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Z OBCE

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 8. 6. 2018:

- pro další volební období 2018-2022 7 členů zastupitelstva Obce Morávka

- Smlouvu o dílo na „Stavební úpravy kuchyně v ZŠ Morávka“ s firmou Fachstav, s.r.o.

- Smlouvu o dílo na „Stavební úpravy v objektu ZŠ Morávka – učebna cvičných kuchyněk“ 
s firmou Spolstav Konstrukt, s.r.o

- Kupní smlouvu na „Vybavení učebny cvičných kuchyněk v ZŠ Morávka“ s firmou Ambra 
Group, s.r.o

- Kupní smlouvu na „Vybavení kuchyně ZŠ Morávka“ s firmou AMC Gastronom, s.r.o

- Kupní smlouvu mezi Obcí Morávka a vlastníky pozemku p.č. 4593

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2018 s firmou Pukýš Dřevostavby, s.r.o 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Autobusovou zastávku Bebek

- Uzavření smlouvy s  Ing. Davidem Plíštilem na zpracování žádosti o dotaci na akci 
„Umístění rekuperačních jednotek v budově ZŠ/MŠ Morávka“

- Závěrečný účet Obce Morávka za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce za rok 2017

Přesné znění usnesení z 30. zasedání je dostupné na stránkách www.moravka.info

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
zatímco plánujete 

dovolenou nebo kam jet 
na prázdniny, my se sna-

žíme přes léto udělat co nejvíce stavebních 
prací.  Co nového Vás v obci čeká, se dozvíte 
v  následujících řádcích. Snažila jsem se 
všechny probíhající a plánované akce popsat 
v  následujících článcích krátce, stručně 
a  výstižně. Uplynul první půl rok nového 
roku 2018 a my už máme  část naplánova-
ných akcí hotovou nebo ve fázi realizace. Jako 
obec jsme žádali o 7 dotací, z nichž čtyři jsme 
získali (na akci Festival sněhu, na Kulturní 
památku Seník,na Předcházení BRKO (bio-
logicky rozložitelný komunální odpad) v obci 
Morávka a individuální dotaci na revitalizaci 

veřejného prostranství Lipový).  U dvou jsme 
náhradníci (rekonstrukce  školního hřiště 
a Seník) a předpokládáme, že ještě uspějeme.  
Jednu dotaci jsme nezískali (na hydrogeo-
logický průzkum). To je bilance dotačních 
titulů. Kromě toho jako obec investujeme do 
výstavby a rekonstrukcí tak, aby se Vám na 
Morávce líbilo a dobře žilo. Žijeme ale i kul-
turně. Potkat jsme se mohli na 1. ročníku sta-
vění či kácení máje před úřadem, za přípravu 
děkuji Včelařům a všem jejich pomocníkům . 
Červen jsme zahájili Dnem dětí v areálu školy, 
následoval obecní zájezd, setkali jsme se 
s jubilanty, rozloučili se s žáky 9 . třídy a oce-
nili úspěšné žáky. Zúčastnili jsme se srazu 
žáků k 105. výročí založení školy ve Slavíči. 

Děkuji všem, kteří se podílejí na aktivním 
chodu obce a s nastávajícím létem Vám přeji 
hodně sluníčka, klidu a pohody.

 Gabriela Daňková
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Stavební práce a opravy v obci

Gabriela Daňková
starostka 

Kulturní památka Seník
V dubnu letošního roku došlo k předání 

stavby firmě Pukýš,s.r.o. Firma stavbu pod 
dozorem Národní památkové péče a archeo-
loga rozebrala a odvezla k rekonstrukci. Po 
odvezení trámů začaly kolem seníku terénní 
úpravy. Vybagroval se obrovský pařez přileh-
lého stromu, vyklidil se obsah seníku, uscho-
valy se dobové předměty, které se do seníku 
vrátí. V průběhu července by se měl seník 
vrátit zrekonstruovaný na původní místo.

Na tuto akci jsme požádali Ministerstvo 
vnitra o  dotaci z  havarijního programu 
a získali jsme 200 000 Kč. Rovněž jsme 
jako obec požádali o dotaci Moravskoslezský 
kraj, kde jsme evidováni jako náhradníci. 

