
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Informace

Trochu vody navíc
Přišla velká vodička a milá mohla napojit svého koníčka. Po opravě textu

pokračujeme — Já se vody bojím, já ho nenapojím.
Je pravda, že při delší přeháňce jsme mohli mít problémy. Tak to byly

pouze zatopené zahrady a pár sklepů. Chci poděkovat našim hasičům za
pomoc při  řešení  vzniklých  problémů způsobených velkou vodou.

Nové centrum obce
Dostalo jiný ráz při venkovních úpravách a zůstaly dva tábory. Jedni chválí,

druzí haní. Dokonce je to údajně hnus. Budu reagovat opět po svém, stavbu
přihlásíme jako stavbu roku. Je hotové vybavení knihovny, část kanceláří
(zbytek bereme ze současného úřadu). Ještě musíme dořešit informační sys-
tém jak vně, tak vevnitř. Také se podařilo po složitých jednáních domluvit
s COOPEM Beskydy a bude upravena i zbývající plocha před obchodem.
Pokud se nic nepošaší, dokončili bychom opravu chodníků ke zdravotnímu
středisku. Na dotazy, kdy bude slavnostní otevření, sděluji, že 26. 6. 2014
v 16.00 hodin, kdy Vás srdečně zvu na „Číši vína“ z plastového kelímku
a koláček. Přestříhneme pásku, prohlédnete si fotografie činnosti ZO v ob-
dobí 2010—2014 a bude umožněna prohlídka nových prostor. Jinak od
1. 7. 2014 by měl být  start v novém. Konečná částka za výstavbu je 11 200 000 Kč,
takže proti vysoutěžené ceně je úspora 800 000 Kč.

Škola
Po kontrole finančního výboru, dále po rozporech s ředitelem školy ve

smyslu finančního vedení školy, zadala obec jako zřizovatel, provedení
finančního auditu za rok 2013. Pro ilustraci uvádím výňatek ze závěrečné
zprávy, která bude následně zveřejněna na stránkách obce:

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 16. června 2014 ã. 3/2014
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1) porušení zákona o účetnictví

2) porušení zřizovací listiny (nákupy bez předchozího souhlasu zřizovatele)

3)

Takže Vy, kteří mě osočujete, že se mstím p. řediteli, koukněte se, prosím,
do zákonů. Rád informuji, že škola po obdržení protokolu, začala ihned
s odstraňováním zjištěných nedostatků.

Odvodnění Ručka
Akce, která mohla být už hotova, ale vlastník pozemku  p. Pavel Štefek  ne-

souhlasil s projektem a nesouhlasil ani s odprodejem pozemků, který mu
obec nabídla. Takže projekt byl přepracován a Lesostavby  FM zahájí
v červnu  práce na stabilizaci svahu a odvodnění  pouze v horní části  po
starý sklep. 

Doplnění osvětlení
Bylo provedeno v dolní kolonii a ve Vlaském. Zkušebně byly namontovány

LED svítidla s menším příkonem. Ještě bude doplněno světlo od AB Bun-
galovů po J. Muroně.

Opravy komunikací
Zde bude taktéž vyzkoušena nová technologie oprav tzv. tryskovou

metodou. Stejný postup zvolily V. Lhoty, Raškovice a Pražmo. Vypadá to
dobře, takže jsme se zařadili do zkušebního vláčku.

Den seniorů
Tak jako v loňském roce, uskuteční se v Kamenitém  dne 16. 8. 2014. Zájemci

nahlásí svou účast na obecním úřadě kvůli zajištění dopravy do 30. 6. 2014.
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Územní plán
Snad jsme ukončili veškeré papírování a po závěrečném kolečku mezi

dotčenými orgány tento významný dokument schválí ZO v měsíci září. Jinak
jsme dokončili boj o dotaci a 378 000 Kč by se mělo objevit na účtu.

Moravčan
Objevily se informace, že Moravčan se nedá číst. Je to názor a já na něj

reaguji svým osobitým způsobem:

,,Dobrý den  pane starosto,
již několikátý rok jsem si se zájmem přečetla Moravčan (č.6), který dostávám 
vždy se složenkou k úhradě za odpad z chaty.
Chci Vám moc poděkovat za nejen velmi vtipný souhrn dění v obci, ale ze-
jména za všechny Vaše snahy v rámci postu starosty o prosperitu obce a po-
hodlí pro občany i rekreanty. Jako čtenář jsem se skvěle bavila, ale zároveň si 
uvědomovala „realitu“, vážnost položek a rozpočtu atd. To trošku mrazí. Ale 
Vy to zvládnete!
Sama vím, že jen s nadhledem je možno zvládat dnešní „cvrkot“ a zachovat si 
rozvahu, koncept a smysl pro věcné a korektní jednání a humor — je nejen 
svědectvím Vašeho intelektu a úžasného porozumění pro „nedokonalost“ 
spoluobčanů, ale věřím, že je to forma, kdy si Ti, kteří dělají potíže
a mají alespoň průměrné IQ, uvědomí, že způsobují překážky pro postup věcí
a svůj přístup změní. S těmi méně vybavenými holt je nutno mít trpělivost...
Jen tak dál, nenechte se, prosím, znechutit, protože někdy i takovým jako Vy 
může dojít trpělivost...
Přeji Vám hodně úspěchů, pohody a radosti z malých i velkých úspěchů a ať
Vám vydrží ten Váš osobitý humor.
Buďte zdráv.  L.R.“

Dokonce i 3 učitelky českého jazyka se po přečtení Moravčanu  těší plné-
mu zdraví a čtení je baví. Jen neví, do jakého slohového útvaru  jej zařadit.
Napovím — je to útvar Zdendův.

Vodovod  Haferník
Ukončili jsme etapu územního řízení a nastává přesun projektu a pod-

kladů na vodoprávní řízení  na MM FM. Pevně věřím, že se tato operace zdaří
a my budeme moci kopnout do země v měsíci září. 

