
   

           
  

           
         
          

  
          

          
         

      
            

            
       

           
              
        

       
          

          
     

            
            

            
            

           
            

            
            

     

MORAVâAN
Informace z obce

Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vychází únorový Moravčan plný zajímavých informací. Co chystáme

nového v obci pro rok 2015? Bude to rok příprav nových projektů, protože
dotace 2014 — 2020 na nás čekají.

Prvním krokem bude vypracování Strategického plánu rozvoje obce, což je
základní dokument požadovaný k získání dotací. Tyto dotace bychom rádi
využili na rekonstrukci starého Obecního úřadu na Obecní dům, který
budou využívat hasiči, spolky a služby. V měsíci červnu vychází dotace
z MŽP, kterou chceme využít na stavbu vodovodu na Haferník. Tento projekt
je již zpracován. Dále připravujeme podklady pro dotaci na rekonstrukci
Národní kulturní památky Noční přechod.

Další dotaci, kterou právě vyřizujeme, je dotace na získání kompostérů do
každé rodiny a do sběrného dvoru v souladu s novelou zákona o odpadech.
Abychom uspokojili nadšené běžkaře, požádali jsme o dotaci na udržování
běžkařské stopy na trase okolo Travného. Tato stopa je pravidelně 2krát
týdně udržována (zpravidla v úterý a v sobotu) a sledovat ji můžete na
www.beskydska-magistrala.msregion.cz. Mezi další návrhy patří projekt
chodníku do Vlaského, dokončení rekonstrukce zastávek a úprava terénu
kolem řeky na přírodní cyklostezku.

Ve společenské rubrice se dozvíte, že jsme po letech obnovili Vítání
občánků, zavedli jsme setkání jubilantů na úřadě a připravujeme rozvoz
obědů pro seniory. Rozvoz bude pravděpodobně zahájen koncem března
nebo začátkem dubna. V případě zájmu, prosím, pošlete ještě přihlášky.
Abychom toto zvládli, plánujeme zakoupit nový vůz, který bude sloužit
nejen k rozvozu obědů, ale bude ho možno využívat i jako „taxi pro seniory
na nákup nebo k lékaři“a to za mírnou úplatu. 

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka
www.moravka.info
V Morávce 18. února 2015 ã. 1 /2015
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Děkuji všem, kteří mi pomáhají zvládnout první měsíce v úřadě. Děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Festivalu sněhu, vedení školy za
poskytnutí prostor pro obecní akce, hasičům za výbornou spolupráci.

Děkuji za trpělivost při odklízení sněhu panu Koloničnému, jeho pracovníkům
i vám občanům. 

Gabriela Daňková — starostka

Hospodaření Obce Morávky k 31. 12. 2014

Daňové příjmy  19 106 420,73 Běžné výdaje 12 346 934,60
Nedaňové příjmy 756 911,86 Kapitálové výdaje 7 271 040,—
Kapitálové příjmy 43 820,—
Přijaté dotace 624 720,—
Příjmy celkem            20 531 872,59 Výdaje celkem 19 617 974,60

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014
Stav na BÚ u ČS a ČNB 10 714 668,46 12 166 566,45

PŘEHLED ZMĚN V POČTU OBYVATEL V ROCE 2014

muži ženy celkem
Narozené děti 9 4 13
Přihlášení občané 22 16 38

31 20 51
Zemřelí občané 6 4 10
Odhlášení občané 5 17 22

11 21 32

Počet obyvatel: na počátku roku 2014 : 1118 + 51 — 32 = 1137
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Obce musí separovat bioodpad a kovy 
Jednou z nových povinností obcí podle novely zákona o odpadech je od

1. ledna 2015 zajistit vedle stávajících míst pro sběr papíru, plastů, skla
a nebezpečných odpadů i třídění kovů a biologicky rozložitelných odpadů
rostlinného původu.

Čím méně biologicky rozložitelného komunálního odpadu skončí v popelnicích,
tím méně budou obce a tedy i občané muset platit za jeho skladování. Obec
musí zajistit na svém území místa pro oddělený sběr minimálně pro bioodpady
rostlinného původu. Sem patří například slupky z ovoce a zeleniny, listí,
větve nebo další rostlinný odpad z kuchyní a zahrad.

Na Morávce si část domácností (cca 134) v letech 2013 a 2014 zakoupila za
poplatek 500 Kč na úřadě kompostér. 

Obec připravuje žádost o dotaci na kompostéry do každé rodiny a do
sběrného dvoru dotaci na kontejner pro chataře.

Vyhláška o biologicky rozložitelném kompostovatelném odpadu (BRKO)
bude platná od 1. dubna 2015. Od 1. ledna 2015 mají obce povinnost sepa-
rovat kovový odpad. Ten se vozí do sběrného dvoru. 

Občané, kteří mají starý šrot na svém pozemku nebo v rodinném domku
a nemohou samostatně kovový odpad ke kontejneru dovézt, můžou využít
svozu, který bude obec organizovat a termíny budou vypsány na informační
tabuli a formou letáčků. Výnos ze sběru připadne obci Morávka a bude
využit pro potřeby Morávky.

Gabriela Daňková — starostka

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 činí:

Popelnice — 450 Kč na osobu a rok
Kontejnery — 350 Kč na osobu a rok

Upozorňujeme občany, aby si nejpozději do konce února vyzvedli
na Obecním úřadě Morávka  nálepku na popelnici pro rok 2015.

Občané, kteří se nemohou dostavit uhradit poplatek hotově, nechť toto
oznámí na tel. čísle 558 691 021 nebo na email: ucetni@moravka.info

a bude jim zaslána složenka. Těm z vás, kteří jste již poplatek uhradili, děkujeme.

Zpráva o činnosti Finančního výboru
Finanční výbor ve složení Hana Jarolímová, Šárka Holubová a Romana

Miketová se sešel 17. prosince 2014 k provedení kontroly hospodaření ZŠ
a MŠ Morávka. Výbor prověřil odstranění závad zjištěných v prosinci 2013,
provedl namátkovou kontrolu některých položek ve výkazech a vyžádal si
upřesnění k některým položkám, které bude kontrolovat ke konci roku 2015.

Dne 29. ledna 2015 se finanční výbor sešel se starostkou a místostarostkou
a spolupracoval na přípravě rozpočtu obce pro rok 2015.

Děkuji za součinnost oběma členkám finančního výboru a zaměstnancům
školy a obce, kteří nám byli během kontroly nápomocni.

Hana Jarolímová, předsedkyně finančního výboru

Milada Kaňoková — účetní 
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POZVÁNKY ZA KULTUROU A ZÁBAVOU

PLANETÁRIUM
20. února 2015 — od 14 do 16 hodin

je pro veřejnost nachystáno mobilní planetárium v areálu ZŠ Morávka

METEORIT MORÁVKA PO 15 LETECH ANEB KDY TO SPADNE PŘÍŠTĚ? 
20. února 2015 — od 17.hod v jídelně ZŠ Morávka

Přednášku a následnou diskuzi zasvěceně povede RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Pro děti bude planetárium k dispozici dopoledne v rámci školního vyučování.

HASIČSKÝ BÁL
Vážení občané a přátelé hasičů z Morávky, srdečně Vás zveme 

21. února 2015 v 19 hodin do restaurace Partyzán 
na HASIČSKÝ BÁL

k tanci hraje — HTL Loučka
Vstupné 200 Kč včetně večeře, vstup jen ve společenském oděvu.

Místenky v prodeji od 9. února 2015 u Marie Židkové,
Morávka 37, tel. 720 549 188

POZVÁNKA — Český svaz včelařů
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČSV zve své členy na Výroční členskou schůzi

ZO ČSV Morávka dne 22. února 2015 v 10.00 hod.
do AutoClubu Hotel Morávka. 

