120. výročí zalo-
žení SDH na Morávce. 

Jeden kalendář na jedno číslo popisné. 
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Z činnosti Svazku obcí 
Morávka – Pražmo (SOMP) 
Gabriela Daňková
starostka 

Dne 8. 11. 2016 proběhlo otvírání obálek 
pro akci „Chodník Morávka – Pražmo“.

Z došlých 3 nabídek byla vybrána jedna, 
která byla cenově nejvýhodnější.

Projektovou dokumentaci, která je zčásti 
(68,7 %) financována z dotace Moravsko-
slezského kraje, vyhrála firma Civil pro-
jects, s. r.o z Frýdku–Místku.

Firma využila možnosti prohlédnout si 
trasu jak cyklo tak chodník a byla upozor-
něna na možná rizika.

V nejbližší době bude docházet k oslovo-
vání vlastníků pozemků kolem krajské cesty 
s žádostmi o odkup. Věřím, že je v zájmu 
nás všech tento chodník zrealizovat a se 
všemi vlastníky, že dojde k domluvě. 

Z OBCE

Z činnosti Regionu  
Slezská brána (RSB)
Gabriela Daňková
starostka 

Dne 24. září 2016 se naše obec prezentovala v Paskově na Dnu Regionu Slez-

ská brána. Za naší obec přijeli Včelaři, kteří návštěvníkům názorně ukázali, jak 

to bzučí uvnitř úlu. Výborný bylinkový čaj pěstovaný na Morávce, jste mohli 

ochutnat u stánku paní Silvie Stachové. A k dobrému čaji patří i výborný frgál. 

Frgály napekli a prodávali manželé Fojtíkovi. V budově zámku v prvním patře 

jste mohli shlédnout prezentace jednotlivých obcí. K tomu všemu probíhal na 

nádvoří bohatý kulturní program. Děkujeme všem zúčastněným za podporu 

naší obce v Paskově. 
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Oslavila 105 let 

Školová Marie

V červnu se 
dožila krásných 
105 let rodačka 
z naší obce paní 
Anna Mazurová.

Narodila se 15. 6. 1912 
v rodině lesního dělníka 
pana Šebesty ve Velkém 
Lipovém a  byla pro-
střední ze 7 sourozenců. 
Od svých dětských let 
musela pomáhat s mladšími sourozenci 
a  též i  při práci na poli. Jelikož bydleli 
na samotě na kopci, často když napadlo 
hodně sněhu, musely děti školu vynechat. 
Ve svých 15 letech šla na službu ke statkáři 
do Fryčovic. Po nějaké době však ze služby 
utekla a našla si práci ve Slezanu Frýdku, 
později v Raškovicích. 

Počátkem října jsme paní Mazurovou 
navštívily spolu s paní starostkou Gabrielou 
Daňkovou ve Frýdku–Místku, kde žije u své 
dcery. Na svůj věk je obdivuhodně vitální, 
ráda si povídá o starých časech a  také si 
ráda každý večer zazpívá. Velmi ji potěšilo, 
že její rodná obec Morávka se připojila ke 
gratulantům.

OBCE

Svatba na Morávce 

Gabriela Daňková
starostka 

Blahopřejeme novomanželům, kteří 
vstoupili do svazu manželského na našem 
Obecním úřadě dne 4. 11.2016.

foto Martin Bujok

Společenská kronika

Jubilanti 

Gabriela Daňková
starostka 

V měsíci říjnu jsme oslavili na obecním 
úřadě jubilea s těmi občany, kteří se naro-
dili v měsících říjen až prosinec. Jubilantům 

zazpívali a přednesli básničky naši nejmenší 
z mateřské školy. Ne jednomu oslavenci se 
zaleskly slzy v očích. Po malém občerst-
vení se každý představil, popovídal o svém 
životě, dětech, vnoučatech. U kávy se už 
všichni povídali mezi sebou, vzpomínali na 
staré časy, prohlíželi fotoknihu akcí obce 
a spolků. Děkujeme za příjemné setkání. 
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Petr Bujok 
technik   

Otevírací doba sběrného místa 
od 1.11.2016 do 30.4.2016
Po -Pá 14.00-15.30
Lichá sobota 9.00-13.00
Ve sběrném místě můžete odevzdat použitý 
jedlý tuk – oleje. Olej odevzdávejte v uzavře-
ných PET lahvích 

Oprava zastávky Morávka – Vlaské
Na základě stavebně technického posudku 

byla zastávka odstraněna. Zde bych ocitoval 

závěr posudku, který zpracovala ing. Lenka 
Ondráčková: „Stávající stavebně-technický 
stav konstrukce zastávky je velmi špatný až 
havarijní a vylučuje možnost její částečné 
nebo úplné opravy, případně rekonstrukce, 
je nutno provést odstranění stávajícího 
objektu v  celém rozsahu a  vybudovat 
nový objekt zastávky navržený v souladu 
splatnými normami a předpisy a s poža-
davky na jednotný vzhled zastávek v obci. 
S ohledem na velmi špatný až havarijní stav 
konstrukce zastávky a s ohledem na bez-
pečnost osob využívajících tento objekt je 
nutno tento stav urychleně řešit.“

V měsíci říjnu proběhl výběr dodavatele 
na opravu zastávky. Byla vybrána firma 
TOKAMA. V jarních měsících roku 2017 bude 
zastávka obnovena.

Chodník mezi autobusovou 
zastávkou Morávka -Střed - škola

V roce 2017 chystáme opravu chodníku 
mezi zastávkou Morávka Střed a školou. Po 
vyřešení majetkových vztahů k pozemkům, 
jsme zadali výrobu projektové dokumentace. 
Ta by měla být hotová v únoru 2017.

TERMÍNY VYMETÁNÍ  
KOMÍNŮ V ROCE 2017: 
23. 2.   19. 5.    4. 8.    10. 11. / 2017 
Vymetání komínů zajišťují 
p. Kubala  603 955 091, 
p. Papřok ml.  605 123 029, 
p. Welszar  721 168 804.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Ing. Lenka Peichlová

Jmelí se v  posledních 15 letech hojně 
rozšířilo na území Moravskoslezského kraje 
a způsobuje usychání a umírání stromů na-
cházejících se v zahradách, v parcích, podél 
komunikací, ale také na významných stro-
mořadích, alejích, či památných stromech.

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rost-
liny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy 
dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 
180 cm). Bílé plody, které jsou mírně toxické, 
rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou 
naopak charakteristické zlatavým zbarvením 
lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který 
svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité 
minerální látky, ale je sám schopen fotosyn-
tézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého 
hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré 
stromy, ale také mladé sazenice v blízkosti 
napadených stromů. Paraziticky může žít 
30 - 40 let, výjimečně až 70 let.

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze 
– 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých 
zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), 
kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody 
a živin hostitelské rostliny. 1. Fáze klíčení 
začíná přilepením semene ze zralého plodu 
na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu 
ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepka-
vost plodu způsobuje viscin, který je obsažen 
v dužnině. K přilepení semene na větvičku 
dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule 
dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro 
tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný vý-
znam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů 
stejně jako např. na skle nebo na kameni. 
Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká 
přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do 
kůry vyrůstat primární haustorium pevně 
přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. 
Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku 

vyroste jeden nebo více zelených, korových 
provazců (kořenů), jež se pod kůrou roz-
růstají do všech stran. Z nich pak druhotné 
haustoria pronikají lýkem a kambiem až na 
dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou však 
dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při 
tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haus-
torií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro 
vytváření organických látek fotosyntetickou 
asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí 
opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním období 
vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém 
vegetačním roce v  letním období opadají 
listy druhé generace a vyvinou se listy třetí 
generace a s nimi se vytvoří základy květů. 
V pátém vegetačním roce již může jmelí od 
ledna (nejčastěji však od počátku března) do 
dubna rozkvést a v  létě opět vymění listy. 
Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.