Plánujeme rekonstrukci prostor v dru-
hém patře zdravotního střediska

Koncem června byla zpracována a pře-
dána projektová dokumentace na rekon-
strukci prostor v druhém patře zdravotního 
střediska. V letních měsících bude probíhat 
výběrové řízení na stavební práce ve zdra-
votním středisku tak, aby na podzim byla 
zahájena rekonstrukce. V nově zrekonstru-
ovaných prostorách vzniknou tři samostatné 
místnosti s přívodem vody, topením a spo-
lečným sociálním zařízením. Po rekonstrukci 
budou prostory nabídnuty k pronájmu sou-
kromým podnikatelům. 

Úprava okolí NKP „Noční přechod“ 
a prostor na parkovišti Velký Lipový

V lednu jsme požádali Moravskoslezský 
kraj o  individuální dotaci na rekonstrukci 
okolí Národní kulturní památky „Noční pře-
chod“ a parkoviště Lipový. V červnu nám byla 
tato dotace schválena ve výši 690 000 Kč. 

Zahájit práce bychom měli stihnout ještě 
v letošním roce. 

Vodovod Vlaský
Na projektovou dokumentaci Vodovod 

Vlaský jsme získali dotaci z  Moravsko- 
slezského kraje a  tato dokumentace je 
dokončena, v průběhu července bude řádně 
vyúčtována a čeká na stavební povolení. Po 
získání stavebního povolení můžeme požá-
dat v lednu 2019 o dotaci na realizaci vodo-
vodu ve Vlaském. Realizace díla je plánována 
na rok 2019, nejpozději 2020.

V posledních třech letech se nám poda-
řilo z dotačního titulu zrealizovat výstavbu 
vodovodu v lokalitě Haferník a vyprojekto-
vat vodovod Vlaský.

Stavební úpravy školního sportovního 
areálu u ZŠ a MŠ Morávka

Od dubna letošního roku se pilně pra-
cuje na rekonstrukci sportovního hřiště. 
Záměrem je vybudování atletického oválu 
a  dráhy doskočiště s  umělým povrchem 
a nové zatravnění hřiště. Předcházelo tomu 
vykácení blízkých dřevin a likvidace pařezů 
tak, aby plocha kolem hřiště se dala dobře 
udržovat. 

Termín ukončení realizace díla je naplá-
nována na 31. 8. 2018. 

Na tuto investiční akci v  hodnotě 
4,7 milionů  Kč jsme požádali o  dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj. Při vyhod-
nocení jsme skončili jako první náhradníci. 
Předpokládáme, že bychom tuto dotaci mohli 
ještě získat. 

Údržba tenisových kurtů – multifunkč-
ního hřiště a pronájem

V červnu jsme nechali vyčistit a  nově 
zapískovat dvě víceúčelová hřiště u  ZŠ 
Morávka. Tato hřiště si lze pronajmout v let-
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ních měsících za 50 Kč / hodinu. Rezervace 
přijímá telefonicky p. Adámková Pavla – tel. 
724 140 828

Dokončení dětského hřiště v areálu ZŠ 
a workoutové hřiště

Po ukončení prací okolo rekonstrukce 
sportovního hřiště se dočká i dětské hřiště 
svého finále. 

Dojde k doplnění dětských prvků a terén-
ním úpravám blízkého okolí tak, aby se 
dalo pravidelně kosit a uklízet. Doplníme 
odpadkové koše, stojany na kola a od pod-
zimu může sportovat celá rodina. K dispo-
zici budou vyčištěná multifunkční hřiště, 
workoutové hřiště, dětské hřiště, běžecký 
ovál s doskočištěm, fotbalové hřiště a nej-
menší mohou skákat na nových malovaných 
chodnících. 

Rekonstrukce školní kuchyně
Děti ještě neopustily školní lavice a už 

došlo k předání stavby firmě Fachstav, s.r.o, 
která vysoutěžila zakázku za 2 056 883,-
Kč bez DPH na stavební práce – rekon-
strukce školní kuchyně. Začalo se sekat, 
bourat a rekonstruovat v rychlém tempu, 
protože prázdniny jsou pro stavaře krátké 
a  školní kuchyň se musí nejen zrekon-
struovat ale také nově vybavit. Vybavení 
kuchyně v  hodnotě 2 056 883,-Kč bez 
DPH vysoutěžila firma AMC Gastronom, 
s.r.o. Budeme věřit, že firmy vše stihnou 
do konce srpna a naše škola stihne zahá-
jit školní rok včas. Díky této rekonstrukci 
budeme moci navýšit kapacitu výroby jídel 
a uspokojit tak všechny cizí strávníky. Dále 

splníme hygienické požadavky na provoz 
školní kuchyně.  

