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Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější 

období celého roku, období 
adventu, období vonící 

cukrovím a punčem, období očekávání, co 
nám ten nový rok 2018 přinese. Je to čas, 
který milují hlavně naši nejmenší. Snažme se 
tento čas prožít se svými nejbližšími v klidu 

a pohodě. Abychom Vás vánočně naladili, 
připravili jsme pro Vás jako každý rok slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu.

Těším se na setkání s Vámi dne 1. prosince 
v 16 hodin před obecním úřadem. Nejmenší 
potěší Mikuláš svými dárečky a  ty starší 
zahřeje trocha punče. 

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních 
svátků a hlavně zdraví do nového roku 2018.

Za zaměstnance úřadu  a zastupitele obce
Gabriela Daňková – starostka

Ze zastupitelstva obce 18. 9. 2017:

Na tomto zastupitelstvu došlo ke odstoupení paní místostarostky p. Lenky 
Carbolové, která z důvodu pracovní vytíženosti podala rezignaci na tuto funkci. 
Za její práci ji velice děkujeme.

Novým místostarostou byl zvolen p. Štěpán Bystřičan. Přejeme mu pevné nervy 
a ať se mu ve funkci daří.

Ostatní body usnesení jsou na www.moravka.info.

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 24. 4. 2017

- přijetí dotace na NKP Noční přechod 
z Moravskoslezského kraje

Rozpočet 2018
Listopadový měsíc jsme věnovali sestavo-
vání rozpočtu na nový rok 2018. Měli jsme 
pracovní schůzky se zástupci školy, se 
zástupci finančního výboru a se zastupiteli. 
Návrh rozpočtu na rok 2018 už visí na našich 
obecních stránkách a budeme jej doplňovat 
a schvalovat na zastupitelstvu dne 4. 12. 2017.

Co plánujeme pro příští rok?
Dotace pro spolky v  rozmezí 10 – 40 
000 Kč. Dary pro organizace pečující o naše 

spoluobčany, dar pro farnost Morávka, dar 
pro chatu Prašivou a na záchrannou stanici 
v Bartošovicích.

Dotační tituly, které chceme využít:
1. Dotační titul na rekonstrukci okolí „NKP 

Noční přechod“ 
2. Dotační titul na rekonstrukci kulturní 

památky „Seník“
3. Dotační titul na kompostéry – žádost již 

byla podána
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4. Dotační titul na rekonstrukci dílen 
v objektu ZŠ Morávka – žádost již byla 
podána

5. Dotační titul na rekonstrukci školního 
hřiště

6. Dotační titul na rozšíření vodovodu ve 
Vlaském 

7. Dotační titul na digitální povodňový plán

Plánované investice:
1. Autobusový záliv „Na přehradě“
2. Rekonstrukce mostu pod přehradou
3. Rekonstrukce školní jídelny
4. Rekonstrukce bývalého zubního stře-

diska (plánujeme pronájem pro dentální 
hygienu, masáže, pedikúru a kosmetiku)

5. Rekonstrukce kadeřnictví (pro službu 
kadeřnictví)

6. Rozšíření dětského hřiště u workouto-
vého hřiště v areálu ZŠ

7. Postavit zastávku – Bebek
8. Opravu chodníku mezi zastávkou 

Morávka střed – ZŠ
9. Projektovou dokumentaci pro ČOV v cen-

tru obce
10. Výměnu velkoobjemových kontejnerů ve 

sběrném místě

Ukončené dotační tituly:
V měsíci září jsme ukončili výstavbu wor-
koutového hřiště v areálu základní školy. 
Toto hřiště je určeno pro mládež a dospělé, 
mladší děti si mohou přijít zacvičit jen 

v doprovodu dospělých. Každá tabule Vás 
podrobně seznámí jak na tomto hřišti cvičit. 
Může ho využívat široká veřejnost. V příš-
tím roce budou ještě dokončeny terénní 
úpravy a rozšíří se o dětské prvky, tak, aby 
mohla cvičit celá rodina.

V říjnu se ukončilo restaurování pomníku 
„Noční přechod“, na který jsme získali 
dotaci z Moravskoslezského kraje.

Probíhající dotační tituly:
1. pokračuje se v  přípravě projektové 

dokumentace vodovod Vlaský
2. pokračuje se v  přípravě projektové 

dokumentace cyklostezka
3. pokračuje se v přípravě projektové doku-

mentace chodník Morávka - Pražmo

Termíny zastupitelstva 2018:

19. 2., 23. 4., 18. 6., 10. 9. a pak po volbách

 Zastupitelstva se mohou konat 
v případě nutnosti i v jiných termínech.
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Upozornění občanům

Obecní úřad
Poslední úřední den v tomto roce z důvodu 
čerpání řádné dovolené je středa 20. pro-
since 2017. V novém roce začínáme ve středu 
3. ledna 2018.

Knihovna
 bude z důvodu čerpání řádné dovolené uza-
vřena v době od 14. 12. -18. 12. a od 21.12. 
-29. 12. 2017.

MUDr. Crha 
od 27.12 do 29.12 2017 bude z důvodu čerpání 
dovolené ordinace uzavřena

Gynekologie 
Dne 27.12.2017 bude Gynekologická ambu-
lance v Raškovicích uzavřena.

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

Dárek pro občany – stolní kalendář 

Stolní kalendáře pro rok 2018 si můžete 
vyzvednout u p. Bystřičanové v knihovně 
nebo na podatelně úřadu v úřední dny. 
Kalendář 2018 byl vybrán ze sbírky dobo-
vých fotografií začátku minulého století 

jako vzpomínka k  100. výročí založení 
republiky a k 100. výročí ukončení 1. svě-
tové války. 

Jeden kalendář na jedno číslo popisné. 

Místní poplatek za odpady 
pro trvale bydlící byly splatné k 31. 10. 2017 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 2018 Vám budou zasílány upomínky.
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Společenská kronika

Foto Petr Bujok

Jubilanti 

V měsících září a  listopadu jsme se sešli 
s občany, kteří oslavili svá jubilea v druhé 
půlce letošního roku. Děti z  mateřské 
a základní školy měli tradičně již připravený 
krátký program a po dobrém jídle jsme si 
všichni zavzpomínali a  rozpovídali. Těšilo 
mě, že i  přes poslední malou účast osla-
venců, zábava nevázla. Veselá paní Jílková byla 
ráda, že nám může povyprávět o svém životě 
a všichni jsme se pobavili, když začínala vzpo-
mínat na zákony Marie Terezie. To už jsme se 
dostali hodně daleko. Člověk by nevěřil, kolik 
se toho dá stihnout za krásných 85 let. 

Ještě jednou za celou obec všem přeji hodně 
zdraví, pohody, lásky a úsměvu. 

Někteří z Vás by si jistě rádi přečetli, kdo 
z Vás kdy oslavil své narozeniny. Ráda bych 
o tom taky psala, nicméně zákon o ochraně 
osobních údajů nám v tom brání. Můžeme 
zveřejnit jména a věk od těch, kteří nám 
k tomu dají souhlas. V případě, že v příštím 
roce budete slavit své jubileum – 70, 75, 80, 
85, 90, 91, 92, 93 a více let, budeme rádi, 
když nám dáte souhlas (stačí telefonický) 
a pak zase budu moci psát, s kým jsme se 
sešli a jak hezky jsme to oslavili.

První setkání v roce 2018

S jubilanty, kteří budou slavit v měsících leden, únor a březen se uvidíme na 
obecním úřadě ve čtvrtek 1. února 2018 v 13 hodin. Pozvánky Vám přijdou poštou.

Na všechny se těší za Obecní úřad Morávka
Gabriela Daňková – starostka 

Štěpán Bystřičan – místostarosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,

kteří se narodili v roce 2017, se uskuteční dne 24. února 2018 v Základní škole 
Morávka.