Nejčastější způsobem přenosu semen 
je z  pozřených plodů. Semena jmelí po 
průchodu zažívacím traktem ptáků mají 
lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí pro-
cházejí zažívacím traktem ptáků velmi 
rychle (15 až 20 minut), přenos semen 
na větší vzdálenosti je tímto způsobem 
prakticky vyloučen. Dalším způsobem ší-
ření semen jmelí je na zobácích, případ-
ně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají  
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním 
o větve stromů. Tímto způsobem může dojít 
k přenosu i na značné vzdálenosti.
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TECHNICKÉ INFORMACE

Aplikace Horská služba do mobilu
Hlavní funkcí nové ap-

likace pro operační systé-
my mobilních telefonů iOS 
(Apple) a Android je právě 
rychlé a snadné přivolání 
pomoci nejbližší hlídky 

Horské služby v případě nouze.
Tato funkce navíc není závislá na do-

stupnosti datového signálu, ale pracuje 
s  lokalizací pomocí GPS. Aplikace dokáže 
rovněž odeslat Horské službě nouzovou 
SMS zprávu s přesnou polohou uživatele 

telefonu. Mobilní „Horská služba“ pomůže 
také vyhledat lyžařská střediska, poskytne 
základní aktuální informace o sněhových 
podmínkách, lavinovém nebezpečí a počasí 
na daném místě. Podle aktuální polohy uži-
vatele umí také najít nejbližší stanici Horské 
služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu 
provozu.
Součástí aplikace jsou čtyři informační oblasti:
• desatero Horské služby,
• návod, jak poskytnout první pomoc,
• pravidla jízdy na sjezdovkách,

Jmelí se nachází na listnatých i jehlič-
natých dřevinách, mezi dřeviny silně na-
padené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol 
kanadský (Populus x canadensis Moench), 
topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), 
javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb 
ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia me-
lanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoa-
cacia), hlohy (Crataegus sp.), ořešák černý 
(Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), 
borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny 
dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří 
buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý py-
ramidální (Populus nigra „Italica“), modřín 
opadavý (Larix decidua) a některé exotické 
dřeviny.

Důsledkem výskytu jmelí dochází k osla-
bování vitality dřevin z důvodu nadměr-
ného odnímání vody a živin, následnému 
ulamování větví v místě trsu jmelí, zasy-
chání vrcholů stromů i  jinak oslabených 
větví a postupnému odumírání napadené 
dřeviny.

Z důvodu zvyšující se intenzity plošné-
ho napadení dřevin jmelím se obracíme na 
vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují 
výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho 
šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.

Doporučený postup eliminace jmelí: 
Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na 

výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit 
dalšímu šíření, odstraňovat jmelí ořezem 
větví s trsy jmelí (vylamováním se neza-
brání jeho dalšímu šíření), podpořit vitalitu 
stromu zálivkou a přihnojením draslíkem, 
v případech napadení více než 50 % objemu 
koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud 
nejde o významné stromy (aleje, solitéry 
v parku, památné stromy) tyto přednostně 
ošetřovat.

Při  odborných ořezech nebo při  ká-
cení se postupuje v  souladu se  zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotazů či žádostí o konzulta-
ce ve vazbě na případná ošetření či kácení 
a zákonných postupů můžete kontaktovat 
příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 
Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).

Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Roz-
šiřování jmelí na území Moravskoslezského 
kraje 2012, Aktuální informace k problema-
tice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet. 
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Pootevřené školní dveře           
                                                                                  ŘÍJEN - LISTOPAD 2016

Mgr. Martina Matznerová

Humanitární den 

Pátek 23. září nebyl klasickým školním 
dnem, ale vyučovalo se v přírodě. Cílem 
letošního humanitárního dne bylo sezná-
mení žáků s Morseovou abecedou, praktic-
ká příprava provizorního obydlí a ohniště, 
nácvik první pomoc a balení evakuačního 
zavazadla. 

Evropský den jazyků

V posledním zářijovém týdnu jsme si  
připomněli Evropský den jazyků. V prů-
běhu dopoledne zpracovávali žáci 6. - 
9.  ročníku ve skupinách různá témata 
v anglickém, německém a ruském jazyce. 
Šesťáci a osmáci se věnovali v angličtině 
tématu Velká Británie, popsali známé lon-
dýnské reálie a představili královskou rodi-
nu, sedmáci se naučili německou básničku 
a deváťáci přečetli spolužákům pohádku 
v ruském jazyce. 

Beseda s LČR a oslava 
Mezinárodního dne zvířat

Lesní správa na Morávce nachysta-
la dětem zajímavou přednášku s velkým 

množstvím přírodních „artefaktů“, vzta-
hujících se k našemu nejbližšímu okolí. 
Prohlédli jsme si vycpaniny ptáků, hlo-
davců a také netopýrů, lebky mnoha sav-
ců (včetně prasete divokého), osahali kůže 
jezevce a lišky a díky videonahrávkám jsme 
se ponořili do atmosféry pozorování med-
vědů a jiných zvířat. Už víme, jak vypadá 
a funguje fotopast a jak je důležitá práce 
lesníků v chráněných oblastech. 

U této příležitosti jsme vzpomněli na 
Mezinárodní den zvířat a většina žáků trá-
vila den ve zvířecím kostýmu. 

Děkujeme panu Kohutovi i všem jeho 
kolegům, kteří se na přednášce podíleli, 
a těšíme se na další spolupráci. 

Projekt 72 hodin

I letos jsme se zapojili do projektu 72 
hodin, který si klade za cíl udělat něco 
pro své okolí a pro přírodu. Heslo letoš-
ního ročníku bylo „Pomáhám, protože 
chci“. S dětmi, které opravdu chtěly, jsme 
se vydali na školní pozemek a jeho část 
jsme zbavili kamení. Práce to nebyla jed-
noduchá, ale všichni se zapojili s plným 
nasazením. 

Chtěli bychom tímto oslovit širokou 
veřejnost a  požádat o  ornici, případně 
jinou vhodnou zeminu, na naše záhony, 

• instrukce, jak předcházet nebezpečí v la-
vinových oblastech.

Aplikace je pro vás
volně ke stažení:

Podobnou aplikaci má také Zdravotnická 
záchranná služba:

Mobilní aplikací ZÁCHRANKA v případě 
nouze jednoduchým způsobem kontaktujete 
Zdravotnickou záchrannou službu. Zároveň 
záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu 
a další užitečné informace, které slouží pro 
Vaši záchranu.

Zdroj: www.horská služba
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abychom mohli nejen v pracovních čin-
nostech pozemek obdělávat a  získávat 
tím další místo pro praktické poznávání 
přírody. 

Trh vzdělávání

Stále aktuálnějším tématem mezi žáky 
devátého a osmého ročníku se stává výběr 
střední školy a budoucího povolání. Aby si 
udělali představu o tom, jak to na střed-
ních školách vypadá a hlavně, jak to na nich 
chodí, mohou v následujících měsících na-
vštěvovat tzv. Dny otevřených dveří. V úterý 
8. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili 
také Trhu vzdělávání a pracovního uplat-
nění, který se konal v Národním domě ve 
Frýdku-Místku. Tuto akci každoročně po-
řádá úřad práce a žáci si zde mohli pro-
hlédnout prezentace učebních a studijních 
oborů středních škol, záběry z pracovních 

činností a pracovišť škol a také se dozvěděli, 
které profese jsou v současné době na trhu 
práce nejžádanější. 

Ukončení plaveckého výcviku

Ke dni 8. 11. byl ukončen plavecký vý-
cvik žáků první, druhé a třetí třídy. V této 
souvislosti dochází ke změně v  rozvrhu 
hodin. Vyučování bude od 14. 11. probíhat 
dle rozvrhu, který žáci obdrželi na začátku 
školního roku. 

Budeme v televizi

Dne 8. 11. se zúčastnili vybraní žáci 
2. stupně natáčení soutěžního pořadu „U6 
- Úžasný svět techniky“ v  areálu Dolní 
Vítkovice v Ostravě. Soutěž je zaměřena na 
vědomosti z oblasti fyziky, chemie, nebo 
biologie, ale součástí je také pohyb a hlavně 
adrenalinové napětí. Jak si naši reprezentanti 

Reprezantanti ZŠ Morávka ve Světě techniky
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vedli? Kdo byl jejich soupeřem a jak to celé 
dopadlo? Odpovědí na tyto otázky se brzy 
dočkáme na televizním programu ČT D, kte-
rá tento pořad vysílá. 

Děkujeme tímto panu Bujokovi za odvoz 
a Obci Morávka za zapůjčení automobilu. 

Vánoce přicházejí

Příchod zimy je v  posledních dnech 
venku znát stále víc a víc a  tak je třeba 
se pomalu připravit na Vánoce. Poslední 
týden v listopadu se naše škola promění ve 
vánoční dílny, ve kterých budou žáci vy-
rábět různé dekorace s vánoční tematikou. 
Hotové výrobky si pak můžete prohlédnout 
a zakoupit na jarmarku konajícím se při 
příležitosti rozsvícení vánočního stro-
mečku před obecním úřadem. Součástí 
jarmarku bude také mikulášská nadílka 
a vystoupení žáků naší školy. 

Matematicko-fyzikální soutěž

V pátek 25. 11. 2016 se skupina žáků 
9.  ročníku zúčastní ve Frýdlantu nad 
Ostravicí soutěže Náboj Junior.

Náboj Junior je mezinárodní matema-
ticko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy 
žáků druhého stupně, které reprezentují 
jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 mi-
nut, během nichž se týmy snaží na jed-
nom ze soutěžních míst vyřešit co nejvíce 
příkladů.

