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Z OBCE

Obecní zájezd – sobota 2. června 2018

Dne 2. června 2018 pořádá Obec Morávka zájezd do Domu přírody Litovelského 
Pomoraví – Sluňákova a na Svatý Kopeček do ZOO. Odjezd bude v 7.30 z parkoviště 
Velký Lipový, po domluvě od ZŠ. Cena zájezdu 100 Kč / osoba / doprava. V ceně 
není vstupné. 

Program:  dopoledne Dům přírody –Sluňákov (www.slunakov.cz)
                  odpoledne ZOO Olomouc

Zájezd je vhodný jak pro rodiče s dětmi, tak pro širokou veřejnost.
Přihlásit se můžete na tel. čísle Obecního úřadu – 558 69 10 21 u p. Veroniky Lysové.

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsme 

Vás informovali o dotač-
ních titulech, o které jsme 

požádali a které jsme získali. Většinou ještě 
čekáme na jejich vyhodnocení. V tomto čísle 
bych Vás ráda upozornila na zahájení staveb 
a na připravované investiční akce, které nás 
čekají. S ohledem na tyto stavby  mohou 
vzniknout dopravní komplikace, prosíme 
proto o Vaši trpělivost a toleranci. Abychom 
Vám vše vynahradili, připravuje pro Vás  

Obec Morávka ve spolupráci s  místními 
spolky kulturní a sportovní akce či zájezdy.

V březnu jsme se rozloučili se zimou 
vynesením Morany ze vsi, velikonoč-
ním jarmarkem a  poslední přednáškou 
6. ročníku Festivalu sněhu. Zahrádkáři 
nám připravili tradiční krásnou veliko-
noční  výstavu a naladili nás na příchod 
jara. V dubnu plánujeme úklid Morávky,  
v květnu sportovní den a v červnu obecní 
zájezd do Sluňákova a  Olomouce. Na 
všechny ostatní akce Vás zvou spolky na 
dalších stránkách Moravčanu. 

Přeji všem příjemné čtení tohoto zpra-
vodaje Gabriela Daňková
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Z OBCE

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 19. 2. 2018:

- uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

- Smlouvu o dílo s firmou Pukýš Dřevostavby na rekonstrukci seníku

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rozšíření rozvodných sítí v obci Morávka

- Smlouvu o dílo s firmou Chci dům – na projektovou dokumentaci Zdravotní středisko

- Smlouvu o dílo s firmou Chci dům – na projektovou dokumentaci Školní kuchyně

- Smlouvu o dílo s firmou Meva – výměna kontejnerů ve sběrném místě

- smlouvu o dílo s  firmou Sportclub s.r.o. na rekonstrukci Víceúčelového sportoviště 
u ZŠ a MŠ Morávka

- Smlouvu o dílo s firmou Digis

- Kupní smlouvu s firmou SDO Technika, s.r.o. – na dodávku kompostérů

- změnu vedení katastrální hranice obce v zatáčce mezi obcí Morávka a Pražmo

- navýšení rozpočtu místní knihovně

- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Morávka do rezervního fondu

- vytvoření nového pracovního místa – technický pracovník obce

Přesné znění usnesení z 28. zasedání je dostupný na stránkách www.moravka.info

Stavební práce v obci
Kulturní památka Seník
V měsíci březnu jsme získali stavební 

povolení na rekonstrukci kulturní památky 
Seník a  v  měsíci dubnu se zahájí práce. 
Tato památka je v současné chvíli v hava-
rijním stavu.  Je to v místě pod zastávkou 
Kaluže. Dodavatelská firma bude Pukýš 
DŘEVOSTAVBY s.r.o. 
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Z OBCE

Most pod přehradou
Na konci března převzala stavbu – hava-

rijní stav mostu - firma Makos, která bude 
tento most po dobu 1-2 měsíců rekonstru-
ovat. Předpokládané ukončení stavby je 
konec května. 

Stavební úpravy školního sportovního 
areálu u ZŠ a MŠ Morávka

V lednu byla dokončena projektová 
dokumentace na rekonstrukci sportovního 
hřiště u ZŠ Morávka.

V únoru bylo vypsáno výběrové řízení. 
Byly osloveny 3 firmy a  zhotovitelem 
byla vybrána firma SPORTCLUB,s.r.o. 
z  Frýdlantu nad Ostravicí. Stavba bude 
předána 3. dubna 2018 a termín ukončení 
prací je 31. 8. 2018. Od září se mohou těšit 
nejen děti, ale i všichni sportovci na nové 
sportovní hřiště. 

Učebna – kuchyňky u ZŠ Morávka 
a venkovní areál

Je dokončena projektová dokumentace 
na rekonstrukci stávajících dílen u  ZŠ 
Morávka. Tato budova se změní na zázemí 
kuchyňky pro výuku žáků a   zázemí pro 
spolkovou a  zájmovou činnost. Součástí 
bude i úprava venkovní plochy. V měsíci 
dubnu bude vypsáno výběrové řízení na 
stavební firmu, která bude rekonstrukci 
realizovat. 

Kontejnerová stání
V jarních měsících se začnou budovat 

nová kontejnerová stání. Tzn. bude polo-
žena zámková dlažba pod kontejnery, tak 
aby se usnadnil úklid kolem nich. 

Bude se pracovat na těchto místech: u RS 
Paskov, Velké Lipové – Mražok, Sviňorky, 
u Carbola – Hafernik, Slavíč - Augustinka

Plánované akce:
Rekonstrukce školní kuchyně, rekon-

strukce místností ve zdravotním středisku, 
výstavba zastávky u  Bebka, autobusový 
záliv Pod přehradou, úprava okolí NKP 
Noční přechod. U těchto jmenovaných akcí 
čekáme na dokončení projektových doku-
mentací a na stavební povolení.
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SDRUŽENÍ

Z činnosti Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM)

Z činnosti Svazku obcí Morávka Pražmo (SOMP)

Z činnosti Regionu Slezská brána (RSB)

Na březnovém sněmu starostů jsme 
schválili rozpočet na rok 2018. Sportovní 
den SOPM se bude konat 12. května 2018 
od 14  hodin na Kamenitém ve Vyšních 
Lhotách. Zájemci z  řad dospělých, kteří 
chtějí zastupovat Obec Morávku na tomto 
dni, jsou vítáni. Hlásit se můžete na obci. 
Dále sdružení chystá v  měsíci květnu 
divadelní představení pro mateřské 
školy. Pokračujeme v přípravě projektové 

dokumentace na Cyklotrasu – v současné 
chvíli se zadávají znalecké posudky pro 
odnětí z LPF. 

Dále jsme se dohodli, že interval vývozu 
nádob na svoz drobných kovů bude 1x za 
3 měsíce (místo původních 1x za 2 měsíce).

Všechny akce, které probíhají v povodí 
obcí Morávky, můžete sledovat na strán-
kách: www.sopm.cz 

Na březnovém zasedání SOMP jsme 
schválili rozpočet na rok 2018. Došlo 
k  rezignaci předsedy Marka Kanioka na 
funkci předsedy SOMP. Novým předsedou 
se stala Gabriela Daňková. Jako svazek 

pokračujeme v přípravě projektové doku-
mentace na stavbu chodníku.

Projektová dokumentace je podána na 
stavebním úřadě. Stavební řízení je pozasta-
veno - je nutno doložit chybějící podklady. 

Region Slezská brána chystá pro žáky 
ZŠ RSB vědomostní soutěž pro žáky. 
Cílem soutěže je zhodnotit potenciál učiva 
o místním regionu z pohledu zeměpisného 
vzdělávání. Soutěž bude probíhat 27. dubna 
v  kulturním středisku města Vratimov 
a soutěžící budou zastupovat i  žáci naší 
školy. 