Pozvánky přijdou rodičům a našim nejmenším poštou. Prosíme o vyplnění a ode-
vzdání formuláře se souhlasem, že Vám můžeme zaslat pozvánku. Formulář je 
dostupný na www.moravka.info

Na všechny nově narozené děti a jejich rodiče či prarodiče se těší 

Gabriela Daňková – starostka 
Štěpán Bystřičan – místostarosta

Pozvánka na pietní setkání

Obec Morávka ve spolupráci se školou a farností Morávka Vás zve 14. prosince 2017 
na pietní setkání u příležitosti připomenutí stanného soudu na Morávce.

10.00   položení věnců u pomníku „Noční přechod“ 

10.15   položení věnců u pamětní desky na hotelu „Partyzán“

10.30   občerstvení v hotelu Partyzán

17.00   mše svatá za odsouzené při stanném soudu na Morávce a za všechny oběti  
             války v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě.

Gabriela Daňková – starostka 
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Obec Morávka ve spolupráci 
s Klubem rodičů Vás zve do divadla

Divadelní sezónu 2017/2018 jsme začali 
zájezdem v říjnu, a to muzikálem Rebecca 
v divadle J. Myrona. Byl to napínavý kri-
minální příběh plný úžasných pěveckých 
výkonů. Můžu říct, že zhruba 15 let pořádám 
zájezdy, a  toto představení bych dala na 
vrchol. Vřele doporučuji a v případě zájmu 
z vaší strany znovu objednám. 

Pokračovali jsme v listopadu Zamilovaným 
Shakespearem, který vznikl podle stejno-
jmenného filmu a taky se velice líbil. 

Další představení jsou před námi a  již se 
zaplňují, proto si včas rezervujte lístky.

Co nás čeká?
8. 12. 2017 „Je úchvatná“ 
– Divadlo A. Dvořáka – Ostrava
pátek – volné lístky
Skutečně inspirovaný příběh zpěvačky 
Florence Foster Jenkins, která věřila ve 
svůj úžasný soprán, přestože ve skuteč-
nosti zpívala příšerně falešně. Se zpěvačkou 
se v komedii o dvou jednáních setkáváme 
v „nejlepších letech“ jejího života, v New 
Yorku v roce 1944. Přes nevkusné kýčovité 
kostýmy a falešný zpěv se Florence splnil 
sen o pěvecké hvězdě, kterou chtěla být. 
Všechny nakonec strhla vírou v sebe, nad-
šením a entuziasmem.           
          

12. 1. 2017 „Romeo a Julie“  
– Divadlo J. Myrona – Ostrava 
pátek – obsazeno, zapisuji pouze 
náhradníky

16. 2. 2017  „All that jazz, rock,…. 
– Divadlo J. Myrona – Ostrava
pátek – volné lístky
Taneční inscenace je působivou fúzí hudeb-
ních stylů, v  níž se uplatňují různorodé 
taneční techniky často spojené s  akro-
batickými prvky. Jednotlivé části insce-
nace nás zavedou do různých dob a míst, 
mnohdy exotických a nikde nechybí dráž-
divost mimořádného smyslového zážitku 
příznačná pro živý moderní tanec.  

zdroj: www.ndm.cz

16. 3. 2017 „Lazebník Sevillský“  
– Divadlo A. Dvořáka - Ostrava
pátek – volné lístky
Po patnácti letech se do Ostravy vrací 
Lazebník! Příběhem sluhy Figara a  jeho 
pána, rezonujícím při rossiniovském par-
landu, se nechal inspirovat i  ostravský 
rodák Jaromír Nohavice, který u příleži-
tosti 200. výročí prvního uvedení Lazebníka 
sevillského vytvořil pro NDM nové české 
libreto.

zdroj: www.ndm.cz

Objednávky na tel. č. 558 69 10 21 
- Obecní úřad Morávka
na tel. č. 606 641 080 – Gabriela Daňková 
– organizátor zájezdu
Cena lístků – 190 – 270 Kč (40% sleva) 
+ 10 Kč do fondu Klubu rodičů
Doprava hrazena Obcí Morávka.
Odjezd vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka 
a po domluvě nabíráme po trase.

Na všechny se těší                        
Gabriela Daňková  

– organizátor zájezdů, starostka
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FESTIVAL SNĚHU 2018
Vážení čtenáři, přátelé Morávky, hor a sněhu,

zima je za humny a s ní již šestý ročník populárního Festivalu sněhu.

Od prosince až do března nás opět čeká pestrý program plný vzájemného setkávání při 
sportovních, společenských, kulturních a vzdělávacích akcích.

Mikulášská nadílka 
s rozsvícením vánočního stromu
pá 1. 12. 2017 / 16:00 / před OÚ Morávka

Předvánoční čas a celý náš festival již tra-
dičně zahájíme rozsvícením vánočního 
stromu s mikulášskou nadílkou a bohatým 
doprovodným programem, který pilně při-
pravuje naše škola a mateřinka ve spolu-
práci s Klubem rodičů při ZŠ Morávka.

Travný Trek 2017
so 16. 12. 2017 / od 8:00 prezence / 
 10:00 start / areál ZŠ Morávka

V plném proudu je také příprava oblíbené 
sportovní akce Travný Trek – otevřeného 
závodu pro všechny věkové a výkonnostní 
kategorie. Přechod masivu Travného je 
symbolickou připomínkou tragického stan-
ného soudu za německé okupace.

Pietní akce u příležitosti 
73. výročí hanebného  
stanného soudu
čt 14. 12. 2017 / 10:00 / areál Partyzán
Události, jejichž tichým svědkem hora 
Travný před 73 lety byla, si ve čtvrtek 
14. prosince připomeneme a oběti nacistické 

zvůle uctíme pietním setkáním u památníku 
„Noční přechod“, u pamětní desky na zdi 
Partyzánu a v odpoledních hodinách boho-
službou v kostele sv.  Jana Nepomuckého 
na Pražmě.

Historie, příroda, cestování a jiné 
zajímavosti (nejen) z Beskyd 
– blok přednášek
pá 19. 1. 2018 / pá 23.2.2018 / pá 23.3.2018 
/ 18:00 / Partyzán - malý sál

V novém roce připravujeme oblíbený blok 
přednášek na téma historie, příroda, ces-
tování a jiné zajímavosti (nejen) z Beskyd.

A již tradičně se v sobotu 27. ledna 2018 
můžeme společně těšit na vyvrcho-
lení celého festivalu bohatým celoden-
ním programem a  na mnoho dalších 
akcí. Více informací přineseme v  dalším 
Moravčanu nebo sledujte webové stránky  
www.festivalsnehu.cz.

Těšíme se na společné setkání na některé 
z festivalových akcí.

Za pořadatelský tým Festivalu sněhu 2017/18

Martin Foldyna
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Informace o konání voleb  
při volbě prezidenta České republiky na území  
České republiky (leden 2018) a o způsobu hlasování 

Volbu prezidenta České republiky vy-
hlásil předseda Senátu Parlamentu České 
republiky svým rozhodnutím publikovaným 
ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v část-
ce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 
2017.

Volba prezidenta České republiky se 
koná ve dvou dnech, na území České repub-
liky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin 
do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé 
kolo volby prezidenta České republiky se 
koná rovněž ve dvou dnech, na území České 
republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České re-
publiky je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 
2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve dru-
hém kole volby může volit i státní občan 
České republiky, který alespoň druhý den 
druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, do-
sáhl věku 18 let.

Voliči budou o době a místě konání vol-
by prezidenta České republiky v obci in-
formováni oznámením starosty obce na 
úřední desce obecního úřadu zveřejněným 

nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. nej-
později 28. prosince 2017. 

Hlasovací lístky pro první kolo volby bu-
dou distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. 
V případě, že dojde k jejich poškození nebo 
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispo-
zici všechny hlasovací lístky, je možné 
požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje 
na voličský průkaz, může obdržet hlasovací 
lístky na požádání ve volební místnosti.