Prosíme o potvrzení účasti.
Srdečně Vás zve výbor ZO ČSV Morávka

DĚTSKÝ KARNEVAL
Klub rodičů zve rodiče a děti na tradiční dětský karneval

do tělocvičny ZŠ Morávka
V neděli 22. února v 15 hodin.

Program a tombola pro děti je zajištěna. 
Vstupné dospělí 30 Kč.

PŘÍBĚHY Z MORÁVKY ZA VELKÉ VÁLKY
20. března 2015 od 17.00  v jídelně ZŠ Morávka

Přednáška o tom, jak 1. světová válka zasáhla do života obyvatel Morávky.
Přednášející: Mgr. Kateřina Peková, historička (Muzeum Beskyd)
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POZVÁNKA DO DIVADLA

V pátek 13. března 2015 Vás srdečně zveme do divadla A. Dvořáka na

divadelní  představení L A T R AV I ATA
Giuseppe Verdi

(Slavný příběh upřímné lásky pařížské kurtizány)

Vstupné: 150 — 200 Kč (z toho 10 Kč do Klubu rodičů)
Dopravu hradí Obecní úřad Morávka.

Odjezd bude od ZŠ Morávka v 17 hodin.
Vstupenky je možno rezervovat na Obecním úřadě

u p. Daňkové nebo na tel. 606 641 080

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DÍLNY
Klub rodičů při ZŠ a MŠ Morávka 

pořádá pro rodiče dětí a pro všechny nadšené tvořivé lidi tradiční
velikonoční dílny v jídelně ZŠ Morávka. Co budeme letos tvořit? 

Přáníčka z papíru na big shotu, háčkovat, šít
velikonoční ozdoby z plsti, šít panenky Tildičky,…

Přijďte mezi nás, něco nového vás naučíme
a rádi se naučíme  i my něco od vás. 

S sebou dobrou náladu, jehly, nůžky, háček.

Ve středu: 4. března , 11. března, 18. března, 25. března 2015

Srdečně Vás zve výbor Klubu rodičů

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Zahrádkáři Vás srdečně zvou na velikonoční výstavu na starém Obecním

úřadě Morávka v termínu 28. — 29. března 2015 od 8.00 — 16.00. 
Výstava pokračuje v pondělí 30. března od 8.00 — 12.00 pro školy

a školky. Přijďte se naladit na jaro a něco dobrého zakousnout.        

NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V pondělí od 17.00 ve školní jídelně ZŠ Morávka — 23. února, 20. dubna.

Zasedání jsou veřejná.
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Jako každý rok tak i ten letošní začíná výroční členskou schůzi, která se

koná dne 15. 3. 2015 v hotelu Trávný. Na této výroční schůzi se setkají větši-
nou všichni členové ZO ČZS Morávka,  což činí 88 občanů z Morávky,
Raškovic a Pražma.

Bude se  projednávat plán činnosti na letošní rok. Mezi pravidelné akce
budou patřit  výstavy jak  velikonoční tak i vánoční a dále budou plánovány
zájezdy. V měsíci květnu zájezd do  Kroměříže, v měsíci červnu na Oravu
a v měsíci září Český Krumlov příp. zahraniční dvoudenní zájezd do
Drážďan. Na tyto zájezdy se mohou přihlásit i občané, kteří nejsou  zahrád-
káři a to až do využití kapacity autobusu. O všech těchto akcích budeme
informovat naše občany včas  ve vývěsních skříňkách u Obecního úřadu
Morávka. 

Petr Hranický

I my jsme součásti této obce
Včelaři ZO ČSV Morávka budou bilancovat. Dne 22. února se uskuteční

v prostorách Auto Club Hotelu Morávka výroční členská schůze, kde včelaři
zhodnotí uplynulé pětileté období a vytýčí si nové cíle na příští roky. Členská
základna se v letech 2010 — 2014 pohybovala v rozmezí padesáti až šedesáti
členů. V tomto období ukončilo členství 11 členů a zároveň bylo přijato
21 nových včelařů. Díky těmto nováčkům dochází ke snižování věkového
průměru základní organizace. Tento vývoj je taktéž důkazem toho, že o vče-
laření mají stále více zájem mladí lidé, což je pozitivní zpráva do budoucna.
Poslední čísla ze statistiky hovoří, že včelařská organizace na Morávce má
v současnosti 59 členů, kteří obhospodařují 497 včelstev na 63 stanovištích. 

Působnost včelařů naší ZO je rozložena do čtyř lokalit. Na území spadající
pod obecní úřad Morávka, včelaří 34 členů ZO, kteří se starají o 281 včelstev.
Na území spadající pod obecní úřad Krásná, včelaří 12 členů ZO, kteří se
starají o 151 včelstev. Na území obecního úřadu Raškovice, včelaří 5 členů
ZO, kteří se starají o 41 včelstev. A poslední lokalitou, kde má naše ZO včelstva
je lokalita, spadající pod obecní úřad Pražmo, kde včelaří 4 členové, kteří se
starají o 24 včelstev.

Řada lidí si myslí, že včelaření to je jen prodej medu a včelařských produk-
tů a s tím spojený finanční zisk. Zasvěcení však dobře vědí, že to je spousta
náročné práce, počínaje od prvních jarních prohlídek, podněcování, za-
mezení protirojové nálady, tvorba nových oddělků, točení medu, krmení,
léčení a zazimování. V zimním období odpočívají včely, ale my včelaři máme
pořád co dělat: Vytavování starých plástů, kontrola a přebírání souší, výroba
nových rámků, oprava těch stávajících, kontrola včelařské techniky
a v neposlední řadě studium odborné literatury. Každý včelař by se měl sám
vzdělávat v oboru. Nikdy nebudeme o včelách vědět vše, ale každá další
informace nás posouvá dále v kvalitním ošetřování včelstev. To je jen stručný
výčet práce, která se stala naším koníčkem.
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Měli bychom taky vědět, že včely svému pečovateli přinášejí také jiné hodno-
ty, než produkci medu. Práce s nimi člověku otevírá jiný pohled na přírodu se
všemi jejími vnitřními souvislostmi. Včely jsou — mnohem více než
kterékoli jiné domácí zvíře — spojeny se svým původním přírodním
prostředím. Jejich hospodářské užívání plně závisí na povaze tohoto
prostředí. Aby včelař porozuměl osobnosti včely a měl s ní úspěch, musí ji
dokonale znát. Brzy získá šestý smyl pro to, co včelám prospívá a co jim
škodí. Jejich prostřednictvím si vytváří vztah k mnoha zvířatům, o které se
dříve nezajímal, a díky včelám se i na svět rostlin začne dívat jinýma očima.
Bude vnitřně pociťovat změny ročních období a vnímat jejich krásy a slunce,
déšť, bouři, nebo sníh bude přijímat se zcela novými pocity. 

Včelař se vydá ven, do volné přírody, stejně jako jeho včely, které nemůže
zavřít. Práce ve včelnici je zdravá a uklidňující. Je zotavením a změnou pro
mnohé, kteří pracují v továrnách a kancelářích v hluku a špatném ovzduší,
často tělesně jednostranně zatěžováni nebo bez dostatečného pohybu. Stres
a spěch je ve včelnici neznámou věcí, není tam televize, lhostejnost, prázd-
nota a nezájem — negativní následky našeho příliš pohodlného života — se
prací se včelami dají překonat. Včelař nemá problém s volným časem, pro-
tože práce se včelami je naplněnou hodnotou v jeho využití. 

Rád bych se ještě zmínil o jedné hodnotě včel, která je pro přírodu nezas-
tupitelná. Včely mají jistě velký význam pro tvorbu medu, který snášejí do
svých pláství, ale nesmíme zapomenout, že jejich užitečnost je ještě mno-
honásobně vyšší. 