Dále RSB chystá v dubnu pro předsta-
vitele obcí pracovní setkání k rozvoji spo-
lupráce v oblasti kultury. Region Slezská 
brána zajišťuje nově pro členské obce a pří-
spěvkové organizace pověřence na ochranu 
osobních údajů (dle nového nařízení GDPR), 
kterého ze zákona musíme mít. Další infor-
mace o činnosti: www.slezskabrana.cz
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Divadelní sezóna 2017/2018

Gabriela Daňková
organizátorka zájezdu 

V divadelní sezóně 2017/2018 jste mohli 
zhlédnout tato představení: v měsíci říjnu 
jedinečný muzikál Rebecca, v  listopadu 
Zamilovaného Shakespeara, v  prosinci 
Je úchvatná!, v  lednu muzikál Romeo 
a Julie, v únoru balet All that jazz, rock, 
blues a v březnu operu Lazebník Sevillský. 
Všechna představení byla hodnocena účast-
níky kladně a myslím si, že ostravské diva-
dlo je na vysoké úrovni. Svědčí o tom i to, 
že všechny zájezdy byly i měsíc dopředu 
vyprodány. Již se nám nestává, že by nepři-
jel autobus, ale občas někoho zapomeneme 
v divadle (stihli jsme se vrátit ) nebo si 
někoho zapomenu zapsat. To se velice 
omlouvám. Proto všem doporučuji, neob-

jednávat se v divadle (tam si to nezapíšu), 
ale prosím, zavolat na úřad (558 69 10 21) 
nebo na tel. 606 641 080. Při objedná-
vání nechte na sebe kontakt. Týden před 
představením Vám přijde potvrzovací sms. 
Věřím, že takto v následující sezóně pře-
dejdeme tomu, že někdo nebude mít vstu-
penku. Vzhledem k velkému zájmu budeme 
od září objednávat 49 vstupenek (o 4 více), 
abychom uspokojili i náhradníky.

Co pro Vás připravujeme?
28. 9. operetu - Prodanou nevěstu
26. 10. balet – Don Quijote
9. 11.  muzikál – Kočky.

Vstupenky máme s 40% slevou a dopravu 
hradí Obec Morávka.

Na všechna tato představení se můžete 
hlásit od 1. 9. 2018.

Obec přivítala 
naše nejmenší občánky

Ještě jednou gratulujeme všem rodičům 
nově narozených občánků. Dne 24. února 
jsme v základní škole slavnostně přivítali do 
života v Obci Morávka děti narozené v roce 
2017. Vítali jsme jak ty nejmenší, právě naro-
zené, tak i ty starší. Místostarosta Štěpán 
Bystřičan přivítal přítomné a uvedl pěvecké 
vystoupení dětí základní školy. Starostka 

Gabriela Daňková po svém krátkém pro-
slovu a představení dětí předala mamin-
kám kytičku, dětem dárky a  poprosila 
rodiče o zápis do Pamětní knihy. Celkem 
bylo přivítáno 10 dětí z 14 narozených. Na 
závěr se rodiče se svými nejmenšími vyfotili 
u kolébky a nechyběla ani závěrečná spo-
lečná fotografie.
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Foto Martin Bujok

Z OBCE / UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Termíny vymetání komínů pro rok 2018

15. května, 12. srpna, 9. listopadu 

Nejbližší termín zastupitelstva obce:

23. dubna 2018 

Upozornění občanům

Místní poplatky

Místní poplatek za odpady – pro trvale 
bydlící občany je splatný ke dni 31. 10. 
2018 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 jste si měli 
vyzvednout do konce března, kdo tak 
neučinil, prosím, vyzvedněte si, jinak 
vám nebude popelnice vyvezena. 

Poplatek za rekreační objekt pro rok 2018 
je stanoven na 650 Kč za nemovitost a je 
splatný do 30. 6. 2018.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM / TECHNICKÉ INFORMACE

Pošta Partner

Chystáme:

S účinností od 1. dubna 2018 bude 
Česká Pošta převedena na poštu Partner. 

Tuto poštu bude provozovat Obec 
Morávka. 

Co to znamená pro občany? Pracovní 
dobu rozšíříme každé dopoledne a ve 
středu odpoledne o půl hodiny. Za pře-
pážkou Vás bude obsluhovat stále paní 
Šárka Izsóvá – nový zaměstnanec obce. 

Nová pracovní doba od 3. 4. 2018
Po  8-10  14-16,30
Út  8-10  14-16
St  8-10  14-16,30
Ćt  8-10  14-16
Pá  8-10  14-16

Nový telefonní kontakt na Poštu 
Partner: 606 691 160

Doručovací služby má na starost stále 
Česká pošta. 

U okýnka si nově budete moci zakou-
pit propagační předměty obce Morávka. 

Děkujeme za pochopení, kdy z orga-
nizačních důvodů jsme museli uzavřít 
4 dny před Velikonocemi jak poštu, tak 
Obecní úřad. 

Vzhledem k častým stížnostem na volné pobíhání psů, Obec Morávka připravuje Vyhlášku 
o volném pohybu psů. V této vyhlášce bude vymezeno místo, kde se psi budou moci volně 
pohybovat. V ostatních případech budou muset být na vodítku. Vyhlášku chystáme na 
červnové zastupitelstvo. 

Technické informace

Kácení dřevin  

na obecních pozemcích
 
Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

V období od 20. února do 7. března 2018 
proběhlo kácení listnatých dřevin na lesních 
pozemcích p.č. 4178/11,13,114,181 v lokalitě 

za sběrným dvorem ve směru k soutoku 
potoka V. Lipový s  řekou Morávka. Byla 
provedena zdravotní probírka - pokácení 
suchých a prosýchajících stromů, včetně 
vývratů a zlomů. Vytěžená hmota je sklád-
kována u sběrného dvora a bude nabídnuta 
občanům k prodeji jako palivové dříví. Cena 
byla stanovena na 600,- Kč za 1 prostorový 
metr (prm). Druhové složení dříví - bříza, 
jasan, javor klen, vrba. Zájemci o palivo 
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TECHNICKÉ INFORMACE

Doplnění kontejnerů 
na tříděný odpad
 
Petr Bujok 
technik

Od 12.3.2018 jsou na všech kontejnero-
vých stáních umístěny kontejnery na sběr 
drobného kovového odpadu. 

Otevírací doba sběrného místa
 
Od 1.4.2018 se upravuje otevírací doba do 
letního režimu. Zároveň od tohoto data bu-
dou nachystány kontejnery na BIOODPAD.

PO – ČT  14.00 -15.30
PÁTEK  14.00 -17.00
SOBOTA  9.00 – 13.00
 

se mohou zapisovat do pořadníku na OÚ 
Morávka.

15. března 2018 byla odkácena část okraje 
krajské komunikace u  zastávky Morávka - 
Haferník. Zde se vybuduje autobusový záliv 
v délce cca 45 m. Vytěžené dříví - bříza - je 
rovněž převezeno na skládku u sběrného dvora.

15. března byly rovněž zahájeny práce 
na odstranění dřevin a  nárostů u  mostů 
přes drobné vodní toky. Jedná se o 6 mostů 
v místních částech Vojkovčina, Velký Lipový 
a Dolinky. Stromy rostoucí v těsné blízkosti 
mostních pilířů svým vzrůstem narušují sta-
tiku staveb a zabraňují řádnému provedení 
údržby obecního majetku. Tuto zakázku řídí 
na svých pozemcích Správa toků LČR,s.p. 
Práce provádí soukromá těžební firma.

Ve školním areálu dojde z důvodu rekon-
strukce hřiště k pokácení části smrkového 
stromořadí. Náhradní výsadba bude tvořena 
listnatými a ovocnými dřevinami. Rovněž se 
provedou zmlazovací řezy a úprava roze-
stupů tújí a cypřišů podél oplocení.

Foto Martin Bujok

Foto Martin Bujok

Co patří do kontejneru 
na kovové odpady?