Druhé kolo volby  
prezidenta České republiky

V případě, že žádný z  kandidátů ne-
získá počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. 
nezíská nadpoloviční většinu z celkového 
počtu platných hlasů oprávněných voličů, 
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný 
hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta 
za 14 dnů po začátku prvního kola volby 
prezidenta České republiky.

Hlasovací lístky pro případné druhé kolo 
volby prezidenta České republiky obdrží 
voliči ve dnech volby prezidenta České re-
publiky ve volební místnosti.

Dne 20. – 21. 10. 2017 proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z cel-
kového počtu 954 osob, které byly v naší 

obci zapsaný ve stálém a zvláštním (voliči, 
kteří přišli volit na voličský průkaz) seznamu 
voličů, přišlo k volebním urnám 600 voličů, 

INFORMACE K VOLBÁM

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu ČR – výsledky a účast
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Celková účast u voleb v obci Morávka, v porovnání s účasti v okresu Frýdek-Místek, 
Moravskoslezském kraji a celostátní účasti, ukazuje následující tabulka:  
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Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Česká strana národně sociální
REALISTÉ

SPORTOVCI
Dělnic.str.sociální spravedl.

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů

Platné hlasy v %

Ná
ze

v s
tr

an
y

VÝSLEDKY VOLEB

Okrsky Voliči 
v sezna-

mu

Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Odevzda-
né obálky

Platné 
hlasy

% plat-
ných 
hlasů

územní 
úroveň

celkem zpr. v %

obec 
Morávka

1 1 100 954 600 62,89 600 592 98,67

okres Frýdek 
-Místek

212 212 100 172 751 102 050 59,07 101 983 101 439 99,47

Moravsko-
slezský kraj

1 306 1 306 100 987 233 551 446 55,86 551 015 547 789 99,41

Česká 
republika

14 865 14 865 100 8 374 501 5 094 633 60,84 5 091 065 5 060 759 99,4

z toho 8 hlasů bylo neplatných. Celková účast 
v naší obci byla tak 62,89%. Podrobnější 

informace o výsledcích voleb a volební účasti 
lze získat na adrese www.volby.cz. 
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Petr Bujok 
technik  

Otevírací doba sběrného místa 
– Morávka – Malý Lipový 
od 1. 11. 2017 do 1.4.2018

Pondělí – čtvrtek 14. 00 – 15.30
Pátek   14.00 – 15.30
Každou lichou sobotu  9.00 – 13.00.

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

Prosím, využívejte sběrného místa ke 
svozu velkoobjemového, nebezpečného 
a stavebního odpadu. Nevhazujte do čer-
ných plastových popelnic s komunálním 
odpadem.

Děkujeme.

Tak takhle ne

Nezodpovědní spoluobčané, 
chataři, opět šetřili na nespráv-
ném místě. Svůj stavební odpad 
odložili do černých kontejnerů 
na komunální odpad, tím si 
ušetřili 200,- Kč za odložení 
suti ve sběrném místě, ale 
obci tím vznikly náklady ve 
výši 3000,-Kč/kontejner za 
likvidaci suti z těchto kontej-
nerů. Frýdecká skládka tyto 
kontejnery nevyváží a tak jsou 
kontejnery za pomoci sou-
kromých zemědělců svezeny 
do sběrného místa. Zde jsou 
kontejnery ručně přeloženy do 
velkoobjemových kontejnerů.

Foto Petr Bujok
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Martin Pospěch 

Jeseníky jsou hory dávných pokladů 
a zmizelých kostelů, drsné horské krajiny 
skal a kamenných rozhleden. Tady najdeš 
tu všude už ztracenou dávnou krásu hor, 
protkanou pověstmi i skutečnými příběhy, 
které se zde staly nebo možná staly.

Do Jeseníků jsme se vyvezli silnicí až na 
Červenohorské sedlo v  nadmořské výšce 
přes tisíc metrů. Už kdysi tu stával zájezdní 
hostinec, který vítal odvážlivce, kteří se 
snažili se svými povozy přejít na druhou 
stranu hor. 

My jsme se ale vydali směrem k Vřesové 
studánce, nejvýše položenému poutnímu 
místu v  republice. I  k ní se váže pověst 
o zázračně léčivé vodě z této studánky. To 
je ovšem pověst, ale pokud se vydáš hustou 
kosodřevinou přes Červenou horu, naskytne 
se ti na druhé straně za Kamenným ok-
nem nádherný pohled na město Jeseník, 
kde zdejší zázračná voda dodnes skutečně 
uzdravuje v Priessnitzových lázních.

Odtud pak dojdeš ke skalám zkamenělé-
ho Vozky, kterého tam potkal krutý trest za 
to, že podkládal kola pecny chleba. 

Následuje Keprník, hora s  výškou 
1423 m. n. m. Je proto přesně o sto metrů 
vyšším vrcholem v  Hrubém Jeseníku než 
beskydská Lysá hora.

A Šerák... Tady před tebou ožívá ztracený 
svět Jeseníků. Táhlý horský hřbet s vrcholo-
vými skalisky tady končí chatou postavenou 
už v 19. století. Místní pivo se vaří v blízkém 
pivovaru od roku 1874 a  chutná skvěle. 
Na chatu vede z té doby kamenná koňská 
stezka, po které dopravovali bedny, sudy, 
zásoby jen lidé a koně. 

Pokud půjdeš druhou stranou kolem 
Obřích skal, narazíš na upravené koryto 
Vražedného potoka s hrázemi, kudy se spla-
vovalo to pravé bohatství Jeseníků - dřevo.

Anebo se svezeš dolů lanovkou, která tě 
přiveze do toho našeho moderního světa 
roku 2017 zase zpět...

ZÁJEZD

3xFoto Radana Skotnicová

Zájezd do Jeseníků
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Pootevřené školní dveře 

Mgr. Martina Matznerová

CO UŽ JE ZA NÁMI?

První čtvrtletí školního roku bylo velmi 
rušné. Hned koncem září jsme vyrazili do 
Velkého světa techniky v Ostravě. Aktivně 
jsme zde strávili celé dopoledne a našli od-
povědi na spousty otázek. Žáci poznali, co 

lékaři vidí v našem těle za pomoci nejmo-
dernějších přístrojů, vyzkoušeli si vypustit 
satelit na oběžnou dráhu a zjistili,  kolik 
síly je potřeba na spálení jednoho burského 
oříšku a jaký je život v koruně stromů. 

Říjen byl zaměřen z velké části na envi-
ronmentální výchovu. Žáci osmého a devá-
tého ročníku se zúčastnili celorepublikového 
dobrovolnického projektu 72 hodin, v rámci 

kterého shrabali lis-
tí na školní zahradě 
a zasadili novou jab-
loň, hrušeň a  třešeň 
do našeho ovocné-
ho sadu. Pro žáky 
3. a 4. třídy připravil 
pan Ing. Kohut z LČR 
zajímavou besedu 
o myslivosti a krme-
ní lesní zvěře. Žákům 
5. - 7. třídy pak pan 
Uherek společně s pa-
nem Králem povídali 
o  včelách. Oslavili 
jsme také meziná-
rodní Den zdravé 
výživy, kdy žáci dru-
hého stupně připra-
vili zdravou svačinku 
svým mladším spo-
lužákům na prvním 
stupni. Pochutnali si 
například na mrkvo-
vé a  tvarohové po-
mazánce, lívanečcích 
ze špaldové mouky či 
ovocném salátu. 

Začátkem listo-
padu pořádala firma 
SmVak interaktivní 
hru s názvem Strom 

    
VÁNOČNÍ VÍDEŇ 

 

V ÚTERÝ 12. PROSINCE VYJÍŽDÍ  

SKUPINA ŽÁKŮ 2. STUPNĚ 

NA PROHLÍDKU VÁNOČNÍ VÍDNĚ. 