Starosta zloděj
Aniž pohnete prstem, stanete se zlodějem dřeva z obecního lesa. Dovíte se,

že jste vykáceli dřevo za 29 000 Kč. Nakonec se zjistí, že dřevo je stále na
pozemku, bylo vykáceno  pouze 1,7 m3 a starosta to dokonce zaplatil. Když
pominete ztrátu času, tak si uvědomíte, že tím, že nekradete a nepodvádíte,
jste podezřelí.  Já opravdu nepotřebuji krást dřevo nebo prodávat obecní bu-
dovy pod cenou a dokonce ani neobchoduji s dětským sportovním textilem. 

K tomuto pouze citát Miroslava Šimka „Blbec nikdy neuvěří, že je blbcem
skutečně. Říkat blbci, že je blbec, zdá se celkem zbytečné“. Kdybych oprav-
du hrabal pod sebe, těžko by dotace na školu za 10 000 000 Kč byla s víceprací
za 53 000 Kč za hromosvod a obecní úřad s úsporou 800 000 Kč proti
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vysoutěžené ceně. Takže je třeba vzít rozum do hrsti a nenechat  se zblbnout
jednostranným  pohledem na věc, kdy se za bič na starostu bere škola. Ještě
informace pro Nutnou opozici — sděluji po 327, že škola se neruší. Pro ty
ostatní — vy už to víte dávno.

Kompostéry
Po dohodě se starostou Pražma jsme se rozhodli ještě zakoupit kom-

postéry pro občany obou obcí. Sdělte prosím na obecní úřad  do 30. 6. 2014,
kdo bude mít zájem  o kompostér za stejných podmínek jako v loňském roce
(pronájem kompostéru na 10 let za 500 Kč). Jedná se o trvalé bydlící občany.

Sportovní den SOPM
Tradiční sportovní den obcí , který pořádá Sdružení obcí povodí Morávky,

se uskuteční  dne  20. 9. 2014, tentokrát v Raškovicích

Zdeněk Ševčík, starosta

Pootevřené školní dveře

Změna ve vedení školy
— s účinností od 1. 5. 2014 je pověřena řízením školy 
Mgr. Gabriela Daňková. Do funkce ředitele školy je jmenována na dobu

určitou, tzn. na dobu, než bude ukončen soudní spor nebo do rozhodnutí
nového konkurzního řízení. 

Poděkování
Blíží se konec školního roku a já bych touto cestou chtěla poděkovat všem,

kteří naši školu a školku podporovali. Chtěla bych poděkovat učitelům ZŠ
a paní učitelkám v MŠ za jejich celoroční práci, paním kuchařkám, že nám
dobře vařily, provozním zaměstnancům, že jsme měli vždy čisto a uklizeno,
paní účetní, která to neměla vždy jednoduché. Za podporu finanční i pra-
covní všem aktivním rodičům, Školské radě a Klubu rodičů. Rovněž místním
podnikatelům, kteří nám pomáhali. Panu Robertu Volnému za realizaci Dět-
ského dne, panu Volnému z hotelu Morávka za jízdy na ponících, panu
Kožušníkovi za realizaci plavání dětí družiny a 2. stupně v jeho objektu.

Protože jsme realizovali projekt „Cesta za zdravím“, díky němuž máme
dětské hřiště, tak nadaci Hyundai a sponzorům za finanční podporu.  Děku-
ji za výbornou spolupráci s Lesy ČR, které jsou zastoupeny paní Stachovou.
Děkuji paní Zbořilové — zdravotní sestře, za přednášky pro naše děti.

Děkuji zastupitelům za to, že naše škola může fungovat na výjimku z nejnižšího
počtu žáků a školka na výjimku z nejvyššího počtu žáků.

Přeji všem krásnou dovolenou plnou sluníčka a načerpejte sílu do dalšího
školního roku.

Mgr. Gabriela Daňková
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DOPRAVNÍ TÝDEN 
V měsíci dubnu proběhl na naší škole ZŠ a MŠ Morávka do-

pravní týden. V jeho rámci čekal na žáky bohatý program, který
byl zahájen ukázkou správného vybavení kola. A vlastně nejen
kola.  Nedílnou součástí cyklistické jízdy je rovněž pitný režim
a přilba. A také to, jak se správně brzdí a poznávají dopravních značky a řeší
křižovatky. Tak tohle všechno si děti mohly vyzkoušet. Docházelo přitom
k mnoha nehodám, ale naštěstí se nikomu nic nestalo, protože tyto situace
řešili budoucí i současní účastníci silničního provozu v počítačové učebně.
Nehod postupně ubývalo a žáci tak pochopili, jak důležité je dodržovat
pravidla silničního provozu. A co my dospělí? Jdeme jim příkladem? Máme
dobře vybavená kola, jezdíme s přilbou a dodržujeme dopravní předpisy? 

Na závěr týdne jeli žáci páté třídy na cyklistický výlet. Ten byl koncipován
tak, aby jeli vždy určitý úsek jiným typem tratě. Projeli tak polní cestou, cyklostezkou,
silnicí i terénem. 

Přeji jim a všem dalším dětem, aby takto bez nehod projížděli své trasy
vždycky.

HRY BEZ HRANIC
Her bez hranic v Raškovicích, atraktivní soutěže pro děti 3. — 5. třídy, se

rok od roku zúčastňuje více a více škol. Tentokrát jich bylo sedm. A proč
takový počet? Proč přijíždějí školy i zdaleka, jen aby se mohly zapojit do
emocemi nabitého zápolení? Protože se jejich žáci nemohou dočkat ne-
tradičních soutěží, jako je běh na lyžích na konci května (i když letos by to
vyšlo nastejno i v lednu), překážkové dráhy s kloboukem, jízdy rytíře
v kolečkách, chytání UFA a mnoha dalších. Všechny tyto soutěže pro nás
připravil Marek Veselka, učitel ze ZŠ Raškovice. Naše škola z Morávky byla
taky přitom! Šikovná byla Adéla Furdzová, rychlí pak kluci David Kudlík
a František Němec, na UFO je expert Denis Napoleone. 

Nebyli jsme první, ale nevadí! Už teď se těšíme na další ročník Her bez
hranic.