   Vhazujte
- plechovky od nápojů
- plechovky od potravin
- drobné kovové předměty 

z domácností
- kovové uzávěry a víčka

   Nevhazujte 
- kovové uzavřené obaly od sprejů (deo-

dorantů, laků na vlasy apod.)
- kovové obaly se zbytky potravin, che-

mických nebo nebezpečných látek
- jiné druhy odpadů - plasty, sklo, papír 
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FESTIVAL SNĚHU 2017/2018

Festival sněhu 2017/2018
Martin Foldyna 
hl. organizátor Festivalu sněhu

Vážení Morávčané, přátelé hor, zimy a sněhu,
již pošesté jsme prožívali zimu plnou zají-

mavých a nevšedních událostí díky zimním 
slavnostem, které každoročně pořádá Obec 
Morávka ve spolupráci s místními spolky 
a dobrovolníky. A co všechno jsme v rámci 
letošního ročníku Festivalu sněhu zažili?

Rozsvícení vánočního stromu

Festival sněhu již tradičně zahájilo roz-
svícení vánočního stromu, které 1. prosince 
2017 od 16 hodin přilákalo před budovu 
obecního úřadu spoustu návštěvníků, 
zejména dětí. Celý program připravila 
obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Morávka, 
Klubem rodičů při ZŠ a MŠ Morávka a celou 
řadou dobrovolníků. Letošní rozsvícení se 
velmi povedlo, všem dětem přinesl Mikuláš 
zaslouženou nadílku, žádné dítě neodnesl 
čert a  všichni si v  družném rozhovoru 
vychutnávali horký čaj, vařunku či sladký 
svařák. Pochopitelně nechyběl ani jarmark 
výrobků klubu rodičů a dětí naší školy.

Travný Trek 2017

Datum 14. prosince 1944 se nesmaza-
telně zapsalo do historie života obyvatel 
Morávky. Každoročně si v tento den kla-
dením věnců a květin připomínáme tra-
gické události během německé okupace, 
zatýkání našich občanů za podporu par-
tyzánů, konání stanného soudu a následné 
popravy. Jedním z němých svědků těchto 
událostí byla hora Travný, a proto se kaž-
doročně vydáváme zdolat tento tajuplný 
masív v rámci závodu Travný Trek. Letošní 
ročník se konal v  předvánoční sobotu 

Rozsvícení vánočního stromu

Před startem Travný Treku 2017, foto: Martin Bujok
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FESTIVAL SNĚHU 2017/2018

Na trati Travný Treku 2017, foto: Tomáš Foldyna V cíli Travný Treku 2017, foto: Martin Bujok

Na stupních vítězů Travný Treku 2017, foto: Martin BujokNa stupních vítězů Travný Treku 2017, foto: Martin Bujok

16.  prosince a  zúčastnilo se jej na 300 
účastníků ze všech koutů naší republiky. 
Závodníci zdolávali trasu o délce 12,5km 
nebo půlmaraton 21,5km.
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FESTIVAL SNĚHU 2017/2018

Káva a čaj, jak je neznáte

19. ledna 2018 proběhla v malém sále 
Partyzánu beseda o nejoblíbenějších zim-
ních nápojích, O KÁVĚ  a O ČAJI. Voňavý 
a chutný svět kávy nám představil její váš-
nivý sběratel pan Libor Ondráček. Paní Silva 
Stachová (Mamma tea) nám zase předsta-
vila, jak kouzelné, ale zároveň obtížné, je 
pěstování a zpracování beskydských bylin.

Vrchol Festivalu sněhu 2017/18

Hlavní festivalová akce se tradičně 
konala poslední lednovou sobotu v areálu 
Partyzán jako odměna za pololetní vysvěd-
čení všem školou povinným, jejich rodi-
čům a také všem přátelům sněhu a dobré 
zábavy.

Celé sobotní odpoledne bylo nabité nej-
různějším kulturním a zábavním progra-
mem. Již tradičně patřil úvod od 14:00 hodin 
divadlu. Děti a mládež farnosti Morávka 
a skautského střediska Štít-Pražmo pod 
vedením Judity Foldynové letos nastu-
dovali inscenaci pohádky O  DVANÁCTI 
MĚSÍČKÁCH. V 15:00 následovala dechbe-
roucí kouzelnická show pro malé i velké 
v podání PAVLA DOLEJŠKY. V 17 hodin nás 
do světa folklóru a lidové tvořivosti zavezl 
TRAGAČ, cimbálová muzika z Brušperka. 
V 18:00 hodin se rozezněly tóny formace 
EASY COMPANY, folkrockové skupiny 
z Oder.

Beseda o čaji  – paní Silva Stachová, foto: Martin Bujok

Pohádka O dvanácti měsíčkách, foto: Martin Bujok

Beseda o kávě – pan Libor Ondráček, foto: Martin Bujok



13

FESTIVAL SNĚHU 2017/2018

Kouzelnická show Pavla Dolejšky, foto: Martin Bujok Easy Company, foto: Martin Bujok

Tragač, foto: Martin Bujok

Pohádka O dvanácti měsíčkách, foto: Martin Bujok
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Letošním hlavním bodem programu 
byl od 20:00 koncert oblíbené kapely 

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND. Všichni 
dohromady jsme si mohli zazpívat 
známé a nestárnoucí písně Ivana Mládka. 
Atmosféra byla skvělá.

Na té nejharmoničtější hudební fre-
kvenci program koncertem a  afterparty 
zakončili 432Hz, kapela našeho souseda 
z Morávky Milana Hřivňáka.

Voda, chmel a…

V pátek 23.února 2018 se konal před-
náškovo-koncertní večer. Od 17:00 před-
nášel O  VODĚ pan Jiří Komínek, ředitel 
Ostravského oblastního vodovodu, který 
vyprávěl o historii i současnosti hospoda-
ření s  vodou v našem severomoravském 
regionu. Od 18:15 navazovalo velmi zajímavé 
povídání o zpracování beskydské křišťálově 
čisté vody z Morávky, O PIVU, přednášejícím 
byl pan Antonín Mišun.

V průběhu celého večera zněly známé 
i neznámé skladby 60. a 70. let posledního 
století minulého  tisíciletí v podání EASY 
COMPANY, folkrockové kapely z Oder. 

Děda Mládek Illegal Band, foto: Petr Fajkus

432Hz, foto: Martin Bujok

FESTIVAL SNĚHU 2017/2018
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Malý velikonoční jarmark 
a vynášení Morany

Při příležitosti vítání jara a zakončení 
šestého ročníku našeho zimního festivalu 
se v pátek 23. března 2018 konal před budo-
vou OÚ Morávka malý velikonoční jarmark, 
který připravil Klub rodičů při ZŠ Morávka. 
Od 16.00 společné naladění na příchod jara 
doplnily svým vystoupením děti ZŠ a MŠ 
Morávka a následoval tradiční průvod k řece 
Morávce, kde jsme se definitivně rozloučili 
s paní Zimou a poslali ji po vodě ze vsi pryč.

Easy Company, foto: Martin Bujok

Beseda o vodě – pan Jiří Komínek, foto: Martin Bujok Beseda o pivu – pan Antonín Mišun, foto: Martin Bujok

Paní Zima odplouvá, foto: Tomáš Ruta

FESTIVAL SNĚHU 2017/2018
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Jitka Bystřičanová
knihovnice 

V měsíci březnu knihovna připravila 
pro žáky I. stupně základní školy besedy. 
Prvňáčci se seznámili s chodem knihovny, 
dozvěděli se jak vzniká kniha a za odměnu, 
že byli hodní, vyslechli si pár čtených 
pohádek. Pro další třídy byla připravena 
přednáška o vynálezech minulého století, 
o kterých přišel dětem vykládat pan Polášek 

Sady a vinice

Po rozloučení se zimou se ve večer-
ních  hodinách v  pátek 23.  března 2018 
konala v prostorách Partyzánu beseda na 
jarní témata. Kouzlo jarní zahrady nám 
poodhalila paní Ludmila Hrochová ze 
zahradního centra ve Vratimově. I s koštem 
vína k nám z Vinařství Hrabínek z Kobylí 

přijel pan Zdeněk Mikulica. Celý večer 
k tanci i poslechu hrála cimbálová muzika 
Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí.