Již před 150ti lety vědci zjistili, že pro tvorbu plodu a semene rostlin je
nezbytné oplodnění, a že k němu dojde jen po opylení, tzn. přenesením pylu
z tyčinky květu na bliznu, což je přijímací orgán semeníku rostliny. 

Přitom musí jít o pyl stejného druhu, aby mohl být účinný. Jako přenášeč
pylu přichází v úvahu v první řadě hmyz. Mezi ty nejvíc opylující patří včely
medonosné. I malé dítě dnes ví, že včelky jsou symbolem píle a pracovitosti.
Tím, že neúnavně pátrají po nektaru, stejně neúnavně opylují. Mnohé
hospodářské plodiny jsou zcela závislé na opylovací činnosti včel. K nim
patří jadrné a větší část peckového ovoce a všechny pícniny. I samosprašné
užitkové rostliny plodí daleko více, jestliže jsou opyleny hmyzem. Včely se
taktéž starají o plody lesních bobulovin, které jsou zase nutné k životu
různých zvířat a zejména ptáků. Včely tím, co jim příroda dala za úkol,
přispívají k udržení přírody. Není divu, že se jim v ochranně životního
prostředí přisuzuje zcela výjimečná úloha. Včely jsou varovným systémem
před bezmyšlenkovitým používáním chemie v přírodě. 

O tom všem píšu proto, abychom se všichni zamysleli nad skutečností, jak
krásná je příroda kolem nás a jak toto dědictví zachovat pro generace bu-
doucí.

Václav Uherek



SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V LEDNU OSLAVILI: V ÚNORU OSLAVILI: V BŘEZNU OSLAVÍ:

85 let  Stoklásek Slavomír 85 let  Kovalová Anežka 90 let Jílek Blahoslav
80 let  Blahutová Marie 75 let  Blahuta Miroslav 85 let Štefková Božena
80 let  Šebestová Vlasta 70 let  Muroň Josef 75 let Foldyna Zdeněk
75 let  Noga Miloslav
75 let  Pitříková Zdeňka
75 let  Bražina Jan
70 let  Pavlásek Jan

Všem jubilantům přejeme zdraví a spokojenost a těšíme se na setkání
s Vámi dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu, kde pro Vás
máme připravený krátký program, posezení, pohoštění a dárky. Odvoz po
předchozí domluvě zajištěn.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V roce 2014 se nám narodily tito noví občánci Morávky:
Leden: Miketa Dan
Únor: Volný Hubert
Březen: Volný Robert
Duben: Mojžíšková Emma
Květen: Mikloš Matěj
Červenec: Gemmelová Helena, 

Pěluchová Valentýna
Srpen: Bukovjan Jan,

Stachura Karel
Říjen: Holbojová Izabela
Listopad: Soročin Josef
Prosinec: Holeš Tomáš,

Šebesta Filip

Dne 14. února 2015 přivítala starostka obce nové občánky Morávky.
Maminky dostaly na uvítanou kytičku, děti krtečka a rodiče své děti zapsali
do Knihy zápisů o uvítání do života. Krátký kulturní program přichystala
Judita Foldynová a děti základní školy. 

Slavnostní okamžiky zachytil ve svém fotoaparátu pan Ruta.
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Festival na sněhu

Travný Trek — třetí ročník za námi
V rámci Festivalu sněhu proběhl 13. prosince za téměř jarního počasí již

třetí ročník tohoto závodu pro běžce a svižné chodce. Závodu se zúčastnilo
36 běžců v kategorii Strong a 154 běžců v kategorii Klasik.

Vítězem se stal Jan Holoubek z Morávky, který 13 km uběhl za 1 hodinu,
4 minuty a 50 sekund. Gratulujeme!

Dva nejstarší závodníci měli 69 let. Nejmladšími závodníky byli tři
osmiletí kluci a holčička.  Zázemí tradičně zajišťovali naši hasiči, skauti
a tým dobrovolníků. Všem děkujeme za pomoc.

A zážitky běžců:
Jan Holoubek, Morávka: 

Jak já, tak i mnoho dalších běžců si rádo zpestří zimu nějakým tím závo-
dem, a proto jsem se jako jeden z mnoha vydal již podruhé na Travný Trek.
Od minulého ročníku jsem doufal, že mám víc natrénováno, a tak jsem
očekával lepší výsledek než v roce 2013. Trasu znám vcelku dobře, a proto
jsem věděl do čeho jdu. S organizací jsem byl spokojen a podpora na trati se
také od minulých ročníků zlepšila. Z celkového hlediska se mi závod líbil.
Krásná trasa, počasí a ještě k tomu stupně vítězů — ideální stav.
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Petra, Příbor: 
Krásná akce s rodinnou atmosférou se symbolickým startovným a skvělým

servisem! Děkuji pořadatelům, že mi dali příležitost podívat se po dlouhé
době na krásný beskydský vrchol Travný.

Adam z SK Fuga Team:
Organizačně je závod také výborně zabezpečen — značení tratě, občer-

stvení na trati, měření času chipy. Závod se mi zalíbil už při mé loňské
prémiové účasti a můžu ho jen doporučit.

Hana Jarolímová

Pietní vzpomínka
V neděli, 14. prosince, jsme si připomněli 70 let od stanného soudu na

Morávce. Důstojná vzpomínka byla zahájena již během ranní mše v praž-
movském kostele za přítomností příbuzných obětí, farníků i zástupců obce
Morávka a okolních obcí. 



Po poledni byly položeny věnce k památníku Noční přechod a k desce na
budově pohostinství Partyzán, kde stanný soud probíhal. Čestnou stráž
drželi skauti a hasiči ve slavnostních uniformách za vyzvánění zvoničky na
Haferníku. 

Pietní vzpomínky se kromě občanů Morávky zúčastnili také starostové
a občané okolních obcí, zástupce krajského úřadu a zástupci České obce
legionářské a Svazu bojovníků za svobodu. Více než 200 hostí naslouchalo
emotivním vzpomínkám paní Venuše Štefkové a připomnělo si během dvou
krátkých přednášek atmosféru oněch dní. Hudební doprovod zajistila Judita
Foldynová se svým sborem. Záběry z pietní vzpomínky vysílala posléze
Česká televize.

Dále již v podvečer 4. prosince položili skauti jménem obce Morávka na
Zajičorce věnec na místo, kde byla vypálena před 70 léty usedlost rodiny
Koloničných.

Hana Jarolímová

Vrchol Festivalu sněhu 
O Festivalu sněhu: Myšlenka festivalu s bohatým programem vznikla podle
organizátorů jako důsledek chuti také v zimě „něco“ dělat — pobavit se, za-
sportovat si, něco nového se dozvědět. A společně oživit komunitu
Morávčanů.

Lukáš Morys, redaktor Deník Frýdecko–Místecko a Třinecko

Tato akce byla největší společenskou událostí zimní sezony. Proběhla
velmi zdařile a zapojily se všechny generace obyvatel. 

Poprvé v historii Festivalu sněhu na Morávce, (přestože probíhá třetí
ročník), nám počasí přálo a opravdu byl dostatek sněhu!  

Během dopoledne nejen děti, ale i dospělí, stavěli sněhuláky v areálu ZŠ.
Nejvyšší sněhulák byl vyšší než 3 metry a k jeho stavbě bylo zapotřebí i že-
bříku, kbelíků a lopat. Kromě sněhuláků byl v areálu ZŠ vymodelován  pes
a před Partyzánem lední medvěd v nadživotní velikosti. 

Program pokračoval vystoupením mladých hasičů v tělocvičně. Vedoucí
mladých hasičů udělali s dětmi kus práce a připravili pěkné vystoupení
s ukázkou hašení ze džberovky, záchrany raněného z hořícího domečku
a jeho ošetření. Vedoucím i dětem patří velký dík.