Mgr. Martin Pospěch

PROJEKTOVÉ DNY
Na přelomu dubna a května  se realizovaly na naší škole dva celoškolní

projektové dny zaměřené na ekologickou výchovu a výchovu ke zdraví. Kon-
cem dubna jsme oslavili Den Země, který byl ve třídách zaměřen na téma
„Ukliďme si svět“. Děti sbíraly drobné elektroodpady a vybité baterie,
seznámily se s funkcí sběrného dvora a menší děti vynesly odpad do
barevných kontejnerů v okolí školy.

2. 5. se uskutečnil Den zdraví, který byl zaměřen na zdravou výživu a re-
laxaci. Děti si připravily zdravou svačinu z celozrnného pečiva, ovoce a ze-
leniny. Někteří dobrovolníci se vydali na Lysou horu, jiní sportovali v areálu
školy a žáci 7. třídy si vyzkoušeli vaření v přírodě.

19. 6. se těšíme na besedu s ekologickou tématikou — „Jak roste les“, který
pro naše žáky  připraví zaměstnanci Lesů ČR.

Mgr. Hana Smutková
koordinátorka environmentální výchovy
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DĚTSKÝ DEN NA MORÁVCE — POHÁDKOVÁ MORÁVKA
V sobotu 31. května 2014 bylo v areálu ZŠ a MŠ Morávka  od samého rána

velmi živo:  dětského dne, který probíhal pod názvem Pohádková Morávka,
se zúčastnilo přes 170 dětí školního a školkového věku a blíže neurčený
počet batolat a kojenců v kočárcích v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. 

Hned u vstupu rozdávala bílá paní s vod-
níkem kartičky, do kterých děti za každý
splněný úkol dostaly razítko.

Celkem na děti čekalo 10 úkolů —
například hod podkovou, skákání v pytli,
jízda na koloběžkách, šroubování matic na
závitové tyče, chůze po kladině, hádanky
a rébusy nebo překonání trasy na chůdách.

V areálu pak děti potkávaly další pohádkové bytosti — třeba Karkulku,
upíra, čarodějnici nebo elfí královnu. Děti se mohly projet na poníku nebo si
nechat pomalovat obličej. Díky promyšlenému zázemí a řadě stánků bylo
k dispozici bohaté občerstvení. 

V závěru na děti čekaly ceny, které zajistil Penzion Jízdárna, Klub rodičů ZŠ
a MŠ Morávka a pan Bulko  — děkujeme!

K výborné náladě přispělo skvělé počasí, kdy se rozpršelo až úplně na
závěr celé akce.

Zdárný průběh samozřejmě vyžadoval značnou podporu ze strany rodičů
a přátel naší školy — konkrétně děkujeme panu Robertu Volnému, Gabriele
Daňkové, Petrovi Bujokovi, Lence Carbolové, Pavle Adámkové, Silvii Sta-
chové, Janu Legerskému, Darje Krejčí, Jiřímu Kornetovi, Romaně Miketové,
Pavlíně Šponarové, Martinu Žambochovi, Barboře Daňkové, Janu Fluksovi ,
Ludmile Špokové, Martině Hříbkové a žákům 5. — 9. třídy naší školy.

Za Klub rodičů při ZŠ Morávka — Hana Jarolímová
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Divadelní představení ve školním roce 2014/2015
Stejně jako v předešlých letech i v nastávajícím školním roce pro

Vás připravuji zájezdy do divadla.
Již teď bych Vás chtěla informovat o tom, na co se můžete v příští divadelní

sezóně těšit. Budu ráda, když si tato představení budete rezervovat včas,
abyste pak nebyli zklamáni, že už je vyprodáno. Všechna představení jsou
pro nás domluveny za poloviční vstupné a dopravu hradí Obecní úřad
Morávka. 

Vybrala jsem balet, činohru, muzikál a nezapomněla jsem ani na klasickou
operu. Představení se budou hrát buď v krásném historickém divadle
A. Dvořáka nebo v moderněji pojatém divadle J. Myrona v Ostravě a to vždy
v pátek. Odjezdy jsou v 17.00 hodin od školy a po domluvě Vás přibereme
i po cestě.
12. září — divadlo A.Dvořáka — balet Labutí jezero 
10. října — divadlo J. Myrona — česká komedie — Veřejné blaho aneb

deskový statek
21. listopadu — divadlo J. Myrona — fraška se satirickými prvky —   

Habaďůra 
16. ledna — divadlo J. Myrona — muzikál Funny girl 
13. února — divadlo A. Dvořáka — opera s českými titulky — Nabucco

— Giuseppe Verdi
13. března — divadlo A. Dvořáka — opera s českými titulky — La traviata

— Giuseppe Verdi
24. dubna jsem objednala ke stému výročí narození Bohumila Hrabala

zájezd do divadla J. Myrona na představení Postřižiny, toto
představení bude začínat již v 10.00 ráno a bude určeno
žákům 2.stupně a doplnit autobus můžeme z řad zájemců.

Na všechny se těší v příští divadelní sezóně Mgr. Gabriela Daňková

KREATIVNÍ DÍLNY
Po velice úspěšných velikonočních dílnách jsem slyšela dotazy
rodičů: „ To se sejdeme až na Vánoce? My chceme tvořit ještě dřív, tak
něco vymysli“. 
Tak jsem vymyslela. Jsou to dvě kreativní dílny, jednu máme za sebou
a jednu ve středu 11. června 2014 před sebou. A co tvoříme? Barevné

kornouty z papíru, na tuto činnost je nejlepší p. Renata Napoleone.
Vycpávání předem našitých medvídků, to je oblíbená práce p. Jarolímové,
zašívání medvídků je specialita p. Španihelové, a na šití a vyšívání aplikací
obalů na deníčky je nejlepší paní Stachová s paní Carbolovou. A ty, co nestih-
ly dílny, dostaly práci domů, ať jsou taky užitečné. Z domu pomáhá paní
Zbořilová a paní Daňková — starší.

A za celou přípravu zodpovídám já — Gabriela Daňková. Vymýšlím ná-
pady, vyřezávám aplikace, vyřezávám šablony, chystám materiál, vařím
kávičku a čaj, …

A ptáte se, proč to všechno tvoříme, když Vánoce jsou za dlouho? No přece
pro naše prvňáčky, kterých letos přivítáme 15.