Celý pořadatelský tým Vám děkuje za 
přízeň a za účast na akcích FS 2017/18.

Těšíme se na viděnou opět za rok při 
sedmém ročníku Festivalu sněhu.

Cimbálová muzika Kotci, foto: archiv muziky

Knihovna

FESTIVAL SNĚHU 2017/2018 / KNIHOVNA
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z Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku. Tyto 
vynálezy děti sledovaly pomocí promíta-
cího přístroje a některé exponáty mohly 
vidět na vlastní oči. Děti velice zaujal ještě 
funkční cívkový magnetofon, ze kterého si 
poslechly pohádky. 

Pootevřené školní dveře 
- druhé pololetí  

Mgr. Martina Matznerová

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně, 
která zabere více času, než na co stačí let-
ní prázdniny, vyhlašuje ředitelka školy od 
25. června ředitelské volno. Kvůli nároč-
nosti prací je možné vyhlášení ředitelského 
volna i v prvních 5 dnech nového školní-
ho roku. O aktuální situaci budeme rodiče 
informovat na webových stránkách školy, 
prostřednictvím emailu, na vývěsní tabuli 
před školní budovou či nově i prostřednic-
tvím facebookových stránek obce. 

Mateřská škola bude v provozu prvních 
14 dní v červenci. 

STRAVOVÁNÍ V PRŮBĚHU 
REKONSTRUKCE 
A O PRÁZDNINÁCH 

Se zahájením rekonstrukce školní ku-
chyně 25. června, bude ukončena rozvážka 
jídel pro cizí strávníky. Pro děti z mateřské 
školy bude stravování zajištěno kuchyní 
v MŠ Pražmo. Případné odhlášky či dotazy 

směřujte na vedoucí školní kuchyně Petru 
Loryšovou. 

PODĚKOVÁNÍ OBCI PRAŽMO

Velmi děkujeme obci Pražmo za finanční 
dar pro naši školu ve výši 50 000 Kč. Za 
tuto částku jsme pořídili část vybavení do 
nově vzniklé třídy po podzimním vytope-
ní. Dále jsme pořídili dvě digitální piána, 
nové kytary a  drobné perkusní nástroje 
ke zkvalitnění výuky hudební výchovy na 
obou stupních. Díky těmto nástrojům žáci 
již pilně trénují své hudební dovednosti, 
aby dosáhli dobrého umístění v naší mi-
nipěvěcké soutěži, která proběhne v dub-
nu pod vedením p. uč. Matznerové M. 
a p. uč. Pospěcha.

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

V rámci tzv. „Šablon“ se pedagogové 
prvního i druhého stupně zúčastnili ško-
lení na téma Hodnocení a motivace žáků. 
Školení proběhlo přímo ve škole ve dvou 
osmihodinových blocích.
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KONZULTACE PRO RODIČE 
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

V prvním březnovém týdnu měli mož-
nost rodiče budoucích prvňáčků přijít do 
školy na konzultaci s p. uč. prvního stup-
ně. Dostaly se jim jak informace o průběhu 
zápisu k základnímu vzdělávání, co vše je 
dobré s dětmi před vstupem do první třídy 
procvičovat, tak informace o systému vzdě-
lávání na naší škole. V neposlední řadě si 
mohli samozřejmě prohlédnout prostředí 
školy. 

NOVÉ VYBAVENÍ TŘÍD

Také vás děsí vzpomínka na celodenní 
sezení a nudu v dřevěných lavicích? Přijďte 
se podívat, jak jsme zpestřili žákům učebny 
sedmého a osmého ročníku! Do obou tříd 
přibyly barevné koberce a ještě barevnější 
sedací vaky, které mohou žáci využívat jak 
k relaxaci o přestávce, tak v průběhu výu-
ky se svými učiteli. Hodiny cizích jazyků či 
hudební výchovy se tak staly zase o něco 
příjemnějšími. Do tříd jsme také pořídili 
nové barevné policové systémy, které jsme 
vybavili naučnými knihami a časopisy tak, 
aby je měli žáci vždy po ruce a nemuseli pá-
trat ve školní knihovně. Věříme, že se nám 
žáky tímto způsobem podaří přimět vzít 
knihu do ruky častěji, než tomu bylo dosud. 

Také další třídy nepřišly zkrátka. Do dru-
hé a páté třídy přibyly nové tabule. 

SPOLUPRÁCE S LČR

Jako  každý rok i letos proběhla v tělo-
cvičně naší školy soutěž ve střelbě ze vzdu-
chovky ve spolupráci s LČR. O úspěšnosti 
celé akce svědčí velmi dobré výsledky žáků.  
Soutěžili mezi sebou v rámci jednotlivých 
tříd od 4. do 9. ročníku. Nejlepší žáci byli 
oceněni drobnými cenami. Děkujeme panu 
Kohutovi a Jonákovi za přípravu. 

Vítězové jednotlivých tříd: Kateřina 
Klocková – 32 bodů (4. r.), Matouš Ruta – 
30 bodů (5. r.), Adéla Pavlíková – 38 bodů 
(6. r.), Matěj Zbořil – 37 bodů (7. r.), Denis 
Napoleone – 38 bodů (8. r.), Adéla Furdzová 
– 40 bodů (9. r.)

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 

Druhý jarní den strávili žáci 4. - 9. třídy 
ve společnosti knihy a příjemné společnosti. 
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ 
naši školu navštívil herec a moderátor te-
levizního pořadu U6 Karel Zima. Mladší 
žáci se již v předchozích dnech v hodinách 
českého jazyka seznámili se spisovatelem 
Janem Werichem a jeho knihou Fimfárum. 
Právě z této knihy jim Karel Zima přečetl 
ukázku a s tou žáci dále pracovali. Šesťáci, 
sedmáci, osmáci a deváťáci pak setkání po-
jali jako interview. Měli připravenu spoustu 
zvídavých otázek, na které jim herec trpě-
livě odpovídal. 
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VELIKONOČNÍ DÍLNY 
A VYNÁŠENÍ MORÉNY

První jarní den jsme pojali jako přípravu 
na Velikonoce. Žáci napříč ročníky tvořili 
drobné dekorační předměty na velikonoční 
jarmark a také nacvičovali program na tra-
diční vynášení Morény ze vsi. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

V pátek 15. března si žáci 4. - 9. roč-
níku vyzkoušeli matematickou soutěž 
Klokan. Soutěžilo se ve třech kategoriích 
a nejúspěšnějšími řešiteli se stali: Michal 
Koloničný (9. ročník) v  kategorii kadet, 
Tereza Foltýnová (6. ročník) v  kategorii 
benjamin a Petr Dudek (5. ročník) v kate-
gorii klokánek. 

SETKÁNÍ S BÝVALÝMI 
ZAMĚSTNANCI 

U příležitosti Dne učitelů proběhne 
9. dubna setkání s bývalými zaměstnan-
ci školy. Na všechny čeká ve školní jídelně 
malé pohoštění a krátký program v podání 
žákyň 5. třídy. 

DEN DĚTÍ S INTEGROVANÝM 
SYSTÉMEM

Dlouhou dobu jsme přemýšleli, jak od-
měnit žáky ke Dni dětí tak, aby pro ně byl 

nejen zábavný, ale i poučný. Nakonec jsme 
se rozhodli pro návštěvu integrovaného vý-
jezdního centra v Nošovicích. Všichni žáci 
budou mít možnost prohlédnout si zázemí 
policistů a hasičů. Součástí prohlídky bude 
také ukázka práce služebních psů. 

Velmi děkujeme Klubu rodičů za finanční 
příspěvek na dopravu do Nošovic a zpět.  