MÁTE-LI ZÁJEM, MŮŽETE SE K NÁM  

PŘIDAT 

TERMÍN: 12. PROSINCE 

CENA: 890 Kč (bez vstupného) 

Program: Vánoční trhy před zámkem Schönbrunn, 
         procházka historickým centrem Vídně - Maria-Theresien-Platz,  

  Parlament, Heldenplatz, Hofburg, Stephansdom, 
vánoční trhy před radnicí 

 
Bližší informace a rezervace míst u p. uč. M. Matznerové 

email: Matznerovamoravka@seznam.cz, 
případně na sekretariátu školy. 
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

PODĚKOVÁNÍ

Vedení školy velmi děkuje panu B. Skotnicovi za svařování židlí, panu Uherkovi 
a panu J. Královi za besedu o včelách, panu Kohutovi z LČR za besedu o myslivosti, 
dále Klubu rodičů za vydařené akce „Drakiádu“ a „Putování se světýlky“ a za finanční 
příspěvky na akce pořádané školou. Provozním zaměstnancům školy a panu Bujokovi 
za výpomoc při havárii vody ve škole. 

Mgr. Dana Šponarová

foto Martin Bujok

života. Vše bylo o koloběhu vody v příro-
dě. Děti si odnesly ze hry nevšední zážitek 
a současně celou řadu vědomostí, které zís-
kaly formou atraktivních pokusů a osobní 
zkušenosti s emočním prožitkem.

V listopadu se v  rámci výuky cizích 
jazyků zúčastnili žáci 2. stupně projektu 
Halloween. Šestá a sedmá třída získávala 
vědomosti v anglickém jazyce, osmá a de-
vátá třída pak v jazyce německém. Společně 
se dozvěděli o původu toho svátku a jeho 
rozšíření po světě, rozvíjeli slovní záso-
bu na dané téma a také se naučili koledu, 
za kterou získali sladkou odměnu. V tento 
den bylo dovoleno přijít do školy ve stra-
šidelné masce. Všichni, kdo tak učinili, si 
odnesli malou odměnu navíc. Ve druhém 
listopadovém týdnu nás navštívila policis-
tka české republiky a vedla velmi poutavou 
přednášku na téma šikana. V pondělí 20. 
listopadu se vydala skupina starších žáků 
na natáčení sportovního pořadu U6, jak to 
všechno dopadlo a jestli naši žáci zvítězili, 
se brzy dozvíte na programu ČTD.  Ve stej-
ný den pak proběhla v rámci hodin fyziky 
interaktivní výuka s názvem Fyzikální po-
kusy. O týden později jsme si ráno udělali 
ve třídách malé dílničky a společně vyrá-
běli drobnosti na vánoční jarmark. V dru-
hé části vyučování se žáci druhého stupně 
opět rozdělili do dvou skupin a věnovali 
se projektu v cizím jazyce. Tentokrát byly 
tématem Vánoce a jejich oslava v anglicky 
a německy mluvících zemích. 

CO NÁS ČEKÁ? 

V pátek 1. prosince se těšíme na slavnost-
ní rozsvěcení vánočního stromu a Mikuláše. 

Úterý 12. prosince se ponese v  du-
chu Vánoc zase o něco více. Skupina žáků 
2. stupně vyrazí za poznáním do Vídně. 

Prohlédnou si vyzdobené centrum měs-
ta, zámek Schönbrunn, Hofburg a mnoho 
dalších míst.  Pokud máte zájem, můžete se 
k nám přidat, volná místa stále jsou. 

Předvánoční vyučování si zpestříme ná-
vštěvou kina a zabruslíme si v hale Polárka. 

Hurá a je to doma !
Dne 21.11.2017 se děti ze Základní školy 

účastnili soutěže ve světě techniky v Dolní 
oblasti Vítkovic. Zde po litém boji s par-
dubickou školou zvítězili.

Pořad se bude vysílat 5.2.2018 15.35 na 
ČT D. Podívejte se, jak byli šikovní. 

M.Habáňová



16

KLUB RODIČŮ / FARNOST

Klub rodičů

Farnost Morávka

Šárka Holubová 
za výbor KR

Se začátkem školního roku se do práce 
vrhly nejen děti, ale i my rodiče. Pro malé 
prvňáčky ušily šikovné maminky z KR lát-
kové tašky na svačinu a polštářky, aby tak 
dětem zpříjemnily chvíle odpočinku po 
dobře odvedené práci.

Na podzim se pak kolo akcí pořádaných 
KR rozjelo naplno. V  říjnu jsme začali 
Drakiádou. Za krásného slunečného počasí 
jsme se sešli v areálu školy, a i když po-
větrnostní podmínky nebyly drakům příliš 
nakloněny, děti si odpoledne užily a většině 
se nakonec svého draka podařilo dostat do 
vzduchu.

V pátek 10. listopadu v podvečer jsme 
vyrazili na krátké Putování se světýlky. 
Cestou plnily děti úkoly a po absolvová-
ní trasy jsme světelnou pouť zakončili ve 
školní jídelně. Tady čekal na děti teplý čaj 
a  oplatek a  především krásné podzimní 

tvoření. Účast byla veliká, jen dětí se sešlo 
kolem padesáti, k  tomu doprovod rodičů 
a prarodičů, jídelna praskala ve švech a po 
občerstvení se jen zaprášilo. Pro všechny, 
kteří se podíleli na přípravě, skvělá zpráva, 
doufáme, že se v tak hojném počtu potkáme 
i příště.

Druhý listopadový týden jsme také od-
startovali Vánoční dílny. Konají se vždy ve 
středu od 16 hod. v jídelně školy – 8., 15., 
22. a 29. 11.  Přijít můžete sami, ale i s dět-
mi. Věříme, že zde každého něco zaujme 
a že se nám společně podaří vytvořit pár 
hezkých výtvorů, které pak bude možné za-
koupit na jarmarku u rozsvícení vánočního 
stromu v pátek 1. prosince.

Nový rok pak zahájíme již tradičním ple-
sem klubu rodičů, do kalendáře si už nyní 
můžete poznačit datum 20. ledna. Než se ale 
rozloučíme s  letošním rokem a přivítáme 
ten nový, rádi bychom vám jménem výboru 
klubu rodičů popřáli klidné prožití vánoč-
ních svátků v kruhu vašich nejbližších.

Farnost Morávka srdečně zve do kostela sv. Jana Nepomuckého na Pražmě na tyto 
nejbližší akce:

14.12.2017 Mše v 17.00
Mše svatá za odsouzené při stanném soudu na Morávce 
a za všechny oběti války.

15.12.2017 Koncert v 17.00 Koncert sboru Caro (součást Pražmovského jarmarku)

24.12.2017
Mše v 7.00 a v 8.40

4. adventní neděle, při mši v 8.40 přinesou skauti 
Betlémské světlo. 

Mše ve 22.00 „Půlnoční“ mše svatá – vigilie slavnosti narození Páně

25.12.2017 Mše v 7.00 a v 8.40 Slavnost narození Páně

26.12.2017 Mše v 7.00 a v 8.40 Svátek sv. Štěpána

29.12.2017 Koncert v 18.00 Koncert Ireny Magnuskové a jejích hostů

6.1.2018 Koncert v 16.30 Tříkrálový koncert s živým Betlémem
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SDH Morávka
 
Hana Hřivňáková

Podzimní měsíce znamenají pro hasičata 
návrat do tělocvičny, po tvrdých tréninzích 
trocha uvolnění a her. Dobíhají však ještě 
soutěže, kde ani naše děti nesměly chy-
bět. Na konci září se konal Branný závod 
jednotlivců v Nižních Lhotách. V kategorii 
mladších chlapců se umístil Radim Mašín 
na 2. místě, Daniela Bystřičanová pak na 
místě 3. v kategorii mladších dívek.

21. října se uskutečnila domácí sou-
těž Memoriál Josefa Špoka. Jsme rádi, že 
se nám ji navzdory počasí a  jiným akcím 
podařilo zorganizovat, i když v dost po-
zdním datu. Morávka měla zastoupení ve 
třech kategoriích a  jsme pyšní na to, že 
ženy a mladší žáci dosáhli na metu nej-
vyšší! V kategorii mužů a starších žáků pak 
excelovalo SDH Vyšní Lhoty. 