Mgr. Gabriela Daňková



8

ŠKOLNÍ VÝLET 8. — 9. TŘÍDY
Na červnové dny 11. — 13. 6. 2014 připravila pro žáky 8. a 9. ročníku třídní

učitelka Mgr. Taťána Špoková školní výlet do Prahy.
Program: 1. den Staroměstské náměstí

Výukový program Badatel v Židovském muzeu
Vyšehrad, Slavín

2. den Pražský hrad
Malá Strana, Chrám svatého Mikuláše
Petřín (rozhledna, zrcadlové bludiště)
Karlův most
Neviditelná výstava
Večerní kulturní program podle počasí
(Křižíkova fontána, kino Imax)

3. den Vyhlídka u kyvadla na Letné
Technické muzeum
Václavské náměstí

Jak vidíte, program je nabitý, doufáme, že nám vyjde počasí a všichni si
naše hlavní město užijeme a moc se na ně těšíme.

Za všechny osmáky a deváťáky děkuji Klubu rodičů za příspěvek 300 Kč na žáka.
Mgr. Taťána Špoková

VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY
Ve dnech 23. 5. a 6. 6. 2014  se uskutečnily ve škole dva cykly pre-

ventivně výchovného programu v oblasti požární a civilní
ochrany. Zúčastnila se jich 2., 3. a 6. třída. Cílem tohoto programu
je vzdělávat děti v oblasti požární ochrany přiměřenou formou v přátelské
a důvěrné atmosféře. Prostřednictvím dětí je rovněž utvářen informační
kanál mezi hasiči a rodiči dětí. V každé hodině s dětmi pracovali 2 instruk-
toři, hasiči z řad Sboru dobrovolných hasičů Krásná — Mohelnice, kteří byly
k této práci proškoleni lektory HZS Moravskoslezského kraje a občanského
sdružení Citadela Bruntál. Za realizaci těchto přednášek děkujeme panu
Mgr. Antonínu Tulachovi. 

Mgr. Gabriela Daňková         

KROUŽEK KOPANÉ
Máme za sebou druhý rok našeho kroužku kopané probíhajícího pod
hlavičkou Sokola Morávka. Stejně jako v roce minulém jsme se od
počátku října do konce května letošního roku scházeli pravidelně

jednou týdně v tělocvičně základní školy a v případě vhodného počasí
na školním hřišti.

Během hlavní sezóny kroužek navštěvovalo celkem 17 fotbalistů. Oproti
loňsku se kroužek trošku obměnil. Starší osmáci a deváťáci již kroužek ne-
navštěvovali. Nahradili je noví zájemci, hlavně ti mladší. Objevilo se šest nových
zájemců. Někdy si s chlapci přišla zahrát i Terezka Blahutová. Po novém roce se
kroužek „obměnil. Opět začali navštěvovat kroužek Martin Foldyna a Vítek
Žamboch a svoji účast mezi fotbalisty zatím přerušili bratři Fabio a Denis
Napoleone, kteří začali navštěvovat i jiné kroužky, které se časově překrývaly.
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Účast se nezměnila a byla stále vysoká. Některé absence byly způsobeny
krátkodobými nemocemi. Pro připomenutí do kroužku chodila rodinná
skupina bratří Jarolímů: Jonáš, Jáchym a Matouš. Kromě „rodinného klanu“
náš kroužek navštěvovali ještě František Stachura, Jakub Čežák, František
Němec, již zmíněný Martin Foldyna, Vítek Foldyna, a náš navrátilec Vítek
Žamboch, který se po úvodním ročníku osmělil a v porovnání se svými za-
čátky v kroužku se výrazně zlepšil.

Novými členy fotbalového kroužku v uplynulé sezóně byli šesťák Nikodém
Holý, dva čtvrťáci Vojta Pavlík a Honza Španihel, druhák Petr Vlček a dva ne-
jmladší prvňáci Radim Mašín a Mirek Ošťádal. A jeden z nich Radim Mašín
jako jediný ze všech měl 100 % účast.

Jednotlivé hodiny byly zaměřeny na rozvoj pohybových vlastností, obrat-
nosti a hlavně na vlastní hru. Vzhledem k rozdílnému věku a sportovní kval-
itě jednotlivců, jsme se převážně věnovali samotné hře, kde jsme si se starší-
mi a fotbalovějšími chlapci vysvětlovali některé fotbalové zákonitosti. S něk-
terými jsem individuálně probíral jejich úlohu na hřišti, způsob vedení míče,
techniku zpracování míče, výběr místa na hřišti v průběhu hry a podobně.

Na některých jednotlivcích bylo vidět, že někdo chce, sám na sobě pracu-
je a v konečném efektu je to vidět. Někteří chlapci brali kroužek jako
rozšíření svých aktivit během odpoledne. Jsou však mezi nimi i takoví, kteří
by  mohli v budoucnu hrát fotbal za registrované fotbalisty — třeba závodně
i za Sokol Morávka.

V loňském roce jsme zvažovali možnost zapojení se do fotbalových
soutěží. V průběhu roku jsem navštívil některé turnaje zimní halové sezóny,
která vždy začíná v podzimních měsících a probíhá celý školní rok. Vzhle-
dem k tomu, že v letošním školním roce došlo k dost výrazné obměně členů
kroužku, do soutěží jsme se nepřihlásili. Předpokládám však, že pro příští
sezónu 2014 — 2015 přihlásíme oddíl přípravky do zimních soutěží, protože
věřím, že mladí a nejmladší budou rovnocennými soupeři družstev napřík-
lad z Frýdku–Místku, Václavovic, Sedlišť, Ostravice, Frýdlantu, Lískovce,
Nošovic, Smilovic a Starého Města. Teprve tam se zjistí schopnosti našich
mladých sportovců. Musí ukázat, co v nich skutečně je a jak se dovedou
„porvat“ o výsledek na hřišti. Výhodou těchto přípravek je možnost zapojení
chlapců i děvčat, a pokud se v příštím školním roce objeví i nějaký dívčí fot-
balový talent, rádi jej přijmeme mezi sebe.

