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Úvodní slovo starostky

Zprávy výborů a komisí

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
jsme na začátku nového roku 2016 a já 

Vám všem přeji do nového roku hodně zdra-
ví, lásky, pohody, a ať se Vám v naší obci 
dobře žije. Jako dárek před Vánocemi jste 
dostali kalendáře s obrázky paní Březinové, 
měly velký úspěch a budu ráda, když si je 
ještě vyzvednete v knihovně nebo na úřadě. 

Jako novoroční dárek přijměte tento 
Moravčan, v nové, barevné úpravě. 

Co se nám podařilo, o tom jsem již psala 
v čísle minulém. Teď bych se trochu roze-
psala o  tom, co plánujeme v  tomto roce. 
Jde hlavně o přípravy projektových doku-
mentací a  to pro revitalizaci prostranství 
Morávka – Lipové včetně památníku Noční 
přechod, dokumentaci pro rekonstruk-
ci starého obecního úřadu včetně zázemí 

pro hasiče, dokumentaci pro rekonstrukci 
a výstavbu nových chodníků směrem od 
centra k zastávce u Janši, dokumentaci pro 
parkoviště u Bebka, dokumentaci pro vodo-
vod ve Vlaském, pro ČOV pro úřad a školu. 
Chystáme rekonstrukci zastávky ve Slavíči, 
změnu dopravního značení na zastávce 
U přehrady, opravu mostu před sběrným 
místem. V měsíci únoru můžete žádat o kot-
líkové dotace. Více informací k této dotaci 
můžete získat na www.lokalni-topeniste.cz
nebo na našem úřadě. Kdo si nestihne vyří-
dit tuto dotaci od 1.2.-29.4.2016, má mož-
nost ji získat v roce následujícím. 

Pokračovat budeme v rozvozu obědů se-
niorům, v setkávání se s jubilanty na úřadě 
a v podpoře spolků a jejich aktivit. V letošním 
roce oslavíme 120. výročí od založení SDH na 
Morávce a potkáme se na akcích pořádaných 
v rámci probíhajícího Festivalu sněhu. 

S přáním krásného jara  Gabriela Daňková

Hana Jarolímová
předsedkyně Finančního výboru

Stručné shrnutí činnosti 
Finančního výboru obce Morávka 
v průběhu roku 2015

V průběhu roku 2015 pracoval Finanční 
výbor obce ve složení Hana Jarolímová, 
Šárka Holubová a Romana Miketová. 

Sešel se čtyřikrát (sestavování rozpočtu 
na rok 2015, kontrola hospodaření školy, 
kontrola plnění rozpočtu obce a kontrola 
vyúčtování finančních příspěvků poskytnu-
tých spolkům) a pomáhal s úpravou smluv 
pro poskytování dotací tak, aby byly v sou-
ladu s novelizovaným zákonem. 

Také v  letošním roce bude Finanční 
výbor nápomocný při sestavování obec-
ního rozpočtu a bude sledovat dodržování 
rozpočtové disciplíny. Obecně doporuču-
je zaměřit se více na preventivní údržbu 
obecního majetku.

Upozornění pro spolky
a žadatele o dotace

Naše obec každoročně podporuje ze své-
ho rozpočtu spolky a sportovní organizace. 
Nová legislativa bohužel klade stále větší 
administrativní nároky jak na žadatele, tak 
na obec. Proto bylo nezbytné upravit text 
žádosti a smlouvy tak, aby byly v souladu 
se zákonem č. 24/2015 Sb., který, mimo 
jiné, zavádí nové postupy u dotací a ná-
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Upozornění občanům

Dárek pro občany
– stolní kalendář

Stolní kalendáře na rok 2016 si ještě mo-
hou vyzvednout občané v průběhu února 
u p. Bystřičanové v knihovně (v případě 
nepřítomnosti na OÚ).

Jeden kalendář na jedno číslo popisné. 

Pondělí – 10.00 – 12.00     13.00 – 17.00
Čtvrtek – 13.00 – 17.00

Ověřování listin a podpisů
Ověřování je možné provést na Obecním 

úřadě Morávka paní starostkou v době její 
přítomnosti nebo také na obecních úřadech 
sousedních obcí.

Toto omezení je do odvolání. 

Místní poplatky
Místní poplatek za odpady – trvale bydlící 

občané je splatný ke dni 31. 10. 2016 ve výši

350 Kč za osobu a rok – kontejner
450 Kč za osobu a rok – popelnice 
Občané starší 70 let mají 50 % slevu.

Známky na popelnice si vyzvedněte do 
konce 31. března. Po tomto datu, popelnice 
bez známky na rok 2016 nebudou vyváženy.

Poplatek za rekreační objekt pro rok 2016 
je stanoven na 650 Kč za nemovitost a  je 
splatný do 30. 6. 2016.

Termín dalšího zastupitelstva 
obce:  22. února 2016

vratných finančních výpomocí z rozpočtů 
obcí.

Aktualizovaný formulář najdete na webo-
vých stránkách obce (www.moravka.info,
lišta Obecní úřad, záložka Formuláře, sou-
bor Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Morávka).

Žádosti na aktualizovaném formuláři 
předložte co nejdříve, nejpozději však do 
19. února 2016. Pokud bude vaše žádost 

schválena, podepíšete s obcí Smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace. 

Upozorňujeme, že nově musí každý ori-
ginál výdajového dokladu, který se hra-
dí z  prostředků dotace, označen textem 
„Hrazeno z příspěvku obce Morávka“. K zá-
věrečnému vyúčtování čerpané dotace, které 
se předkládá na obec k 31. 12. 2016, je vždy 
nutné přiložit kopie dokladů tak, aby si je 
obec mohla archivovat.

Přiznání k dani
z příjmů fyzických osob

Dne 9. 3. 2016 v době od 12,00 do 17,00  
hod. budou v zasedací místnosti Obecního 
úřadu Morávka k  dispozici 2 zástupci 
Finančního úřadu pro Moravskoslezský 

kraj, Územního pracoviště ve Frýdku-
Místku, kteří po uvedenou dobu budou ná-
pomocni při podávání daňových přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob.
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Vytvořilo Ministerstvo vnitra,
odbor správních činností, 2015 

Máte evidovánu adresu 
trvalého pobytu na adrese 
sídla ohlašovny? 

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána 
oznámení o uložení zásilky a výzvy s po-
učením na ohlašovně, v jejímž správním 
obvodě máte hlášen trvalý pobyt. 

Uložením oznámení o uložení zásilky 
a  výzvy s  poučením na vhodném místě 
v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty 
deseti dnů splněny podmínky fikce doru-
čení; desátým dnem se považuje písemnost 
za doručenou.  

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písem-
nost nabude právní moci a  stane se tak 
vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
adresátem neznamená, že po adresátovi 
nikdo nic nemůže chtít, protože o tom ne-
byl srozuměn.  

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty 
je možné promeškat např. lhůtu na odvo-
lání a poškodit takovýmto chováním pouze 
vlastní osobu.  

 

Může se stát i Vám! 
§ Pan K. má evidovánu adresu místa 

trvalého pobytu na adrese sídla ohla-
šovny, fakticky však bydlí v bytě u své 
přítelkyně. Často jezdí autem a při svých 
cestách se občas dopustí dopravního 
přestupku. Postupně má v  registru ři-
dičů zapsáno 12 trestných bodů, o čemž 
je mu zasláno oznámení obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Proti pro-
vedení záznamu mohl pan K. podat ná-
mitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal 

a v důsledku fikce doručení začala běžet 
lhůta pro podání námitek, kterou pan K. 
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností následně uložil rozhodnutím 
panu K. sankci spočívající v zákazu řízení 
motorových vozidel, přičemž rozhodnutí 
bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od 
nabytí právní moci rozhodnutí byl pan 
K. povinen odevzdat řidičské oprávnění, 
tuto povinnost nesplnil a spáchal tím pře-
stupek, za který mu byla uložena pokuta 
10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl 
při namátkové kontrole provedené Policií 
České republiky. Následně může být obvi-
něn z trestného činu maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí, za což mu hrozí trest 
odnětí svobody až na dva roky. 

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen 
údaj o adrese místa trvalého pobytu, a mís-
tem nového trvalého pobytu se stala adresa 
sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety 
svou podnikatelskou činnost. Z podnikání 
mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve 
výši 20 000 Kč. Tento závazek nehradil. 
Po třech letech, kdy nekomunikoval a ne-
přebíral poštu, protože dojížděl za prací 
a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku 
vymáhat exekutor. Dlužná částka se vyšpl-
hala až na 50 000 Kč. Exekuce byla naří-
zena srážkami ze mzdy, rozhodnutí si pan 
J. nevyzvedl a na základě fikce doručení 
nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci 
se pan J. dozvěděl následně až od svého 
zaměstnavatele. 

Informace pro občany ČR

Z OBCE
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Vývoj počtu obyvatel obce 
Morávka v roce 2015
Počet obyvatel obce k 1. 1. 2015: 1131

Počet obyvatel obce k 31. 12. 2015: 1161

muži ženy celkem

Narozené děti 8 8 16

Přihlášení občané 53

Zemřelí občané 8 5 13

Odhlášení občané 26

Oprava
V malém kalendáři (zeleném) došlo k tiskové chybě, byla špatně uvedena otevírací doba 

pošty na Morávce. Zde jsou správné otevírací hodiny:
pondělí    8.00-9.30, 14.00-16.30
úterý, středa, čtvrtek, pátek 8.00-9.30, 14.00-16.00

Upozornění pro cizince 
a občany s trvalým pobytem 
na Obecním úřadě Morávka 

Povinnost platit poplatky za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů mají také fyzické osoby, kte-
rým byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů, nebo která podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky pobývá na území České republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců.

Povinnost mají také osoby s trvalým po-
bytem na úřední adrese, tj. Morávka číslo 

599. Osvobození od poplatku v případě osob 
hlášených na úřední adrese se týká těch ob-
čanů, kteří jsou neznámého pobytu, tedy se 
v obci fakticky nezdržují.

Výše uvedené upravuje Obecně zá-
vazná vyhláška obce Morávka č. 2/2015, 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů; zákon č. 565/1990 Sb., o míst-
ních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Demografický přehled za rok 2015

Z OBCE
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Názory občanů

Tříkrálová sbírka 2016
se povedla. Děkujeme i Vám.

Motto:
„Chcete-li blahobyt na jeden rok
– pěstujte obilí

Chcete-li blahobyt na sto let
– pěstujte stromy

Chcete-li blahobyt na věky
– pěstujte děti“.

Takové krásné a moudré motto má zdejší 
škola na Morávce pod vedením Mgr. Dany 
Šponarové. Vnímám jako velmi záslužné, 
že škola je mimo výuka zaměřena na rozvoj 
pozitivního vztahu ke sportu, mezilidským 
vztahům a přírodě. O čemž svědčí stávající 
a plánovaná výsadba ovocných stromků, 
do které jsou zapojeny děti. Menší školu 
s nižším počtem žáků vnímám jako velkou 
výhodu, protože mezi pedagogy a dětmi je 
osobnější kontakt. Zároveň jsou děti vede-
ny ke kladnému vztahu k starším lidem, 
učitelé rozvíjí spolupráci mezi spolužáky. 
Škola podporuje a pomáhá handicapova-
ným lidem. Žáci prvního stupně měli pří-
ležitost zážitkovou formou prožít, co obnáší 
život ve tmě a v tichu. Přímou zkušenost 
s tímto postižením předal dětem klient pan 
Ladislav Holba, který také dětem ukázal 
svého vodícího pejska Ami. Děti si mohly 
vyzkoušet kompenzační pomůcky, které 
takto postiženým lidem zkvalitňují život.