Následně se program přesunul do hostince Partyzán. Diváci obsadili do
posledního místa sál, kde shlédli  pohádku Zlatovláska. Vystupovaly děti
z farnosti Morávka pod vedením Judity Foldynové. Proměna chasníka Jiříka
po pokropení mrtvou a živou vodou byla vskutku překvapivá. Pohádku do-
provázeli účinkující zpěvem a hudbou. Je nutno přiznat, že toto ochotnické
divadlo je milé, pěkné a vtipné a doporučujeme je všem ke shlédnutí. Moc
děkujeme. 

Po představení proběhla venku ukázka záchranné práce psů při zavalení
lidí lavinou. Bylo možno projet se v saních tažených koňmi a děti využily led-
ního medvěda jako velkou prolézačku a skluzavku zároveň. 

11



12

Poté následoval hudební program: cimbálová muzika Kotci z Frýdlantu
nad Ostravicí. Následně vystoupení známé kapely MŇÁGA & ŽĎORP. Diváků
a posluchačů bylo dost, zavítali k nám i občané sousedních obcí a kapela
sklidila velký potlesk. Konec večera patřil panu Zdenovi Šponarovi, který
hrál k poslechu i tanci. 

Celá akce byla zajištěna dobrovolníky pod vedením Martina Foldyna
a o bezpečnost se starali naši hasiči. Všem patří velké poděkování.

Lenka Carbolová — místostarostka

Cyklus přednášek v rámci Festivalu sněhu
V pátek 23. ledna si téměř 60 návštěvníků od dětí až po seniory vyslechlo

v jídelně ZŠ a MŠ Morávka první ze tří přednášek. František Šulgan ze Správy
CHKO skoro dvě hodiny poutavě vyprávěl o šelmách v okolí Morávky. Na
závěr jsme si prohlédli odlitky stop vlka, medvěda i rysa, viděli jsme kus
stromu se stopy drápů medvěda a osahali jsme si pravé dřevěné sněžnice.

20. února na vás čeká od 14 hodin mobilní planetárium (v areálu ZŠ a MŠ
Morávka). Projekce bude probíhat co hodinu až do 17 hodin, kdy si vyslechneme
přednášku o meteoritu Morávka — v květnu to bude 15 let, kdy tento me-
teorit dopadl na území naší obce.

20. března si připomeneme 100 let od začátku Velké války, tedy 1. sv. války,
ve které bojovala řada mužů z Morávky. Přednáška tradičně začíná v 17
hodin a dozvíme se, jak tato válka zasáhla do života naší obce.

Srdečně zveme všechny zájemce o astronomii a historii z Morávky i okolí.

Hana Jarolímová
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Základní a mateřská škola Morávka

Pootevřené školní dveře — leden 2015

Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřské školy se letos uskuteční ve dnech 30. a 31. března

od 14 do 17 hodin ve třídě „Skřítci“, která se nachází v budově základní školy. 
V průběhu zápisu se děti i rodiče mohou seznámit s prostředím obou tříd,

prohlédnout si hračky a popovídat si s paní učitelkami. 
Provozní doba MŠ bude ve školním roce 2015/2016 do odpoledních

16 hodin. Počátek ranního provozu bude upřesněn dle zjištěného zájmu
rodičů od 6.30 nebo od 7.00 hodin. 

Na všechny děti i rodiče se těší kolektiv učitelek. 

Vyhodnocení „Adaptačního plánu pro předškoláky“
ve šk. roce 2014 — 2015

Tato tradiční aktivita ZŠ Morávka navazuje na spolupráci s MŠ Pražmo
a MŠ Morávka. Cílem je usnadnit předškolákům vstup do školního prostředí,
seznámení se s budoucími spolužáky a vyučujícími. Letos proběhla tři
setkání se zaměřením na konkrétní oblasti přípravy ke psaní, čtení
a k počítání. Schůzek se účastnili spolu s dětmi i rodiče, kteří si odnášeli
náměty k činnostem, pracovní listy, doporučení literatury k dané problem-
atice a další informace. Byli jsme mile překvapeni jejich zájmem o Adaptační
program. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Sylva Rohanová

Hodnocení zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016
Ve dnech 21. a 22. ledna 2015 proběhl na naší škole zápis budoucích

prvňáčků. S rodiči se k zápisu dostavilo celkem 20 předškoláků, z toho
9 děvčat a 11 chlapů. Z MŠ Morávka bylo zapsáno 19 dětí, tři z nich nastupují
po odkladu školní docházky.

Během zápisu byla u předškoláků sledována celková připravenost na
vstup do školy, schopnost komunikovat s dospělými, orientovat se v číselné
řadě, poznávat barvy a geometrické tvary, kreslit postavu a jiné aktivity
směřující k posouzení školní zralosti. Jako odměnu za splněné úkoly si děti
mohly vybrat dárky, které vyráběli žáci naší školy.

Mgr. Sylva Rohanová

Pololetí na sjezdovce
Odměnou za pololetní úsilí ve školních lavicích bylo žákům naší školy

sportovní dopoledne, které jsme strávili lyžováním na Zlatníku. Počasí zim-
ním radovánkám přálo, a tak jsme se ihned po rozdání vysvědčení vydali
autobusem na sjezdovku. Na svahu své umění předvedli lyžaři i snowboardisté
a ti, kterým „dřevěná prkýnka“ neučarovala, se vydali procházkou na
Visalaje. Usměvavé tváře byly známkou toho, že si den na sněhu všichni užili. 



14

Jak hodnotí Adaptační program pro předškoláky samotní rodiče?
Adaptační program pro předškoláky se u rodičů i dětí setkal s velkým

ohlasem. Během tří setkání jsme se seznámili s paní učitelkou, s problematikou,
která je spojena s nástupem dítěte do školy, s literaturou a praktickým
cvičením. Dozvěděli jsme se, jak můžeme dětem usnadnit zahájení školní
docházky, co doma procvičovat, na co si dávat pozor a především, jak je
důležité trénovat zklidnění a soustředění dítěte. 

Budoucí prvňáčci si zvykali na hlas i vzhled paní učitelky a společně
s rodiči plnili různé úkoly, což byl dobrý trénink na to, co nás bude od září
čekat. Všichni jsme si uvědomili, jak je důležité sednout si spolu s dítětem
a věnovat se mu.

Za rodiče Romana Miketová

Lyžařský kroužek
V tomto školním roce fungujeme pod střediskem vol-
ného času Klíč z Frýdku–Místku. Spoluprací se
střediskem Klíč jsme získali cvičební pomůcky —
balanční podložky a žíněnku s protiskluzovou
úpravou. Moc děkujeme. Na balančních podložkách si
děti zdokonalují koordinaci pohybů a upravují držení
těla. Novou žíněnku používáme hlavně při skocích
přes nářadí, ale i při cvičení na hrazdě. Letos se do
kroužku přihlásilo 10 dětí, škoda, že jen jeden prvňák.
Sjezdovku máme zajištěnu v areálu TJ Radegast na
Visalajích — Sihlách, ale pro nedostatek sněhu jsme ji
ještě nevyzkoušeli. Konečně se počasí umoudřilo
a tak jsme v neděli 1. února vyrazili na svah, kde děti
uplatnili své znalosti z tělocvičny.