Díky sponzorskému daru mohou děti 
z prvních pozic navštívit Válečnou zónu - 
Profesionální LaserTag. Velice děkujeme 
Grzegorzovi Damskému za ceny pro děti.

V příští sezóně se chystáme sestavit 
družstvo 35+. Takže pokud chcete zkusit 
požární sport, je Vám přes 35let, jste muž 
nebo žena a nebojíte se vody, rádi Vás uvi-
díme v tělocvičně ZŠ Morávka, kde se schá-
zíme každý pátek 17:00-18:00.

Čas neúprosně letí a proto si dovolím 
zde zmínit již datum hasičského plesu, kte-
rý se bude konat 24.2.2018. Budeme rádi, 
uvidíme-li se na plese nejen s  fanoušky 
hasičského sportu a přáteli SDH Morávka! 

Ze života spolků

Foto archiv SDH
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Ze života zahrádkářů
 
Hranický Petr 
Za ZO ČZS Morávka 

Nejen výstavami žijí naší zahrádká-
ři. V  letošním roce jsme připravili dva 
velice hezké zájezdy.  Za pořádání bych 
chtěl touto cestou poděkovat manželům 
Honzovi a Lidušce Slováčkovým. Náš člen 
Karel Gřunděl namoštoval pro naše obča-
ny 1435 litrů moštu, za což mu taky patří 

poděkování. Další tradiční akcí je smaže-
ní vaječiny, kde se scházíme na pozem-
ku p. Hřebla. Počasí bylo proměnlivé, ale 
nálada a zábava byla skvělá. Taktéž patří 
dík za hudební produkci pí. Javorkové a p. 
Pachlopníkovi. 

Naše poděkování patří i OÚ Morávka za 
dobrou spolupráci s našimi zahrádkáři.

Závěrem mi dovolte, abych všem obyva-
telům naší Morávky popřál krásné Vánoce 
a  ještě krásnější nový rok 2018 naplněný 
zdravím, štěstím, láskou a pohodou. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Morávka hostila skautský  
Závod Tří vrchů
 
Petr Vlček  
Junák - český skaut,  
středisko Štít Pražmo, z. s.

Dne 4.11.2017 se v   Morávce uskutečnil 
15. ročník celostátního skautského „Závodu 
tří vrchů“, extrémního závodu dvojic. Ten se 
koná každý rok na jiném místě v ČR a letos 
poprvé zavítal do Beskyd. Závod je založen 
na zdolávání náročné trasy mezi stanovišti. 
Jen za pomoci mapy a buzoly si závodníci 
sami volí nejlepší trasu na příští stanoviš-
tě, kde je čeká zpestření v podobě disciplín 

a hlavně poloha dalšího stanoviště. Letos 
bylo připraveno celkem devět stanovišť, jako 
je například jízda na Paddleboardu, lanové 
překážky, zručnost, obratnost, hlavolam 
a další, na kterých mohli závodníci získat 
časové bonifikace. Závod startoval v 5:00hod 

Přijďte na vánoční výstavu

Jako každoročně tak i v letošním roce pořádají zahrádkáři již tradiční vánoční 
výstavu v prostorách starého obecního úřadu a to v sobotu a v neděli dne 16. 12. 
– 17. 12. 2017 vždy od 08.00 – 16.00 hod. Dovolte mi, abych touto cestou pozval 
občany naší obce k návštěvě této výstavy, kde se v předvánočním čase setkávají 
známí a přátelé což vytváří hezkou předvánoční atmosféru. Stejně jako poprvé na 
velikonoční výstavě tak i tentokráte se přidají k naší výstavě i včelaři, kde budou 
prezentovat včelařské produkty. 
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Kroužek kopané – pátý ročník
 
Jan Legerský  
trenér

„Vítejte v kroužku kopané ve školním 
roce 2017-2018“. Těmito slovy byli uvítáni 
zájemci o účast v kroužku v tomto školním 
roce v úterý 19. září 2017. Tento den jsme 
zahájili již pátou sezónu našeho sportov-
ního snažení. Vedení naší školy nám vyšlo 
vstříc, a tak se scházíme dvakrát v týdnu, 
vždy v úterý a čtvrtek od 15,00 do 16,30 ho-
din. Prvních pár tréninků jsme absolvovali 
na venkovním hřišti a po zhoršení počasí se 
přesunuli do tělocvičny.

Po úvodních „oťukávacích“ hodinách 
jsme společně s dalšími kolegy – trenéry 
přešli k různým druhům cvičení pro samot-
ný rozvoj fotbalových činností jednotlivců 
a jejich spolupráce na hřišti. Pomáhat s tré-
ninky mi začali David Miketa, Jarek Holub 
a David Šindler, kteří se střídají na čtvrteč-
ních tréninkových hodinách.

Již pátou sezónu do kroužku začali cho-
dit Radim Mašín, Mirek Ošťádal a Bernard 
Železník z  páté třídy. Doplňuje je jejich 
spolužák Matouš Ruta. Ze čtvrté třídy naší 
školy nechodí nikdo. Třetí třídu zastupují 
Tomáš Görlich, Láďa Soročin, Robin Miketa, 
Kryštof Holub a Matěj Ručka. Po loňské se-
zóně pokračují druháci Mirek Noga, Toník 
Soročin, Robin Besta a Tomáš Mašín. Již 
druhým rokem začal kroužek navštěvovat 
loni ještě zástupce mateřské školky a dnes 
již prvňák Lukáš Görlich. Spolu s ním z prv-
ní třídy navštěvuje kroužek Matyáš Matzner. 
Kromě těchto patnácti školáků navštěvují 
kroužek i naši nejmenší z mateřské školy. 
Jsou to Honzík Tesařík a Matěj Blažek. Už se 
mezi námi byl ukázat i nejmladší zájemce 
o dění v našem kroužku fotbalu Jonáš Čížek.

Po několika našich úvodních trénincích 
a doplňování účastníků kroužku jsme se-
hráli přátelské utkání ve sportovní hale 
v Raškovicích proti tamním fotbalistům. 
Zúčastnili se všichni z kroužku s  tím, že 
páťáci se zapojili do normálního tréninků 
Raškovických žáků a  ostatní „bojovali“ 

z areálu u ZŠ Morávka, kde závodníci dostali 
první azimut, vzdálenost a nápovědu, aby 
mohli vyrazit správným směrem k prvnímu 
stanovišti. Trať, která po schválení CHKO 
vedla z areálu školy, kolem přehrady po úbo-
čí Travného na Úspolku, poté na turistickou 
chatu Slavíč, Kršle, ekosystémovou stanici 
na Bílém Kříži, vodní nádrž Šance, rozcestí 
Pod Lukšincem, Kyčeru, Vyšní Lhoty, Malou 
Prašivou a zpět do  areálu ZŠ Morávka, měla 
délku přes 70km a převýšení přes 4000m. 
Nejrychlejší závodnici si s trasou poradili za 
11,5 hodiny a poslední závodníci doráželi do 
cíle kolem druhé hodiny ranní. Ve výsled-
kové listině byli vidět i občané Morávky a to 
Jonáš a Šimon Jarolímovi s časem těsně pod 
13 hodin. Což jim stačilo celkově na 3. místo 
a jako čistě Skautská dvojice byli na místě 
prvním.



20

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

o  malý úspěch se stejně mladými žáky 
mladší přípravky. Měli jsme možnost hrát 
více než hodinu a  na závěr tohoto klání 
jsme mohli konstatovat, že se nám podařilo 
zvítězit 11:8. Výsledek jsme nepřeceňovali, 
protože to byla jen příprava a sami domá-
cí fotbalisté hráli v kombinované sestavě. 
Přesto tento dílčí úspěch potěšil a trošku 
zvedl sebevědomí některým jednotlivcům.