Přesto, že je škola relativně malá, je zde 
velmi slušný výběr různých kroužků, např. 

včelařský, hasičský, fotbal, náboženství, 
skaut, keramika, hry na hudební nástroje, 
lyžařský. Velkou pochvalu a obdiv si za-
slouží Bc. Judita Foldynová, která vede pě-
vecký kroužek, kde děti učí krásné písničky 
a zároveň je doprovází na kytaru a housle. 
Svým laskavým a přátelským přístupem si 
děti získala. Poděkování patří i učitelkám 
ZŠ a MŠ, které věnovaly svůj čas a energii 
i nastudování krásného vystoupení s dět-
mi. My jsme tak mohli být vděční, za velmi 
podařený program v rámci oslav 400 let 
Obce Morávka. 

Velmi dobře připravila a  zorganizo-
vala oslavy ke 400- stému výročí obce 
Morávka paní starostka obce Mgr. Gabriela 
Daňková. Uznání si zaslouží i za zavede-
ní tradice Vítání občánků obce Morávka, 
Rozsvícení vánočního stromu, setkávání 
jubilantů u příležitosti výročí, rozvoz obědů 
seniorům a také za všechny akce spojené 
s Festivalem sněhu.

Milým dárkem pro nás občany jsou ka-
lendáře s nádhernou malbou zdejší krajiny 
z „ruky malířky“ paní Miluše Březinové 
s poutavými komentáři.

Hodně zajímavými a  přínosnými 
příspěvky zpestřuje obecní zpravodaj 
Moravčan pan Martin Žamboch.

Přáli bychom si, abyste v této záslužné 
a prospěšné práci i nadále pokračovali.

Za spokojené občany Ludmila Platošová

Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Frýdek-Místek

Letošní 16. ročník Tříkrálové sbírky se 
opět vydařil. Celkový výtěžek v rámci Charity 
Frýdek-Místek činí 1 851 079,-Kč, které po-
mohou lidem v tísni a rozvoji charitního 

Z OBCE
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Poděkování za Tříkrálový
koncert s živým betlémem
A. V.
jeden z vánočních hostů Beskyd

Chtěl bych tímto moc poděkovat farnosti 
Morávka, místní schole a paní katechet-
ce Juditě Foldynové za Tříkrálový koncert 
s živým betlémem, který proběhl v místním 

kostele sv.  Jana Nepomuckého v  sobotu 
3. ledna 2016. Byl to neskutečný a hluboký 
kulturní zážitek plný krásných zpěvů a vý-
borných hudebníků, což muselo dát jistě 
mnoho práce nacvičit. Máte můj neskonalý 
obdiv a respekt!

Děkuji a ať se daří!

díla. V oblasti, kde 
působí Charita 
Frýdek-Místek, 
se během prv-
ních 14 ledno-
vých dní vydalo 

do ulic 280 kole-
dnických skupinek. 

Tři králové obcházeli 
domácnosti a vinšovali štěstí, zdraví 
v novém roce. V Morávce koledova-
ly celkem 4 skupinky a  vybralo se 
38 946,-Kč. 

Peníze z  letošního výtěžku po-
užijeme na nákup velkokapacitní 
pračky na Oázu pokoje, investice 
do budovy Domu pokojného stáří, 
podporu Dobrovolnického centra, 
podporu činnosti a zlepšení kvality 
terénní péče, na své si přijdou i další 
střediska.

„Děkujeme všem dárcům za 
vstřícnost a  vřelé přijetí našich 
koledníků a koledníkům za jejich nasa-
zení a ochotu. Bez Vás by sbírka nebyla 
taková, jaká je.“ děkuje ředitel Charity 
Frýdek-Místek Martin Hořínek a dodává: 

„Výsledky sbírky jsou pro nás povzbuze-
ním a také závazkem, neboť ukazují, že lidé 
v regionu nejsou lhostejní a naše práce má 
smysl, který veřejnost vnímá.“

Foto Petr Vlček

Z OBCE
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Z OBCE / TECHNICKÉ INFORMACE

Ohlédnutí za rokem 2015
Bdící opozice 

Byl to rok změn. Začalo pracovat  nové 
vedení obce a podle kritiky, která se snášela 
na naši hlavu, že jsme v letech 2010-2014 
neudělali skoro nic pro obec, pouze jsme se 
chlubili, tak jsme očekávali  tornádo  nápadů 
a plno hotových věcí. A ono ??????

Investice - jeden vodovod, který jsme my 
podkladově dotáhli do stavebního povolení, 
dále 2 čekárny a 70 m chodníku, květinová  
výzdoba a šlus. Z oprav mostů nic, opravy 
komunikací také nic. Oprava starého obec-
ního úřadu, nic. Projektová příprava kromě 
zadání projektu na úpravu okolí památníku 
“Noční přechod”  také nic. 

Oslavy  400 let - ty se povedly a byly 
super, stanný soud taktéž-dobrý. Festival 
sněhu pohoda.

Moravčan - lze konstatovat, že je to po-
hled do zpětného zrcátka-neexistuje přední 
sklo a výhled. Nedovíme se jako občané nic 
o financích, co co stojí, proč jsou na chod-
níku vícepráce za 20 000 Kč, proč vodovod 
stál o 80 000 Kč víc atd. Jinak je to školní 
časopis a skautský sběrač dat. 

Dále je zde změna poskytování infor-
mací-třeba zřízení telefonu za Bebkem-my 
jsme byli neschopní, nová garnitura sdělí-
to nejde.

Sviňorky - když jsme za půl roku vy-
řídili část znaleckých posudků, tak jsme 
nic nedělali. Teď je 13 měsíců pryč a co?  
Když někdo mluví o věci a neví o čem, ono 
se to projeví. Že celá akce  byla zmateč-
ná od prvopočátku se postupně ukázalo, 
nelitujeme, že jsme do toho kopli a celá 
kauza se řeší.

Obecní úřad se pomalu množí, nejdříve 
technik a  teď další účetní. Vzpomenu na 
zlatá slova paní Dr. Carbolové-na co nový 
úřad pro tři lidi. Kde by se usalašili s těmi  
přírůstky účetně-technickými.  

Bojas - takže kauza skončila vítězně pro 
obec a hlavně pro mě, protože ten odpor „70 
právníků“ zastupujících  školu  na zastu-
pitelstvu při odvolávání nejlepšího ředitele 
Moravskoslezského kraje byl výživný. Jsem 
rád, že jsem dokázal i slovutné školské radě, 
že pravda byla na mé straně. Teď  si  uži-
jeme „nový konkurz“ na ředitele a hurá do 
minulosti.

Odpady v obci
V roce 2015 jste do sběrného místa ode-

vzdali k dalšímu zpracování 353 tun směs-
ného komunálního odpadu (popelnice, 
kontejnery), 62t objemného odpadu (gauče, 
velké věci z domácností), 37t cihel, 2t as-
faltové lepenky, 1,5t pneumatik, 8,9t dřeva, 
108kg starých baterií, 1,5 tuny starých barev 
a plechovek, 3,5 tuny oděvů, 16t biologicky 
rozložitelného odpadu (tráva, větve a listí), 
20t plastů, 28,5t skla, 10t papíru.

Proto Vás vyzýváme k pečlivému třídění 
odpadu a do popelnic a černých kontejnerů 
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Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma 

řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech 
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné 
zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na 
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou 
unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická 
wolframová žárovka se prostě vyhodila do 
popelnice na komunální odpad a z obchodu 
se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasic-
ké wolframové žárovky přestaly v Evropské 
unii prodávat, a tak postupně všichni za-
čínáme používat ekonomicky a ekologicky 
šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní 
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale 
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, 
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani 
do tříděného skla. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zá-
řivky (trubicové i  kompaktní úsporné) 
v malém množství obsahují. Při špatném 
či neodborném zacházení a ve vyšších kon-
centracích může rtuť ohrozit lidské zdraví 
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít 

starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s ne-
funkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném 
místě Morávka. Obsluha sběrného místa 
od Vás úsporku zdarma převezme a ulo-
ží ji do speciální sběrné nádoby, aby se 
nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši 
obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale navíc plně hradí veš-
keré náklady na přepravu a recyklaci. Díky 
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu 
část prostředků, které bychom jinak museli 
použít na ekologickou likvidaci nebezpeč-
ného odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou 
likvidací úsporné zářivky nám vynahradí 
až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie 
a vědomí, že společně přispíváme k ochra-
ně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světel-
nými zdroji a  dalších aktivitách společnosti 
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

Popel a popelnice 
Během měsíce ledna jsme řešili tři po-

žáry kontejnerů na směsný odpad. Požáry 
byly způsobeny horkým popelem. Proto 
před vysypáním popela do kontejnerů 
zkontrolujte teplotu nádoby, ve které máte 
uskladněný popel. Pokud si nejste jisti, za-
lijte popel vodou. Jedná se i o popelnice, 
které máte doma. Pokud svozová firma ob-
jeví teplou popelnici, tak ji z bezpečnost-
ních důvodů nevyveze.

odkládali jen ty drobnosti z odpadkových 
košů, které nejdou dál roztřídit. Pokud už 
máte velkoobjemový odpad, dovezte ho do 
Sběrného místa, kde ho obsluha ráda pře-
vezme. Nezbavujte se odpadu jako neznámý 
původce na fotce – okno nepatří do kon-
tejneru na směsný odpad z domácnosti, ve 
sběrném místě okno rozebereme a roztří-
díme na sklo a dřevo.
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Otvírací doba sběrného místa 
– Morávka – Malý Lipový

Pootevřené školní dveře

Pondělí – Pátek   7.00 – 9.00 h.
                14.00 – 15.30 h.

Každou lichou sobotu 9.00 – 13.00 h.

Prosím, využívejte sběrného místa 
ke svozu velkoobjemového, nebezpeč-
ného a stavebního odpadu. Tento odpad 
nevhazujte do černých plastových popelnic 
s komunálním odpadem.

Výsledek konkurzu 
na ředitele školy

Hana Jarolímová
předsedkyně konkurzní komise

Ředitelkou ZŠ a MŠ Morávka byla v pon-
dělí 25. ledna 2016 na základě konkurzního 
řízení jmenována stávající statutární zástup-
kyně Mgr. Dana Šponarová. Gratulujeme!

Do konkurzního řízení na místo ředitele 
se přihlásilo 5 kandidátů. Sedmičlenná od-
borná konkurzní komise byla složena dle 
školského zákona ze dvou zástupců zřizo-
vatele a po jednom zástupci kraje, České 
školní inspekce, školské rady, zaměstnan-
ců školy a ředitele srovnatelné školy. Obec 
v konkurzní komisi zastupovala paní Lenka 
Kotásková a paní Hana Jarolímová.