Možnost zapojení do soutěží byla projednána již v loňském roce a před-
pokládám, že výbor Sokolu Morávka nás podpoří nejen morálně, ale i fi-
nančně. Při předpokladu zapojení našeho kroužku do fotbalových soutěží
věřím, že se najdou aktivní rodiče, kteří pomohou nejen s přípravou, ale také
při realizaci sportovních utkání v průběhu soutěžní sezóny.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, že pouštěli své ratolesti
do kroužku fotbalu, a věřím, že i v tom následujícím školním roce své děti do
kroužku zapíší, abychom mohli svádět líté boje se soupeři na sportovním
poli. Věřím také, že se naše děti podělily o zážitky v kroužku s vámi, rodiči,
a že pozvou své kamarády k účasti i v následujícím ročníku.

Jsem přesvědčen, že skupina těchto mladých fotbalistů je příslibem do
dalších let nejen na poli sportovním, ale i co se týče růstu osobnostního.
Proto bychom je měli v jejich zájmu i v zájmu celé obce podporovat
a vytvářet jim co nejlepší podmínky pro další sportovní růst.

Ing. Jan Legerský — trenér kopané
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NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ a MŠ MORÁVKA
V pátek 23. května jsme za přítomnosti celé řady návštěvníků slavnostně

otevřeli dětské hřiště s nově vybudovanými herními prvky v areálu naší školy. 
Po slavnostním přestřižení pásky na tabuli následoval přípitek dětským

šampaňským a poté sportovní dopoledne pro děti z MŠ a 1.třídy ZŠ. Děti si
z každého stanoviště odnesly malou odměnu.

Slavnostní otevření hřiště bylo vyvrcholením projektu „Společná cesta za
zdravím“, na který jsme získali od Nadačního fondu Hyundai a Nadace
Open Society Fund Praha částku 149 700 Kč. Autoři a realizátoři projektu
jsou Mgr. Kateřina Schneiderová, Pavlína Šponarová a Mgr. Bojas Ivo. 

Projekt měl za úkol zapojit širokou veřejnost, rodiče, do života naší školy
a vybudovat pro děti plnohodnotné zázemí na smysluplné trávení volného
času, aby s nimi tento volný čas trávili také rodiče, příp. prarodiče.

Navázali jsme spolupráci s MŠ Naděje z Frýdku–Místku, kde se vzdělávají
také děti s postižením a nabídli jim možnost jezdit na koních na místní
jízdárně Freeland pana Tomáše Volného. Rodiče s dětmi i p. učitelky z MŠ
Naděje nabídku přijali a začali dojíždět na Morávku za koníky. 

Díky podpoře projektu se podařilo tedy realizovat nejen tyto terapeutické
jízdy na koni, ale také výstavu draků, ekovýchovné přednášky, přednášky
o první pomoci, canisterapii, muzikoterapii, návštěvu našich dětí v MŠ
Naděje ve F–M, v areálu MŠ u „Broučků“ zastřešit dětské pískoviště a pořídit
k němu skluzavku pro děti a hlavně vybudovat dětské hřiště.

Velké poděkování patří dalším sponzorům, kteří finančně podpořili vybu-
dování hřiště a pořízení pomůcek pro pobyt dětí venku.

Jsou to p. Mohyla z firmy Color Steel s.r.o., který nás podpořil částkou
10 000 Kč na materiál, konkrétně dřevo.

Dále Ing. Zajícová Markéta s částkou 5000 Kč na vybudování pískoviště,
které bude vybudované do konce června.

Také Ing. Bebčák Martin z firmy K.B.K. fire, protipožární ochrana, s částkou
5 000 Kč na materiál, konkrétně dřevo.

Manželé Hana a Martin Zbořilovi nám věnovali 1700 Kč na pořízení dět-
ského dopravního prostředku — koloběžky.

Pan Miketa z firmy Alcal baterie, provozovna Raškovice, daroval škole 2 000
Kč na platbu tabule. 

Manželé Miketovi nám rovněž věnovali 1200 Kč na pořízení dětského do-
pravního prostředku — koloběžky.

Klub rodičů při MŠ Morávka, třída „Skřítci“, sponzoroval pořízení reklam-
ního panelu a dětských dopravních prostředků.

Paní Miketové patří poděkování za pomoc při hledání sponzorů a za
spolupráci.

Za výrobu prolézaček a osobní řešení celé problematiky okolo vybudování
hřiště, velkou ochotu a spolupráci děkujeme panu Vítězslavu Ručkovi.

Všem rodičům děkujeme za podporu a účast na akcích.

Dodáváme, že naše dětské hřiště je zdarma přístupné také pro veřejnost
a to takto:

PROVOZ PRO VEŘEJNOST
III. mimo vyučování v době od 1.dubna do 31.října
III. po skončení výuky od 16.00 hodin — 19.00 hodin
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III. v sobotu, v neděli a o prázdninách je hřiště přístupné po stanovenou
dobu od 9.00 hodin — 19.00 hodin, příp. dle domluvy s vedením školy

Na hřišti je nutné dodržovat pokyny uvedené v provozním řádu, viz. tab-
ule na hřišti.

Za MŠ Morávka, třída „Skřítci“,
Mgr. Schneiderová Kateřina

UPOZORNĚNÍ  K DIGITALIZACI  KATASTRÁLNÍCH MAP 
Jelikož došlo k digitalizaci katastrálních map Obce Morávka upo-

zorňujeme občany, aby po 20. 6. 2014 provedli kontrolu výměr svých
pozemků nahlédnutím na internetové adrese www.cuzk.cz. Došlo-li ke
změně výměry,  je nutné toto nahlásit na finanční úřad.

Vážení občané obce Morávka
Při toulání po internetu jsem navštívil stránky naší obce, kde jsem si

přečetl článek „Nutné opozice“ o dění v obci. Byl jsem docela překvapen
jeho obsahem. V demokratické společnosti může každý mít a říct svůj názor
což činíme a s přáteli jsme sepsali k uvedenému článku „Nutné opozice“
naše připomínky. Doufáme, že si toto přečte co nejvíce občanů Morávky
a svůj názor si udělají sami.  I když se jedná o anonymní dopis, přesto je
nutná reakce občanů, kteří zastávají jiný názor.