Učebna – kuchyňky u ZŠ Morávka a ven-
kovní areál

Rekonstrukce stávajících dílen u  ZŠ 
Morávka byla zahájena. Firma Spolstav 
Konstrukt, s.r.o  vysoutěžila tuto zakázku  na 
stavební práce v hodnotě 1 997 196,04 Kč bez 
DPH a převzala stavbu. Vybavení cvičných 
kuchyněk v hodnotě 553 995,-Kč  Kč bez 
DPH vysoutěžila firma Ambra Group, s.r.o.  
Předpokládaný termín ukončení realizace je 
konec září. Od října zde plánujeme realizaci 
výuky odborných předmětů a v odpoledních 
hodinách bude místo sloužit jako zázemí 
pro školní družinu. Dále bude využívána 
o víkendech pro spolkový život v obci.

Výsadba keřů v obci
V měsíci červnu byly vysázeny řady list-

natých keřů podél budovy ZŠ Morávka a u 
obecního pozemku, který lemuje cestu do 
Kolonie u řeky. Jsou vysazeny po konzultaci 
s CHKO medonosné keře, weigelie, pustoryl, 
trojpuk a forsythie. Barevně jsou žluté, bílé 
a růžově kvetoucí v počtu 140 kusů. Dodávku 
keřů zajistil p. Pavlas a  vlastní výsadbu 
provedli obecní zaměstnanci. S počátečním 
zaléváním v  době sucha vypomohli naši 
hasiči. Tak se můžeme těšit na jejich barev-
nost v jarních měsících.

Kontejnerová stání
V měsících dubnu a květnu se nám poda-

řilo vybudovat nová kontejnerová stání – 
nová zámková dlažba a u některých oplocení. 
Zrealizováno bylo u RS Paskov, ve Velkém 
Lipovém – Mražok, na Sviňorkách, u Carbola 
na Haferníku a ve Slavíči na Augustince. 

Kompostéry – „Předcházení vzniku 
BRKO v obci Morávka“

Obec Morávka získala z  Ministerstva 
životního prostředí dotaci ve výši 996 047 Kč 

Z OBCE



5

na akci „Předcházení vzniku BRKO (biolo-
gicky rozložitelný komunální odpad) v obci 
Morávka“. Z  této dotace bylo zakoupeno 
pro občany, chataře a obec 300 kompostérů 
Standart 1050 litrových a 4 kompostéry Maxi. 
Kompostéry byly úspěšně rozdány v měsíci 
dubnu a květnu. Všichni, kteří kompostér od 
Obce zdarma v rámci dotace získali, ho musí 
mít na svém pozemku po dobu 5 let, poté 
přechází do jejich vlastnictví. 

Autobusová zastávka – Bebek
Do konce července bude postavena 

nová autobusová zastávka Bebek na konci 
Morávky. Tím se nám podaří dokončit 
výstavbu a opravu všech zastávek v obci. 
Nově je postavena zastávka ve Vlaském, na 
Kalužích a přibude u Bebka, po rekonstrukci 
je zastávka ve Slavíči a Pod přehradou. 

Na zastávce Pod přehradou nás čeká 
z  důvodu nebezpečné zatáčky výstavba 
autobusového zálivu.

Tato insvestiční akce bude realizována 
v příštím roce. Projektová dokumentace je 
zpracována, má územní rozhodnutí a čeká 
na stavební povolení. 

Oprava mostů nejen  v Dolinkách
Během měsíce dubna a května probíhala 

oprava mostu MO-M-17 . Oprava spočí-
vala v úpravě spodní stavby, výměně nosné 
konstrukce. Taktéž bylo instalováno zábra-
dlí odpovídající platným normám. Aby se 
stavba mohla realizovat, musela se vybudo-
vat provizorní komunikace s přemostěním. 
Tato komunikace vedla po soukromých 
pozemcích. Proto bychom chtěli majiteli 
ještě jednou moc poděkovat za umožnění 
výstavby provizorní komunikace. Taktéž 
velké poděkování patří firmě Makos a.s. za 
rychlé a kvalitní provedení opravy.