VÝLET DO PAŘÍŽE

Pomalu, ale jistě se blíží náš další vý-
jezd do zahraničí. Tentokrát se chystá-
me do daleké Francie - přesněji do jejího 
hlavního města. Před námi je prohlídka 
slavné univerzity Sorbonny, bulvár Saint-
Michel, Lucemburské zahrady, katedrála 
Notre Dame, projedeme se lodí po Seině, 
navštívíme muzeum Louvre, uměleckou 
čtvrť Montmartre, baziliku Sacré-Coeur 
a dále také nejslavnější francouzský zámek 
Versailles, prohlédneme si Vítězný oblouk, 
bulvár Champs-Élysées a mnoho dalších 
krásných míst. 

Věříme, že se nám výlet povede, žákům 
přinese krásné zážitky a  nové poznání 
a v příštím školním roce budeme moci na-
plánovat další zájezd. 

TRADIČNÍ TOULKY PRAHOU

Každým druhým rokem se vydávají žáci 
osmého a  devátého ročníku na červno-
vý třídenní výlet do Prahy. Na programu 
je poznávání pražských památek, ale také 
adrenalinový zážitek či návštěva divadla. 
Děkujeme Klubu rodičů za příspěvek na 
tuto akci. 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 
A OCENĚNÍ ÚSPĚŠNÝCH ŽÁKŮ

Ještě než žáci devátého ročníku opustí 
definitivně bránu naší základní školy, zú-
častní se oficiálního rozloučení na obecním 



20

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE / KLUB RODIČŮ

úřadě, kde je slavnostně přivítá paní sta-
rostka. Jako vzpomínku na povinnou školní 
docházku si odnesou pamětní listy a drobné 
dárky. Mimo to se akce zúčastní také žáci, 
kteří v průběhu roku dosáhli různých úspě-
chů, ať už v prospěchu, nebo ve sportovních 
akcích. 

LETEM SVĚTEM

Čtvrtek 12. dubna a pondělí 16. dubna - 
přijímací řízení na střední školy

Pondělí 23. dubna - konzultační hodiny 
pro rodiče žáků 1. - 9. ročníku

Pátek 4. května - pokládání věnce u pa-
mátníku Noční přechod 

12. května – Sdružení obcí povodí 
Morávka – sportovní dopoledne, zúčastní 
se vybraní žáci základní školy pod vedením 
paní vychovatelky Dariny Kaňokové

Jarní dny plné sluníčka a pohody přeje 
za kolektiv ZŠ

Mgr. Martina Matznerová

Šárka Holubová
za výbor KR

Jaro je tu! A i když se Zima nemíní vzdát 
tak snadno, její boj je stejně předem pro-
hraný. Ptáci venku cvrlikají, na stromech 
raší první pupeny, sluneční paprsky začí-
nají hřát stále víc a víc a hospodyňky se 
doma s větší či menší chutí vrhají do jarního 
úklidu. I my v Klubu rodičů jsme se roz-
hodli vymést loňské pavučiny a připravit 

pro vás krátký přehled akcí, na kterých 
jsme se v roce 2017 finančně podíleli:

Název akce
Částka 

v Kč

Programy pořádané klubem:
Karneval, Drakiáda, Putování se 
světýlky

13 tis.

Dárky pro prvňáčky 3 tis.

Odměny pro děti ke Dni rodiny 3 tis.

Dárky pro deváťáky 2 tis.

Dárky pro oceněné žáky ZŠ 
a předškoláky

6 tis.

Příspěvek na dopravu do haly 
U6 v Ostravě

4 tis.

Příspěvek na projekt „Zdravá 
svačinka“

1 tis.

Nákup mikulášských balíčků 9 tis.

Vánoční jarmark 5 tis.

Příspěvek na výukový program 
žáků ZŠ

4 tis.

Klub rodičů

Velikonoční dílny 2018
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V letošním roce jsme už zvládli uspořádat 
Ples a Karneval, přispět dětem na dopravu 
do kina v Ostravě (5 tis.), dále na pronájem 
ledové plochy v hale Polárka ve FM, kam 
se naše děti jely zdokonalovat v bruslař-
ském umění (3 tis.) a stejnou částku jsme 
věnovali také na dopravu dětí do aquaparku 
na Olešné. Kromě toho jsme letos stihli 
Velikonoční dílny. Výrobky z nich, stejně 
jako v případě Vánočních dílen, jejich tvůrci 
věnují k volnému prodeji na V+V jarmarcích 
a výnos z prodeje pak putuje do klubové 
pokladny, kde se, jak je z výše uvedeného 
zřejmé, moc dlouho neohřeje .

Pochopitelně pouze tento výtěžek by 
k financování akcí nestačil, jde jen o drobný 
příspěvek, hlavním příjmem jsou samo-
zřejmě příspěvky rodičů a  v  posledních 
letech jsou významným zdrojem také 
dotace obce.

Tak to by bylo k jarnímu úklidu, nicméně 
březen je nejen prvním jarním měsícem, 

ale v březnu, konkrétně 28. března, sla-
víme u příležitosti narození Jana Ámose 
Komenského také Den učitelů. Tímto 
bychom jim chtěli poděkovat, popřát 
všechno nejlepší a především hodně trpě-
livosti a nadšení do další práce a co možná 
nejvíce zvídavých a vzdělání chtivých žáků. 
Poděkování patří také paním učitelkám ze 
školky, jejichž práce je neméně náročná, 
našim paním kuchařkám a všem ostatním 
zaměstnancům školy. Zvláštní poděkování 
pak patří paní ředitelce, bez které by stá-
vající výborná spolupráce školy a  rodičů 
nebyla možná. Děkujeme!

A co nás čeká v nejbližší době? Bude to 
1.6. Den dětí, který letos připadá na pátek. 
Chtěli bychom pro děti připravit krásné 
odpoledne plné zábavy. Doufejme, že nám 
počasí bude přát a že se oslava svátku dětí 
vydaří nejen k  jejich spokojenosti, ale že 
si alespoň na chvíli odpočineme i  my, 
rodiče. 

Kroužek kopané – 2018
 
Jan Legerský 
trenér

Uběhly více než dva měsíce z  letoš-
ního roku. Během této doby jsme bohatě 
využívali fotbalové pomůcky, které jsme 
s přispěním naší obce mohli pořídit pro 
účastníky našeho kroužku.

Kromě jednotlivých tréninkových dnů 
jsme se zúčastnili i dvou turnajů, kde máme 
za sebou další měření sil se soupeři v rámci 
Krajské zimní ligy malé kopané.

V prvním turnaji v roce konaného v tě-
locvičně v Raškovicích dne 14. 1. 2018 jsme 

hráli dobře, výsledky jednotlivých utká-
ní tomu však neodpovídají. Turnaj jsme 
odehráli v Raškovicích za účasti soupeřů 
z Nošovic, Frýdku-Místku, Lubiny a dvou 
družstev z Brušperku.

K prvnímu utkání jsme nastoupili proti 
favoritovi turnaje z Nošovic. Po několika 
málo minutách jsme prohrávali o dva góly 
a debakl visel ve vzduchu. Chlapci se však 
otřepali a  po pěkné souhře náš nejlepší 
hráč na tomto turnaji Mirek Noga snížil 
na 1:2. Po dále vyrovnané hře však soupeř 
ke konci utkání přidal další branku, a tak 
jsme přesto po našem statečném boji, pro-
hráli 1:3.

Ke druhému utkání jsme nastupova-
li proti spolufavoritovi turnaje, hráčům 

Ze života spolků
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z  Frýdku-Místku. Přehráli nás ve všem 
a tomu odpovídá i výsledek 0:5.