Jak jsme předeslali v  minulém čísle 
Moravčanu, přihlásili jsme se i  letos již 
podruhé do „Krajské zimní ligy“ halové 
kopané. V sobotu 11. listopadu nás čeka-
li první soupeři, kterými byli mladí hrá-
či z Frýdku-Místku, Nošovic, Václavovic, 
Lubiny a Brušperka. Tento turnaj se ode-
hrál ve sportovní hale v  Raškovicích. 
Předpokládali jsme, že na turnaj pojedeme 
v našem nejsilnějším složení, ale bohužel 
zaúřadovala nemoc. Do Raškovic jsme přijeli 
ve velmi malém složení. Na hřišti během 
celého turnaje hraného na 1x18 minut se ob-
jevilo celkem našich „ŠEST STATEČNÝCH“, 
kteří si své odehráli i s dobrým výsledkem. 
Byli to brankář Tomáš Görlich, kterého 
před fotbalovými nájezdy bránili a v poli 
se střídali Láďa a Toník Soročinové, Kryštof 
Holub, Matěj Ručka a Mirek Noga.

V prvním utkání jsme nastoupili proti 
Brušperku a po vyrovnané hře, kdy jsme 
ještě těsně před koncem vedli 1:0, nako-
nec uhráli cennou remízu 1:1. Naši branku 
vstřelil Matěj Ručka. Do dalšího utkání jsme 
nastoupili proti favoritu turnaje, hráčům 
z Frýdku-Místku. Začátek utkání byl vy-
rovnaný, kdy v průběhu se nám podařilo 
Mirkem Nogou vyrovnat na 1:1. Poté se 

však projevila větší zkušenost a sehranost 
soupeře, který nám postupně „nasázel“ 
dalších šest branek a tak jsme prohráli 1:7. 
Hoši se však nesesypali a v následujícím 
utkání proti Václavovicím jsme po bran-
kách Mirka Nogy a Matěje Ručky vyhráli 2:1. 
Následovalo čtvrté utkání proti spolufavo-
ritu turnaje družstvu Nošovic. Bohužel pro 
nás se projevila lepší vyhranost a zkušenost 
soupeře, kterému jsme nakonec podlehli 
0:7. K poslednímu utkání jsme nastupovali 
až po delší přestávce s obavou, zda to hoši 
vydrží, protože na ně dopadla „tíha“ kru-
té porážky společně s únavou. Všichni se 
však vzchopili a po výborném výkonu uhájili 
čisté konto a navíc brankami Mirka Nogy 
a Kryštofa Holuba zakončili tento turnaj 
vítězstvím 2:0 nad soupeřem z Lubiny.

Celkově jsme tedy 2x vyhráli, jednou re-
mizovali a dvakrát prohráli. V turnaji jsme 
skončili na krásném třetím místě za favority 
z Frýdku-Místku a Nošovic, což násled-
ně dokladuje i  tabulka turnaje, Po tomto 
dílčím úspěchu věřím, že se na trénincích 
budou snažit všichni naši hoši na trénin-
cích o své zlepšení se, abychom na dalším 
turnaji zopakovali stejné výsledky, jak se 
jim to podařilo nyní. Doufám, že je neskolí 
žádná nemoc a budeme „v plné zbroji“ na 
naše soupeře.

Vzhledem k tomu, že je to poslední vy-
dání Moravčanu v tomto roce, přejeme Vám 
všem našim spoluobčanům vše nejlepší, 
hodně štěstí a zdraví v nadcházejících vá-
nočních dnech i v celém příštím roce 2018.

Za trenéry a všechny naše mladé fotbalisty
Jan Legerský, trenér

1 F-M „E“ 5 5 5 0 25 : 2 15

2 Nošovice „B“ 5 4 0 1 19 : 3 12

3 Morávka „A“ 5 2 1 2 6 : 16 7

4 Václavovice „D“ 5 1 1 3 5 : 13 4

5 Brušperk „J“ 5 1 1 3 6 : 15 4

6 Lubina „D“ 5 0 1 4 4 : 16 1
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OHLEDNUTÍ ZA ČINNOSTI 
VČELAŘSKÉHO SPOLKU   

Václav Uherek   
předseda ZO ČSV Morávka   

Rok 2017, byl pro včelaře na Moravce 
v mnoha směrech jiný. Po odevzdání a ná-
sledném vyšetření zimní měli ve Státním ve-
terinárním ústavu v Olomouci, jsme obdrželi 
protokoly, kde se u Varozy našli větší počty 
roztočů ve čtyřech případech, což byl důsle-
dek špatné preventivní léčby na podzim 2016 
a nevyčištěné podložky na spad. Vyšetření 
na mor včelího plodu bylo v jednom případě 
pozitivní, což se nakonec při dalším šetření 
potvrdilo. Uvedené včelstvo včetně úlů bylo 
na základě opatření SVS ve F-M spáleno. 
Následné vyšetření měli u zbývajících včela-
řů, bylo negativní. Díky zmíněnému nálezu 
se naše organizace dostala do ochranného 
pásma, ve kterém platí přísná opatření SVS. 

V jarních měsících jsme pokračovali 
ve vzdělávání našich členů. Čtyři odborné 
přednášky a jeden praktický kurz, kterých 
se zúčastnilo přes 200 včelařů je důkazem 
toho, že jdeme správným směrem. Tento 
zájem byl především zásluhou dobře zvo-
lených témat a jejich přednášejících. Vždyť 
jména jako Kopeček, Vydra, Klíma nebo 
Kobliha jsou již v českém včelaření pojmy. 
Předpokládám, že si účastníci přednášek ně-
které dobré rady a podněty přenesou do své 
práce na včelnici. Letošní zima byla opro-
ti jiným rokům poměrně dlouhá. Mrazivé 

počasí v měsíci dubnu zapříčinilo, že létavky 
nemohly doplnit aktuální zásoby pylu z pří-
rodních zdrojů, což mělo za následek slabý 
rozvoj včelstva, který se na několik dní zcela 
zastavil. A jelikož se množství zimních zásob 
dostalo ke kritické hranici, museli včelaři 
urychleně podněcovat medocukrovým těs-
tem. V této době jsme ještě netušili, jaký to 
bude mít dopad na letošní produkci medu. 
Omrzlé ovocné stromy, javory a především 
lípy, které jsou v našem regionu největším 
producentem nektaru, byly příčinou toho, 
že v době, kdy včelaři v jiných létech točili 
med, museli začít letos krmit včely cuk-
erným roztokem. Jsou mezi námi včelaři, 
kteří v  letošním roce nevytočili ani jeden 
kilogram medu. Dle statistických údajů mů-
žeme porovnat produkci medu z let 2015 – 
2017. V roce 2015 vyprodukovali naši včelaři 
7500 kg medu. O rok později to bylo 4500 
kg a v letošním roce to jsou necelé 2000 kg. 
Z těchto údajů je patrné, že ten letošní rok 
byl velice špatný. Věřím, že nás v příštím 
roce čeká lepší období, a že se přiblížíme 
k výsledkům, na jaké jsme byli na Moravce 
zvyklí. V měsíci květnu jsme zorganizovali 
druhé setkání včelařů u  smažení vaječi-
ny, kde nám k poslechu zahráli a zazpívali 
kolegové Pachlopnik a Hranický ze spolku 
zahrádkářů. V letošním roce jsme zorgani-
zovali celkem čtyři brigády, kde jsme roze-
brali opláštění montážní buňky, prováděli 
terénní úpravy, vytahovali vruty a hřebíky 
z dřevěných hranolů a jejich uložení a při-
krytí. To vše u včelí palety VKM. Za účast na 
těchto brigádách bych chtěl upřímně podě-
kovat těmto včelařům: Jaromír král, Václav 
Polka ml., Václav Lanča, Martin Foldyna, 
Eduard Foldyna, Ing. Libor Carbol, Zdenek 
Dlouhý a David Holinka.