Petr Bujok

Triatlon na Morávce
Přesně před rokem jsem se vracel z Pradědu z mistrovství ČR v zimním tri-

atlonu. I když jsem skončil ve své kategorii šedesátníků na 2. místě, cítil jsem,
že stáří a borelióza mé aktivní 20tileté účinkování v triatlonu zanedlouho
ukončí. Přemýšlel jsem, co dál…

Do týdne jsme s rodiči — sportovci založili kroužek později oddíl triatlonu
TT Morávka. Děti — od 7 letého Simona Pištěka až po polodospěláky, 15-ti leté
Šimona Jarolíma a Patrika Tošenovjana — se připravovaly v tomto poměrně
mladém a všestranném sportu (závodí se v plavání, cyklistice a běhu) 3 krát
v týdnu. Poděkování patří vedení školy, v jejímž areálu tréninky většinou
probíhaly. Přihlásili jsme se do krajského poháru, který se skládal ze sedmi
závodů (z toho dva na území Polska).
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Než se dostanu k výsledkům — pár slov na vysvětlenou. Triatlon může být
silniční nebo terénní (podle toho by se mělo volit kolo horské či silniční,
v našich amatérských podmínkách používají děti pouze jedno kolo). Dále se
může závodit v některém tzv. klonu — duatlonu (kolo+běh) nebo aquatlonu
(plavání+běh) či zimním triatlonu (běžky+kolo+běh).

Naše děti se najezdí na kole a naběhají dost. Největší slabinou je plavání.
Ať jsme plavali v bazénech, přírodních či umělých nádržích (štěrkovna
Hlučín, Sádrák v Opavě, Pískové jezero v Polsku) — téměř vždy vybíhaly
z vody mezi posledními. O to větší uznání si zaslouží, že v kole a běhu ztrátu
smazávaly a pravidelně končily na stupních vítězů, občas i na tom nejvyšším.

Prvním závodním testem byl neobvyklý Indoor triatlon ve Frýdku–Místku.
Plavalo se sice v bazénu, ale místo kola byl rotoped a běhalo se na běžeckém
pásu. Přes nám neznámé a neozkoušené podmínky jsme obsadili dvakrát
2. místo a šestkrát 3. místo. Nejúspěšnější rodinou byli Jarolímovi, všichni
čtyři kluci získali ve svých kategoriích medaile.

V dubnu začala venkovní sezóna krajským přeborem v terénním duatlonu.
Jelo a běhalo na krásných, ale těžkých tratích v parku v Dobroslavicích.
Matěj Zbořil (9 let) vyhrál. Lenka Čežáková (9) byla druhá a Matouš (8)
a Šimon (15) Jarolímovi obsadili ve svých kategoriích 3. místa. Družstvo TT
Morávka vyhrálo soutěž žáků. Dokonce i v soutěži dospělých jsme bodovali
6. místem — Martin Zbořil, Patrik Tošenovjan a Šimon Jarolím)! 
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V květnu se konal v Porubě krajský přebor v aquatlonu. Očekávání neby-
la velká, plavecká ztráta z bazénu (50—300 m) se nedala v poměrně krátkém
běhu (600 m) dohnat. Nakonec jsme měli dva krajské přeborníky — Karolínu
Popelkovou (10) a Jirku Drasticha (8). Na medaile dosáhl ještě Matěj Zbořil
(9) a Matouš Jarolím (8), všichni ostatní byli mezi prvním deseti ve svých
kategoriích a družstvo žáků TT Morávka bylo tentokrát těsně druhé.

Ve 100 km vzdálené Gornicze Gambrowe přišly naše největší úspěchy.
V krásném Pískovém jezeře jsme neporušili tradici a opět vyklusávali z vody
mezi posledními, Matouš Jarolím s obrovskou ztrátou úplně poslední (a to ho
několikrát chtěli vylovit pořadatelé do záchranného člunu). Ale nakonec jsme
v kategorii 8-letých chlapců a 10—11 letých dívek zabrali pro sebe kompletní
stupně vítězů! Další první místa přidali Matěj Zbořil a Lenka Čežáková
v 9-ti letých a družstvo žáků TT Morávka bylo s velkým náskokem první. 

V krajském přeboru v terénním triatlonu
v Opavě na Stříbrném jezeře byla obrovská
konkurence. Závod se počítal do Českého
poháru, bylo zde mnoho závodníků z Čech
i zahraničí. Děti měly možnost zblízka vidět
české reprezentanty a jejich špičkové vy-
bavení. A ani tady se naše děti neztratily.
Své kategorie vyhráli Matouš Jarolím (8)
a Lenka Čežáková (9 let) několik 4. a 5. míst.
Velký ohlas sklidila naše štafeta dospělých,

kterou v konkurenci profesionálů rozjel plaváním Petr Jarolím a ukončil
pětikilometrovým během Patrik Tošenovjan — 8. místo v ČR určitě není
neúspěch!

Tak takhle jsme rozjeli sezonu, další závody byly o prázdninách a v září,
medailí už bylo méně, ale když se to vše sečetlo…  Celý krajský pohár 2014
vyhráli ve svých kategoriích Matouš Jarolím (8), Matěj Zbořil (9) a Šimon
Jarolím (15), v dívkách Lenka Čežáková (9), Karolína Popelková (10) a Alena
Garbová (11). Druhá místa obsadili Jirka (8) a Magdaléna (11) Drastichovi,
čtvrtí byli Simon Pištěk (7) a Patrik Tošenovjan (15) a všichni ostatní do
8. místa ve svých kategoriích. Žákovské družstvo TT Morávka zvítězilo
s velkým náskokem před Ostravou, Opavou, Frýdkem-Místkem, Bruntálem,
Frenštátem a dvěma polskými družstvy!

Byl i nějaký neúspěch? Určitě. Nepodařilo se nám obsadit kategorii nejm-
ladších (7—8 let) a nejstarších (13—15 let) dívek, jinak by byl náš náskok
ještě výraznější. Nemohli jsme se účastnit mistrovství ČR, kam postupovali
první tři z krajských přeborů. Tyto republikové přebory byly ve vzdálených
lokalitách — Praha (duatlon), Prachatice (triatlon) — a přeprava závodníků
a kol by byla finančně i časově pro rodiče náročnou záležitostí. Ovšem letos
bychom alespoň na jedno mistrovství rádi jeli.

V současné době má oddíl TT Morávka 16 členů žákovského a 2 doroste-
neckého věku. Hledáme další sportovce, kluky i holky se sportu fandícími
rodiči. Triatlonová sezóna 2015 začíná za dva měsíce…

Mgr. Rostislav Puščizna
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Kroužek kopané — 3. ročník
Máme za sebou první pololetí již třetího ročníku našeho
kroužku kopané probíhajícího pod hlavičkou Sokola
Morávka. Obdobně jako v roce minulém jsme se od
počátku října pravidelně scházeli jednou týdně v případě
vhodného počasí na školním hřišti a poté v tělocvičně zák-
ladní školy.

Během prvního pololetí kroužek navštěvovalo celkem 16 sportovců — fot-
balistů. Oproti loňsku se kroužek opět trošku obměnil. Starší z vyšších tříd již
kroužek nenavštěvovali. Nahradili je noví mladší zájemci, se kterými se dá
dobře pracovat. Nejlepší mezi všemi těmito mladými fotbalisty je Terezka
Blahutová. Má to v rodině, protože bratr Dominik i otec Ivo byli a jsou
výbornými fotbalisty, takže ani tady nepadlo jablko daleko od stromu. Ob-
jevili se noví šikovní zájemci.

Kdo vlastně navštěvuje náš kroužek. Jsou to některé stálice, co navštěvují
kroužek od samého počátku. Kromě již zmíněné Terezky to jsou František
Němec, Vítek Foldyna, Jáchym a Matouš Jarolímové a Vítek Žamboch, kteří
už tady „válí“ třetí sezónu. Druhou sezónu jsou do kroužku zapojeni Radim
Mašín, Mirek Ošťádal a Petr Vlček. Už je také na nich vidět, že se proti loňské
sezóně zlepšili a trošku i otrkali.

Kromě těchto mladých sportovců náš kroužek rozšířili Adam Mohyla se
svým mladším bráchou Davidem, Rosťa Štipský, Petr Dudek, Tomáš Hrčka,
Pavel Hrivňák, Bernard Železník a od nového roku se kroužku aktivně
zúčastňuje i Míša Milichová. Nechce nechat Terezku samotnou mezi chlapy.