V následujícím utkání jsme nastoupili 
proti chlapcům z Lubiny. Naši se otřepa-
li po drtivé porážce z předchozího utkání 
a nastoupili téměř jako vyměněni. Soupeři 
byli však urostlejší a na hře samotné to 
bylo znát. V utkání jsme dvakrát prohrávali. 
Vždy se nám podařilo vyrovnat. První naši 
branku vstřelil Kryštof Holub a druhou, 
velmi šťastnou, brankář Tomáš Görlich, 
když jeho výkop přes celé hřiště pustil 
do své sítě brankář soupeře. V závěru nás 
zdatnější soupeř přehrál a nakonec jsme 
prohráli 2:4.

Ve čtvrtém utkání jsme nastoupili pro-
ti soupeřům z Brušperku. Po vyrovnaném 
utkání jsme ke konci utkání neměli štěstí 
a v závěrečném náporu nám soupeř vstřelil 
rozhodující branku a prohráli jsme 1:2. Naši 
branku vstřelil Robin Miketa.

V posledním turnajovém utkání jsme 
nastoupili proti druhému družstvu 
z Brušperku a po vyrovnaném utkání jsme 
však bohužel prohráli 1:2, kdy naši vyrov-
návací branku vstřelil Kryštof Holub.

Celkově jsme v  turnaji obsadili šesté 
místo s pasívním skóre 5:16 a bohužel bez 
bodového zisku. Celkově však lze říci, že 
se již zlepšila hra i nasazení jednotlivých 
hráčů a je vidět pokrok v samotné hře.

Po turnaji jsme pokračovali v trénincích 
v naší krásné tělocvičně a připravovali se 
na další naše vystoupení v rámci Krajské 
fotbalové ligy (viz snímek z tréninku).

Foto archiv fotbalového kroužku

ZO ČZS Morávka 
– naše zájezdy 2018  

 
Mgr. Jan Slováček

Pro rok 2018 jsme naplánovali 3 zájezdy, 
které se uskuteční v květnu, červenci a říjnu.

Zájezdy jsou určeny především pro členy 
organizace a  dále i  pro širší okruh zájemců 
z řad občanů Morávky a okolí (regionu). Jedná 
se o autokarové zájezdy, které mají tematický 
cíl a stanovenou náplň. K atraktivitě přispívají 

i jejich ceny. Díky dotaci Obecního úřadu jsme 
si mohli dovolit naplánovat  i dvoudenní zá-
jezd na Baťův kanál. Bližší informace nalez-
nete ve vývěsní skřínce OÚ a na https://www.
facebook.com/czsmoravka/

Valašská zahrada je prvním zájezdem, 
který se uskuteční 5. května ...

Nejdříve navštívíme Muzeum řeznic-
tví Krásno ve Valašském Meziříčí a pak se 
přemístíme do Rožnova p.R., kde navštíví-
me zahrádkářské trhy, spojené s nákupy 
zahrádkářských výpěstků, potřeb i valaš-
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Pozvánka na zájezd 2018

Tak jako tradičně každý rok pořádá TJ Sokol Morávka turistický zájezd.

Tentokráte jsme vybrali Orlické hory a přilehlé polské Stolowe Gory.

Termín zájezdu je stanoven na 25. a 26. srpna 2018.

Máme v plánu navštívit Stolowe Gory, lázně Dusniki Zdrój, dále výšlap na Velkou 
Deštnou.

Ubytování a polopenze je zajištěno na Masarykově chatě na Šerlichu.

Srdečně zveme příznivce turistiky. 
Za TJ Sokol Morávka: Ing. Martin Špok - organizátor zájezdu. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ských specialit. Zbytek pobytu v Rožnově 
budeme věnovat toulkám po Valašském 
muzeu v přírodě. Den zakončíme ve Va-
lašském šenku Zavadilka.

Jižní Morava je dvoudenním prázdnino-
vým zájezdem ve dnech 14. - 15. červen-
ce ...

Veselí nad Moravou je pro nás nástup-
ním přístavem Baťova kanálu, kterým se 
doplavíme se do Strážnice, kde nás čeká 
prohlídka Skanzenu a Strážnického zám-
ku. V  podvečer navštívíme Petrov-Plže, 
což je památková rezervace s 80 vinnými 
sklípky. Tam rovněž uskutečníme degu-
stační posezení s možností nákupu vína. 
Den zakončíme v  Hodoníně, kde přeno-
cujeme. Druhý den zahájíme ve Valticích, 
kde si prohlédneme Bylinkovou zahradu, 

Zámek Valtice a  můžeme individuálně 
navštívit vinařská zařízení. Poslední za-
stávkou bude Lednice s nabídkou návštěv 
Státního zámku Lednice, Skleníku a Mi-
naretu. Konečnou tečkou bude zastávka 
U Richarda.

Flóra Olomouc nakonec jsme zařadili 
tradiční celonárodní výstavu, doplněnou 
o  návštěvu Muzea tvarůžků v  Lošticích, 
hradu Bouzova a  Mladečských jeskyní. 
Prohlídce výstavy a nákupům je věnováno 
celé odpoledne. Tento zájezd se uskuteční  
6. října...

Vážení občané, neváhejte a  účastněte se! 
Zveme Vás rovněž na naše výstavy a jiné akce. 
Přivítáme i nové členy – Zahrádkáři jsou po-
hodovým spolkem pro zpestření života v obci.
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SDH Morávka

 
Hana Hřivňáková

Dne 24.2.2018 se konal Hasičský ples 
a sbor dobrovolných hasičů Morávka by chtěl 
poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho 
organizaci - členové SDH Morávka a obec 
Morávka. Díky také patří všem sponzorům, 
díky nimž jsme měli bohatou tombolu.

Letošní sportovní sezónu zahájili mla-
dí hasiči SDH Morávka okresním kolem 

v Uzlové a hadicové štafetě. Pak si děti užily 
tradiční doplňkový program - polygon na 
HZS ve Frýdku-Místku. 

V nejbližších dnech pak plánujeme na-
vštívit přehradu Morávka, která bude otevře-
na 24.3. při příležitosti světového dne vody.

Rádi bychom všechny pozvali na akci 
Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se bude 
na Morávce konat 8.4.2018. Sejdeme se 
u hasičské zbrojnice SDH Morávka v 9ho-
din, rozdělíme lokality a vydáme se uklidit 
naši krásnou obec. A kdo ví...třeba někdo 
najde i poklad ;)

 

 
 
 
 
 
 
  

neděle 
8. dubna 

Pojďme společně 
uklidit Morávku! 

Sraz bude v 9 hod. u 
hasičské zbrojnice SDH 
Morávka, Morávka 125. 
Morávka 125. 
…………………………. 
S sebou si vezměte dobrou náladu! 
Rukavice a pytle budou 
vydávány na místě srazu. 
 
Kontaktní osoba: Hana Hřivňáková, 733 119 538 
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Včelařské předjaří
 
Václav Uherek 
předseda ZO ČSV Morávka

Již první kontroly úlů, v první fází jen 
poklepem na úl nebo poslechem, nám 
včelařům ukážou, zda včelky letošní tu-
hou zimu přečkali bez újmy. S přibývají-
cími teplými dny včelař v předjaří sleduje 
správný rozvoj včelstev, zjišťuje jejich sílu 
a  zejména zůstatek zimních medových 
zásob, které v měsíci březnu a dubnu ra-
pidně ubývají. Je to důsledek toho, že včelí 
matka již vydatně klade plod, který musí 
být soustavně zahříván a krmen včelkami. 
Více tepla, více konzumace uložených zá-
sob. Nedostatek těchto zásob má za násle-
dek zastavení vývoje a tím i síly budoucího 
včelstva, nebo taky jeho úhyn. Úhyn včel-
stev v tomto období není způsoben zimou 
nebo mrazem, ale nedostatkem potravy.