Obtížnost úloh je volena tak, aby se 
mohli zúčastnit i studenti, kteří se sou-
těžemi nemají mnoho zkušeností, a při-
tom si přišli na své i  úspěšní řešitelé 
matematických a  fyzikálních olympiád. 
Úspěch většinou nezávisí jen na schop-
nostech jednotlivých členů, ale i na efek-
tivní týmové spolupráci. V Náboji nejde 
o bezduchou aplikaci postupů, ale zpra-
vidla vyžadují úlohy jistou dávku invence 
a důvtipu. 

Prosíme, držte nám palce.

Konzultace pro rodiče

V úterý 22. listopadu se konají kon-
zultace pro rodiče. Od 15:00 do 17:00 mají 
možnost se informovat na prospěch a cho-
vání svých dětí. Při této příležitosti se koná 
také informativní schůzka k  lyžařskému 
výcviku od 16:30 do 17:00 v jazykové učeb-
ně (6. třída).

Pojedeme lyžovat

Ihned po vánočních prázdninách se 
vydají žáci naší školy na lyžařský výcvik 
do Velkých Karlovic. Ubytovaní budou 
v Hotelu Pod Javorem, v  jehož blízkosti 
je jak sjezdovka pro začátečníky, tak pro 
zdatné lyžaře. Na všechny čeká bohatý 
program, o který se postarají paní učitelky. 

Děkujeme obecnímu úřadu za uhrazení 
dopravy a Klubu rodičů za zaplacení vstu-
pu do termálního bazénu v Hotelu Horal. 

Vánoční prázdniny

Nástup vánočních prázdnin si žáci zpří-
jemní sportem. Ve čtvrtek 22. prosince se 
vydáme do haly Polárka ve Frýdku-Místku, 
kde strávíme dopoledne soutěžemi na 
bruslích. 

Vánoční prázdniny trvají od pátku 
23. 12. 2016 do pondělí 2. ledna 2017. Do 
školy děti nastoupí až v úterý 3. ledna!

Webové stránky školy

Další informace týkající se školy mů-
žete najít na webových stránkách http://
www.zsmoravka.cz/, které jsou společné 
pro základní i mateřskou školu!

Přejeme všem klidné prožití adventu 
i vánočních svátků a v novém roce hodně 
zdraví, štěstí, optimismu a elánu.

Za ZŠ zpracovala Martina Matznerová 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE
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KLUB RODIČŮ / KULTURA

Lenka Carbolová 
Za výbor KR 

Dne 22.10.2016 jsme uspořádali Drakiádu. 
Počasí bylo krásné, bohužel moc nefoukalo .

Nicméně některým drakům se podařilo 
dosáhnou úctyhodné výšky. 

Další naší tradiční pořádanou akcí bylo 
Putování se světýlky, i tato akce se podařila 
a měla kladnou odezvu. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem maminkám a  babičkám, 
které pomohly připravit občerstvení a na-
pekly dobroty. Děkuji i těm rodičům, kteří 

již nemají malé děti a přesto si najdou čas 
a pomůžou při pořádaných akcích. 

Další plánované aktivity:
• Vánoční dílny: 9.11.2016, 16.11.2016, 

23.11.2016 a 30.11.2016 v 15.30 hodin v jí-
delně ZŠ. Zveme mezi nás všechny,  kteří 
rádi tvoří. 

• Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská 
nadílka 2.12.2016

• Ples Klubu rodičů 21.1.2017 (srdečně zve-
me, lístky budou v prodeji od počátku led-
na na sekretariátě školy)

• Karneval (předběžně 18.2.2016)

Klub rodičů

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
– zájezdy

Gabriela Daňková   
pořadatel zájezdu

V roce 2017 srdečně zveme příznivce di-
vadla na tato představení:

3. 2. 2017  JESUS CHRIST SUPERSTAR
Divadlo Jiřího Myrona Ostrava

Nejslavnější rocková opera 20. století se 
stala během dvaceti let od české premiéry 
legendární klasikou. Zcela nové nastudová-
ní chce završit náročnou cestu souboru za 
moderním hudebním divadlem. Ostravská 
inscenace je odrazem doby, místa a  lidí, 
pro které vzniká. Pašijový příběh, klasická 
rocková hudba a neklidné srdce města, ve 
kterém žijeme.

 

24.3. 2017  Kiss me
Divadlo Jiřího Myrona Ostrava

Zkrocení zlé ženy tentokrát jako muzi-
kálová komedie. Nesmrtelná klasika zlaté 
broadwayské éry se zhlíží v nesmrtelné re-
nesanční komedii a svým principem diva-
dla na divadle rovněž vzdává poctu hercům 
samotným. Můžete se těšit na velká sborová 
taneční a pěvecká čísla, step a strhující pís-
ně jazzového génia Colea Portera. Inscenace 
vzniká jako připomenutí čtyřstého výročí 
úmrtí Williama Shakespeara.

7. 4. 2017  Rebecca
Divadlo Jiřího Myrona Ostrava

 Muzikál jako napínavý kriminální pří-
běh? Odpověď zní: Ano! Je vůbec možné, 
aby se titulní hrdinka neobjevila na scéně? 
Odpověď zní: Proč ne! Od své premiéry v roce 
2006 byla Rebecca úspěšně uvedena v de-
seti významných evropských metropolích. 
Dobrý muzikál musí vycházet především ze 

Kultura
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KULTURA / OBČANÉ PÍŠOU

BESKYDSKÁ SEDMIČKA

Petra Skotnicová

Ve dnech 2.-4.9.2016 se konal šes-
tý ročník závodu Beskydská sedmič-
ka, jehož trasa vede i přes naší obec. 
Jedná se o extrémní přechod několika  
vrcholů Beskyd, z Třince do Frenštátu 
p. R.,to vše v limitu 29 hodin. V letoš-
ním ročníku startovalo 2893 účastníků, 
do cíle jich dorazilo 2029 a mezi nimi 
byly také týmy z Morávky.

Chtěli bychom tímto pogratulovat 
ke skvělým výsledkům a  poděkovat 
týmu PARTYZÁNI MORÁVKA, ve slo-
žení Vojta Bražina, Luděk Špadt, Jan 
Špok a týmu VOCHTÍCI, ve složení Olga 
Vochtová a Anežka Fellerová za repre-
zentaci obce.

Občané píšou

silného příběhu. Román Mrtvá a živá z pera 
Daphne du Maurierové na plátno převe-
dl slavný režisér Alfred Hitchcock v roce 
1940. Do muzikálové podoby jej adaptovali 
renomovaní tvůrci vídeňské muzikálové 
školy, skladatel Sylvester Levay a  textař 
a dramatik Michael Kunze. U nás je tvorba 
tohoto tandemu prozatím málo známá, ale 
právem očekáváme, že se nový titul stane 
napínavým hitem sezóny.

25. 5. 2017  Edith a Marlen
Divadlo Jiřího Myrona Ostrava 

Strhující hudební drama o životech dvou 
velkých osobností 20. století. Drobná Edith 
Piaf si podmanila Paříž, božské Marlene 
Dietrich se klaněl Hollywood. Obě si získa-
ly celý svět. Ve skutečnosti se tyto dvě ženy 
potkaly jen na pár chvil. Jedna dokázala 

svět uhranout svým herectvím, druhá do-
jmout nádherným zpěvem. Z jejich setkání 
i životních osudů vznikl příběh plný kon-
trastů, ženských emocí a nádherné hudby. 
Inscenace Janusze Klimszy se právem stala 
jedním z hitů posledních sezón. 

 
Odjezdy na divadelní představení jsou 

vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka.

Rezervace vstupenek u p. Gabriely Daňkové 
– 606 641 080

Platba vstupenek v autobuse, dopravu hradí 
Obecní úřad Morávka.

Cena vstupenky je s poloviční slevou v roz-
mezí 150 – 200 Kč. 

Vzhledem k velkému zájmu prosíme o včas-
nou rezervaci.

Zdroj: www.ndm.cz
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JESENÍKY 2016 

Ing. Martin Špok   
předseda TJ Sokol Morávka 
a organizátor zájezdu

TJ Sokol Morávka jako každoročně při-
pravil pro turisty zájezd.

Tentokráte to bylo do Jeseníků. 

Podniknuté túry:
10. 9. 2016   Karlova Studánka – Praděd – 
Karlova Studánka – Malá Morávka 

Velká část turistů vyrazila podle potoka 
Bíle Opavy na Praděd 1491 m nad mořem 
a to přes Barborku nebo přes Ovčárnu na 
Praděd, kde se z panoramatické vyhlídky 
vysílače pokochala výhledem na okolí. 