Při prvním setkání konkurzní komi-
se jednoho z  uchazečů vyřadila, protože 
nesplnil základní náležitosti. K osobnímu 

Pro majitele psů
Petr Bujok
technik 

Prosíme majitele psů, aby své pejsky vy-
bavili identifikační známkou, ať už obecní 
nebo svou vlastní, kde bude uvedeno jméno 
a kontakt na majitele psa. Ušetří to spous-
tu starostí vám ale i nálezci, a pejsek se 
dostane brzo k majiteli. Přijde to levněji, 
než pobyt psa v útulku a pracné shánění 
majitele psa.

Termíny vymetání 
komínů pro rok 2016

Robert Welszar 

23. února

20. května

5. srpna

11. listopadu
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pohovoru se tedy dostavili čtyři uchazeči. 
Všichni členové konkurzní komise se shodli 
a jako nejvhodnějšího kandidáta jednohlas-
ně doporučili paní Mgr. Danu Šponarovou. 
S účinností od 1. února 2016 byla do funkce 
jmenována paní starostkou.

Věříme, že paní ředitelka a její tým bu-
dou v příštích letech pracovat v pozitivní 
a konstruktivní atmosféře a že ve spolupráci 
s učiteli, dalšími zaměstnanci školy, rodiči 
i s vedením obce bude nadále rozvíjet kva-
litu vzdělávání našich dětí tím správným 
směrem.

Paní Šponarové ke jmenování blahopře-
jeme a těšíme se na spolupráci.

Zpíváme pro radost 
V předvánočním čase se vydali členové 

školního pěveckého sborečku pod vedením 
Judity Foldynové do volnočasového centra 
„Lumpíkov“ ve Frýdku-Místku. Zde svým 
vystoupením potěšili lidi se zrakovým po-
stižením. Za odměnu si pak děti mohly za-
dovádět na atrakcích, které toto centrum 
nabízí. 

Do světa na zkušenou
V rámci Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost vyhlášeného 
a dotovaného Ministerstvem školství se vy-
dali dva pedagogové našeho sboru na zku-
šenou do zahraničí. Mgr. Martin Pospěch 
strávil týden na takzvaném „stínování“ 
v Povážské Bystrici na Slovensku, kde se 
účastnil výuky v  místní základní škole, 
a Mgr. Martina Matznerová vycestovala na 
čtrnáctidenní jazykový kurz do anglického 
Southamptonu, kde se zdokonalovala v an-
glickém jazyce. Oba učitelé označili své cesty 
jako velmi vydařené a byly pro ně velkým 
přínosem. Získané znalosti, zkušenosti 
a inspirace dále rozvíjejí ve svých hodinách. 

Zahraniční jazykový kurz 
v Southamptonu, Anglie

Mgr. Martina Matznerová

Ve druhé polovině listopadu jsem se 
v rámci Výzvy 56, Šablona č. 2 Zahraniční 
jazykový kurz pro učitele, absolvovala 
dvoutýdenní jazykový pobyt v Lewis school 
of English v Southamptonu. 

Škola, ve které se kurz konal, má mno-
haletou tradici a panuje zde velmi přátelská 
atmosféra. Učitelé i pracovníci jsou velmi 
profesionální, pracují s  vysokým nasa-
zením, jsou kdykoliv připraveni pomoci 
s problémy a především - nikdy neztrácejí 
úsměv. 

Výuka probíhala v  malých skupinách 
žáků z různých koutů světa (převažovali 
studenti ze Saudské Arábie, Číny a Turecka) 
a byla pro mne přínosná a zajímavá nejen 
z hlediska rozvoje jazykových dovedností, 
ale také z hlediska pedagogického.  Díky 
častému střídání učitelů jsem měla možnost 
načerpat spoustu nových poznatků a nápa-
dů pro aktivity dále využitelné v hodinách 
anglického jazyka na naší škole.  

Naše cesta do Anglie
V rámci Výzvy 56 se do Velké Británie 

podívala nejen paní učitelka, ale také 
15 žáků 2. stupně. Pod vedením paní uči-
telky Šichtařové a  Nytrové vyrazili ve 
dnech 7. - 12. prosince do anglického města 
Hastings, kde se zdokonalovali v angličtině 
v místní jazykové škole, a ve volných chví-
lích se vydávali na výlety po okolí. Žáci si 
pobyt na britských ostrovech užili a těší se, 
že se v budoucnu opět podobné akce budou 
moci zúčastnit. 

V krátkých ukázkách ze slohových prací 
žáků 8. a 9. ročníku si můžete přečíst, jak 
to v průběhu týdne vypadalo. Odkaz, kde 
jsou uloženy všechny fotografie z pobytu, 
najdete na webových stránkách školy.

...Naše dlouhá cesta začala krátce po sedmé 
hodině ranní a před námi byly zastávky v Zubří, 
Lešné a Písku, kde nastupovali další „účastníci 
zájezdu“. V úterý nad ránem jsme pak dorazili 
k Channel Tunnel v Calais...
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...Konečně jsme byli 
v Anglii. Po asi hodinové 
cestě nás uvítala typic-
ká londýnská dopravní 
špička. Autobus nás vy-
sadil kolem jedenácté 
hodiny u  známého Big 
Benu. Odtud naše kroky 
vedly přes Horse muse-
um k Buckinghamskému 
paláci. Věděli jste, že če-
pice hradní stráže váží 
2 kilogramy? My tedy ne 
:-) Dále jsme navštívili 
Britské národní muse-
um a  China town, kde 
zrovna probíhala nějaká 
slavnost. Byl to opravdu 
zážitek. Po deváté hodině 
jsme neskutečně unavení 
opět nastoupili do auto-
busu a zamířili na jih, do místa našeho pobytu 
- Hastings... 

...Kolem jedenácté hodiny jsme dorazili na 
parkoviště, kde už na nás čekaly naše hosti-
telské rodiny. Nastoupili jsme do aut a vydali 
se do našich přechodných domovů. Po krátkém 
seznámení a vybalení nejnutnějších věcí jsme 
se konečně dostali do postele...

...Po snídani nás paní domu zavezla do školy, 
kde jsme byli podle testu rozřazeni do různých 
skupin. Vyplnili jsme několik pracovních listů 
a  zahráli si hru. Mluvilo se samozřejmě jen 
anglicky... 

Foto archiv školy

Foto archiv školy

...Odpoledne jsme odjeli do Canterbury, kde  
nás čekala prohlídka nádherné katedrály. Na 
malém náměstíčku kousek od ní byla ulice plná 
obchodů a přišel čas na nákup suvenýrů. Kolem 
osmé hodiny jsme byli zpátky u rodin...

...Další den byl podobný tomu předchozímu. 
Ráno škola a odpoledne výlet. Tentokrát jsme 
se vydali na prohlídku skalního křídového útesu 
Seven Sisters. Vítr zde foukal tak, že jsme se o něj 
mohli opírat. Odtud jsme se vydali do přístav-
ního studijního městečka Brighton. Viděli jsme 
známé Brighton Pier a na překrásné pláži jsme 
si nasbírali mušličky...

...A je to tady. Poslední 
den. Musíme si rychle za-
balit věci a čeká nás po-
slední dopoledne ve škole. 
Zahráli jsme si několik 
her, rozloučili se s  uči-
teli a  už tady byla pro-
hlídka města Hastings. 
Nakoupili jsme si po-
slední suvenýry a  taky 
nějaké jídlo a pití na cestu 
zpět do České republiky... 
V podvečer jsme usedli na 
svá místa v autobuse a na 
rozdíl od cesty sem jsme 
téměř všichni okamžitě 
usnuli. Druhý den kolem 
sedmé hodiny jsme dora-
zili domů...
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Pietní vzpomínka
V pondělí 14. prosince 2015 jsme si 

připomněli 71. výročí stanného soudu, 
při kterém bylo odsouzeno k trestu smrti 
14 občanů obce Morávka. Společně jsme se 
vydali k sousoší Noční přechod u parko-
viště v Lipovém a pamětní desce stanné-
ho soudu na budově hotelu Partyzán, kde 
jsme k uctění památky položili věnce, a žáci 
II. stupně společně zazpívali českou hymnu. 
Poté se v sále hotelu Partyzán konalo pro-
mítání krátkého historického filmu, který 
pro účastníky vybrala naše škola. 

„Tonda obal“ na Morávce
V prosinci se naše škola zúčastnila vý-

ukového programu společnosti EKO-KOM 
Tonda Obal na cestách, což je interaktivní 
beseda spojená s hrou na téma třídění a re-
cyklace odpadu. Beseda je vhodným doplně-
ním enviromentální výchovy žáka. Obsahuje 
informace odpovídající tematickému okru-
hu „Vztah člověka k prostředí“ průřezo-
vého tématu „Enviromentální výchova“ 
v  Rámcovém vzdělávacím programu pro 
základní vzdělávání. Cílem je podpora vědo-
mí odpovědnosti za životní prostředí a pro-
pagace tříděného sběru odpadů. Program je 

připravený ve spolupráci s Ministerstvem 
životního prostředí, Ministerstvem průmy-
slu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.                                                          

Projektový den 
Těsně před vánočními prázdninami se 

naše škola zabarvila dočervena v  rámci 
projektového dopoledne s  jednoduchým 
označením „Červený den“. Kdo mohl, ob-
lékl si červené tričko, mikinu, kalhoty či 
si jen přehodil červený šátek kolem krku. 
Žáci pak po rozdělení do skupin přicházeli 
k jednotlivým stanovištím, kde na ně čekaly 
zajímavé úkoly z oblasti zdravovědy, země-
pisu, českého jazyka, angličtiny, matemati-
ky a v tělocvičně také sportovní disciplíny. 
Tým s nejvyšším počtem získaných bodů 
byl následně sladce odměněn. 

Vánoční bruslení
Zima nechtěla za námi, tak jsme si pro 

ni poslední den před vánočními prázdni-
nami zajeli sami. Kam? Do víceúčelové haly 
Polárka ve Frýdku-Místku. S sebou jsme si 
vzali brusle a užili si příjemné dopoledne 
na ledové ploše, jejíž pronájem financoval 
Klub rodičů. Moc děkujeme!

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Foto archiv školy
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Beseda s Policií České republiky
Mezi žáky 4. - 7. ročníku zavítal v měsíci 

lednu pan Mgr. Vlastimil Starzyk. Velice 
poutavě dětem vyprávěl příběhy ze své 
policejní praxe, seznámil je s náplní práce 
Police České republiky, poučil je o možných 
trestech za přestupky a také o nástrahách 
komunikace přes internet. Těšíme se na 
další setkání a povídání. 

Beseda na Lesní správě 
S Ing. Miroslavem Kohutem jsme v pá-

tek 22. ledna strávili příjemnou hodinu 
v krásném prostředí místní lesní správy. 
Byli jsme seznámeni s  organizací Lesů 
České republiky jako institucí, s  náplní 

jednotlivých pracovníků 
a  s  pracovním prostředím 
budovy správy. Odměnou 
nám bylo i krásné zimní slu-
nečné počasí. S Lesy České 
republiky budeme v  tomto 
roce i nadále spolupracovat.

Vyhodnocení 
adaptačního 
programu pro 
předškoláky

Tato tradiční aktivita ZŠ 
Morávka navazuje na spo-
lupráci s  MŠ Pražmo a  MŠ 

Morávka. Cílem je usnadnit předškolákům 
vstup do školního prostředí a seznámení se 
školními aktivitami. Letos proběhla opět tři 
setkání se zaměřením na konkrétní oblasti 
přípravy ke psaní, čtení a počítání. Schůzek 
se účastnili spolu s dětmi rodiče, kteří si 
odnášeli náměty k činnostem a další in-
formace. Byli jsme mile překvapeni jejich 
zájmem o Adaptační program. Těšíme se 
na další spolupráci.