Za poslední dva roky máme opraveny tři 
mosty. Jeden v Malém Lipovém po trase 
k hotelu Lipový, druhý přes řeku Morávku 
ke sběrnému místu na Lipovém a třetí most 
v Dolinkách pod přehradou.

Most před opravou foto Petr Bujok

Most po opravě foto Petr Bujok

Z OBCE
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Z činnosti Sdružení obcí povodí Morávky (SOPM)

Cyklotrasa – Povodí Morávky

Dne 12. 5. 2018 se konal již tradiční 
Sportovní den Sdružení obcí povodí 
Morávka, tentokrát v areálu Kamenité ve 
Vyšních Lhotách. Děti a dospělí, soutěžící 
za naši obec, podali skvělé výkony a umístili 
se na krásném 2. místě.

Děkujeme všem soutěžícím za skvělou 
reprezentaci obce. Poděkování též patří čle-
nům SDH za dopravu, p. Kaňokové Darině 
a p. učiteli Martinu Pospěchovi za přípravu 
a organizaci. Děkujeme všem, kteří si udě-
lali čas a přišli povzbudit  náš tým. 

V příštím roce bude hostitelskou obcí 
tohoto sportovního dne Obec Morávka. 

Pokračuje se v přípravě projektové dokumentace.

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

SDRUŽENÍ

foto Lenka Carbolová

Přijďte se pobavit na Kulturní den SOPM!!!

I v letošním roce pro Vás, pro všechny připravuje Sdružení obcí tradiční Kulturní den.

Termín – 12. srpna 2018 v areálu Kamenitý ve Vyšních Lhotách 

Od 15 hodin si poslechnete  Stanleys Dixi Street Band , v 16 hodin se vrátíte v čase do 
krásných 30. let s písničkami od Famózních Klimkovických pjenic a závěr programu 
bude překvapením. Občerstvení bude zajištěno. Vstupné je zdarma.

Dopravu lze po domluvě zajistit s OÚ Morávka.
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SDRUŽENÍ / UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Z činnosti Svazku obcí Morávka Pražmo (SOMP)

Z činnosti Regionu Slezská brána (RSB)

Chodník – Morávka – Pražmo – tento 
projekt je podán na stavebním úřadě a ke 
zdárnému konci nám chybí dodat poslední 
podklady. Bohužel zatím se nám nepodařilo 

získat souhlas od jednoho vlastníka, žijícího 
v zahraničí. Nicméně chceme v tomto roce 
získat stavební povolení a v příštím roce 
žádat o dotaci, popřípadě začít realizovat.

V rámci Regionu Slezská brána se žáci 
naší školy zúčastnili vědomostní soutěže ve 
Vratimově, branného závodu v Raškovicích 
a soutěže v atletice ve Frýdku–Místku. Za 
reprezentaci všem zúčastněným za Obec 
Morávku děkuji. 

Den Regionu Slezská brána a  Olešná 
s tradičním jarmarkem v Paskově na zámku 
se v letošním roce uskuteční 22. září 2018 od 
9 hodin. Jste všichni srdečně zváni. 
Další informace o činnosti:
www.slezskabrana.cz

Termíny vymetání komínů pro rok 2018

12. srpna, 9. listopadu 

Nejbližší termín zastupitelstva obce:

16. července 2018, 10. září 2018

na Obecním úřadě Morávka 599 od 16 hodin 

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.

Ti, kteří si nevyzvedli známku 2018 
na popelnici, ať si ji vyzvednou na 
OÚ Morávka v úřední dny. 

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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Z OBCE / TECHNICKÉ INFORMACE

Pošta Partner

Oznámení o omezení provozu pošty 
Morávka 

V pátek dne 10. 8. 2018 bude Pošta 
otevřena jen v dopoledních hodinách: 
8.00 – 10.00

Odpoledne – ZAVŘENO 
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ.

V době čerpání dovolené pí Šárky Iszóvé 
13.7. - 27. 7. 2018 je zajištěn zástup. 

Hodiny pro veřejnost nebudou omezeny.