Zpět jsme šli přes Ovčárnu po jiné trase. 
Někdo si to zkrátil autobusem na Ovčárnu 

a zpět pěšky. 

Někteří si to ten den zpestřili túrou   
Karlov – Skřítek

Ubytování bylo zajištěno v  pensionu 
Brněnka s  vlastním pivovarem a  pivem 
ZLOSIN.

11. 9. 2016 jsme se vydali směrem  
Ramzová – Šerák – Keprník – Lipová Lázně  

Šerák - 1351 nad mořem se dal zvládnout 
lanovkou nebo pěšky, a některým to neda-
lo a prošli se i na překrásnou vyhlídku na 
Keprník. 1423 m nad mořem.  

Nutno dodat, že počasí bylo tak luxusní, 
že nešlo ani věřit, že se již blíží podzim. 
www.sokolmoravka.cz 

OSLAVY 120 LET SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MORÁVKA 

Roman Bohm   
náměstek starosty SDH Morávka

Dne 1.10.2016 slavil náš Sbor dobro-
volných hasičů Morávka 120 let od svého 
vzniku. 

Ústřední událostí tohoto slavnostního 
dne bylo vysvěcení a předání praporu SDH 
Morávka.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
rozhodlo, že při příležitosti našich oslav nám 
obec zakoupí a slavnostně předá prapor. Pro 
náš sbor je předání praporu velkou událostí 
a ctí. Celý tento akt bereme jako poděkování 

všem členům SDH Morávka jenž po celou 
dobu 120let byly a jsou připraveni pomáhat 
obyvatelům obce při všech mimořádných 
událostech.

Celý slavnostní den jsme začali v kostele 
svatého Jana Nepomuckého, kde proběhl 
velice krásný obřad svěcení nového pra-
poru. Obřadu se zúčastnili zástupci obce, 
zástupci okolních sborů, naši družební hasiči 
s Vráclavku, profesionální hasiči a Nošovic, 
obyvatelé Naší i  okolních obcí. Zde patří 
velké díky panu faráři za krásný obřad a per-
fektní a vstřícnou spolupráci v době příprav.

Celý obřad byl ukončen za doprovodu 
dechovky a ochutnávkou vína ve 13 hodin. 
Členové sboru a pozvaní hosté se poté ode-
brali do restaurace Partyzán kde oslavy 
pokračovaly slavnostní schůzí.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Ze života spolků



18

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
MORÁVKA V ROCE 2016 

Bc. Karel Štefek   
velitel SDH Morávka

Jako loni tak i letos je na čase ohlédnout 
se za uplynulým rokem a podělit se s Vámi 
o události a  činnosti ve Sboru dobrovol-
ných hasičů Morávka a Výjezdového druž-
stva Morávka jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Pražmo – Morávka.

Začněme tedy opět Sborem dobrovolných 
hasičů Morávka. V listopadu 2016 má 72 členů 
z toho 48 mužů a 27 žen. Stejně jako každým 
rokem, začíná naše činnost Výroční valnou 
hromadou, schůzí které se může zúčast-
nit každý člen sboru. V roce 2016 to bylo 
9. ledna v tělocvičně ZŠ Morávka zde se opět 
pokračovalo v novější tradici z posledních 

let, tedy přijímání nových členů mladých 
hasičů do našich řad. Opět jsme se, jako 
každoročně, mohli podílet na pomoci naší 
obci při pořádání Festivalu sněhu. V prosinci 
2015 to bylo jedno ze stanovišť Travný treku 
a v roce 2016 především pomoc při vrchol-
ném dni akce. Co se týče společenské čin-
nosti sboru, jsem loni zmiňoval ples. Letos 
jsme pokračovali a uspořádali pro Vás ples 
znovu v Hotelu Partyzán v sobotu 16.1.2016. 
Také jsme pokračovali v pořádání soutěže 
v požárním útoku družstev v kategoriích 
mladých hasičů, mužů a žen nazvané po 
dlouholetém veliteli sboru Memoriál Josefa 
Špoka, ta se konala 18.6.2016. Největší udá-
lostí pro sbor v roce 2016 ale byla oslava 120. 
let od jeho založení v roce 1896. Vzhledem 
k oslavám sboru byla na Morávce pořádána 
ještě soutěž v  požárním útoku družstev 
nazvaná O pohár svatého Floriána, zde se 
o pohár utkávají každoročně družstva sborů 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Po přivítání hostů následovalo krásné 
vystoupení našich nejmladších členů. 
Mladí hasiči a hasičky si pro nás připra-
vili hranou scénku s hasičskou tématikou.

Program schůze pokračoval slavnost-
ním předáním již vysvěceného praporu 
sboru a  pamětní stuhou z  rukou sta-
rostky obce paní Gabriely Daňkové. Prapor 
slavnostně přebral starosta sboru bratr 
Lubomír Rak.

Dalším bodem bylo slavnostní oceňování 
členů sboru. Výbor vybral jak členy kteří 
jsou aktivní nyní, tak členy sboru, kteří 
svou poctivou práci odvedli v letech minu-
lých a stále jsou součástí SDH Morávka.

Následovalo ocenění sboru z  rukou 
zástupce okresního sdružení SDH 
a  následné zdravice pozvaných hostů. 
Před hostincem Partyzán jsme připravili 
výstavku hasičské techniky. S touto výsta-
vou nám vydatně pomohly jak okolní sbory 
tak profesionální hasičské sbory s Nošovic, 
Frýdku-Místku a Ostravy.

Celý tento slavnostní den jsme ukončili 
slavnostním obědem po němž následovala 
volná zábava.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že 
oslavy 120 let trvání sboru dobrovolných 
hasičů Morávka byly důstojnou připo-
mínkou práce všech dobrovolných hasičů 
našeho sboru.

Důstojnou připomínkou a  shrnutím 
dosavadní činnosti našich hasičů, kteří 
byli, jsou a vždy budou připraveni pomoci 
každému z vás v případě nouze.

Je nezbytné také upřímně poděkovat 
zastupitelstvu a zaměstnancům obce v čele 
s paní starostkou, panu faráři, všem hos-
tům za účast, hostinci Partyzán a v nepo-
slední řadě všem hasičům a hasičkám jenž 
se podíleli na všech přípravách a hladkém 
průběhu tohoto dne.

Závěrem mi dovolte popřát našemu 
sboru a  jeho členům vše nejlepší co nej-
méně zásahů a když už, tak ať se všichni 
vždy vrátí domů živí a zdraví.
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dobrovolných z 10. okrsku Podbeskydského. 
Jelikož ustavující schůze se konala 22. lis-
topadu byl pro slavnostní schůzi a mši sta-
noven datum také podzimní a to 1.10.2016. 
Od obecního úřadu sbor při této příležitosti 
obdržel slavnostní prapor, který byl při mši 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě 
posvěcen. Po obřadu jsme se přesunuli do 
hotelu Partyzán, kde se pokračovalo slav-
nostní schůzí. Zde se připomněla historie 
sboru a členům bylo poděkováno za jejich 
činnost. Po této schůzi následovala ukázka 
požární techniky nejen z okolí.

Celoročně probíhala a probíhá činnost 
kroužku Mladých hasičů, o jejich činnosti se 

dozvídáte průběžně ve vydáních Moravčanu. 
Za tímto článkem následují hlavní události 
v posledním čtvrtletí roku 2016.

Pokračovat budu v  přiblížení činnosti 
výjezdového družstva Morávka, jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Pražmo–
Morávka. Jelikož jsou její členové i  členy 
sboru, tak se samozřejmě účastnili všech akcí 
popsaných výše, za což jim patří velký dík. 
Další dík jim patří jako vždy také za výjez-
dovou činnost, údržbu techniky a zázemí 
a další pomoc občanům obce. Těchto členů 
je celkem 15 a letos jsme zasahovali u těchto 
událostí:

7.2.2016 - Odstranění stromu přes cestu – místní část Skalka
8.2.2016 - Odstranění stromu přes cestu kolem řeky – místní část Střed
9.2.2016  - Požár sazí v komíně – místní část Střed
11.2.2016 - Odstranění stromů spadlých na vozidla – místní část Velké Lipové
17.6.2016  - Odstranění stromu spadlého na chatu - místní část Velké Lipové
24.6.2016 - Požár demolice stavby a okolí – místní část Dolinky
29.6.2016 - Taktické cvičení – únik ropných produktů do řeky Morávka – lávka u pily 

v Raškovicích
15.7.2016 - Odstranění pahýlu stromu u komunikace (možné nebezpečí) – místní část 

Malé Lipové
18.8.2016 - Pomoc při transportu pacienta ZZS – místní část Střed
15.10.2016 - Pomoc při transportu pacienta ZZS – místní část Haferník

Členové družstva se také zúčastňovali 
kondičních jízd, školení, údržby výstroje 
a výzbroje, dále několika soutěží v požárním 

sportu, čištění studní, dovozů užitkové vody, 
a  pomoci občanům s  likvidací obtížného 
hmyzu.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Svěcení slavnostního praporu SDH Morávka 
1.10.2016

Oslava 120 let založení Sboru dobrovolných hasičů 
Morávka – ukázka požární techniky
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Mimo tuto činnost jsme také různě 
pomáhali obecnímu úřadu (čištění chod-
níků, obřezávání větví překážejících zim-
nímu úklidu komunikací).