Účast je na velmi vysoké úrovni. Jsou i takoví, kteří i přes nachlazení nebo
jiné bolesti, které jim nedovolily se zapojit do samotné hry, přišli do
tělocvičny, aby alespoň „dýchali atmosféru“ kroužku. Některé absence byly
způsobeny krátkodobými nemocemi.

Mohu zodpovědně říci, že ti mladí sportovci, kteří kroužek navštěvují již
druhým rokem, byť jsou teprve ve druhé třídě, se výrazně zlepšili. Je na nich
vidět výkonnostní posun, trošku se otrkali, získali větší jistotu a snaží se
i radit těm úplným začátečníkům.

Jednotlivé hodiny byly zaměřeny na rozvoj pohybových vlastností, obrat-
nosti, různé soutěže, způsob vedení míče a na vlastní hru. Vysvětlili jsme si
také význam posilování, ukázali a zacvičili i některé posilovací cviky nutné
pro samotný rozvoj fotbalisty.

Pro samotnou hru jsme se vždy rozdělili tak, aby proti sobě hráli starší
a silnější a ve druhé skupině mladší začátečníci. Myslím si, že se tento způ-
sob osvědčil a líbí se i samotným fotbalistům. Už i při hře těch mladších je
vidět určitý talent a snaha být lepší než ostatní. Na tom se dá velmi dobře
pracovat a lze připravit mladé sportovce na některé zdravé návyky nejen pro
fotbal, ale i pro budoucí život.

Již tady bylo na některých jednotlivcích vidět, že někdo chce, sám na sobě
pracuje 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.
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Předpokládám, že pro příští sezónu 2015 — 2016 přihlásíme oddíl
přípravky do zimních soutěží, protože věřím, že mladí a nejmladší budou
rovnocennými soupeři družstev například 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.

Možnost zapojení do soutěží byla projednána již v loňském roce a před-
pokládám, že navážeme na dobrou spolupráci s výborem Sokolu Morávka,
který nás podpoří nejen morálně, ale i finančně z dotace z rozpočtu obce. Při
předpokladu zapojení našeho kroužku do fotbalových soutěží věřím, že se
najdou aktivní rodiče, kteří pomohou nejen s přípravou, ale také svojí účastí
při realizaci sportovních utkání v průběhu soutěžní sezóny.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, že pouštěli své ratolesti
do našeho kroužku, a věřím, že i v tom následujícím pololetí tak udělají.
Věřím také, že se děti podělily o své zážitky v kroužku s vámi, rodiči, a že
pozvou své kamarády k účasti i v následujících měsících.

Stejně jako v předchozích hodnoceních, tak i nyní 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 je-
jich zájmu i v zájmu celé obce podporovat a vytvářet jim co nejlepší pod-
mínky pro další sportovní růst.

Ing. Jan Legerský, trenér kopané

Skauti informují

Skautské středisko Štít Pražmo má rekordní počet členů
Členská základna se již několik let úspěšně rozrůstá. V současnosti máme

90 členek a členů ve věku od 6 do 57 let. Nejvíce členů pochází z Morávky —
28. Následuje samozřejmě Pražmo a Raškovice atd. Avšak máme také členy
z Budišovic, Hlubočce, Pusté Polomi a Kyjovic, čtenáře to jistě překvapí, ale
důvodem je přestěhování bývalé vůdkyně dívčího oddílu, která v tamějších
opavských končinách založila skautský oddíl Svišti Pustá Polom.

Nárůst členské základny je tedy úspěchem našeho skautského střediska.
Opačným problémem je nedostatek vedoucích.

Skautská činnost probíhá během pravidelných schůzek v naší klubovně, ale
organizujeme také různé výpravy. Největší a nejnáročnější akcí je však letní
tábor. V posledních letech táboříme většinou přímo na Morávce, ale též
například v Komorní Lhotce. Pravidelně se účastníme i různých skautských
závodů, přičemž v loňském roce se naše vlčata probojovala až do krajského kola.
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Schůzky místních skautských oddílů (probíhají v klubovně na Staré faře — Pražmo čp. 69)
skautky a světlušky každý čtvrtek od 16:00 do 17:30
mladší vlčata, nováčci a benjamínci každý pátek od 14:30 do 15:30
starší vlčata každý pátek od 15:30 do 17:00
skauti a roveři každý pátek od 17:00 do 18:30

webové stránky: http://skautiprazmo.webnode.cz/

Noční skautská výprava u příležitosti 70 let od vypálení Zajičorky nacisty
Na usedlost rodiny Koloničných v lokalitě Zajičorka byl  v noci 4. prosince

1944 proveden nacistický útok, ukrývali se tam totiž tehdy partyzáni. Usedlost
byla vypálena, o život přišli tři sovětští partyzáni, rodina Koloničných byla
uvězněna. Celá tato akce odstartovala německé protipartyzánské akce na
Morávce, které pak vyvrcholily boji o bunkr na Travném a stanným soudem
v místním hostinci, který se konal 14. 12. 1944.

I když výročí smutných událostí na Zajičorce připadlo na všední den,
rozhodli jsme se i přesto uctít památku přímo na místě společně s nejstaršími
skauty a rovery. Pro důležitost této akce jsme pochodovali za rozvinutou
státní vlajkou údolím Slavíče. Zvuky našich kroků tlumila tma, z mraků se
klubal měsíc a baterky jsme používali jen v nejnutnějších případech.
Odbočili jsme na lesní cestu, ze které jsme se dostali až na pěšinku
v nočním šeru téměř neznatelnou, tu jsme však také museli opustit.
Kráčíme lesem a najednou se ocitáme ve smutných rozvalinách usedlosti
rodiny Koloničných. Zbytky kamenných zdí dávají tušit půdorys tehdejšího
skromného domku. Nejvyšší zachovalé zbytky zdí jsou překvapivě pozůs-
tatkem hospodářské budovy, i zbytky sklepa jsou patrné. Vše však již pohltil
les a na člověka padá zváštní tíseň, místo je sevřeno neprostupnými ko-
runami stromů.

Stáli jsme čestnou stráž, drželi minutu ticha, položili obecní věnec
a vzpomenuli krátkými úryvky zaznamenaných vzpomínek pamětníků.
Měsíc svítil velice silně, však také jsem část textu četl jen za jeho svitu. Do-
volím si i zde uvést vzpomínku Anežky Koloničné, jediné přeživší válku
z rodiny Koloničných, jejichž vzpomínky byly zaznamenány v 60. letech:
„Napadl čerstvý sníh. Vyjasňovalo se a začalo mrznout... přišlo k nám šest
partyzánů... Poskytli jsme jim večeři a místo k odpočinku... Asi ve 23:00 vzal
velitel partyzánů zbraň a řekl, že se podívá, zda je venku ‚čístý vzduch‘. Bylo
úplně jasno a svítil měsíc. Sotva otevřel dveře domku, byl zkosen německými
střelami. Náš domek byl obklíčen Němci. Začala hrůza hraničící se šílenstvím.
Střelba se stupňovala a domek začal hořet. Utekli jsme v nočním prádle a bosí.
Němci nás však pochytali a museli jsme stát ve sněhu a mrazu bosí a divat se,
jak domek hoří...“ (úryvek z knihy Partyzánská obec Morávka z roku 1966) 

Vraceli jsme se přes Kyčeru a na své cestě jsme nepotkali ani živáčka.
Kolem půlnoci jsme procházeli tichým liduprázdným centrem naší obce
a spěchali spát plni dojmů z nočního dobrodružství.

Tomáš Foldyna — Drákula
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Římskokatolická farnost Morávka
Do farnosti patří: Morávka, Pražmo, Krásná a část Raškovic a Vyšních

Lhot. Farní úřad sídlí na Pražmě a poskytuje duchovní službu a výuku
náboženství pro uvedené obce. Morávecký farář je rovněž administrátorem
excurrendo farnosti Janovice.