Vážení občané,
využíváme zpravodaje Moravčan k veřejnému přiznání vzniku nutné opozice

vůči vedení naší obce. 
Prosíme, abyste se zamysleli, že soucit s našim občanem, jež zaujímá funkci

starosty ve druhém volebním období, přineslo bolest min. 50 rodinám této
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obce a zamávalo s psychikou nepočetně dalších jednotlivců. Jeho detailní sta-
tistika budování své kariéry dosáhla maxima ve chvástavosti a sebelásce. Své
sociální cítění prezentuje diplomaticky a pečlivě vás ve zpravodaji o svých
kvalitách informuje. 

• Tak, jak nám radí „NUTNÁ OPOZICE“  (dále jen NO), jsme se zamysleli
nad chvástavostí a sebeláskou pana starosty a i když chodíme téměř již 8 let
pravidelně na zastupitelstvo, tak jsme nic podobného nezjistili. Ani se nám
nezdá, že si nějak buduje kariéru, když je ve věku, kdy už se kariéra moc neb-
uduje,  spíše se jedná o to,  jak zajistit pro obec a spoluobčany účelné využití
finančních prostředků, což není některým, možná občanům, možná  něk-
terým zastupitelům z řady NO příliš po chuti. Veškeré problémy, které na za-
stupitelstvu byly projednávány, se z největší části týkaly školy. Už jsme si
mysleli, že nic jiného než škola na Morávce není. Stále se jednalo o peníze
pro školu, kde se učí v průměru 10 žáků na třídu a obec musí každý rok pro-
plácet škole značné finanční prostředky na platy. Už v začátcích bylo staros-
tou, některými zastupiteli i občany doporučeno, aby vedení školy učinilo
některá opatření, která by vedla k snížení nákladů na provoz školy. Za celou
dobu škola nic pro snížení nákladů neprovedla, jen její ředitelé natahují ruce
pro peníze obce. Největší slabostí managementu školy je, že si berou jako
rukojmí děti, kterými neustále zdůrazňují své potřeby, za nimiž skrývají svou
neschopnost udělat cokoliv ve prospěch snížení nákladů školy.Vždyť učit ve
třídě 8—10 dětí je přece jen na učitele trochu málo. Ale nedá se nic dělat,
obec to zaplatí. Takový luxus si může opravdu dovolit jen škola na Morávce.
Z tohoto pramení největší problémy mezi starostou a školou. Kdyby i staros-
ta a část zastupitelů neměla sociální cítění, jak píše NO, tak  by netrvalo 8 let
co je škola v provozu za těchto podmínek. Asi si management školy a zás-
tupci NO myslí, že stále žijí před rokem 1989. 

Z předešlých zastupitelstev, pokud jste nebyli vždy přítomni z jakéhokoli
důvodu, z úst pana starosty víme, že: nemá pozitivní vztah ani úctu ke svému
předchůdci starostovi, když téměř na každém veřejném zastupitelstvu rád
připomíná nedostatky svého kolegy.

• Hodnocení této připomínky nechávám stranou, poněvadž na zastupitel-
stvech, které jsme po celou dobu absolvovali , se jen velmi málo hovořilo
o předchůdci pana starosty. Nikdy jsem neslyšel z úst starosty ani žádného
zastupitele, že by připomínal nedostatky nebo neuctivá sdělení na bývalého
starostu. Jedinou připomínku však máme, a to, že  když byl čten rozpočet na
nový rok za bývalého starosty, byly tam jen dva až tři odkazy: škola, knihov-
na hasiči. Tehdy na zasedání zastupitelstva  chodili dva, někdy  čtyři občané.
A totéž bylo popsáno v Moravčanu— rozpočet :škola, knihovna, hasiči.

parafrázujeme: ..nemá důvod podporovat školu více než už do ní vložil,
protože téma školy se jej už netýká. Jemu je bližší téma  stárnutí a důchod...Již
devět škol bylo na Morávce zrušeno a zbyla jen ta poslední. Dobrý starosta ne-
dopustí gilotinu plnohodnotného vzdělávání mladých občanů (třebaže to
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bude prodělečné), protože pak by se mohl v dalších volebních obdobích starat
jen o umírající důchodce.

• Další připomínka je už trochu smutná, myslíme až nevhodná. O tom, že
při tomto počtu dětí je jen jedna škola je každému rozumnému člověku
jasné. Snad byste jich nechtěli  opět devět. Každý rodič určitě chce pro své
děti plnohodnotné vzdělání a hledá dobrou školu. Proto nám není zcela
jasné proč  z naší obce jezdí 10 dětí do školy v Raškovicích. Asi je zde něco
špatně, tak bychom se měli zajímat co. Co se týče nás důchodců, nemusí mít
pisatel tohoto příspěvku obavy. I když obec přispívá nějakými částkami do
domovů důchodců, kde jsou umístěni naši staří občané, určitě to neohrozí
příspěvky do školu. Tuto část považujeme za zvlášť nechutnou a ponižující.
A tímto přiznáváte Váš způsob myšlení, který je nevhodný zejména, když jej
píší zastánci naší školy. Pokud v tomto duchu povedete mladou generaci,
nečeká vás veselé stárnutí. 

žádný ředitel naší základní školy nemá dostatečné kvality, aby  poža-
davkům nynějšího starosty vyhovoval. Starosta obce snad našel zálibu
odvolávat vedení školy nebo má k tomuto počínání jiný důvod?

• V dnešní době musí mít ředitel školy opravdu dostatečné kvality a být do-
brým manažerem. Toto, co se projednávalo na posledním zastupitelstvu, je
toho dokladem. Ale co nás víc zaráží, je to, že když koupil pro děti jazykovou
učebnu za 320 000 Kč bez souhlasu starosty  jako zástupce zřizovatele školy,
některým zastupitelům toto jednání vlastně vůbec nevadilo. Tito zastupitelé
by neměli v zastupitelstvu být, je jim totiž jedno, jak se manipuluje s penězi
obce. 