Toto období je rovněž důležité z pohledu 
zdravotního stavu včel. Po vyšetření směs-
ného vzorku měli Státní veterinární správou 
v Olomouci, a následně vystaveného proto-
kolu o výsledcích vyšetřeni se provádí u vče-
lařů, kde byly nalezeny více jak tři roztoče 
Varroy na včelstvo, jarní léčení a to potěrem 
včelího plodu a následnou fumigací. V le-
tošním roce máme 14 případů, kde budeme 
muset toto provést. V únoru bylo rovněž 

provedeno vyšetření včelstev na mor včelího 
plodu s negativním výsledkem, což je po 
loňském roce bezpochyby velice příjemná 
zpráva. Zdraví včel úzce souvisí i s kvalitou 
a čistotou jejích domečku. Již třetím rokem 
můžou naši včelaři využít finanční podpo-
ry formou dotace Moravskoslezského kraje 
na obnovu včelích úlů. Dotaci může získat 
včelař, který si zakoupí a vymění 3 až 10 tří 
nádstavkových úlů s varroa dnem a víkem 
a včelaří déle jak pět let. Výše dotace je pro 
letošní rok stanovena na 1000,- Kč za jeden 
úl. Naše organizace se dohodla s OO ČSV 
F-M, která je garantem tohoto dotačního 
programu celkem na třiceti úlech. Pokud 
by měl ještě někdo s členů naší ZO zájem 
je možno se ještě přihlásit u předsedy ZO 
přítele Václava Uherka nebo jednatele ZO 
přítele Jaromíra Krále. 

Říká se, že opakování je matka moudros-
ti. Proto jsme i v letošním roce pozvali pří-
tele Martina Koblihu z Včelařství Koblížek, 
který nás 17. března prostřednictvím své 
odborné přednášky konané v konferenčním 
salonku hotelu Partyzán seznámil s novými 
trendy ve včelaření. Konkrétně se jednalo 
o nové metody léčení včel a jak zachránit 
včely biologickou cestou.  Účast 48 včelařů 
našeho spolku a blízkého okolí je důka-
zem, že o kvalitní odborné přednášky je 
pořad zájem. Za organizaci této akce je tře-
ba poděkovat příteli Ing. Liboru Carbolovi. 
I v letošním roce pojedeme na kurz cho-
vu včelích matek, který se uskuteční dne 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ



26

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ 

10. června na včelí farmě v Pržnu u přítele 
Jardy Kopečka. Tyto vzdělávací akce, jsou 
součásti schváleného plánu činnost pro le-
tošní rok a mají za úkol rozšířit odborné 
znalosti našich včelařů. 

Mosty u Jablunkova je obec, kde se v le-
tošním roce bude ve dnech 21. až 22. dubna 
konat oblastní kolo soutěže „Zlatá včela“ 
2018. Tato soutěž pro členy včelařských 
kroužku mládeže se již koná řadu let a ví-
tězové oblastních kol pak změří své znalosti 
a dovednosti na celostátním kole v SOUV 
- VVC, o.p.s. v Nasavrkách. Proto se kluci 

– mladí včelaři – Včelařského kroužku mlá-
deže usilovně připravují zejména v oblasti 
teoretických znalostí formou řešení pí-
semných testu, kvízů, doplňovaček z ob-
lasti botaniky, morfologie včely medonosné, 
technického vybavení včelaře a používá-
ní ochranných pomůcek.  Naším cílem je 
stejně jako v loňském roce, kdy jsme byli 
na této soutěží vůbec poprvé, umístit se 
v první polovině početného startovního pole 
a tím vzorně reprezentovat naši včelařskou 
organizaci.

Držíme palce.

TT Morávka a zimní 
orientační přebory
 
Mgr. Rostislav Puščizna 
trenér TT Morávka

Po přeložení mistrovství republiky 
v zimním triatlonu na Slovensko (paradox-
ně kvůli nedostatku sněhu u nás – vzápětí 
ho přišlo až moc), což přesahovalo časové 
možnosti mé i rodičů závodníků, jsme se 
rozhodli, zaměřit tuto zimu na zimní ori-
entační běh. Je to normální orientační běh 
s mapou a buzolou, akorát lesy jsou zasně-
žené a při bloudění můžete zapadnout i do 
půl pasu. Po střídavých úspěších na závo-
dech u nás i v Polsku (zajímavý byl závod 
v okolí ostravského hradu, kde „chodící“ 
mamky závodníků dosáhly lepších časů než 
usilovně běhající závodníci!).

Posledním zimním závodem na našem 
území byl krajský přebor v  orientačním 
sprintu ve Štramberku, na kopci se zná-
mou „trúbou“ a přilehlém okolí. Poskládali 
jsme se do 3 aut a v mrazivém ránu vyrazili. 
Cestou jsme zažili i natáčení televizních 
zpráv u Příbora, kde spadl most i s bagrem!

Centrum závodu ve štramberské zá-
kladní škole bylo na závodníky perfektně 

připraveno, ve školním bufetu byl guláš 
i párky v rohlíku… Navíc vyšlo slunce, počasí 
bylo vysloveně jarní a já, po vstřebáni všech 
těch kladných vjemů, se neuváženě rozhodl, 
že si po několika letech taky zazávodím.

Mámy závodníků, j iž otrkané 
z  předchozích závodů se pochopitelně 
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přihlásily rovněž a tak nakonec mezi 220 
startujícími byla početné pole reprezentan-
tů TT Morávka!

Hned po startu jsem špatně odbočil a do-
běhl, vlastně došel, málem až do vedlejší 
vesnice, kopec se mi zdál prudší, než na 
mapě a kontroly zákeřně schované ve ska-
lách a houštinách. O svém umístění říkám 
kamarádům, že jsem byl 3., ale už nedo-
dávám, že v mé kategorii také jen 3 muži 
doběhli!

Ale pojďme ke  skutečným úspěchům. 
V nejpočetnější skupině závodníků ELITE, 
kde se to jen hemžilo jmény bývalých i sou-
časných reprezentantů, se rozhodli starto-
vat Jonáš a Šimon Jarolímové, přitom Šimon 
to byl první orienťák v životě! Spoléhal na 
svou fyzičku a hlava si na mapu po několika 
kontrolách taky zvykla. Asi 7,5 kilometrovou 
trať uběhl za 65 minut (28. místo)), brácha 
byl o necelých 6 minut za ním33.místo). Pro 
srovnání – mistr republiky Zdeněk Jacobi 
byl jen o 2 minuty rychlejší než Šimon a to 
se dá říct, že se orienťákem živí!

V kategorii C si pro svůj nejlepší do-
savadní výsledek doběhl Vojta Pavelek – 
4. místo. Vojta se v poslední době hodně 
zlepšil běžecky, na tréninzích už poráží 
Matouše a  Jáchyma Jarolimovi, uvidíme, 
jak se mu povede v triatlonech!

Jáchym, který obhajuje vítězství v celém 
seriálu, byl tentokrát 2. Na vítězné ho Rusa 
Volkova ztratil necelé 2 minuty. Nutno říct, 
že závod běžel se šrouby v noze (stejně jako 
já), takže výsledek vynikající (na rozdíl ode 
mě).

Mamky tentokrát vůbec nechodily, ale 
běhaly jako vítr! Hanka Jarolímová svou ka-
tegorii vyhrála (v čase o 20 minut lepším než 
já na stejné trati) a z Míši Pavelkové roste 
nová orienťácká hvězda, když v soutěžní 
kategorii obsadila 3. místo! Obě dostaly na 
místě nabídky z českých i polských týmů, 
aby za ně soutěžily, ale shodně prohlásily, 
že tuto sezónu už dokončí v TT Morávka 
a tu příští zváží. Asi podle výšky nabídek 
za přestup …

Martin Žamboch

Od září roku 1939 byla Polskem zabraná 
část obce připojena přímo k Velkoněmec-
ké říší (například údolí Skalky), zatímco 
většina katastru náležela k Protektorátu 
Čechy a Morava. Morávka také sousedila 
se Slovenským štátem, jehož hranice byla 
přísně střežena německými hlídkami po 
obou stranách hranice, neboť Slovensko 
muselo souhlasit s německou vojenskou 

přítomností na svém území podél celé pro-
tektorátní hranice.