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě
Letní čas Zimní čas

Neděle 7:00 a 8:40 7:00 a 8:40
Pondělí 17:30 17:00
Úterý 17:30 17:00
Středa 7:00 7:00
Pátek 17:30 17:00
Sobota 17:30 17:00

1. sobotu v měsíci 7:00

Pořad bohoslužeb na každý měsíc je vydáván v rámci farního zpravodaje.

Kontakt:
Římskokatolická farnost Morávka, Kostelní 161, 739 04 Pražmo
email: farnost.moravka@seznam.cz
farář P. Mgr. Miroslav Edward Jesel, CsSR: tel. 731 625 681*
*na toto číslo nelze zasílat SMS z internetu.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2015
Patnáctý ročník Tříkrálové sbírky byl opět úspěšný. V oblasti, kde působí

Charita Frýdek–Místek, se během prvních 14 lednových dní vydalo do ulic
272 kolednických skupinek. Tři králové obcházeli domácnosti a vinšovali
štěstí, zdraví v novém roce. Po otevření a spočítání všech pokladniček byl
výsledek opravdu krásný, činí 1 700 309 Kč.

V obci Morávka chodily 4 skupinky koledníků a výtěžek byl 34 534 Kč, což
je o 744 Kč více než v loňském roce. V rámci Tříkrálové sbírky proběhl také
Tříkrálový koncert s živým betlémem, díky němuž se vybralo 8 590 Kč.

Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, schole a dětem za
přípravu koncertu. Poděkování patří všem štědrým dárcům.

Z letošního výnosu plánujeme zakoupit zvedák pro imobilní klienty v Oáze
pokoje, část výtěžku použijeme na dofinancování sociálních služeb jako je
Dům pokojného stáří, Charitní pečovatelská služba, Terénní služba ZOOM,
Centrum Pramínek, Terénní služba Rebel, Denní centrum Maják a zbylou
část financí použijeme na pravidelné supervize a vzdělávání zaměstnanců.

Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charita Frýdek–Místek
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Kronika obce Morávky

Několik zajímavých výročí z dějin Morávky

1615
I když rok založení naší obce není možné přesně stanovit, dostáváme se

pomalu do doby, kdy můžeme bezpečně konstatovat, že obec Morávka trvá
již 400 let. Ves Morávka byla založena takříkajíc v předvečer českého
stavovského povstání a třicetileté války, kdy vlastnil Frýdecké panství svo-
bodný pán Jan Bruntálský z Vrbna. Protože Jan vlastnil panství mezi léty
1609 — 1620, byla naše obec založena v tomto období. Spolu s Malenovice-
mi, Kaňovicemi a Novou Vsí u Frýdlantu patří mezi nejmladší vsi na
Frýdecku.

1876
Roku 2016 tomu bude 140 let, kdy se obec Morávka rozhodla postavit

svoji druhou obecnou školu na půl cesty mezi školou u kostela a školou na
Úspolce. Školní budova ve Vlaském byla již zděná a škola byla z počátku
jednotřídní. V letech 1884 — 1925 byl jejím řídícím učitelem Jan Březina,
rodák z Dobratic, který patřil ke generaci českých vlasteneckých učitelů
a stál u zrodu řady prospěšných organizací a spolků na Morávce.

1896
Příští rok oslaví Sbor dobrovolných hasičů na Morávce 120 let svého pů-

sobení. K jeho ustanovení došlo 22. 11. 1896 a při svém založení byl v pořadí
čtvrtým nejstarším českým sborem na Frýdecku po sborech v Sedlištích,
Dobré a Starém Městě. Když roku 1897 zakládaly české sbory na Frýdecku
svoji vlastní hasičskou župu, zastupoval v Dobré na ustavujícím zasedání
moravčanské hasiče řídící učitel z Vlaského Jan Březina. Téhož roku čítal
sbor 47 aktivních činovníků a 8 přispívajících členů. V první župním výboru
zasedli za Morávku Jan Březina a František Adámek. 

1944
V prosinci 2014 si naše obec připomínala 70 let od konání nacistického

stanného soudu nad občany Morávky. Pietní akce k tomuto výročí s do-
provodným programem proběhla u sousoší, pamětní desky a v restauraci
Partyzán v neděli dne 13. prosince 2014. 

Martin Žamboch
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Stalo se v obci před 77 lety…

Historická fotografie.
Poznáte budovu na snímku?
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Máte zájem dostávat z Obce Morávka informace na e-mailovou adresu?
Zájemci o zasílání informací zašlete nám na adresu: oumoravka@iol.cz
zprávu s tímto obsahem:
Jméno, příjmení a bydliště.
Žádám o zasílání na adresu: vypište svoji e–mailovou adresu

Na obecním úřadě si děláme seznam a důležité informace, pozvánky,
sdělení Vám rychle a bezplatně posíláme

Termíny vymetání komínů v obci Morávka v roce 2015
23.února, 22. května, 7. srpna, 9. listopadu

Oznámení
Příští vydání Moravčanu bude v dubnu 2015. Příspěvky do Moravčanu

přijímáme na OÚ Morávka do 10. dubna 2015.

Třídění papíru? S novými kontejnery to bude hračka
Řadu obcí v okrese Frýdek–Místek potěšila v nedávné době zpráva, že se

dočkají nových nádob určených ke sběru tříděného odpadu. A protože do
této doby chyběly hlavně kontejnery určené pro sběr papíru, autorizovaná
obalová společnost EKO–KOM, a.s., která nádoby obcím zapůjčuje, se za-
měřila právě na ně.

Morávka, Pražmo, Krásná. To jsou jen příklady obcí, které se mohou nyní
těšit z nových modrých kontejnerů, díky kterým se zlepší komfort třídění

ČSOP Salamandr
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a tím pádem i motivace obyvatel, aby na tuto záslužnou činnost nezapomí-
nali. Vůbec největší počet sběrných nádob přibylo v Raškovicích. Malebné
obci v podhůří Moravskoslezských Beskyd zapůjčila společnost EKO–KOM
celkem 32 kontejnerů na papír. 

Ostatně Raškovice mají s tříděním své zkušenosti. V 10. ročníku krajské
soutěže měst a obcí s názvem „O keramickou popelnici“, která se snaží
odměňovat nejlépe třídící obce, dosáhly Raškovice ve své kategorii na třetí
místo. „Věřím, že několik desítek nových nádob, které naše společnost obci
zapůjčila, přispěje k ještě lepším výsledkům. Raškovice mají skvělou příležitost
dostat se mezi nejlépe třídící obce nejen v kraji, ale i v celé zemi,“ uvedla
regionální manažerka společnosti EKO–KOM Eva Drimlová.

Ačkoliv většina nově zapůjčených nádob je určená ke sběru papíru, naj-
dou se i výjimky. Třeba v Paskově s necelými čtyřmi tisíci obyvateli mají
nově i čtyři žluté kontejnery na plasty. A že se EKO–KOM snaží pomoci všem
městům a obcím bez ohledu na velikost dokládá třeba obec Kaňovice.
Necelých 300 obyvatel zde může nyní využívat dva nové kontejnery na
papír a jeden na plast. 

Zvyšující se počet sběrných nádob v řadě obcí okresu Frýdek–Místek
odpovídá nárůstu v celém Moravskoslezském kraji, kde je už dnes do systé-
mu třídění zapojeno skoro 300 obcí, na jejichž území najdeme téměř
21 tisíc kontejnerů pro tříděný sběr. 

Více informací o třídění v kraji nabízí web www.tridime.info, kde lze najít
nejen důležité statistiky k třídění v regionu, ale také informace o aktivitách,
které autorizovaná obalová společnost EKO–KOM, a.s., v kraji pořádá. Veškeré
důležité informace o správném třídění a recyklaci odpadů pak nabízí
www.jaktridit.cz.