V prosinci 2016 se na setkání s  Vámi 
budeme opět těšit na Travný treku 2016 
a v příštím roce v únoru na Hasičském bále, 
koncem června potom přijďte podpořit sou-
těžící družstva v požárním útoku na dalším 
ročníku Memoriálu Josefa Špoka.

Nakonec mi dovolte poděkovat všem čle-
nům Sboru dobrovolných hasičů Morávka za 
obětavost a vykonanou práci. Dále všem Vám 
bych rád jménem Sboru dobrovolných hasičů 
Morávka poděkoval za podporů a  popřál 
Vám poklidné prožití vánočních svátků 

a do nového roku 2017 mnoho zdraví, štěstí 
a úspěchů v pracovním a osobním životě.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Kroužek mladých hasičů při SDH 
Morávka         Září-Prosinec 2016 

Hana Hřivňáková  
vedoucí kroužku mladých hasičů  
SDH Morávka 

Na přelomu září a října se naši mladší 
žáci zúčastnili branného závodu jednotlivců 
v Nižních Lhotách. Moc bych chtěla pochválit 
všechny děti, které reprezentovaly Morávku 
a zvláště pak Kryštofa Holuba, který vyhrál 
krásné třetí místo.

Další soutěž, tentokrát týmový Závod 
požárnické všestrannosti se konal v okolí 
hasičárny na Pražmě. Závodníci museli 
překonat stanoviště střelby ze vzduchovky, 
topografických značek, zdravovědy, uzlo-
vání, přelanění a stanoviště požární ochrany. 
Pro náš tým, který se takového závodu 
zúčastnil poprvé, to byla skvělá zkušenost. 

Hnízdo sršně obecné- za obkladem štítu chaty

Kryštov Holub – 3. místo v branném závodě 
Podbeskydského okrsku, 28.9.206 v Nižních Lhotách

Branný závod Podbeskydského okrsku, 28.9.206 
v Nižních Lhotách
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1.10.2016 se konala slavnostní schůze 
ke 120 letům vzniku sboru SDH Morávka. 
Zúčastnili se jí všechny generace - od nej-
mladších členů, po ty nejstarší. Očima dětí 
bych chtěla vzpomenout na jejich scénku, 
na ukázku hasičské techniky, která je moc 
zaujala a v neposlední řadě na taneční kreace 
taneční skupiny Hasičata, která spontánně 
vznikla na místě :)

Od října jsme přesunuli tréninky do 
tělocvičny, kde se připravujeme na další 
sezónu. Rádi bychom se s dětmi zúčastnili 
i  závodů štafet požárních dvojic, štafety 
CTIF, hasičských 60m, atd. K tréninku na 
tento druh závodů nám v  současné době 
schází překážky. Některé si hodláme vyro-
bit svépomocí, jiné je potřeba koupit. Proto 

sháníme sponzory, kteří by byli ochotni na 
překážky přispět. Stále také přijímáme nové 
tváře do našich řad. Tréninky jsou každý 
pátek 16-17 hod pro děti 5-10let. Pro starší 
10-15let pak na stejném místě 17-18 hod.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Skautská výprava:  
80 let turistické chaty na Kotaři 

V den významného státního svátku, kte-
rým je Vznik samostatného Československa, 
organizoval KČT, oblast Moravskoslezská 
setkání u turistické chaty na Kotaři, jeli-
kož uplynulo 80 let od jejího vybudování. 
Neváhali jsme proto udělat skautskou 

výpravu. Na místě jsme vyslechli krátké 
proslovy a sledovali slavnostní odhalení 
obnovené pamětní desky.

Je potřeba zmínit, že chatu vybudoval 
před 80 lety morávecký občan Ignác Gřunděl.

Z oslav 120. let SDH Morávka
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Ohlédnutí za včelařským rokem
 
Uherek Václav 
předseda ZO ČSV Morávka

Práce se včelami přináší člověku radost 
a docela jiný pohled na své okolí a hlav-
ně na přírodu. To muže znamenat hodně 
nebo málo – v každém případě pro mě je 
to rozhodující. Včelaření není pro hlupáky, 
to se ukáže hodně brzy. Ale při troše vůle 
se mu dokáže naučit každý normální člo-
věk. Ten postupně zjistí, že včela je bytost, 
jejíž charakter se dost liší od charakteru lid-
ského. Je možné, že včela dokáže v člověku 
probudit skryté vlohy, i když rozhodnutí 
stát se včelařem může mít různé důvody. 
Včelařit může začít člověk v každém věku 
a dost často to bývá napořád.

Kalendářní rok 2016 je skoro u konce a já 
si kladu otázko jaký vlastně byl z pohledu 
včelařů ZO ČSV Morávka. Na nedávné člen-
ské schůzi jsme zhodnotili činnost, která 
úzce souvisela se schváleným plánem práce 
ZO pro tento rok. To, že toho nebylo málo, 
chci doložit krátkým výčtem jednotlivých 
událostí.

Zdravotní stav našich včel je prioritou, 
a tak po obdržení výsledku vyšetření vzorku 
zimního mělí z okresní veterinární stanice 
ve Frýdku – Místku jsme byli spokojení. 
Vždyť z celkového počtu 74 včelařů, jsme 
museli jen u šesti provést následné jarní 
přeléčení. Dle opatření OVS F-M včelaři 
z obcí Krásná, Pražmo a Raškovice nadá-
le zůstávají v ochranném pásmu a to díky 
včelařům sousední vesnice z Lubna, kde 
se nacházelo ohnisko moru včelího plodu. 
Podařilo se nám zajistit celkem pět odbor-
ných přednášek zaměřených na zdravotní 
prevenci včelstev, tvorbou ekologického 
prostředí pro chov včel, porovnávaní včela-
ření v ČR a EU, dále využíváním včelích pro-
duktů k lékařským účelům tzv. Apiterapie 
a poslední přednáška se zabývala chovem 
včelích matek a  tvorbou včelích oddělků. 

Celkem se těchto přednášek zúčastnilo 
128 včelařů ZO a 13 hostů a občanů obce 
Morávka. V únoru se v zasedací místnosti 
bývalého OÚ uskutečnilo společné zasedání 
členu výboru ZO Morávka a OO Frýdek – 
Místek, kde jsme zástupce okresu sezná-
mili s činnosti naší ZO a kde nás předseda 
OO a  první místopředseda ČSV Miroslav 
Poništ seznámil s průběhem a závěry X. 
sjezdu ČSV. V měsíci dubnu jsme se zú-
častnili plenárního zasedání OO F-M, kde 
jsme v diskuzi prezentovali názory našich 
včelařů. Na tomto zasedání převzali z ru-
kou předsedkyně ČSV Mgr. Machové okresní 
vyznamenání „Vzorný včelař“ za dlouho-
letou aktivní práci dva členové naší ZO 
a to přítel Petr Kaspárek a Jiří Máder. Svou 
činnost jsme mohli rozvíjet i díky dotacím 
OÚ a sponzorským darům firem a podni-
katelům. Za to jim patří velké poděkování. 
Čerpání dotace KÚ MSK určenou na obnovu 
starých úlů využilo v naší organizaci cel-
kem pět včelařů, kteří si pořídili 21 nových 
úlů. V měsíci květnu jsme zorganizovali pro 
naše včelaře a rodinné příslušníky smažení 
vaječiny, kde nám k poslechu zahráli ko-
legové ze spolku zahrádkářů p. Hranický 
a p. Pachlopnik. Do majetku ZO přibyl nový 
aerosolový vyvíječ, který se používá k léčení 

Mladí včelaři 
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včel a budou ho používat včelaři z Pražma 
a Raškovic.