Zápis do 1. třídy
Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. ledna pro-

běhl v naší základní škole zápis do první 
třídy pro školní rok 2016/2017. Celkem se 
ho zúčastnilo 18 předškoláků.  Všichni se 
snažili ukázat, co se doma a během do-

cházky do mateřské školy 
naučili, jakou umí básničku, 
co umí namalovat či do kolika 
umí napočítat.  Za odměnu si 
děti domů odnášely dárečky, 
které pro ně připravili jejich 
budoucí spolužáci při pobytu 
ve školní družině.

Odměna 
za vysvědčení

Letošní odměnou za po-
loletní snahu a  úsilí žáků 
bylo další sportovní dopole-
dne. Tentokrát jsme se díky 

Foto archiv školy

Foto archiv školy
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nepříznivým sněhovým podmínkám ne-
mohli vydat na svah a provětrat lyže či boby, 
a tak jsme se rozhodli vyrazit do Aquaparku 
Olešná. Žáci byli nadšení a my děkujeme 
Klubu rodičů za zaplacení autobusu, který 
nás do Frýdku-Místku a zpět odvezl. 

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se 

jakýmkoliv způsobem podílí na zlepšení 
prostředí školy. Poděkování patří především 
Klubu rodičů za nákup dárků pro předškolá-
ky, balíčky k mikulášské nadílce, příspěvky 

na divadelní představení nebo dopravu na 
různé školní akce. Jmenovitě děkujeme panu 
Pachlopníkovi za vánoční stromeček a paní 
Rudkové za krásnou malbu na školní chodbě.

A co nás čeká?
V měsíci březnu plánujeme s  žáky 

8. a 9. ročníku návštěvu divadelního před-
stavení v  anglickém jazyce, v  dubnu se 
všichni moc těšíme na Noc s Andersenem 
či  Shakespearovské odpoledne, čekají nás 
pokračování besedy s  Městskou policií 
a mnoho dalšího...

Mateřská škola

Zprávičky z Klubu rodičů

Vladimíra Nytrová

Měsíc leden byl pro naše předškoláč-
ky velice důležitý, protože je čekal zápis 
do první třídy. Všichni předškoláci zápis 
úspěšně zvládli a do první třídy se moc těší. 
Abychom dětem nástup do základní ško-
ly co nejvíce usnadnili, mají děti možnost 
navštěvovat Metodu dobrého startu, která 
pomáhá rozvíjet u dětí psychomotoriku ve 
všech aspektech. Metoda dobrého startu 
podporuje u dětí přípravu na psaní, čtení, 
počítání, podporuje rozvoj řeči, zrakové-
ho vnímání, hrubé i jemné motoriky a také 

vnímání rytmu. Metodu dobrého startu 
děti absolvují pod vedením paní učitelky 
Bc. Pavlíny Šponarové.

Konečně jsme se dočkali sněhu a  paní 
Pavla Volná nám zprostředkovala nabídku 
lyžařského výcviku pro děti z MŠ a 1. třídy ZŠ. 
Lyžařský výcvik se bude konat v měsíci břez-
nu v lyžařském areálu v Malenovicích. Teď už 
musíme jen doufat, že nám bude přát počasí 
a budeme mít dostatek sněhové nadílky.

23. ledna 2016 obec Morávka oficiálně 
přivítala nové občánky a děti z mateřské 
školy přispěly ke slavnostní atmosféře pás-
mem básniček. Novým občánkům přejeme 
hodně zdraví a šťastné dětství.

Vánoční dílny
V listopadu a  prosinci loňského roku 

jsme se setkali na tvoření výrobků na vá-
noční jarmark. Moc děkujeme všem aktiv-
ním rodičům, prarodičům a přátelům školy, 

kteří se na tvorbě podíleli. Zvlášť také velké 
díky paní Ludmile Platošové za háčkované 
předměty. Výtěžek z prodeje šel do pokladny 
a posloužil na příspěvek do školky, škol-
ní družiny a nájem ledové plochy v hale 
Polárka pro žáky. 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE
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Spolupráce s ISÚ Komorní Lhotka
Před Vánocemi maminky z Klubu rodičů 

ušili 24 polštářků pro integrovaný sociální 
ústav v Komorní Lhotce. Dostali jsme poděko-
vání a pozvání na společnou keramickou dílnou.

Takže vyjedeme s maminkami do ústavu 
na návštěvu a něco hezkého z keramiky 
vyrobíme našim novým prvňáčkům.

Divadlo
Za kulturou můžete vyrazit 12. 2. 2016 

do divadla na představení „Ples v opeře“
25. března na muzikál Jesus Christ Superstar 

a 22. dubna 2016 na komedii Habaďúra. 
Odjezd je vždy v 17 hodin od ZŠ Morávka. 

Všechna představení jsou již vyprodána.

Ples Klubu rodičů
V sobotu 13. 2. 2016 se uskuteční od 

19  hodin ples Klubu rodičů v  hotelu 

Partyzán. Vstupné dospělí 250,- Kč. K tan-
ci a poslechu hraje skupina Milana Žišky. 
V ceně vstupného je večeře.

Karneval
V sobotu 27. 2. 2016 se uskuteční kar-

neval pro děti od 15 hodin v  tělocvičně 
ZŠ. Vstupné dospělí 30,- Kč. Občerstvení 
zajištěno. 

Velikonoční dílny
Jako každým rokem se opět sejdeme 

v kreativních dílnách. Připojit se můžete 
v termínech 24. 2., 2. 3. a 16. 3. Kromě ra-
dosti z vytvořených výrobků, které se pro-
dávají na velikonoční výstavě, se můžete 
těšit naučení se něčemu novému nebo jen 
společnosti aktivních rodičů.
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Srde n  Vás zveme s Vašimi d tmi  
k zápisu  

do MŠ Morávka na školní rok 2016/2017.

MŠ Morávka je dvout ídní mate ská škola s celodenním provozem a její 
kapacita je 55 d tí. T ídy jsou rozd leny podle v ku d tí – t ída Brou k  
pro d ti od 2 do 4 let a t ída Sk ítk  pro d ti od 4 do 6 (7) let. T ída Brou k  
sídlí v samostatné budov  a t ída Sk ítk  je umíst na do prostor ZŠ. Ob  
t ídy mají k dispozici zahradu s mnoha herními prvky. 

V mate ské škole d tem nabízíme aktivity nad rámec b žného vzd lávání v MŠ: 

 Tane ní kroužek  Pohybový kroužek
 P vecký kroužek  Keramický kroužek

 Lyža ský kurs  Plavecký kurs
 Kroužek anglického jazyka  Metoda dobrého startu

 Kroužek hry na hudební nástroj
 

Zápis nových d tí do MŠ Morávka se uskute ní 
 v pond lí 3. 4. 2016 a v úterý 4. 4. 2016  

od 9 do 17 hodin ve t íd  Sk ítk  (v ZŠ). 

S sebou vezm te OP a rodný list dít te.  
 

Na všechny d ti se t ší paní u itelky. 

Více informací o MŠ naleznete na webových stránkách - msmoravka.mzf.cz 
 

D ti se p ijímají i v pr b hu školního roku, pokud je v MŠ volné místo  
a dít  absolvuje ádný zápis. 
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Festival sněhu 2015/2016
Vážení přátelé sněhu,

již čtvrtým rokem Morávka ožívá ne-
všední společenskou událostí s  názvem 
Festival sněhu. V průběhu celé zimy pro 
Vás pořadatelský tým připravuje bohatou 
porci kulturních, sportovních a zábavních 
akcí. Festival sněhu tedy není o jedné jedi-
né akci a i Vy sami se do něj můžete třeba 
ještě letos zapojit s vlastní událostí, kterou 
už léta pořádáte nebo s podnikem, který se 
teprve chystáte uspořádat. Oslavujme spo-
lečně symbol zimy – sníh.

Co už jsme si v rámci Festivalu 
sněhu 2015/16 užili?

Rozsvícení vánočního sněhu – Festival 
sněhu každoročně zahajuje rozsvícení vá-
nočního stromu, které na 4.prosince 2015 
od 16:00 připravila před naším obecním 
úřadem Obec Morávka ve spolupráci se 
ZŠ a MŠ Morávka, Klubem rodičů a přátel 
školy při ZŠ a MŠ Morávka a celou řadou 
dobrovolníků. Letošní rozsvícení se velmi 

povedlo, všem dětem přinesl Mikuláš za-
slouženou odměnu a žádné neodnesl čert, 
všichni si pochutnávali na teplém čaji, va-
řunce či sladké medovině našich včelařů. 
Nechyběl ani jarmark výrobků klubu rodičů 
a dětí naší školy.

Travný Trek 2015 – článek „Travný 
Trek získává na oblibě. Láká už stovky lidí.“ 
z Frýdeckomísteckého a třineckého Deníku, 
autor: redaktor Marek Cholewa

V Morávce si 12.prosince 2015 dali dosta-
veníčko sportovci, kteří mají rádi pohyb v ho-
rách. Přilákal je Travný Trek, tedy závod, který 
je otevřený právě všem sportovním nadšencům 
a milovníkům Beskyd. Masiv Travného, který je 
ve výšce 1203 metrů nad mořem, zdolali v ně-
kolika výkonnostních kategoriích.

Jaké je motto závodu? Travný Trek je při-
pomínkou hrůzostrašného stanného soudu za 
německé okupace a  následných poprav, a  to 
v souvislosti s podporou místních obyvatel par-
tyzánům. Hora Travný byla jedním ze svědků 
těchto událostí.

Foto Tomáš Ruta
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Letos se do závodu přihlásilo celkem 307 
nadšenců. Někteří sice na start nedorazili, i tak 
byl ale čtvrtý ročník rekordní. Na třináctikilo-
metrovou trasu se vydala třeba Alena Musilová 
z Frýdku-Místku. Do areálu ZŠ Morávka, kde 
byl start i cíl, dorazila s několika příbuznými. 
„Dá se říct, že jsme místní. Babička je z Morávky 
a rodina je částečně z Raškovic. Jako děti jsme na 
Travném i přespávali, je to naše srdcová hora. 
Pro nás je to nejkrásnější hora v Beskydech, je 
víc než Lysá,“ uvedla Musilová. Do závodu se 
přihlásila zcela náhodně. „Nějaké akce už mám 
za sebou, ale tady nemám absolutně žádné am-
bice. Závod chci absolvovat – proč se nezničit 
před svátky?“ smála se.

Na startu stál také Vítězslav Vontroba 
z Opavy. Přihlásil i své dvě dcery – devítiletou 
Emu a  jedenáctiletou Vandu. „Nejsme žádní 
závodníci, jen se chceme pohnout. Jsme spíše 
nadšenci,“ prohlásil Vontroba s tím, že trasu 
dobře znají i z letních výletů. „Na té trase se dají 
zažít všechna roční období,“ konstatoval muž, 

jenž dcerám před startem udílel několik rad. 
Měly k dispozici i trekové hůlky. „Samozřejmě 
to jde i bez nich, ale někde můžou pomoci – 
třeba při běhu z prudkého kopce,“ naznačil. Na 
Travný vyběhla i 15letá Beáta Gazdová. „Trasu 
přibližně znám. Jsem zvědavá, jaký budu mít 
čas,“ shrnula na startu.