KONTAKT:
Šárka Nováková — tisková mluvčí EKO–KOM, a.s.
novakova@ekokom.cz
+420 602 186 205

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště ve Frýdku–Místku
Stejně jako v minulých letech nabízí Finanční úřad pro Moravskoslezský
kraj, Územní pracoviště ve Frýdku–Místku (dále jen „ÚzP“) občanům
možnost podání přiznání k daním z příjmů přímo v obci jejich pobytu.
Zaměstnanci ÚzP budou zajišťovat sběr těchto přiznání a budou připraveni
poskytnout drobné rady, konzultace a informace potřebné pro jejich
správné vyplnění. Současně si dovolujeme upozornit, že v žádném případě
nebude možno zaplatit daň zaměstnanci ÚzP na místě v hotovosti. For-
muláře přiznání k daním z příjmů jsou k dispozici i na obecním úřadě.
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V souladu s výše uvedeným bude tato akce zajištěna na Obecním úřadě
Morávka dne 11. března 2015 v době od 12:00 do 17:00 hod.

Úřední hodiny ÚzP ve Frýdku–Místku na konci měsíce března 2015
Poslední den lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů připadá v roce
2015 na středu 1. dubna. Tento den a ve dnech předcházejících tomuto datu
bude provoz ÚzP zajištěn následovně:

• v týdnu od 23. března do 27. března denně od 8:00 do 18:00 hod.;
• ve dnech od 30. března do 1. dubna denně od 8:00 do 18:00 hod.

Úřední hodiny pokladny ÚzP pro příjem plateb v hotovosti bude zajištěn
následovně:

• v týdnu od 23. března do 27. března
pondělí, středa 08:00—11:30 a 12:30—16:00 hod.
úterý, čtvrtek 08:30 —11:30 a 12:30—15:30 hod.
pátek 08:30 —11:30 a 12:30—15:00 hod.

• ve dnech od 30. března do 1. dubna
pondělí, středa 08:00 —11:30 a 12:30—16:00 hod.
úterý 08:30 —11:30 a 12:30—15:30 hod.

Elektronická podání pro finanční správu
S rozvojem elektronizace finanční správy došlo k redukci počtu vydávaných
daňových formulářů. S ohledem na tuto skutečnost budou tiskopisy
daňových přiznání, hlášení či vyúčtování vydávány ÚzP pouze v omezené
míře. Tiskopisy lze stáhnout v elektronické podobě na internetové adrese
http://financnisprava.cz/, volba Daňové tiskopisy → Databáze aktuálních
daňových tiskopisů, a dále v členění podle jednotlivých daní. Takto stažené
tiskopisy slouží pouze k podání v listinné podobě.
Přiznání k daním z příjmů, ale i k ostatním daním, lze podávat také
prostřednictvím společného technického zařízení správce daně. Pro tyto
účely je Ministerstvem financí zřízen Daňový portál (http://daneelektron-
icky.cz/). Tato webová aplikace poskytuje služby veřejné (elektronická
podání, informační zdroje) a neveřejné (daňová informační schránka).
V rámci veřejných služeb je k dispozici elektronická podatelna (http://da-
neelektronicky.cz/), kde je možné daňová přiznání, ale i další podání určená
orgánům finanční správy, podat elektronicky. Podání učiněná v této webové
aplikaci lze také odeslat prostřednictvím datové schránky (ID datové
schránky ÚzP ve Frýdku–Místku je qzun6r9) nebo vytisknout a podat
v listinné podobě příslušnému ÚzP osobně nebo poštou.
Dovolujeme si upozornit občany, že od 01. 01. 2015 je v § 72 odst. 4 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“) nově dána povinnost činit podání pouze datovou zprávou ve formátu
a struktuře zveřejněné správcem daně, mají-li daňové subjekty nebo jejich
zástupci zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Seznam podání povinně podá-
vaných elektronicky je uveden na stránkách Finanční správy ČR (http://fi-
nancnisprava.cz/). Za nedodržení povinné elektronické formy podání uloží
správce daně podle ust. § 247a daňového řádu pokutu ve výši 2 000 Kč.
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Inzerce

ÚČETNÍ KANCELÁŘ  
Vedení účetnictví, daňové evidence 

Poradenství začínajícím firmám a živnostníkům 
Zpracování mzdové a personální agendy 

Daňové poradenství a optimalizace 
Daňová přiznání 

Zastupování na úřadech 

Dlouholeté zkušenosti a profesionalita  
Ušetřete svůj čas — nechte vedení účetnictví na nás. 

Ing. Radka Ellnerová Tel: 732 906 235 
Raškovice 500 E-mail: ellnerova@centrum.cz

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







UHELNÉ SKLADY RAŠKOVICE 

Nabízíme: 

• �erné uhlí kostka (40-80 mm) – Polsko, Jankowice 

• Koks o�ech 2 (20-40 mm) – �R, Metalimex 

• Hn�dé uhlí kostka (40-100 mm) – �R, Most 

• Hn�dé uhlí o�ech 2 (10-25 mm) – �R, Bílina  

� vhodné do automatických kotl�!! 

• Brikety Rekord 6“ (15 cm) – N�mecko 

Uvedená paliva máme skladem voln� ložená i balená! 

Nov� nabízíme �erný hrášek (10-30 mm) Janina PL 

- vhodný do automatických kotl� 

- nespéká se!   

- pouze balený v pytlích po 25kg 

…………………………………………………...………………………………… 

Paliva skladujeme pod krycími plachtami. 

Dopravu zajistíme vlastními vozy nebo jinými smluvními dopravci dle p�ání zákazníka. 

A navíc: Jen u nás máte jedine�nou možnost využít služby skládání paliva 
pásovým dopravníkem až do sklepa! (informace + video na našem webu) 

 

Uhelné sklady Raškovice, areál býv. JZD u St�íže, Raškovice Kamenec 

��������	
�
���	������


��������������

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace na  

www.uhli-raskovice.cz 

KARBOTRADE s.r.o. 

I�: 28659198 
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MOBILNÍ ÚŘADOVNA VZP ČR
otevřeno každou středu od 14.00 — 16.30

v zasedací místnosti Obecního úřadu

na této pobočce můžete vyřídit:

— ztráty průkazů
— veškeré změny — adresy, evidence na ÚP, pobírání rod. příspěvků, péče

o osobu blízkou, pobírání nemocenských dávek v ochranné lhůtě apod.
— vyřízení benefitů
— hromadné oznámení zaměstnavatele
— přehledy OSVČ
— přebírání lázeňského návrhu a cestovních náhrad pacientů
— bezdlužnost
— žádanka o zvýšení úhrady PZT (prostředky zdravotní techniky) + poukaz

na léčebné a ortopedické pomůcky

Obec Morávka nabízí rozvoz obědů 
ze ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Morávka

Tento rozvoz obědů se uskuteční podle zájmu občanů
nejdříve od března 2015. Rozvoz bude zajištěn i během měsíce července

a srpna.

Cena obědu — 55 Kč + 5 Kč za dovoz  — celkem 60 Kč

V případě Vašeho zájmu odevzdejte na Obecní úřad Morávka NÁVRATKU
a my Vám včas dáme na vědomí, odkdy s touto službou můžete počítat.
Musíte mít 2 jídlonosiče. Jeden oběd dostanete a odevzdáte podepsaný
čistý druhý jídlonosič. 

Zde odstřihněte 

Návratka — rozvoz obědů
Mám zájem o dovážení obědů.

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..

Adresa:…………………………………...……  Telefon:………………………….

E-mail: ………………………………………….......…. (pro posílání jídelníčku)

Podpis: ……………………………………………………

✄