V měsíci září jsme se zúčastnili školení 
pro funkcionáře ČSV zaměřeného na prak-
tické využívání centrálního informačního 
systému v podmínkách ZO. Dále jsme se 
zúčastnili slavnostního zasedání včelařů 
ze ZO Dobra, kteří si připomněli 110. výro-
čí založení včelařského spolku. Na setkání 
obcí „Den regionu Slezská brána a Olešná“, 
které se konalo na zámku Paskov, jsme 
v  jednom ze stánků prezentovali činnost 
ZO a  Včelařského kroužku mládeže. Ve 
dnech 23. – 25. září se konala na výstavišti 
Černa louka v Ostravě výstava pod názvem 
„Život na zahradě“, kde každoročně KV ČSV 
pořádá odborný seminář pro funkcionáře 
ZO a OO ČSV. Společně se včelaři ZO Dobrá 
jsme se zúčastnili jednodenního zájezdu na 
XX. ročník Mezinárodní konference zlepšo-
vatelů a vynálezců konané dne 22. října na 
výstavišti v Trenčíně. Součásti konference 
byla prodejní výstava včelařských potřeb 
a  včelích produktů, výstava zahrádkářů 
a komplex odborných přednášek předních 
včelařských odborníků. 

Samostatnou kapitolou naši činnosti je 
práce s mládeží. Na členské schůzi v listo-
padu 2015 byl schválen plán práce na letošní 

rok, ve kterém už má své místo i Včelařský 
kroužek mládeže. Po dokončovacích pracích 
a terénních úpravách, jsme v měsíci červnu 
hotovou včelí paletu převezli na obecní po-
zemek v malebném prostředí řeky Morávky. 
Díky dotacím obcí a sponzorským darům 
jsme nakoupili včelí úly a další včelařské 
potřeby. Členové výboru ZO přítel Kaspárek, 
Král, Ing. Carbol a Uherek splnili slib a po-
stupně dodali 10 včelích oddělku. Včelí od-
dělky, které věnoval včelařskému kroužku 
přítel Kasparek , mají včelí matku kmene 
Havlín, zbývající včelí matky jsou kmene 
Vigor. Jedná se o klasickou včelu Kraňskou. 
Tyto včelí oddělky byly postupně zakrmo-
vány tak, aby přečkaly dlouhou zimu. Začal 
nový školní rok a tím i činnost včelařské-
ho kroužku mládeže. Na první schůzce si 
mohli mladí včelaři již prakticky vyzkoušet 
práci na včelnici, kde prováděli kontrolu 
cukrových zásob, kontrolu kladení plodů 
a odstranění formidolových desek, použi-
tých pro první léčeni kyselinou mravenčí. 
Při této praktické činnosti uplatňovali teo-
retické znalosti, které jsme spolu probírali 
na schůzkách v zimních měsících. Práce je 
velice zajímala. Mám velkou radost s toho, 
že to co bylo v únoru 2015 jenom snem, se 
nám díky kolektivu aktivních včelařů po-

dařilo splnit. Za to jim 
vřele děkuji. Teď už, je 
třeba mladým včelařům 
jen popřát, aby se jim 
práce na včelnici dařila 
a měli s ní radost.

Závěrem mi dovolte, 
abych jménem výboru 
ZO ČSV Morávka po-
děkoval zastupitelům 
OÚ Morávka za vstříc-
nost a podporu a popřál 
všem včelařům a obča-
nům Morávky příjemné 
prožití Vánočních svát-
ků a  do nového roku 
hodně zdraví, štěstí 
a každodenní pohody.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Smažení vaječiny 
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Zájezdy zahrádkářů
 
Jan Slováček 
předseda ZO ČSV Morávka

Jednou z  významných aktivit našich 
zahrádkářů je již tradiční organizace zá-
jezdů pro členy i širší občanskou veřejnost 
regionu. Tyto zájezdy jsou koncipovány 
především jako kulturně společenské akce 
poznávacího charakteru s možností rozší-
ření poznatků ze zahrádkaření a účelových 
nákupů. V tomto roce to byly hned tři.

První zájezd do Polska jsme uskuteč-
nili 14. května s účastí 40 osob. Navštívili 
jsme prodejní tržiště v  Cziezyne, kde si 
účastníci levně nakoupili. Hlavní cílem 
byla prodejní výstava a prohlídka zahrad 
v Goczalkowicach. Bylo se na co podívat, 
ty zahrady byly nádherné. Poslední polskou 
zastávkou byla obora zubrů ve Pszcyne. 

Další zájezd do Třeboně byl dvoudenní, 
ve dnech 25.- 26. června. Do království kaprů 
se vydalo 42 účastníků. Začali jsme pro-
hlídkou Schwarzenberské hrobky, navštívili 
jsme Třeboňský zámek  prošli Masarykovo 

náměstí. Ranní pohled na rybník Svět obo-
hatilo několik účastnic o rozcvičku v trávě. 
Další zastávkou byl Jindřichův Hradec, kde 
jsme si prohlédli hrad, Masarykovo náměs-
tí, muzeum, Krýzovy jesličky. 

Do třetice to byl zájezd do Ostravy s nej-
menší účastí 37 osob. Začali jsme prohlíd-
kou Slezskoostravského hradu a následně 
jsme se přemístili na výstaviště Černá lou-
ka. Tam byla hlavním cílem našeho zájezdu 
návštěva výstavy Život na zahradě. V po-
bytu na výstavišti mohli účastníci navští-
vit další atrakce jako Miniuni a  Muzeum 
motocyklů. Dalším cílem byla návštěva 
Mini arboreta u Holubů ve Staříč. S výkla-
dem majitele to bylo zajímavé a poučné. 
Poslední zastávka  byla ve Veselé zahradě 
ve Fryčovicích, kde byla ke zhlédnutí i za-
hradní keramika. Z pohledu účastníků byly 
všechny zájezdy hodnoceny kladně a všem 
se velmi líbily. Zahrádkáři děkují Obecnímu 
úřadu za spolupráci a  finanční dotaci na 
naše zájezdy, která jejich realizaci velmi 
usnadnila. Děkujeme rovněž členům naší 
organizace, občanům Morávky a dalších 
obcí našeho regionu za aktivní účast na 
našich akcích.

               

                                                               ZO Českého svazu zahrádkářů Morávka 
Vás srdečně zve na tradiční 

 

                                           konanou 
    v prostorách bývalého Obecního úřadu Morávka   

 
           v sobotu 10. a v neděli 11. prosince 2016 
                         v době od 8 do 16 hodin 
            v pondělí 12. prosince od 8 do 12 hodin 
 

           Přijďte se inspirovat dekoracemi z tradičních vánočních materiálů, 
           vazeb, keramiky a dalších výrobků našich členů. Řadu vystavených 
           výrobků si můžete zakoupit. V prodeji budou i cukrářské výrobky. 
                                     Tradičně je zajištěno občerstvení. 
 
                  K příjemným předvánočním zážitkům zvou zahrádkáři 
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Den válečných veteránů 
aneb ani Morávka by neměla zapomenout na své padlé...

Tomáš Foldyna, tel. 723 976 786,  
t.foldyna@seznam.cz, Morávka čp. 200 

Jakub Foldyna, tel. 723 659 640,  
foldyna.jakub@gmail.com, Morávka čp. 200 

„Jen mrtví viděli konec války“
Platón

Cílem tohoto článku je nastínit vznik, 
význam a smysl Dne válečných veteránů, 
jehož připomínání a slavení nemá v České 
republice dlouhou tradici.

Datum nebylo zvoleno náhodně. 11. lis-
topadu 1918 přesně v  11:11 nastal tolik 
očekávaný klid po krvavých bojích na zá-
padních bojištích, bylo totiž podepsáno 
příměří mezi Německem a státy Dohody.  
Válka jakou dosud svět nezažil značně 
přepsala hranice některých státních útva-
rů na evropském kontinentu a dala mož-
nost ke vzniku samostatných národních 
demokratických států.

Tento svátek, někdy uváděn jako Den 
příměří, se začíná slavit od 1. výročí kon-
ce 1. světové války, tedy od 11. 11. 1919, 
především ve Velké Británii, Kanadě, USA 
a  Francii. Dnes se jedná o  celosvětově 
uznávaný významný den, kdy si připo-
mínáme všechny válkou postižené, a ne-
jsou to jenom ti z minulosti, ale i současné 
válečné hrdiny.

Symbolem Dne válečných veteránů se 
staly červené máky, tzv. Flanderské máky. 
Důvodem je především báseň Na flander-
ských polích, kterou napsal John McCrae. 
Tento kanadský chirurg a příslušník ka-
nadské armády se básní snažil vyrovnat se 
ztrátou svého padlého přítele. Sám autor 
se konce války nedožil, zemřel 28. ledna 
1918.

Na flanderských polích
John McCrae  

(český překlad Jindra Svitáková)

Na polích flanderských vlčí máky vlají
rudě mezi kříži, které znamenají,

za řadou řada, náš hrob; pod bání modravou
skřivani v letu dál trylkují s odvahou

byť dole vřava děl zpěv jejich sluchu tají.

My mrtvi jsme. Ač ještě včera tu v kraji
jsme živí viděli slunko vstát 
a jak barvy západu si hrají,

milovali jsme a milováni byli,  
teď pohřbeni jsme pod trávou

na polích flanderských.