Setkání s…horolezcem Liborem Uhrem 
aneb Videoprezentace z  expedice Broad 
Peak - dne 15. ledna 2016 v sále Partyzánu 
proběhla velmi zajímavá beseda s horolez-
cem Liborem Uhrem o jeho expedicích na 
himálajské osmitisícovky. Povídání doplně-
né o projekci bylo velmi poutavé a sál byl 
obsazen do posledního místa.

Foto Tomáš Ruta

Foto Deník/Marek Cholewa Foto Tomáš Ruta
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Vrchol Festivalu sněhu 2015/16 – hlavní 
festivalová akce se letos tradičně konala na 
pololetní sobotu, jako odměna za vysvěd-
čení všem školou povinným, jejich rodičům 
a také všem přátelům sněhu a dobré zábavy. 
Sněhová nadílka bohužel nevydržela až do 
soboty 30. ledna 2016, kdy se vrcholná udá-
lost v prostorách Partyzánu konala. I přes-
to v předchozím týdnu vyrostli na mnoha 
místech Morávky sněhuláci a jiná sněhová 
díla. Jeden střapatý sněhový muž se do-
konce usadil před budovou obecního úřadu.

Celé sobotní odpoledne bylo nabité 
nejrůznějším kulturním a zábavním pro-
gramem. Již tradičně patřil úvod od 14:00 
divadlu. Dětí a mládež farnosti Morávka 
a  skautského střediska Štít-Pražmo pod 
vedením Judity Foldynové letos nastudo-
vali inscenaci známé pohádky Jana Wericha 
TŘI VETERÁNI. V  čase 15:30 následova-
lo překvapení pro děti i  dospělé. Klaun 
Bublíno z Kroměříže rozjel svou úžasnou 
a dechberoucí bublinovou show nazvanou 
BUBLINÁDA KLAUNA BUBLÍNA. 17. hodi-
na patřila folklóru. Své mistrovské umění 
předvedla oblíbená havířovská cimbálová 
muzika JAGÁR. V 19:00 roztočila za dozoru 

TŘI VETERÁNI, foto Martin Bujok

Foto Jan Slováček

TŘI VETERÁNI, foto Martin Bujok
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našich dobrovolných hasičů ve venkovních 
prostorách skupina KELTIK svou točenou 
ohňovou show.

Letošním hlavním bodem programu 
byla oblíbená ostravská kapela se silným 
vztahem k Morávce – BUTY. V plném sále 
Partyzánu jsme si všichni dohromady mohli 
zazpívat známé písně jako František, Tata 
nebo Nad stádem koní. Atmosféra byla skvělá.

Ve 22:00 se domácímu publiku představil 
rodák z Morávky Tomáš Höger se svou hip-
-hopovou a breakdancovou crew WESSANI. 

BUBLINÁDA KLAUNA BUBLÍNA, foto Martin Bujok WESSANI, foto Martin Bujok

BUTY, foto Martin Bujok

KULTURA
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Program tradičně začal pohádkou a stejně 
tak tradičně se o afterparty postaral ZDENA 
ŠPONAR (naše moravčanská muzikantská 
legenda), který hrál k tanci a poslechu až 
do ranních hodin.

Co nás ještě v rámci Festivalu 
sněhu 2015/16 určitě čeká?

Setkání s… orlem skalním aneb Beseda 
pana Orla o projektu „Návrat orla skalní-
ho do MS Beskyd“ – dne 19. února 2016 
přivítáme v sále Partyzánu autora projektu 
o návratu jednoho z největších dravců ČR 
do Moravskoslezských Beskyd, který nás 
zavede to kouzelného světa tohoto maje-
státního zvířete.

Zakončení Festivalu sněhu 2015/16 
- srdečně všechny zveme na malý veli-
konoční jarmark dne 18. března 2016 od 

16 hodin před Obecní úřad. Přijďte se za-
stavit, něco malého si koupit a společně 
s dětmi vynést Morénu ze vsi. V  18 ho-
din tuto malou slavnost zakončíme v sále 
Partyzánu, kde bude probíhat poslední 
z  bloku festivalových přednášek s  ná-
zvem „Zábor Morávky v  letech 1938-39 
a význam hospody u Horáka v Nytrové. 
Přednášet bude p. Andrle a p. Boháč – au-
toři knih |“ O lidech v Beskydech“, „O li-
dech v Beskydech I.“, „Cestami lesními od 
Lysé až po Radhošť“ a připravující knihu 
„O lidech v Beskydech II.“

Za celý pořadatelský tým Vám děkuje 
za účast na uspořádaných akcích Festivalu 
sněhu 2015/16 a na ty připravované Vás 
srdečně zve

Martin Foldyna
hl. organizátor Festivalu sněhu

Zdeněk ŠPONAR, foto Martin Bujok

KULTURA
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Veliká noc

Velikonoční jarmark – vynášení Morény ze vsi – přednáška 
– zakončení FESTIVALU SNĚHU 2015/2016 - 18. 3. 2016

o. František 

V nejbližších dnech budeme prožívat  dobu 
postní, dobu přípravy na Velikonoce, které 
jsou největším křesťanským svátkem. Doba 
postní přináší člověku a nabízí čas k zasta-
vení, ztišení, zamyšlení nad otázkou, jestli 
je můj život dobře naplněný po stránce mo-
rální, etické a duchovní, nebo je ještě dost 
toho zlepšovat. Proto konáme pokání, sebe-
zápor, něčeho si odříci a cvičení se v sebe-
kázni, abychom byli schopni kvalitnějšího 
života. Máme si v této době postavit před 
sebe dvě skutečnosti: Ježíš Kristus trpící na 
kříži a prázdný hrob po jeho zmrtvýchvstání. 
Když si položíme otázku: kdo způsobil toto 
jeho utrpení a následnou smrt? Mnozí z nás 
odpoví, že římský protektor Pontius Pilát se 
svými vojáky podle historických událostí za 
spoluúčasti židovských náboženských před-
stavitelů. Ano, tak mluví historie. Málokdo 
si uvědomí a přizná, že jeho utrpení a smrt 
způsobily hříchy všech lidí, tedy i mé osobní! 
To je ta skutečná pravda, že i já mám svůj 
„osobní podíl“ na jeho smrti. Znamená to, 
pro každého člověka bez rozdílu, jestli je vě-
řící nebo nevěřící, jestli je bílé nebo tmavé 
pleti, jestli je slušný a poctivý nebo největší 
lotr a kriminálník, všichni máme podíl na 
jeho smrti, protože jsme lidé nedokonalí, 

slabí a hříšní. To je to „neblahé“ dědictví 
získané od prvních lidí v ráji, které každý 
neseme po celý svůj současný život. V Písmu 
svatém je tato věta: „Tak Bůh miloval svět, 
že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný 
z nás nezahynul, ale měl život věčný“. Ježíš 
přichází do tohoto světa dobrovolně a z lásky 
se za nás obětuje (za mě osobně!), neboť tak 
veliké „výkupné“ vyžadovala záchrana na-
šeho života. Svou výkupnou obětí odstraňuje 
důsledek prvotního hříchu spáchaného v ráji, 
a tím je smrt. Teď jsme na „tahu“ my lidé. 
Jak se k této skutečnosti postavím já ? Řeknu: 
„Nezajímá mě to, mě se to netýká, nemám 
zájem, je mi to jedno, nic mi to neříká, to už 
je jen přežitek a staromódní záležitost, já si 
žiji svůj vlastní život a nikdo mi do něho ne-
bude mluvit!“ Nebo s vděčností přijmu tuto 
pravdu a stane se novým obsahem mého bytí. 
V Písmu čteme: „Kdo věří ve mne, i kdy-
by zemřel bude žít navěky“. To znamená, 
že je nám nabízeno společenství s Ježíšem 
natrvalo, navěky! Proto slavnost Veliké noci 
je pro nás nejdůležitější slavností a nesmír-
nou radostí, že Ježíš přemohl smrt, tak i my 
budeme žít s Kristem navěky, když v něho 
uvěříme. To je hlavní podstata velikonočních 
svátků. Ježíš každému z nás s láskou a trpě-
livostí nabízí: „Člověče jak s touto pravdou 
naložíš, jak se rozhodneš? Člověče, zvu tě 
osobně oslavit Velikonoce!“

Srdečně Vás všechny zveme na malý 
velikonoční jarmark dne 18. března 2016 
v 16 hodin před Obecní úřad. Přijďte se 
zastavit, něco malého si koupit a společ-
ně s dětmi vynést Morénu ze vsi. 

V 18 hodin bychom tuto malou slav-
nost zakončili v  hotelu Partyzán, kde 
bude probíhat poslední přednáška 

v rámci Festivalu sněhu s názvem „Zábor 
Morávky v  letech 1938 – 39 a význam 
hospody u Horáka v Nytrové. Přednášet 
bude p. Andrle a p. Boháč – autoři knih 
|“ O  lidech v  Beskydech“, „O lidech 
v  Beskydech I.“, „Cestami lesními od 
Lysé až po Radhošť“ a připravují knihu 
„O lidech v Beskydech II. 
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Hodina Země 2016

ČZS organizace Morávka 
uskuteční v tomto roce 
tyto zájezdy :

Celosvětová událost na ochranu životní-
ho prostředí a zejména klimatu se odehraje 
v sobotu 19. března 2016 od 20:30 do 21:30 
hodin. V České republice se k akci loni při-
pojilo na 150 měst, obcí, památek a dalších 
subjektů, například Velké náměstí v Hradci 
Králové, osvětlení chrámu sv.  Barbory 
v  Kutné Hoře nebo sportovní stadiony 
v  Ústí nad Labem. Symbolickým gestem 
obce dávají najevo, že jim není lhostejná 
ochrana životního prostředí a zejména kli-
matu. Právě ochrana klimatu a snižování 
spotřeby energií bude tématem dalších let, 
díky nové dohodě podepsané v závěru loň-
ského roku v Paříži. S tím se pojí i efektivní 
využívání energie či rozvoj obnovitelných 

zdrojů a decentralizované energetiky v ob-
cích České republiky. 

Letos se do akce zapojí i naše obec. Naše 
účast na projektu znamená taky podporu 
Beskydské oblasti tmavé oblohy (BOTO), 
která se nachází v katastru obce Morávka. 
Jedná se o oblast s minimálním světelným 
znečištěním, proto v uvedený čas zhasne 
střed obce a osvětlení obecního úřadu.