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 hrazen 
z prostředku MSK. Pět včelařů požádalo 
o  výměnu celkem dvaceti úlů, na které 
čerpali 26 000 Kč. Další dotaci tentokrát 
určenou pro činnost VKM, jsme využili na 
nákup úlové váhy, která bude umístěna na 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Brigáda včelařů na montážní buňce
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včelařské paletě a bude monitorovat pří-
růstky nebo úbytky včelích zásob Začali 
jsme chovat včelí matky z vlastní produkce 
se střídavými výsledky. Zde máme ještě co 
zdokonalovat, ale do budoucna chceme být, 
co se týče chovu kvalitních včelích matek 
v naší ZO soběstační. V měsíci srpnu jsme 
se setkali se včelaři z Dobré, kde jsme si 
vyměnili zkušenosti zejména v oblasti pre-
ventivní léčby včelstev pomoci přirozených 
preparátu jako  kyseliny mravenčí nebo 
šťavelové, které by měly nahradit chemické 
jedy používané v současné době. 

Dále bych se chtěl v krátkosti ještě zmí-
nit o činnosti Včelařského kroužku mláde-
že. V současné době pracuje v kroužku pět 
mládenců, kteří se starají o deset včelstev 
umístěných na včelí paletě. Ideální podmín-
ky pro výuku a výchovu mladých včelařů. 
Díky příteli Procházkovi, za co mu chci touto 
cestou poděkovat, se nám podařilo zajistit 

montážní buňku, která je umístěna v blíz-
kosti včelí palety a slouží nám jako prostor 
k uskladnění včelařských potřeb. V této sou-
vislosti se musím ještě zmínit o obětavosti 
Petra a Mirka Uhrových, kteří nám u včelí 
palety provedli terénní úpravy a zajistili 
převoz a ustavení již zmíněné montážní 
buňky. Za to jim taky děkuji. Na začátku 
nového školního roku jsme uskutečnili be-
sedu na ZŠ Moravka, kde jsme seznámili 
žáka 4. - 8. tříd s činnosti VKM a práci se 
včelami. Budeme rádi, když si k nám na-
jdou cestu děti, které se budou chtít naučit 
něco nového a užitečného. V rámci projek-
tu „Naučme se spolu“ , který realizuje ZO 
ČSV Frýdek-Místek  se čtyři kluci našeho 
kroužku v listopadu zúčastnili dílniček, kte-
ré se konaly ve Včelařském naučném are-
álu v Chlebovicích. Mladí včelaři z Bílavce, 
Příbora, Morávky a Frýdku-Místku si zkusili 
různé rukodělné techniky, stloukání rámků 
včetně používaní zděří, výrobu mezistěn ve 
formách, práci se dřevem, pletení z pedigu, 
odlévání svíček ze včelího vosku a skládá-
ní hvězdic s papírových proužků. Součástí 
uvedené akce byla i návštěva včelařského 
muzea. Jednalo se o velice zdařilou akci, 
která se chlapcům moc líbila. V příštím roce 
se budeme chtít opět zúčastni krajské sou-
těže „Zlatá Včela“, která se tentokrát bude 
konat v Mostech u Jablunkova. 

Závěrem mi dovolte, abych jménem výboru 
ZO ČSV Morávka popřál všem včelařům a ob-
čanům Morávky příjemné prožití Vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí 
a každodenní pohody.

Rukodělné práce v Chlebovicích

TT MORÁVKA NA POSLEDNÍM 
TRIATLONU SEZÓNY   

Mgr. Rostislav Puščizna   
trenér TT Morávka   

První zářijový víkend proběhl v okolí 
přírodního koupaliště v Ostravě-Porubě 
poslední triatlon sezony – Skleněný muž. 

Slovo poslední je zavádějící, tento závod byl 
i prvním v letošním roce v našem regionu. 
Holt o peníze jde až v první řadě – a tako-
vé malé sporty, jako jsou ty naše (triatlon, 
duatlon, orientační běh) se s tím potýkají 
již několikátý rok za sebou! Ještě v době mé 
aktivní činnosti v roce 2014 bylo na severní 
Moravě na jaře 5 duatlonů, v létě 11 triatlonů 
a ještě na podzim další 4 duatlony! Věříme, 
že s novým systémem rozdělování financí 
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na Ministerstvu školství a tělovýchovy se 
tato doba opět vrátí…

Ale k samotnému závodu – žáci měli na 
programu plavání 250 metrů,na kole v te-
rénu 5 km a závěrečný kros na 1.500 m, 
dorostenci (Jonáš Jarolím) plavali 500 m, na 
kole 15 km v těžkém terénu a závěrečný běh 
na 5 km. O tituly se postarali naše nově vy-
cházející hvězdy – bratři Nogové. Miroslav 
vyhrál kategorii 8 letých v celkovém čase 
15:55 minut, Matěj vyhrál o jednu kategorii 
výš v čase 15:58 minut.

U mladších žáků (10-11 let) byl na 3. mís-
tě Matouš Jarolím, který měl sice jedno 
s nejslabších plavání, ale závěrečný běh stál 
za to – časem 4:56 by se neztratil ani mezi 
atlety-specialisty. Stejně tak byl bronzový 
i Jáchym Jarolím v kategorii starších žáků 
(12-13), ten ale naopak v běhu za svými sou-
peři i svými možnostmi zaostal.

V dorostenecké soutěži navázal na je-
jich bronzové medaile i starší Jonáš Jarolím, 
který se s náročnou tratí pral 1:45 hod a rov-
něž jeho běžecký čas na 5 km – 25 minut 
v těžkém terénu je vynikající!

A to není z rodiny Jarolímů vše – v ka-
tegorii dospělých jejich otec Petr Jarolím 
startoval ve štafetě na plaveckém úseku - 
a ta celkově obsadila 4. místo.

Celkově jsme na tomto posledním zá-
vodě sezóny 2017 dopadli výborně, v hod-
nocení žáků jsme obsadili 2. místo a už se 
začínáme připravovat na zimní triatlon 
(místo plavání běžky), kde obhajujeme 
2 tituly a 4 medaile z mistrovství republiky 
a zimní orientační běh, kde se pokusíme 
navázat na 2. a 3. místo v krajském poháru                                                                                                   
z loňské zimy.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ / Z HISTORIE

Martin Žamboch

Lúčanská škola vstoupila v  život roku 
1878 jako třetí obecná škola v údolí Moráv-
ky v poloviční vzdálenosti mezi školou na 
Uspolce a uherskou hranicí na Bílém kříži. 
Dřevěná školní budova  dnes zůstává skryta 
před zraky příchozích za hradbou vzrost-
lých smrků. Svému účelu sloužila dlouhých 

84 let. Prošly jí desítky dětí a vystřídalo se 
zde značné množství učitelů. 

V dnešní době byla škola již dvakrát mís-
tem zajímavého setkání občanů – poprvé to 
byla historická přednáška v rámci začínají-
cího Festivalu sněhu a podruhé letos v září 
velice zdařilé setkání bývalých žáků školy. 
Zachovaná školní kronika nám umožní na-
hlédnout do dávno zapomenutých dějů školy 

Z historie obecné školy v Lúčce
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a připomenout některé klíčové postavy její 
historie.

V letech první světové války se stav 
školou povinného žactva v Lúčce pohybo-
val kolem 120 – 140 dětí. Horší to ovšem 
bylo s reálnou docházkou do školy, která 
za působení řídícího učitele Karla Fuchse 
povážlivě klesala. Od roku 1906 působila 
na lúčanské škole spolu s řídícím učitelem 
zkoušená industriální učitelka Johana Hrd-
lová – Lomosíková, vyučující ženské ruční 
práce. Dle počtu odučených let se jednalo 
o  nejstabilnější učitelskou sílu školy. Po 
smrti svého muže ve válce se provdala za 
hajného Adámka a působila v Lúčce až do 
školního roku 1933 – 1934.