Před nepřítelem vy nyní hleďte  
věc naši hájit:

my jsme kdo z rukou ochablých  
vám předávají zápasu pochodeň; 

vysoko neste ji nad hlavou.
Nezachováte-li nám padlým věrnost svou

my spánku nedojdem, 
byť nadál vlčí máky zrají
na polích flanderských.

Báseň se postupem času stala vel-
mi populární a máky barvy krve se za-
čaly objevovat jako symbol i prostředek 
pro získávání financí při sbírkách na péči 
o  válečné sirotky, invalidy, vysloužilce 
a veterány. Papírové vlčí máky například 
dodnes vyrábějí ve Spojeném království 
váleční veteráni bojující v  konfliktech 
20. a 21. století.

V České republice byl Den válečných ve-
teránů zařazen mezi významné dny České 
republiky od roku 2001. Dalšími takový-
mi svátky jsou kupříkladu 27. leden, Den 
památky obětí holokaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti, 27. červen, Den 
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památky obětí komunistického režimu 
atpod.

V Československu byla radost ze sa-
mostatnosti natolik silná, že byl sla-
ven především 28. říjen jako den vzniku 
Československa. Za první republiky se slavil 
navíc 2. červenec, výročí Bitvy u Zborova 
(1917), jelikož se jednalo o první významné 
nasazení československých legií na východ-
ní frontě. 

Z Českých zemí padlo v první světové 
válce přes 150 tisíc vojáků a kolem 5000 
legionářů, ovšem to jsou jen odhady a navíc 
důležitější jsou osobní osudy než čísla, která 
nemohou vše vypovědět.

Rovněž si musíme uvědomit, že pro 
vojáky a obyvatelstvo Rakousko-Uherska 
válka neskončila 11. listopadu 1918, ale již 
4. listopadu 1918, kdy Rakousko-Uhersko 
uzavřelo příměří s Itálií, respektive s do-
hodovými mocnostmi v Itálii.

V souvislosti se vzpomínáním na válečné 
veterány je potřeba vzpomenout na rodi-
ny padlých a nezvěstných. Na jejich děti, 
manželky, matky a otce, kteří se museli se 
ztrátou svého blízkého vyrovnat. 

Z několika desítek padlých 
vojáků z Morávky uvádíme  
jako příklad:

Legionář a střelec Josef Platoš se narodil 
1. 1. 1895 nebo 3. 1. 1896 na Morávce. V ra-
kousko-uherské armádě byl příslušníkem 
zeměbraneckého pěšího pluku č. 31.  Padl 
v boji 7. 7. (?) 1917 při tarnopolském ústu-
pu u Volosivky. Pravděpodobně se účastnil 
se svým plukem Bitvy u Zborova, což byla 
důležitá bitvy pro naše ruské legie, kde byly 
poprvé nasazeny v boji. Sloužil u 2. střelec-
kého pluku ruských legií. Jeho jméno je na 
památníku Bitvy u Zborova na vrchu Cecová 
na Ukrajině.

Vojín Josef Šebesta se narodil 3. 3. 1900 
na Morávce čp. 88. Zemřel 17. 11. 1918 
v Salzburgu v Salcbursku v rezervní či zá-
ložní vojenské nemocnici č. VI při zpáteční 

cestě z Itálie (dle křestní matriky farního 
úřadu Morávka pokřtěn 4. března 1900, křtil 
P. Johann Paseka, otec domkář František 
Šebesta narozen 14. 9. 1868 a  matka 
Marianna rozená Kotásková 22. 12. 1871).

Voják Martin Kolek se narodil 11. 11. 1896 
na Morávce čp. 391, příslušníkem  zeměbra-
neckého pěšího pluku č. 31. Nezvěstný na 
severní frontě. Jako datum a místo úmrtí 
uváděno 28. 8. 1915 Sokal v Haliči (dle kře-
stní matriky farního úřadu Morávka pokřtěn 
15. listopadu 1896, křtil P. Carbol, otec dom-
kář Josef Kolek 19. 2. 1864, matka Marianna 
dcera Františka Pavloska 26. 2. 1870.

Výzkum o 1. světové válce

Jelikož si v  těchto letech připomínáme 
100. výročí událostí 1. světové války, rozhodli 
jsme se v této oblasti provést průzkum. Nikdo 
se tomuto tématu příliš nevěnoval, i když 
víme, že tato válka měla neblahé důsledky 
i pro obyvatele naší horské vesnice. Mnozí 
muži museli narukovat, řada z nich padla. 
Mnozí z nich byli otcové rodin, živitelé, ně-
kterým nebylo ani 20 let. Mezi místa věčného 
odpočinku padlých vojáků z Morávky, dle 
dosavadního výzkumu, patří Frýdek, Těšín, 
Olomouc, Jaroslav (pravděpodobně dnešní 
Rusko), Rohatyn (pravděpodobně dnešní 
Ukrajina), Leibach (pravděpodobně dnešní 
Slovinsko), Szatmar-Neméti, to všechno 
jsou místa polních nemocnic. Další padlí 
leží na bojištích na dnešním území Itálie, 
Chorvatska, Ruska, Polska atd. 

Váleční rekruti z  Morávky bojovali dle 
současného výzkumu většinou v  těchto vo-
jenských jednotkách: 100. pěší pluk, 31. pěší 
pluk, zeměbranecký pěší pluk č. 31, země-
branecký pěší pluk č. 32, polní houfnicový 
pluk č. 3, pěší pluk č. 54, sapérský prapor 
č. 1, prapor polních myslivců č. 5, polní ka-
nonový pluk č. 2. Měli tyto hodnosti či zařa-
zení: pěšák, myslivec, zásobovač, dělostřelec, 
svobodník, sapér, Zivilarbeiter, jednoroční 
dobrovolník, desátník... Samozřejmě jsou to 
jen statistiky, ale my bychom rádi vypátrali 
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a  přiblížili nám všem dochované životní 
příběhy, byť útržkovitě, vždyť už to je celé 
století. 

Zatím nevíme, jak celý průzkum skon-
čí, zda vznikne publikace nebo památník 

obětem, ale určitě se můžeme těšit na dobové 
informace, úplný seznam legionářů a padlých 
či zraněných. I zde platí, že prosíme o pomoc, 
pokud vlastníte fotografie, dobové dokumen-
ty či vzpomínky, prosíme, ozvěte se. 

„Příští rok si bude naše farnost při-
pomínat významné jubileum - 200 let od 
vysvěcení moráveckého kostela. V květnu 
bude vydána kniha, která by měla zachytit 
historii kostela a  celé farnosti. Prosíme 
čtenáře, pokud máte vzpomínku, fotku či 
dokument, který by se nějakým způsobem 

vázal k dějinám naší farnosti, prosíme, 
ozvěte se, pomůžete nám poodhalit po-
zapomenuté, objevit neznámé. Zapůjčené 
věci vyfotíme a vrátíme majiteli.

Tomáš a Jakub Foldynovi, Morávka čp. 200, 
t.foldyna@seznam.cz, tel. 723 976 786.“

Martin Žamboch
 

Život
Miluše Březinová se narodila 29. března 

1930 v Olomouci – Chválkovicích jako třetí 
dcera manželů Františka a Marie Macůrko-
vých. Její tatínek František Macůrek pochá-
zel z Chomýže u Holešova pod Hostýnskými 
vrchy a byl úředníkem státních drah (ČSD). 
Maminka Marie, rozená Hošková, pocházela 
z Českomoravské vysočiny z vesničky Řeho-
řov u Jihlavy a byla v domácnosti. Manželé 
Macůrkovi si ve Chválkovicích, Skopalíkově 
ulici nechali postavit domek, ve kterém Mi-
luše prožila velkou část svého života. 

Chválkovice pod Svatým Kopečkem, to 
jsou řady semknutých selských stavení se 

dvory a zahradami za velkými vjezdový-
mi vraty, krásné aleje stromů s pomníkem 
T. G. Masaryka na Selském náměstí, im-
pozantní budova zdejší sokolovny. Z jedné 
strany je obklopují lány úrodných polí, nad 
kterými bdí Svatý Kopeček a z druhé strany 
se přimykají k okrajovým čtvrtím města -  
Pavlovičkám, Bělidlům a Hodolanům. V Ho-
dolanech navštěvovala rodina Macůrkova 

Farnost Morávka

Malířka Morávky 
Miluše Březinová (29. 3. 1930 – 6. 5. 2016)
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sbor Československé církve husitské. V Ho-
dolanské základní škole Miluše Březinová 
po návratu z Morávky učila. To byl svět, ze 
kterého Miluše pocházela, a do kterého se 
po působení na Morávce zase vrátila.  