Další informace najdete na stránkách 
www.hodinazeme.cz, 
www.facebook.com/hodinazemecr nebo 
Twitteru @hodinazeme
www.boto.cz , www.facebook.com/pages/
Beskydská-oblast-tmavé-oblohy

1. Květiny Polsko, sobota 14.5.2016. 
Odjezd z Morávky v 7,00 hod.,  zastávky na 
trase. Navštívíme prodejní trhy v Ciezsyně, 
v Goczalkowicích prodejní výstavu , kde na 
krásně upravené ploše s  jezírky a atrak-
cemi  jsou již vzrostlé stromy, keře a kvě-
tiny s  jmenovkami. Podle toho si můžete 
v prodejní části vybrat  sazenice. Zajímavá 
je i třetí , oddělená, velice pěkná,  japonská 
zahrada. Podíváme se v nadlesnictvě  Kobior 
do obory zubrů a zájezd ukončíme v restau-
raci u Koníčka.  Cena zájezdu 240 Kč, pro 
členy 190 Kč

2. Třeboň, sobota,neděle 25,26. června. 
Odjezd z Morávky v 6,00 hod., zastávky po 
trase. V Třeboni návštěva Schwarzenberské 
hrobky, pak ubytování ve 2lůžkových po-
kojích u lázní Aurora. Odpoledne a ráno do 
10 hod. možno podle zájmu a po domluvě, 

navštívit lázně, nebo si zamluvit  koupele, 
masáže a jiné procedury v lázních, domlu-
vit výjezd na naučnou stesku Černé bláto 
či prohlídnout si třeboňský rybník. Večeře 
v Rybí baště, kde si můžete objednat tře-
boňské speciality i  jiná jídla. Po odjez-
du z Třeboně návštěva kulturní památky 
a v ČR nejrozsáhlejšího hradního komple-
xu Jindřichův Hradec a muzea s na světě 
největším mechanickým betlémem. Zpět 
na Morávce okolo 20 hod..  Cena 1650 Kč, 
členové 1350 Kč.

3. Výstava ČZS Ostrava, sobota 24. září.  
Odjezd z Morávky v 8,00 hod., zastávky po 
trase.

S průvodcem prohlídka Hasičského muzea 
města Ostravy,technika, integrační systém, 
práce ve výškách atd., vyjedeme na nejvyš-
ší radniční věž, navštívíme zahrádkářskou 
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a  včelařskou výstavu, Slezskoostravský 
hrad, arboretum ve Stařiči a  zájezd ukon-
číme v Rychalticích U Richarda. 

Cena 200 Kč, členové 160 Kč.

U níže jmenovaných podrobnější infor-
mace o zámcích, jejích trasách a cenách 
i časech lázeňských procedur. 

Žádáme o  brzké podání přihlášek. 
Zejména u zájezdu Třeboň musíme včas 
zálohovat pěkné ubytování. 

Přihlášky a informace u:
p. Slovačka Jana, Morávka 185, 
mobil 721 066 304

pí. Nitrové Evy, Raškovice 14, 
mobil  728 335 115

Ing. Pěchuvky, Pražmo 202, 
mobil   732 414 941

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ

Srdečně Vás zveme na tradiční ve-
likonoční výstavu zahrádkářů, která se 
koná ve dnech 19. – 20. března 2016 
v prostorách starého obecního úřadu.

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných
hasičů Morávka 

děkuje sponzorům, kteří věnovali ceny 
do tomboly a dále všem, kteří se podíleli na 
výzdobě, propagaci a bezproblémovému cho-
du Hasičského bálu SDH Morávka konaném 
16.1.2016 v Hotelu Partizán:

OÚ Morávka
Hotel Partyzán
Sbor dobrovolných hasičů Morávka
Dan Piwowarski
paní Lenka Bӧhmová
pan Roman Bӧhm
Camp pod Kaštany -Helena Gřundělová
Cyklobar Morávka - Jaromír Lerch
Hotel Morávka - Tomáš Volný
Lumius, spol. s r. o. - Karel Šebesta
pan Petr Polka
pan Tomáš Hrčka
pan Radek Muroň
pan Jan Loryš
pan Lukáš Pajurek
Stavebniny Nováková – Ilona Nováková
pan Mojmír Vlček
pan Martin Foldyna
pan Miroslav  Janečka
CONTECO
paní Marie Židková
pan Karel Štefek

pan Jaromír Vlček
VOLVO TRUCK CENTER Havířov
Velkoobchod nápoji Martina Janková
CS Film mini
paní Hana Hřivňáková
Lesy ČR

Činnost kolektivu mladých 
hasičů za rok 2015

Hana Hřivňáková
vedoucí kolektivu Mladých hasičů 
při SDH Morávka

V kolektivu mládeže SDH Morávka bylo 
ke konci roku 2015 evidováno 20 mladých 
hasičů. Z toho 9 v kategorii mladších žáků, 
8 v kategorii starších žáků a 3 hasičky v ka-
tegorii dorostenecké. Počet dětí v kolektivu 
se meziročně navýšil o 9 členů, což způ-
sobilo zejména započetí práce s mladšími 
žáky.

V kolektivu mládeže se intenzivně praco-
valo, o čemž svědčí množství akcí pro mlá-
dež i dosažené výsledky v soutěžní sezóně. 
Během celého roku jsme se snažili co nejvíce 
zkvalitnit a upevnit jeho činnost.
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Celkově jsme v roce 2015 závodili na 12 
soutěžích, mladší žáci se zúčastnili 9 závodů 
a starší žáci 12 závodů a uzlové a hadicové 
štafety. Nebudu zde dnes rozebírat výsled-
ky všech závodů, zmíním jen ta nejlepší 
umístění. Hned na první soutěži ve Starém 
Městě se mladším žákům podařilo ukořistit 
2. místo. Na domácí soutěži ukázali, co umí 
a skončili na 3. místě.  V Hukvaldech dokon-
ce dosáhli na metu nejvyšší a dovezli domů 
zlato. Starší žáci dosáhli 2x na 2. místo a to 
ve Starém Městě a Janovicích.

Mnohokrát se starší žáci umístili na ne-
vděčném 4. místě. Přejme jim proto do nové 
sezóny více sportovního štěstí. Zde bych 
chtěla poděkovat členům týmů 10. podbes-
kydského okrsku Okresního sdružení ha-
sičů Frýdek-Místek za pomoc na soutěžích 
a taky naším členům MH, kteří čestně bo-
jovali i za jiné týmy.

Jak již bylo zmíněno, v  loňském roce 
jsme začali pracovat také s mladšími žáky.        
V lednu loňského roku předvedli na Výroční 
valné hromadě scénku, na kterou si vy, co 
jste ji viděli, jistě pamatujete. Měla takový 
úspěch, že ji děti předváděly také na zakon-
čení Festivalu sněhu a na maškarním bále 
pořádaném Klubem rodičů při ZŠ Morávka. 
Mladší žáci byli také pozváni na Dětský den, 
kde předvedli, jak vypadá požární útok. Také 
na oslavě 400 let obce Morávka jsme měli 
své vystoupení. Mladší i starší žáci zapojili 
základnu na čas. Abychom ukázali obecen-
stvu, že to není tak jednoduché, vybrali jsme 
7 statečných, kteří si to také vyzkoušeli. Pak 
následovala ukázka celého požárního útoku 
staršími žáky. Starší žáci také potom, k pře-
kvapení všech, zatančili.

Starší žáci tradičně jezdili v  prvním 
čtvrtletí na bazén. 11. 4. 2015 pořádaly sbory     
10. podbeskydského okrsku turnaj ve vybíje-
né, kterého se zúčastnilo 5 družstev. Morávka 
vyhrála 1. místo v mladší i starší kategorii. 
V květnu se uskutečnilo smažení vaječiny, kde 
se tradičně střetávají všechny generace našeho 
SDH. Za nemalého finančního přispění našeho 
sboru se nám také podařilo zorganizovat  4 
denní pobyt pro mladé hasiče na chatě pod 
Bebkem. Z iniciativy Alžběty Furdzové a Šárky 
Dudkové se uskutečnil v prosinci dětský maš-
karní bál. Chtěla bych poděkovat paní Marii 
Furdzové za sponzorský dar ve formě praví-
tek, pouzder a složek, které byly využity jako 
dárky pro děti. 

Na začátku listopadu složily zkouš-
ky III. stupně vedoucího mládeže Lenka 
Pajurková, která vede starší žáky a já, Hana 
Hřivňáková, jako vedoucí nejmladších členů 
našeho sboru.

Finanční prostředky určené kolektivu 
mládeže náš sbor v  uplynulém roce vy-
užil na koupi závodních proudnic, savic 
a koše. Také jsme z finančních prostředků 
paní Lenky Kotáskové oblékli mladší žáky 
do hasičských triček a zakoupili i hasičské 
kšiltovky. Za finanční podpory obecního 
úřadu se také mladým hasičům nakoupily 
ochranné přilby.

Pro rok 2016 máme v plánu pro družstva 
mládeže zapojit se do soutěží v podobném 
rozsahu jako vloni. Jelikož máme pro tento 
rok opět nárůst v počtu mladších žáků, je 
možné, že se nám podaří postavit dvě druž-
stva v této kategorii. Bude proto zapotřebí 
zapojit rodiče, aby nám pomohli s odvozem 
dětí na soutěže. Další výzvou, se kterou si bu-
deme muset poradit je fakt, že jsme v katego-
rii starších žáků přišli o 4 mladé hasiče, kteří 
dospěli do dorosteneckého věku. V tomto roce 
se také neopomeneme věnovat odborné teo-
retické přípravě dětí. Dle časových možností 
chceme v průběhu roku zorganizovat tradiční 
smažení vaječiny, výlety po okolí, návštěvu 
stanice IZS Nošovice a v průběhu prázdnin 
bychom rádi opět strávili prodloužený víkend 
na chatě pod Bebkem. Maškarní bál pro děti 
by se mohl také stát pěknou tradicí. Doufám, 
že se iniciátorky loňského bálu do toho opět 
vrhnou.

Na závěr bych chtěla poděkovat spon-
zorům, kteří v uplynulém roce podporo-
vali činnost sboru a tím výrazně pomohli 
i činnosti kolektivu mladých hasičů. Díky 
patří též výboru a  členům sboru, kteří 
měli na úspěších kolektivu i  svůj přímý 
a nemalý podíl. Nesmíme zapomenout na 
Jakuba Štíhla, který svědomitě vedl mladé 
hasiče SDH Morávka do svého odjezdu do 
zahraničí. Jmenovitě bych také chtěla po-
děkovat kolegyni vedoucí Lence Pajurkové, 
dále našim řidičům, bez kterých bychom 
se nemohli zúčastnit tolika závodů a spo-
lečenských akcí - veliteli Karlu Štefkovi, 
Romanu Böhmovi, Milanu Hřivňákovi, 
Romanu Černému a Haně Tošenovjanové. 
Jako asistentkám trenérů také děkuji Aleně 
a Haně Tošenovjanovým, Bětce Furdzové 
a Šárce Dudkové.
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Včelaři

Co dělají včelaři v měsíci lednu 

Uherek Václav
předseda ZO ČSV Morávka

Leden je měsícem, kdy každý včelař 
provádí vnější kontrolu včelstev. K tomu-
to účelu je možno využít zimní procházky 
v přírodě za příznivého slunečného počasí. 
Vnější kontrolou se rozumí kontrola stano-
viště, zda jsou všechny úly na svém mís-
tě, nezimují v nich např. hlodavci, kteří si 
na podzim vyhledávají svá zimoviště a úly 
jim zajistí teplo a potravu, a v neposled-
ní řadě kontrola vnějších stěn úlů, které 
zas s oblibou vyhledávají ptáci jako např. 
strakapúd, žluva nebo datel. Poklepáním na 
jednotlivé úly zjišťujeme přítomnost včel. 
Zásadním úkolem v tomto období je sběr 
zimního měli pro kontrolu spadu roztoče 
Varroa destruktor a jeho odeslání k vyšet-
ření příslušné veterinární stanici. To, jak se 
nám podařilo včelstva na podzim doléčit, 
pak ukáže výsledná zpráva. Na jaře roku 
2015 jsme museli přeléčit včelstva u šesti 
členů naší ZO. Přál bych si, abychom toto 
opatření v letošním roce už nemuseli pou-
žít, a včelařský rok jsme zahájili s relativně 

zdravými včelstvy. V zimě by se včelaři měli 
také zabývat opravami včelařského vybave-
ní, opravou souší a výrobou nových rámečků 
pro mezistěny, které jsou důležité pro roz-
šiřování včelího díla.