Školní rok v Lúčce měl za časů staré mo-
narchie své ustálené zvyklosti a dodržované 
tradice. Tyto vyplývaly ze silné pozice kato-
lické církve v monarchii a zbožností zdejšího 
lidu. Školní rok byl pravidelně zahajován 
mší, slavily se četné církevní svátky, pouť, 
krmáš, svátek sv. Hedviky – patronky Slez-
ska, jejíž jméno nesla řada moravčanských 
dívek a žen. Všechny tyto dny se přirozeně 
nevyučovalo a dále k tomu musíme připo-
čítat volno z důvodu účasti na zpovědích 
a svatém přijímání.

Po sedmi kritických letech (1914 – 1921) 
se situace ve škole obrátila k  lepšímu. Ke 
stabilizaci poměrů dochází roku 1920, kdy 
nastoupil na učitelské místo Václav Skala 
pocházející z Čech. Vyučoval na zdejší škole 
spolu s manželkou Růženou celá 20. léta. Po 
jeho nástupu se 100 % absence změnila v 50 
– 74% docházku do školy. Manželé Skalovi, 
učitelka ručních prací Jana Adámková a P. 
Hubert Sojka vytvořili ve škole stabilní se-
stavu vyučujících. Roku 1921 proběhlo v Čes-
koslovensku poprvé sčítání lidu a lúčanský 
řídící Skala byl při něm sčítacím komisařem. 
Kronika školy uvádí, že osada měla 100 čísel 
popisných a 600 obyvatel.   

Prvorepubliková škola v něčem naváza-
la na předchozí rakouskou – například ve 
složitém kariérním systému učitelů. Zpo-
čátku byly také dodržovány některé místní 
zvyklosti – svěcení tradičních svátků. Ob-
jevily se ale novinky v podobě Jana Ámose 
Komenského a Jana Husa. Problémy nastaly 

se třemi zrušenými mariánskými svátky 
a později také nesvěcením svátku sv. Jana 
Nepomuckého. Řídící konstatoval, že tato 
nařízení jsou na Morávce těžko proveditel-
ná. Tradice zahajování školního roku mší 
se udržela až do školního roku 1933 – 1934.

Václav Skala napsal do školní kroni-
ky i zajímavé hodnocení stavu vědomostí 
žactva a stavu školní budovy. „Vědomosti 
naprosto nedostatečné a zkoušející učitel 
nad tím zaplakal jako Kristus nad zkázou 
Jerusaléma.“ Školní budova je charakteri-
zována slovy „ škola je roztrhaná chalupa 
a slunce do ní svítí“. Na konci školního roku 
uděloval řídící rok co rok žákům poučení. 
Varoval je zejména před alkoholem „straš-
ným to morem beskydských hor“. Ve škole 
se vyučovalo pět hodin dopoledne a pět ho-
din odpoledne, a to ve dvou třídách po dvou 
odděleních. Například roku 1922 navštěvo-
valo školu 121 dětí.

Roku 1925 nalezneme na stránkách škol-
ní kroniky zprávu o vyvěšení praporu na 
narozeniny pana prezidenta Masaryka. Vy-
soce je hodnocen i školní výlet na Bílý kříž, 
kde v dřívější baště německé turistiky za-
pěly lúčanské děti české vlastenecké písně. 
Velikým zážitkem pro školní děti byla cesta 
vlakem do Moravské Ostravy za doprovodu 
učitelek Skalové a Chvostkové. V divadle děti 
zhlédly dokonce Prodanou nevěstu.

Roku 1925 byla při škole zřízena polév-
ková kuchyně z důvodu nebezpečí podvýživy 
a málo vyvážené stravy (brambory a zelí). 
Tolik tedy ze stránek školní kroniky. 

Příště se podíváme do lúčanské školy v letech 
třicátých.

Za světové války a v nové republice
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Cvičení s Renátou 

Každé pondělí v 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Morávka 
*procvičíte celé tělo*posílíte hluboké svaly* 

*upevníte svou rovnováhu* 
a hlavně odstraníte stres v těchto podzimních dnech  

a blížícímu se předvánočnímu shonu 
 

Tímto Vás zvu do tělocvičny, kterou jsem dostatečně vybavila za pomoci finanční podpory,  
dotovanou  OÚ Morávka a VK Raškovice 

                                                                                                                Renáta Napoleone Slováčková        
 „Motivace je to, díky čemu začneme. Zvyk je to, díky čemu v tom budeme pokračovat.“ 

Inzerce

                KURZY ANGLIČTINY 
Aktivně, malé skupiny, moderní výukové materiály! 
Obecní úřad Pražmo 

Mírně pokročilí 
úterý  17:00 – 18:30  16.1. – 20.3.2018 
 
Falešní začátečníci 
čtvrtek   17:00 – 18:30  18.1. – 22.3.2018 
 
10 lekcí po 90 min., cena: 2000,- 

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz, tel: 608 608 159 

INZERCE
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Těšíme se na Vaši návštěvu!
Aktivita je realizována v rámci projektu
Moravskoslezského kraje „Zdravé
stárnutí v Moravskoslezském kraji”.
Projekt je spolufinancován ze státního
rozpočtu České republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

 
Projekt Senior Point
podporuje Jiří Navrátil,
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast

Senior
Point
Frýdek-Místek

Kde nás najdete:
Křížový podchod, Frýdek-Místek
tel.: 595 170 999
e-mail: frydek@seniorpointy.cz
www.SeniorPointy.cz

Co u nás najdete: 
● Vyškolenou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné

informace, např. o místních seniorských sdružení a spolcích
● Informace z oblasti bezpečnosti, prevence

např. formou přednášek či besed
● Klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
● Možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ SENIOR PAS
● Posezení s drobným občerstvením
● Přístup k počítači s internetem  ● Nabídku volnočasových aktivit
● Bezplatné specifické konzultace – 

např. v oblasti práv 
(na objednání)

Máme pro Vás
otevřeno:
Pondělí: 9.00 – 15.00
Středa: 8.00 – 16.00*
Pátek: 9.00 – 15.00

*

Letaky_SenPoint_MSK_A4print_Sestava 1  02.11.17  14:27  Stránka 6
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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

        Kadeřnictví u Ondráše 
DÁMSKÉ   Pražmo 90   PÁNSKÉ 
Lenka Kaňoková      Dana Tumlířová 
Tel.: 723 936 774     Tel.: 604 963 867 
 
Od 1.října 2017 změna    Pracovní doba: 
Pracovní doby dámské:    Út: 8:00 – 16:00 
 Po: 8:00 – 16:00     Pá: 8:00 – 16:00 
(BEZ OBJEDNÁNÍ)     So: 8:00 – 11:30 
Út-Pá: na telefonické          Hodinu před prac. dobou 
             objednání!           a hodinu po pracovní                
                                                             době možné se objednat!   
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UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

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

 

Volně ložená paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

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

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

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

 

 

 

 
 

Informace a objednávky: 

 607 985 579 

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 
IČ: 28659198 

Uhelné sklady Raškovice 
areál býv. JZD u Stříže 
Raškovice Kamenec 

INZERCE
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Lesní školka na Morávce,ve Vlaském,zahajuje 

PRODEJ  
VÁNOČNÍCH JEDLIČEK

Možno si vybrat stromeček i nastojato,přímo ve školce.

Objednávky také možno poslat předem e-mailem, 
na JanCarbol@seznam.cz

Informace na tel. 602 471 231

Ceník
150 cm                          400,- Kč
180 cm                          600,- Kč
210 cm                          800,- Kč
240 cm                       1 000,- Kč
270 cm                       1 200,- Kč

JanCarbol
mobil: 602741231 tel: 558627 527

e-mail: jancarbol@seznam.cz
web:www.carbolj.cz

Plyn,voda,topení Oděvy-doplňky

Ubytování v Beskydech

IČ 41370473   DIČ CZ5412181973
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Potřebujete kotel, krbová kamna, bojler,
lázeňská kamna či klimatizaci ?

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

tel. kontakt: 724 236 361 

PŮJČKY, PŮJČKY, PŮJČKY.

V případě zájmu o úvěr stačí

sms na tel. 774 828 496.

Osvč, podnikatele.... 