Školní kronika nás informuje, že lúčan-
skou školu navštěvovalo 100 – 120 dětí. Po 
zatčení řídícího učitele Jana Horyla gesta-
pem vedla školu učitelka Štěpánka Pavel-
ková – Korbášová. Na škole působila celou 
válečnou dobu vyjma jednoho roku, kdy 
byla přeložena na Čeladnou – Podolánky. 
Další výraznou osobností školy byl učitel 
a později řídící Josef Kajzar. Ostatní učitelé 

Lúčanská škola v letech  
druhé světové války (3. část)
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působili na škole jeden až dva roky - zde již 
byla fluktuace vyšší. Vyučovali zde - Elfri-
da Kaletová, Marie Frýdková (evakuovaná 
z Podkarpatské Rusi), Václav Rottek, Josef 
Kocich, Zdeňka Sakmanová a  Josef Kos. 
Náboženství vyučoval P. Hubert Sojka, mo-
ravčanský farář.

Škola byla čtyřtřídní a některé školní 
roky měla každá třída svého učitele. Vyučo-
valo se i na Kaluži. V kruté zimě roku 1940, 
kdy venkovní teplota klesla na -33 °C, čini-
la teplota v učebně na Kaluži pouhých 8 °C. 
Protektorátní škola přinesla i nové svát-
ky, například narozeniny Adolfa Hitlera. 
Učitelé v Lúčce vydávali potravinové lístky 
pro obyvatele osady. Školními úřady bylo 
nařízeno vyučovat na II. stupni tělesnou 
výchovu. Řídící Korbašová o tom píše:

„Co však s námi v Lúčce? Hřiště nemáme 
a zajde-li učitel s dětmi na bezcenné pastviště, 
oboří se naň majitel neb nájemce – pohoršlivě 
a urážlivě. Musí se cvičit na zablácené a za-
prášené cestě nebo být ve třídě – dusné noře… 
Dvě spojené hodiny tělocviku se rodičům nelíbí 
– děti poskakují venku, místo aby seděly ve 
škole a učily se…

Málokdo si uvědomí, že protektorátní 
škola přinesla věci, které byly zcela běžné 
v poválečné socialistické škole. Jedná se 
například o očkovací akce dětí – nejpr-
ve roku 1940 proti záškrtu. Děti očkoval 
raškovický lékař Dr. Juroš pod dohledem 
říšského lékaře. Později se očkovalo pro-
ti neštovicím a byla provedena i zkouška 
na TBC. Čtyři školní dětí byly poslány na 
rentgen do Frýdku. Roku 1941 byly žáci fo-
tografováni – en face a z profilu a je mož-
né, že se jednalo o skrytý rasový výzkum 
německých okupačních úřadů. Pravidelnou 
součástí školního života byly pravidelné 
sběry – odpadků, kopřiv, kaštanů a léči-
vých bylin. Děti měly být využity i při sá-
zení stromků a vyhledávání zápalných des-
tiček v lesích. Okresní úřad vyhlásil i akci 
zaměřenou proti chroustům „Každý 1000 
chroustů“. Roku 1940 byl celý třetí ročník 

nasazen do akce proti běláskovi zelnému. 
Z knihovny byly odstraňovány „závadné“ 
prvorepublikové knihy. Řídící učitel Kajzar 
musel zorganizovat z místních mužů hlíd-
ky, které střežily cesty, mosty a telefonní 
vedení od soumraku do svítání. Roku 1942 
opravil lesní úřad cestu z Úspolky na Ka-
luže. V tomto úseku se zarovnávaly zatáčky 
a byla mírněna stoupání. Školní kronika 
konstatuje, že nyní je cesta velmi krásná. 
V samotné Lúčce bylo započato se stavbou 
hájovny u školy (pan Korbáš  č. p. 524). 
1. dubna 1941 byl zaveden letní čas.

Školní budova je popisována roku 1941 
jako dosti chatrná s propálenými kamny 
a nahnilými a uvolněnými okenními trá-
my. Od školního roku 1940 – 41 musela 
být označena dvojjazyčně německo – česky 
a učitelé museli navštěvovat kurzy němči-
ny. Na škole se od roku školního roku 1941 
– 42 muselo umístit písmeno „V“, kte-
ré mělo zdůrazňovat německá vítězství. 
Také vysvědčení změnila svůj vzhled a byla 
dvojjazyčná. Němčina se začala vyučovat 
v 1. a 2. třídě a od roku 1942 se nevyučo-
val dějepis. Učitel Kajzar se přihlásil do 
Českého svazu pro spolupráci s Němci se 
sídlem ve Frýdku. V Lúčce měl vyučovat 
němčinu místní obyvatele – přihlásilo se 
jich celkem 27. Koncem války byla také za-
vedena šestistupňová klasifikační stupnice. 
O vánočních prázdninách roku 1943 byl do 
školy na 10 dní umístěn tábor organizace 
Hitlerjugend (HJ). Roku 1944 obdržela ško-
la radiopřijímač k poslouchání školského 
rozhlasu.

Žáci, kteří vychodili obecnou školu 
a byli tzv. „propuštěni“, museli ihned do 
evidence Úřadu práce v Moravské Ostravě 
a později dostali pracovní knížku. Téměř 
všechny děti v Lúčce ukončovaly školní do-
cházku obecnou školou. Dvě žákyně byly 
roku 1942 přijaty na Hlavní školu ve Frýd-
ku, což byl ojedinělý případ.  Ministerstvo 
školství nařídilo veškeré školní pozemky 
obdělat a  zasadit brambory a  zeleninu. 
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Kronika uvádí velice špatnou úrodu bram-
bor roku 1943, kdy zemědělci nemohli do-
držet povinné dodávky státu. Koncem války 
byli učitelé nasazování o prázdninách na 
jiná pracovní místa. Například Josef Kocich 
do VP v Lískovci. 

Zajímavé informace podává školní kro-
nika o zvonech a zvoničkách. Rolu 1943 
byly z Lúčky odvezeny zvony nacházející 
se ve vlastnictví občanů, a to u Josefa Kr-
košky č. p. 240 a Rudolfa Kaňoka č. p. 248. 
Zakoupeny byly zvony litinové – Josefem 
Uhrem z č. p. 557 a  Ignácem Kotáskem. 
Jeden zvon byl umístěn na Byčinci u Ru-
dolfa Kaňoka (č. p. 248). Tento zvon byl 

zakoupen zemřelým Hynkem Kotáskem 
z č. p. 247, který mezi obyvateli provedl 
pro tento účel sbírku. Zvon vážil 280 kg 
a stál 2900 K. Zvonici na Byčinci postavil 
Rudolf Kaňok. Práci provedl zdarma a za-
vázal se vyzvánět v poledne, večer a při 
úmrtí. Druhý zvon se nacházel u  Josefa 
Uhra (č. p. 557) a vážil 85 kg.

Na pozemku Františka Vrobla (č. p. 
597) byla roku 1943 postavena Boží muka. 
Bronzový odlitek financoval Štěpán Novák 
a práci zajistil František Vrobel.

Tolik ze školní kroniky lúčanské školy 
doby válečné. Příště se podíváme do doby 
poválečné. 

Inzerce

Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv, včetně

kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz

KRONIKA OBCE / INZERCE
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UHLÍ? 
KOKS? 

BRIKETY? 
 

Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ nabízí balené i volně ložené uhlí 

607 985 579 
www.uhli-raskovice.cz 

INZERCE

Poděkování
Před 25.léty, dne 1.3.1993 zahájila činnost firma Bůžek Zahradnictví 
v Pražmě. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří svou 
odbornou prací přispěli k vybudování firmy a po celá ta léta zajiš-
ťovali její provoz.

Děkuji Jiří Bůžek, Pražmo 77
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3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz
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