A co se týče zmíněného kroku ředitele školy, kdo pracuje ve firmě, zastává
určitou pozici a má přesně vymezené pravomoci, si jistě domyslí, jak by to
s ním dopadlo, když by je takovým způsobem porušil.

Rád dodržuje ukládání sankcí, nejlépe s max. ziskem do obecní kasy. Utužo-
vat vztahy ve vesnici s lidmi, kteří vkládají dobrou vůli a úsilí svého volného
času, nejsou pro něj žádoucí.

• Samozřejmě, že víme co má pisatel-ka na mysli. Již přes dva roky chtěli
občané a část zastupitelů vytvořit zázemí u nových hřišť u školy. Úkol byl
zadán, ovšem projektant, i když nevíme proč, tuto výstavbu zdržoval, až
došla zastupitelům trpělivost a byla pro nedodržení podmínek smlouvy pro-
jektantovi udělena sankce. Prostě v dnešní době zcela normální, pro NO
a některé zastupitele zcela nepochopitelná věc.  Toto zázemí s umyvadly, WC
atd. už mohlo být postaveno, aby naše děti nemusely chodit čůrat ke stromu
a s neumytýma rukama si dále hrát. Ale v tomto případě nás to nezajímá,
říkají zástupci NO a jejich část zastupitelstva.

Zvažte, milí občané, jestli se chcete sami přesvědčit o pravdivosti našeho
tvrzení nebo vám postačí vtipný poetický jednostranně manipulující  zpravo-
daj Moravčan. Veřejná zastupitelstva mnohým otevřela oči a vzbudila zájem
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hlouběji proniknout do reailty fungování našeho starosty. Ještě jste se žádného
zastupitelstva nezúčastnili? Vězte, že realita skutků není v souladu s tím, co
pan starosta prezentuje ústně či písemně. Blíží se volby a je třeba si uvědomit,
že vy občané máte v rukou svůj hlas. Vy si tvoříte své zastupitelé, kteří pak
budou ve svém volném čase tvořit nové plány k vašemu  spokojenému životu
v obci. Vyzýváme vás, abyste opustili zdvořilost, ve které jste byli vychováni
a odhodlaně, bez soucitu, nedopustili pro další volební období, které trvá
dlouhé 4 roky, prosazování výše zmíněných plánů této kandidátky v čele
s panem Ševčíkem. 

• Proto opravdu zvažte vážení spoluobčané po přečtení našich
připomínek, co vlastně starosta za přispění některých zastupitelů v obci
dokázal. V době, kdy byla  a je krize, dokázali tito zastupitelé se starostou
postavit výtah u zdravotního střediska, opravit poškozené cesty, dobudovat
vodovody, zakoupit pro hasiče 2. vozidlo a potřebnou požární
techniku,ochranné obleky pro hasiče, zrekonstruovat školku, opravit a za-
teplit školu, vybavit ji tepelnými čerpadly, z čehož plyne úspora energií, za
jeden rok postavit nový obecní úřad i s opravou středu obce a další.
Nemůžeme přijít na to, proč to některým vadí.

• Navíc je naprosto nemorální až děsivé, že pisatelé nás vyzývají opustit zd-
vořilost a odhodlaně a bez soucitu si vymoci své představy o vedení obce. My
tvrdíme, že v demokracii můžeme říct každý svůj názor, ale vždy slušně, zod-
povědně a bez emocí. Proto přijděte ve velkém počtu na zasedání zastupi-
telstva, kde si svůj názor na věc uděláte sami.

Náš demokratický názor zveřejňujeme na základě vzoru demokratických
tvrzení našeho starosty, jež neuctivě, posměšně kritizovaly nynější i předchozí
vedení školy, jiných zastupitelů a ostatních občanů, kteří neměli odvahu se
veřejně bránit.

• Za necelé 4 roky zastupitelé, kteří jsou příznivci skupiny NO, nepřednes-
li žádný pozitivní návrh, nepřišli s ničím, co by přispělo jak obci, tak jejím
občanům (výjimku tvoří slavnosti sněhu a Trávný Trek). A hned po zvolení
starosty a zastupitelstva docházelo  k napadání starosty tou části zastupitel-
stva, které právě podporuje  NO a toto trvá do dnešních dnů. A přitom sám
starosta  si nemůže, už  ze zákona, dělat  co chce. Má jisté pravomoci, ale
vždy musí toto potvrdit členové zastupitelstva. Zastupitelstvo a jeho hlasy
jsou nejvyšší statutární orgán v obci.

• Asi pan starosta vadí někomu, kdo vehementně šilhá po tom aby staros-
tu dělal sám, proto tolik invektiv a zloby čiší z příznivců tohoto zájemce.
Někomu tady jde jen o moc a hlavně peníze. 

• To, co dokázal pan starosta ing. Zdeněk Ševčík zaslouží poděkování od
všech občanů, kteří chodí po obci s otevřenýma očima a vidí změny, které
zde  byly udělány. 

Hranický Petr  a kolektiv, také občané Morávky
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Volejbalisté TJ Lignum – Morávka oslavili
na brněnské palubovce postup do II. Národní ligy

společně se svými fanoušky

Volejbalisté LIGNUM Morávka
Zleva stojí: Filip Hanák, Ondřej Kopera, Jakub Smetana, Vojtěch Bohačík, Petr Funiok,
Michal Vágner, Petr Kahánek, Radim Bulko, Marek Blahuta, Miloš Bulko.  Dolní řada
z leva: Tomáš Mika, Aleš Jurtík, Ondřej Šťáva. Leží: Milan Kubačák

Morávka — Volejbalisté TJ Lignum Morávka slaví opětovný návrat do II.
Národní volejbalové ligy. Stalo se tak po výborně odehrané kvalifikaci,
která se konala v brněnské hale Tesla.

„Letošní kvalifikace byla opravdu hodně vyrovnaná, vždyť spoustu zápasů
se hrálo na pět setů,“ prozradil předseda oddílu TJ Lignum Morávka Miloš
Bulko. „O dvě postupová místa si to rozdali ještě TJ Šumperk, VK Napajedla,
domácí TJ Tesla Brno a náš tým,“ dodal Miloš Bulko.