Umělecké a literární nadání zdědila Mi-
luše po otci Františkovi, který pěkně kreslil 
i psal. Po mamince získala velmi kladný 
vztah k půdě a k  jejímu rodišti vesničce 
Řehořovu.

V době druhé světové války absolvo-
vala Miluše učitelský ústav a po válce se 
jako kandidátka učitelství rozhodla odejít 
do nově osídlovaného pohraničí. Jejím pů-
sobištěm se stala obec Velké Heraltice na 
Opavsku, kde jako osmnáctiletá zahájila své 
učitelské působení. 

Na Opavsko do sousední obce Košetice 
přišel v  té době i budoucí manžel Miluše 
Lumír Březina, který pocházel z Frýdku.

Lumír a Miluše byli oddáni v zimě roku 
1950 v Olomouci. Manželům Březinovým se 
roku 1952 narodila dcera Milena a 1953 dce-
ra Alena. V pohraničí zůstat nechtěli a roz-
hodli se, že požádají o přeložení do rodné-
ho Lumírova kraje – na Frýdecko. Místo 
dostali na Morávce, celoživotním působišti 
Lumírova děda řídícího učitele Jana Březiny. 
Nestěhovali se do neznáma, neboť Lumír 
Morávku znal. V domě po Janu Březinovi 
zde žila Lumírova teta Marie a strýc – učitel 
Antonín Pasírbek.

Místní MNV jim přidělil k užívání jako 
učitelský byt hájenku „Wagnerovice“ v Li-
povém, kde Březinovi žili v letech 1953 – 
1966 a učili na zdejších školách. Miluše vy-
učovala českému jazyku a tělocviku a Lumír 
byl učitelem na národní škole. Na Morávce 
se účastnili čilého kulturního a sportovní-
ho života – například ochotnického diva-
dla a sokolských akcí. Roku 1966 Březinovi 
z rodinných důvodů z Morávky odchází do 
Olomouce–Chválkovic, kde se jim narodila 
roku 1972 nejmladší dcera Eva. S Moráv-
kou zůstali i nadále spojeni. Každoročně se 
v létě vrací již jako chataři, a to až do konce 
svého života.

Umělecká a literární činnost
Miluše Březinová je známá především 

jako malířka naší obce. Její činnost měla ale 
i širší záběr – literární a pedagogický. Prv-
ní malířské počiny Miluše spadají do doby 
jejího působení na Morávce. Nejdůležitější 
a nejdynamičtější období v Milušině malíř-
ském a uměleckém životě však nastalo po 
nástupu do penze po roce 1984. Miluše začí-
nala jako amatérský malíř, v Olomouci však 
začala navštěvovat výtvarné kurzy na půdě 
pedagogické fakulty pod vedením Dr. Lubo-
míra Dvořáka, kterého si velmi vážila. Sta-
la se členkou Výtvarné skupiny Olomoučtí. 
Ve své tvorbě se Miluše zaměřovala hlavně 
na beskydskou krajinu – horskou krajinu 
Morávky, zákoutí řeky Morávky, beskydské 
dřevěné chalupy. Z jejího olomouckého pů-
sobení však nechybí ani portréty a městská 
zákoutí. Na Morávce vznikaly její obrazy 
přímo v plenéru za malířským stojanem 
nebo též pod malým dřevěným přístřeš-
kem na chatě, který dostal název „ateliér“.  

V letech 1993 – 2000 splnila Miluše Bře-
zinová svůj veliký úkol, a to vytvořit soubor 
40 beskydských chalup z Morávky. Spolu 
s  manželem Lumírem jezdili na motorce 
nebo chodili pěšky s dřevěnou krosnou na 

Miluše a Lumír Březinovi s dcerami na Morávce
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zádech po nejrůznějších částech Morávky. 
Takto vznikl soubor chalup, jehož část může-
me vidět například na našem obecním úřadě. 
Celý kompletní soubor chalup byl šestkrát 
vystavován a také použit i k vydání barev-
ných kalendářů. První vyšel roku 1996 a po-
slední roku 2015 k 400. výročí vzniku obce. 

Miluše se také zajímala o místa, která 
malovala – o místní názvy usedlostí, její 
obyvatele a mnohdy i zaznamenala zajíma-
vý příběh, který se k ní vztahoval. 

Pravidelně, rok co rok probíhaly v zase-
dací místnosti obecního úřadu výstavy Milu-
šiny tvorby – první roku 1991 a poslední roku 
2007. Své obrazy vystavovala celkem na 45 
samostatných a 48 kolektivních výstavách. 

Důležitou část životního díla Miluše 
Březinové tvoří literární a básnická tvor-
ba. Roku 1991 vydala básnickou sbírku Jaro 
v listopadu, roku 1993 sbírku „Na slovíčko“ 
a roku 2007 poslední sbírku Člověk člověku.

Roku 1994 vyšly Pravdivé příběhy zalo-
žené na vyprávění Milušiny maminky Ma-
rie Hoškové zachycující život na Vysočině 
na přelomu 19. a 20. století. Jejich ústřední 
postavou je Milušin dědeček chalupník Vác-
lav Hošek. Roku 1998 to byly Osudy a roku 
2004 Moravané v nedávné minulosti, kde 
se kromě Řehořova objevují i příběhy z Mo-
rávky vázané na osobu řídícího Jana Březiny 
z Vlaského. V této knize nechybí i část věno-
vaná válečné Morávce týkající se partyzánů. 
Miluše zde čerpala z vyprávění Moravčanů, 
které zaznamenala v době svého působení 
na Morávce. V knize je i část jejího deníku, 
který si jako děvče psala za okupace v letech 
1939 – 1945. Součástí této knihy je i díl vě-
novaný době po únoru 1948 – příběhy lidí 
z Morávky, Valašska i Olomouce.   

Literární práce Miluše Březinové byla 
korunována roku 2006 vydáním knihy Zde 
žila skromnost a snášenlivost, která obsa-
huje její zápisky z malování, příběhy lidí 
z Morávky a barevné reprodukce 55 obrazů 
beskydských chalup.

Miluše Březinová se v  neposlední 
řadě věnovala i práci pro děti, kdy přišla 

s  projektem dřevěné či papírové kostky 
omalované – písničkové. Spolu s manželem 
Lumírem kostky vyráběli a lepili. Její před-
stava byla, aby si děti kostku samy omalo-
valy, vystřihly a slepily, což podporuje ma-
nuální zručnost, ale hlavně aby kostky vedly 
děti ke zpěvu národních lidových písniček. 
Byla to práce v dnešní přetechnizované době 
velmi nesnadná a často nepochopená, nic-
méně Miluše Březinová se jí věnovala s ve-
likou energií a nadšením, které byly pro její 
osobnost zásadní po celý její život.

Miluše a Lumír Březinovi se po celý je-
jich společný život navzájem doplňovali. 
Pro Milušinu uměleckou tvorbu předsta-
voval prakticky zaměřený Lumír to nejlepší 
zázemí. Miluše se ve svém volné čase ráda 
zabývala myšlenkami slavných filozofů 
a duchovní stránkou života. I pro osoby sobě 
blízké vytvořila kostky, které představují 
hodnoty s nimi spojované. Na závěr bych 
rád uvedl některé z myšlenek, které uvedla 
na své kostce.

Přirozené tresty. Pozitivní myšlenky. Žít 
bez příkras, rozeznávat hodnoty.

Miluše Březinová nás opustila 6. května 
2016. Zůstává po ní rozsáhlé dílo výtvarné 
a  literární, které je z velké části spojeno 
s naší obcí Morávkou a bude nám Miluši 
Březinovou připomínat.

KRONIKA OBCE

Miluše a Lumír Březinovi roku 1995
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KULTURA, POZVÁNKY

Inzerce

Lesní školka ve Vlaském, zahajuje 
PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK.

Možno si vybrat stromeček i nastojato,přímo ve školce.
Objednávku možno poslat e-mailem, na JanCarbol@seznam.cz,  

informace na tel. čísle 602 741 231.

Jan Carbol
mobil: 602 741 231

tel: 558 627 527
e-mail: jancarbol@seznam.cz

web: www.carbolj.cz
Plyn, voda, topení

Oděvy-doplňky
Ubytování v Beskydech

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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Družstvo Raškovice  

Prodej 
brambor 

(říjen 2016) 
Pěstované v Raškovicích 

Odrůdy: žlutomasé – Antonie a Galy 
Cena:    600 Kč/q 
krmné 300 Kč/q 

Kde: sklep při stájí OMD na Červenci 
Kdy: pondělí – čtvrtek        8.00 – 14.00 hodin 

                                      pátek   8.00 – 16.00 hodin 
              sobota 8.00 – 10.00 hodin 

Info na tel.: 736 768 497  
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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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