No a  co dělají mladí včelaři v  krouž-
ku? Na první schůzce v roce 2016 obdrželi 
poslední dva vydáni včelařského časopisu 
„Včelařství“, které jim bude posílat pravi-
delně ČSV a kde můžou čerpat další vědo-
mosti ze všech oblastí včelaření. V oblasti 
teoretické výuky jsme se zabývali zimními 
prácemi včelařů, zdravotním stavem včel-
stev, o kterém nám hodně napoví podložka 
při odběru zimní měli. Dále jsme pokračo-
vali v renovací starých souší – vyřezává-
ním vosku, čištěním rámků, vydrátkováním 
a zatavením nové mezistěnky. Každý žák 
si na své opravené rámky napsal své jmé-
no, aby i včelky věděly, kdo jim připravil 
nové vybavení úlů. Práci mladých včela-
řů za období své činnosti ve VKM je tře-
ba jen pochválit. Žáci jsou velice vnímaví, 
učenliví a při praktické činnosti zruční. Na 
závěr mého krátkého příspěvku mi dovol-
te poděkovat ředitelce ZŠ Morávka paní 
Mgr. Šponarové, za možnost využití škol-
ních dílen k praktické výuce Včelařského 
kroužku mládeže při ZO ČSV Morávka.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 

Foto Václav Uherek
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TJ Sokol Morávka

VK RAŠKOVICE z. s. (volejbal, ASPV)

TJ Sokol Morávka svolává

Výroční členskou schůzi 
Kdy: v sobotu dne 20. 2. 2016 v 16,00 hodin

Kde: Zasedací místnost bývalého Obecního 
úřadu v Morávce

Předmětem jednání bude: 
- rozpočet TJ na rok 2016 
- hodnocení činnosti TJ za rok 2015
- návrh činnosti na rok 2016
- promítání fotografických záznamů členů 

z akcí pořádaných TJ Sokol Morávka 
www.sokolmoravka.cz

V  sezóně 2015/2016 hrají volejbalisté 
a volejbalistky VK Raškovice v okresních 
i krajských soutěžích mládeže i dospělých. 
V okresním přeboru mužů se naše družstvo 
(J. Biolek, V. Biolek, M. Carbol, M. Gerla, 
M. Hadáček, A. Kolář, S. Novotný, D. Raj-
noch, M. Stříž, J. Šprla, P. Taichman) po 
podzimní části umístilo na 5. místě z 10 
družstev. V sezónách 2013/2014 a 2014/2015 
se muži VK Raškovice stali Přeborníky 
okresu.

Družstvu žen „A“ (E. Blahutová, 
S.  Jerglíková, V. Bartošová, T. Bruncko-
vá, B.  Ivánková, D. Kobylková, P. Kohu-
tová, I. Sikorová, E. Vaňková, V. Jerglíko-
vá, S. Bruncková), hrající krajský přebor 
2. třídy, se letos příliš nedaří a s 12 body 
obsadily po první části soutěže 7. místo. 
Úspěchem je účast smíšeného družstva 
mužů a žen (J. Biolek, V. Biolek, D. Rai-
noch, J. Šprla, A. Vrublová, V. Bartošová, ) 
v soutěži RBVL v lize A, ve které jsou po 6 
odehraných utkání na 5. místě z 16 druž-
stev. Ženy „B“ (A.Vrublová, J. Bartošová, 
H. Bartošová, L. Horváthová, J. Kročková, Š. 
Sonnková, V. Kurečková, I. Kočí, I. Hadáč-
ková, S. Jerglíková, E. Haroková, O. Döme-
ny), které již soutěž nehrají, pouze se občas 
účastní některých turnajů, se stále scházejí 
v pondělí v tělocvičně v Raškovicích. 

Nadále pokračujeme s trénováním mlá-
deže, a to již dětí od 1. třídy, které se učí 
základním pohybovým aktivitám práci 

s míčem. Děti od 1. - 6. třídy se účastní 
turnajů v barevném minivolejbalu, kte-
rých se účastní na 300 dětí z celého Mo-
ravskoslezského kraje. Děti jsou podle věku 
a výkonnosti rozděleny do kategorií žluté 
(1. - 2.třída), oranžové (3. třída), červené 
(4. třída), zelené (5. třída) a modré barvy 
(6. třída). V těchto kategoriích se hraje ve 
dvojicích, později ve trojicích. Starší kluci 
a holky (6. - 9.třída) hrají mistrovské sou-
těže okresního přeboru v trojkovém a šest-
kovém volejbalu a krajský pohár mladších 
žaček (šestkový volejbal). Termíny a vý-
sledky soutěží jsou na www.vkraskovice.cz. 
Soutěže probíhají od října 2015 do dubna 
2016.

Nejmladší děti z 1. - 2.třídy trénují pod 
vedením M. Muroňové především prá-
ci s míčem (chytání a házení) a základ-
ní pohybové dovednosti. Tréninků, které 
jsou 1x týdně, se účastní až 16 dětí. Děti 
ze 3. - 5. třídy trénují 1 x týdně pod vede-
ním E. Blahutové základní prvky volejbalu 
- odbití prsty, bagr a podání. Tréninků se 
účastní až 21 dětí. Holky a kluci z 6. - 9.tří-
dy trénují již klasický šestkový volejbal se 
všemi prvky, které k volejbalu patří – prs-
ty, bagr, smeč, lob, blok, podání, učíme se 
postavení na hřišti s přebíháním i bez něj 
při různých herních situacích jako je útok, 
obrana, apod. Tréninků, které probíhají 2x 
týdně, se účastní pod vedením Š. Sonnkové 
a J. Sonnka 16 dětí. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 
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Nejlepší výsledky dětí z příprav-
ky v barevném minivolejbalu 
v roce 2015:

žlutá kategorie – přehazovaná přes síť ve 
dvojicích, hřiště 3x9,0m rozdělené sítí  

O. Skotnica, M. Kohut - 1. místo (7 druž-
stev) - SPŠ FM 1. 2.

S. Javorová, M. Kohut – 1. místo 
(13 družstev)-OV 15. 3., 3. místo (14 druž-
stev) - FM 25. 4. 

K. Kurečková, A. Šokalová - 4.místo 
(18 družstev) - turnaj 6. ZŠ ve FM 15. 11.

oranžová kategorie – přehazovaná dopl-
něna o odbití prsty přes síť ve dvojicích, hřiště 
3x9,0m rozdělené sítí

S. Blahutová, T. Garba –  3. mís-
to (20 družstev)-11.10. Ostrava, 2. místo 
(36 družstev) – 15. 11.  6. ZŠ F-M

červená kategorie – již odbití prsty a podání 
bez chytání přes síť ve dvojicích, hřiště 3x9,0m 
rozdělené sítí

B. Kotásková, M. Luxová –  2 .místo 
(11 družstev) - 15. 11., 6. ZŠ FM

zelená kategorie –odbití prsty, podání i od-
bití spodem (bagr) bez chytání přes síť ve tro-
jicích, hřiště 4,5x9,0m rozdělené sítí

A. Blahutová, V. Andrlová, N. Rusňáková 
- 1. místo (12 družstev) - 15. 11., 6. ZŠ FM

modrá kategorie – odbití prsty, podání i od-
bití spodem (bagr), smeč, blok bez chytání přes 
síť ve trojicích, hřiště 4,5x12,0m rozdělené sítí

P. Kováčová, A. Garbová, K. Popelková 
- 3. místo (6. družstev) 15. 11., 6. ZŠ FM

M. Sonnek, M. Michna - 3. místo 
(13 družstev kluků) 11.10. Ostrava

K. Popelková, A. Garbová, A. Blahutová - 
2. místo (6 družstev holek) 11. 10., Ostrava.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ / KRONIKA OBCE

Činnost svazu mládeže
na Morávce v 50. a 60. letech
Marie Školová 

Hlavní náplní byla sportovní a kultur-
ně společenská činnost, která byla bohatá 
zvláště v 50. a 60. letech. Mladí se scházeli 
při výletech po horách, při stolním teni-
se, jezdili společně do ostravských divadel, 
pořádali lyžařské závody pro děti, besedy 
o knihách a různých tématech, např. o lásce 
a přátelství, dělali táboráky a organizovali 
ročně až šest tanečních zábav. Stavěli máj, 
který pak museli v noci i hlídat. Stávalo se 
totiž, že se našli zloději, kteří v noci máj 
ukradli a postavili jinde. Chyceného zlodě-
jíčka pak za trest přivázali k máji na celou 
noc.

Mladí nacvičovali českou besedu, se kte-
rou pak vystupovali na dožínkách, které 
zorganizovali. Uspořádali také letní noční 
karneval. Měli dokonce malou kapelu, kte-
rá hrávala na různých menších zábavách 
nebo na „škubačkách“, kdy se v hostincích 

navečer škubalo peří a pak hospodyně vza-
ly mladé hochy do tance a učily je tančit. 
Když pak vlast povolala muzikanty na vojnu 
a tyto „taneční“ musely skončit, rozhodly 
se dívky, že to tak nemůžou nechat, aby 
neměly dobré tanečníky a tak svaz mládeže 
ve spolupráci s MNV uspořádal na podzim 
v roce 1960 opravdové taneční s ostravský-
mi tanečními mistry.

Roku 1963 – 1964 nacvičili svazáci pod 
vedením paní učitelky Miluše Březinové a ve 
spolupráci s panem Lipertem zdařilou di-
vadelní hru „Kudy kam? aneb necháme se 
rozvést?“. Roku 1966 další divadelní hru 
„Dámy a husaři“. Obě úspěšně sehráli tři-
krát přímo v obci (v kulturním domě, v hos-
tinci U Bebka a U Horáka) a také v obecním 
hostinci v Raškovicích. Hodně členů také 
vystupovalo v divadelních hrách nacvičova-
ných Osvětovou besedou, např. v Lucerně. 
Někteří členové také tančili v národopisném 
souboru., jiní byli aktivními členy dobrovol-
ných hasičů (preventivní prohlídky komínů, 



32

KRONIKA OBCE

120 let místní knihovny
Jitka Bystřičanová
knihovnice 

K otevření knihovny došlo 26. ledna 1896 
zásluhou poslance Věnceslava Hrubého. 
Základy knihovny tvořily svazky darované 
mnoha od dárců. Byli to např. olomoučtí 
bohoslovci, kteří poslali 71 svazků, ministr 
Kramář, poslanec T. G. Masaryk, Spolek pro 
zakládání knihoven v Opavě poslal darem 
80 knih, knihy s náboženskou tématikou 
daroval pan farář A. Humplík.

Tehdejší starosta obce pan Carbol vě-
noval knihovně dřevěné desky na skříně, 
učitel pan Březina s nevšední pílí roztřídil 
knihy podle obsahu a založil první eviden-
ci. Také lidé přispívali peněžními částkami 

a  bylo zakoupeno 118 svazků. Knihovna 
měla v  prvním roce užívání 395 svazků. 
Díky redaktorovi Ignáci Hořicovi, který da-
roval knihovně velký počet knih, čítal počet 
svazků moravčanské knihovny čísla 1000.