Morávka již ve třetí nejvyšší republikové soutěži působila v sezoně
2011/2012, soutěž se ale nakonec udržet nepodařilo. Sympatický celek se ale
nevzdal a po roce opět mohl slavit postup o stupínek výše. „Mezi ty největší
konkurenty patřili během sezony volejbalisté VK Ostrava a VK Opava.
Zvláště Ostravští, když využívali pár hráčů z extraligy, byli hodně
nebezpeční,“ vrací se k výborně zvládnuté základní části, kterou Morávka
vyhrála nakonec s dvanáctibodovým odstupem Miloš Bulko.
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Na kvalifikaci do Brna jeli volejbalisté ze severu Moravy s odhodláním
a s dvacítkou nadšeně povzbuzujících fanoušků v zádech. „Jel nás vlastně
celý autobus,“ směje se Bulko. Už úvodní utkání se Šumperkem naznačilo,
že to bude boj. Na vyhraný set Morávky vždy soupeř stačil zareagovat, takže
o majiteli plusového bodu (bodovalo se italským způsobem, pozn. red.)
musel nakonec rozhodovat tie-break. Ten Severomoravané zvládli
s bravurou, když vyhráli 15:5.

Ve druhém vystoupení museli hráči Morávky odrážet nápor domácích,
kteří na úvod nezvládli boj s Napajedly. „První sadu jsme prohráli 21:25, ale
hned v následujících dvou setech kluci zabrali a otočili průběh. Čtvrtý set
patřil opět soupeři a i tady se rozhodovalo v tie-breaku,“ popisuje průběh
utkání Bulko. Morávčané zvládli pátý set i tentokráte, když vyhráli 15:7. „Ani
po dvou výhrách jsme neměli nic jistého, zápas s Napajedly jsme v žádném
případě nechtěli podcenit,“ říká Bulko. Morávka nakonec zvládla i poslední
překážku a po výhře 3:1 mohla slavit opětovný návrat do II. Národní ligy.
„Chtěli bychom teď hrát v lize důstojnější roli, než před těmi dvěma lety.
Věřím, že se kluci mohou pohybovat klidně i první polovině tabulky,“ hovoří
směle o plánech budoucí sezony Miloš Bulko. „Domácí zápasy budeme hrát
v tělocvičně na Morávce, a to vždy v sobotním termínu,“ prozradil ještě
předseda oddílu.

Výsledky kvalifikace: Brno — Napajedla 2:3 (22, –22, 20, –21, –8), Morávka
– Šumperk 3:2 (22, –20, 17, –22, 5), Napajedla – Šumperk 2:3 (–19, 19, 13, 11,
–14), Brno – Morávka 2:3 (–21, 22, 24, –14, –7), Morávka – Napajedla 3:1 (21,
–26, 19, 20), Šumperk – Brno 0:3 (–11, –17, –16).
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Výsledky voleb do Evropského
parlamentu, konaných ve dnech
23. a 24. 5. 2014 v Obci Morávka inzerce
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Prodejna KERAK KOMPT s.r.o. sanyta, obklady, dlažby Vás srdečně zve
k prohlídce prodejny ve které jsou vystaveny nové druhy obkladů a dlažeb

NEW 2014 RAKO. Nová kolekce obkladů a dlažeb je prezentována
v koupelnových boxech a na 200 vzorkových panelech. Zároveň nabízíme

sanitu, vany, koupelnový nábytek, baterie, sprchové kouty a boxy.
Při návštěvě prodejny v pátek a sobotu, Vám nabízíme slevy ve výši 15%

po složení zálohy. Pro Vaší představivost Vám vytvoříme návrhy 3D koupelen
zdarma. Zakoupené zboží dopravíme zdarma na Vaší adresu. Nabízíme

krátké dodací lhůty. Provadíme doprodej obkladů a dlažeb ve zbytkovém
množství za 50 Kč a 100 Kč/m2. Vany smaltované ve světlé šedé barvě

doprodáváme jen už pro průmyslové využití za 300 Kč/ks.
Využijte proto tyto výprodeje a slevy z naší nabídky.

Sídlíme ve Vyšních Lhotách 53 v areálu firmy
Spolstav. Kontakt: Mládek Vladimír tel. 602 190 377

e-mail: kerak.mladek@seznam.cz, www: kerak–kompt.cz
prodejní doba: Po—Pa 8—17 a v sobotu 8—12

Budeme se těšit na Vaší návštěvu.

UPOZORNĚNÍ
V době letních prázdnin z důvodů dovolených bude v Gynekologické ordi-

naci Raškovice omezený provoz
Ordinujeme vždy v pondělí 7.30 —12.00 hodin

středy   12.00 — 16.00  hodin jen 16. a 23. 7.
pak 13., 20. a 27. 8.

V září nebudeme ordinovat od 1. 9. do 9. 9., dále již provoz dle zvyklých
ordinačních hodin.

V případě akutních problémů ošetří ordinace ve Frýdku – Místku,
Dr. Vančury 401, — kontakt a rozpis ordinačních hodin
viz  www.gynfm.cz nebo telefonicky 558 631 697, 724 824 673

Děkujeme za pochopení 
GYNFM POLOVÁ s.r.o., MUDr. Andrea Polová

ORDINACE  VŠEOBECNÉHO LÉKAŘE MUDR. CRHY  BUDE V DOBĚ
PRÁZDNIN Z DÚVODU DOVOLENÉ UZAVŘENA VE DNECH

30. 6. — 04. 7. 2014, 5. 8. — 22. 8. 2014

UPOZORŇUJEMEME, ŽE VE DNECH 23. — 30. 6. 2014 
BUDE OBECNÍ ÚŘAD MORÁVKA UZAVŘEN 

Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ DO NOVÝCH PROSTOR

Právní záleÏitosti
s obãany a podnikateli projedná a vyfiídí kaÏdou stfiedu

mezi 15 aÏ 17 hodinou
na Obecním úfiadû v Ra‰kovicích
JUDr. Marcela Îoriãová

formou poradenství, spisování listin, Ïalob, smluv — vãetnû kupních,
rovnûÏ pfievody nemovitostí, zfiizování vûcn˘ch bfiemen apod.

Kontakt
tel. i fax: 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz
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