K dnešnímu dni disponuje knihovna 3500 
svazky a k tomu dostává k zapůjčení i knihy  
z Regionální knihovny ve Frýdku - Místku. 
Široké veřejnosti slouží dva počítače s připo-
jením   k internetu. Od minulého roku začal 
sloužit našim čtenářům také online katalog 
na vyhledávání a rezervaci knih, který na-
jdete na www.moravka.knihovna.info nebo 
se můžete připojit přes webové stránky obce.

Upozornění: kalendáře pro rok 2016 
s obrázky paní Miluše Březinové jsou ješ-
tě k  vyzvednutí v  knihovně – v  pondělí
 10 – 12 h. a 13 – 17 h. a ve čtvrtek 13 – 17 h.

hašení požárů). Řada členů byla zároveň 
členy TJ Sokol.

Mladí pomáhali v místním JZD při žních, 
sušení sena, chodili na brigády do les-
ní školky, a kde bylo zapotřebí, např. při 
opravách Českého srdce. Pomáhali při or-
ganizaci letního a zimního srazu mládeže, 
jehož součástí mimo jiné byly i závody na 
netradičních zimních přibližovadlech, např. 

na lavorech. Ve spolupráci se Státními lesy 
zřídili ve Slavíči lyžařský vlek.

Pořádali také zájezdy např. na Velkou 
Fatru do Necpalské doliny, do Zakopané-
ho a do Krakowa, do Znojma na „královské 
vinobraní“ a později každoročně na Stráž-
nické slavnosti.

Na památku Slovenského národního po-
vstání zapalovali ohně na kopcích. 

120 let od vzniku jednoho 
z prvních spolků na Morávce
- Podporující spolek vojenských veteranů v Morávce
Militär-Veteranen Vereine in Morawka

Zemský archiv v Opavě, fond Zemská vláda slezská (ZVIS Opava) 1896-1922, inv. č. 2292, 
sign. XII-1890, ev. č. 8682, karton č. 4718, Podporující spolek vojenských veteránův na Morávce 
(stanovy z roku 1896).
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Stanovy 

podporujícího spolku vojen-
ských veteranův v Morávce
§1. Název spolku: „Podporující spolek vo-
jenských veteranův v Morávce“ a má hlav-
ně své členy v Morávce a nejbližším okolí 
tj. v Pražmě, Krásné a v Raškovicích.

§2. Sídlo spolku jest na Morávce.

§3. Účel spolku:
a) nemocné údy spolku podporovati.
b) zemřelé údy spolku pochovávati.
c) vojenské kamaradství, shodu a vzajem-
nost udržovati; zvláště ale lásku a věrnost
k nejjasnějšímu císaři Pánu, jeho rodu 
a trůnu pěstovati a společně se scházeti.

§4. Údové spolku jsou a) skutečné, b) při-
spívající, c) čestní, d) zakládající.
Skutečným údem může každý býti, který 
v c. a k. rakouském vojsku sloužil.
Přispívajícím údem jest každý, kdo spolku 
měsíčně 30 kr. zaplatí.
Čestným členem jest, kdo ve valné hromadě 
za zvláštní zásluhy dvěma třetinami pří-
tomných hlasujících zvolen byl.
Zakládajícím údem jest, kdo spolku najed-
nou neb v  jistých splatkách během roku 
25zl. Zaplatí.

§5. Každý úd při vstoupení do spolku se 
zaváže, že bude stanovy zachovávati, vý-
rokům výboru spolku
se podrobovati a blaho a zájem spolku vždy 
na paměti míti. Každý úd obdrží 1 výtisk 
spolkových stanov.

§6. Každý úd, který onemocní a na podporu 
nároky činí, má to do dvou dní u předsedy 
spolku neb jeho náměstka oznámiti. Výbor 
spolku pak vyměřuje, kolik má žadatel na 
týden obdržeti a jak dlouho má podporován 
býti; také se výboru ustanovuje, aby aspoň 
dva členové jeho nejméně jednou za měsíc 
každého nemocného úda navštívili a též se 
přesvědčili, zdali potřebuje podpory. Byl-
li skutečný úd do nemocnice neb léčivého 
ústavu přijat, spolek nikdy takto vzešlé 
útraty neuhrazuje, nýbrž jen příspěvek 
nemocnému udělí. Onemocní-li úd vlastní 

vinou ku příkladu nestřídmostí, neudělí se 
mu podpory. Stavěl by se kdo nemocným,
a dokáželi se to, nedostane podpory a též 
i lékaře musí si sám zaplatiti.

§7. Zemře-li úd, dostanou jeho pozůstalí 
na uhražení potřebných výloh 15 zl. V pádu 
nedostatku pokladniční hotovosti může se 
zámožnějším údům tento obnos snížiti.

§8. Prápor spolkový má se ku každému 
pohřbu vzíti; údové spolku mají se v stej-
nokroji ku pohřbu dostaviti všichni, a jen 
z důležitých příčin může se někdo u před-
sedy neb jeho náměstka omluviti.

§9. Každý úd musí do spolku zaplatiti zá-
pisného 1 zl. a každý skutečný úd měsíčně 
15 kr.
Onemocní-li úd, neplatí po čas své nemoci 
příspěvku, skutečný pak úd obdrží podpo-
ru, platil-li aspoň během ½ roku správně 
své příspěvky do spolku.

§10. Každý člen může dobrovolně ze spolku 
vystoupiti aneb může také ze spolku z dů-
ležitých příčin vyloučen býti; o vyloučení ze 
spolku rozhoduje výbor spolku. Zaplacené 
peníze se nevrácejí.

§11. Ti, kdož své bydliště jinde si zvolili, 
zůstávají údy spolku, když příspěvky platí 
a mají na podporu k uhražení pohřebních 
útrat.

§12. Spolek zastává a záležitosti jeho řídí 
předseda a výbor spolku.
Do výboru spolku volí všichni údové spolku 
12 členů a sice většinou hlasů.
Předsedu a ostatní funkcionáře jako ná-
městka předsedy, pokladníka, zapisovatele 
a 2 revisory volí pak výbor ze svého středu. 
Aby volba ta platnou byla, potřebuje nej-
méně dvě třetiny členů výboru a rozhoduje 
většinou hlasů.
Tato volba platí na 1 rok, po jehož uplynutí 
nová volba se provede. 
Volba může se konati ústně neb písemně.

§13. Předseda zastupuje spolek při všech 
příležitostech, ohlašuje schůze, podpi-
suje ohlášení i účty a vede hlavní dozor 
nad veškerým spolkovým hospodářstvím, 
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předsedá schůzím, velí spolku při vycház-
kách a svolává schůze řádné i mimořádné. 
Předseda se zapisovatelem vyhotovují též 
všeliké listiny a dopisy spolku se týkají-
cí, jež svými podpisy opatřují, spolkovým 
razítkem označují podle důležitosti věci 
a  usnešení výboru. Předsedu zastupuje 
v čas potřeby jeho náměstek.

§14. Pokladník obstarává veškeré zále-
žitosti peněžní; přijímá příspěvky členů, 
vede o tom zápisník a vyplácí nemocným 
údům vyměřené podpory. V čtvrtletních 
schůzích má podati stav spolkového jmění.
Zapisovatel sepisuje protokoly a vede pí-
semné záležitosti spolku.
Revisoři dbají nad pořádkem a  jměním 
spolkovým, přehlížejí a zkoumají účty.

§15. Výbor spolku má na starosti:
1) Přijímání údů.
2) Vylučuje údy.
3) Vyřizuje přání a  stížnosti údů spolku 

a může v posledním případě i důvěrníky 
k poradě povolati.

4) Dohlíží na čtvrtletní zprávy o stavu jmě-
ní spolkového.

5) Rozhoduje o možném nadbytečním jmě-
ní spolkovém.

§16. Výbor uzavírá platně, když aspoň 2/3 
členů výboru přítomno jest a  rozhoduje 
absolutní většinou.

§17. Každý rok koná se valná hromada, na 
níž se [pojednávají záležitosti].

1) Zprávy o všeobecném stavu spolku po-
dané od jednotlivých funkcionářů.

2) Návrhy podané výborem neb členy 
spolku.

3) Dále na valné hromadě radí se o jmění 
spolku a dělá se usnešení.

4) mění se stanovy, když toho potřeba.
5) Konají se volby.
6) Ustanovuje se způsob vystrojení čest-

ného stejnokroje.

Valná hromada ustanovuje platně, když as-
poň 1/3 skutečných údův přítomna je. Ne-
ní-li tato sebrána v ustanovený čas, koná 
se o 1 hodinu později bez ohledu na počet 
přítomných členů.

Při valné hromadě rozhoduje absolutní 
většina hlasů všech přítomných členů.

§18. Řádným veteranům má výbor vše-
možně napomocen býti, ku příkladu aby 
u hodných pánů do služby
se dostali neb výdělek obdrželi a tak sluš-
ného zaopatření vydobyti si mohli.

§19. Následující stejnokroj č. uniforma má 
se ve spolku zavésti:
1. temnomodrá bluza
2. tmavé kalhoty a
3. černý klobouk.

Tohoto stejnokroje má každý úd jen při 
společných vycházkách užívati. Každý úd, 
sebraný v stejnokroj, má c. a k. důstojníky, 
známé, čestné údy spolku a  jiné vážené 
osoby uctivě pozdraviti.

§20. Vzniklé spory záležitostí spolkových 
se týkající narovnává výbor spolku; i zde 
rozhoduje absolutní většina hlasů.

§21. Měl-li by se spolek rozejíti, o  tom 
rozhoduje valná hromada jakož i o jmě-
ní spolkovém; jmění spolkové pak smí se 
jen nějakému dobročinnému účelu obce 
Morávky věnovati.

V Morávce, 12. ledna 1896. 

Zařizující výbor spolku:

Franz Brantal  Stanislaw Zuba
Ondřej Foldina  Josef Holeš
Franz Adamek  Josef Brantal

(Text byl ponechán beze změn, pouze 
byly rozepsány některé zkratky. O dalších 
osudech tohoto spolku se dozvíte i v příš-
tím Moravčanu.)

Vyhledali, vybrali a  sepsali pro bližší 
poznání dějin obce. 

Jakub a Tomáš Foldynovi 
z Morávky – Vlaského

KRONIKA OBCE
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STAVÍME PLOTY
NA KLÍ

www.ploty ostrava.cz

 Pletivové ploty, sva ované sít  
 Betonové ploty 
 Kované ploty 
 Živé ploty – túje na živý plot 
 Garážová vrata – www.vrata-ostrava.cz 

www.PLOTY OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

Údolí VLASKÉHO POTOKU, OBEC MORÁVKA
Koupím:
Nemovitost – stavební parcelu, les, louku, chatu s pozemkem 
nebo nemovitost s pozemkem.

V případě zájmu, se prosím ozvěte na:
Tomáš Obtulovič
+420 776 330 789
Tomas.obtulovic@seznam.cz

Nejsem z realitní agentury a nemovitost rovněž nesháním za 
účelem dalšího předprodeje nebo spekulací!

Mnohokrát děkuji za poskytnuté informace a nabídky!
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PRÁVNÍ  ZÁLEŽITOSTI
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu
 mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová
Formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, 

rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod.

Kontakt:
Tel. i fax: 596 810 741, mobil: 603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz  Vhodné zavolat předem.
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