Po 8.00 – 10.00          14.00 – 16.30       
Út 8.00 – 10.00          14.00 – 16.00     
St 8.00 – 10.00          14.00 – 16.30       
Čt 8.00 – 10.00          14.00 – 16.00       
Pá 8.00 – 10.00          14.00 – 16.00  

Ordinační doba lékařů v letních měsících

MUDr. Mácová Marie – dětský lékař
V době od 18. 7. – 1. 8. čerpání řádné dovolené. Sestra v ordinaci bude přítomna.
V naléhavých případech je zajištěn zástup v dětském středisku Dobrá.

Ordinační doba od 2. 7. – 31. 8. 2018
Po   9.30 – 11.00 Raškovice
Út   9.30 – 11.00 Morávka
St  12.30 – 14.00 Raškovice
Čt   9.30 – 11.00 Morávka
Pá   9.30 – 11.00 Raškovice

Dětská poradna dle domluvy s lékařem.

MUDr. Crha – praktický lékař
V době od  9. 7. – 13. 7. 2018 – dovolená
                  20. 8. – 3. 9. 2018 – dovolená

Technické informace

Petr Bujok 
foto autor

Přeplněné kontejnery 

Neustálým problémem v  naší obci 
jsou přeplněné kontejnery jak na tříděný 
odpad,tak i  na komunální odpad. Zvýšil 

se počet nádob a počet svozů, ale přepl-
něné kontejnery zůstávají. U komunálního 
odpadu je to způsobeno tím, že do kontej-
nerů jsou odkládány věci, které tam nepatří. 
Jsou to především velkoobjemové odpady – 
matrace, koberce, stavební suť, dřevo nebo 
tráva. Toto jsou odpady, které patří do sběr-
ného místa. Naše sběrné místo je otevřeno 
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6 dnů v týdnu. Když už máte v autě nebo 
na vozíku takovýto odpad, dojeďte až na 
Malé Lipové, kde je sběrné místo umístěno.

U tříděného odpadu je problém podobný. 
Kontejnery jsou plné objemově, ale ne 
hmotnostně. Kontejnery na plast jsou zapl-
něny PET láhvemi, které nejsou sešlapány 
a  zbytečně zabírají prostor. Kdybychom 
se snažili je už doma sešlapávat, ušetřili 
bychom prostor a u kontejnerů by nebyl 
takový nepořádek. 

U papíru je to stejné, stačí přece kra-
bice rozšlapat, rozřezat, a do kontejneru se 
najednou toho vleze podstatně více. Nestačí 
je položit vedle kontejneru, s tím, že to někdo 
uklidí. Ten někdo jsou zaměstnanci obce, 

které tato činnost odvádí od dalších úkolů. 
S velkými kartony od nábytku nebo jiným 
velkým obalovým materiálem je problém, 
ale i ten jsme vyřešili. U sběrného dvora jsme 
postavili klecový kontejner na karton. Proto 
prosím Vás dojeďte, až do sběrného místa 
a zde kartony odložte.

Provozní doba sběrného místa 

Pondělí – čtvrtek 14.00 – 15.30
Pátek 14.00 – 17.00
Sobota 9.00 – 13.00
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TECHNICKÉ INFORMACE

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Morávka

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 224,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
52,47 MWh

Úspory vody *
267,72 m3

Úspory ropy **
2 223,19 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 56,68 t

Úsporu primárních
surovin
2,98 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 12,05 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
3 593 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
32 694 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Hana Jarolímová 

V sobotu 2. června v ranních hodinách 
vyrazil z Morávky směr Haná zaplněný au-
tobus - od dětí předškolního věku až po 
zdatné důchodce.

Ve Sluňákově, kde jsme navštívili cen-
trum ekologických aktivit, jsme se prošli 
přírodní galerií v  lužních lesích kolem 
Moravy, pokochali se Rajskou zahradou, 
obdivovali Lesní chrám z dubových slou-
pů a vešli do nitra Sluneční hory. Pravda, 
někteří stále připomínali, že na Morávce 
máme stromy větší a vyšší a květiny krás-
nější a barevnější, ale přesto jsme si všichni 
ráno v liduprázdné krajině užili.

Poté jsme se přesunuli na Svatý kopeček 
do zoo, což přivítali především mladší čle-
nové expedice. Počasí bylo vynikající, zvířat 
bylo dost různých barev, druhů i rozmě-
rů a počet stánků se zmrzlinou uspokojil 
i ty nejnáročnější děti. Zážitkem byla obří 
akvária, průchozí pavilon netopýrů, obří 

voliéry a společný výběh vlků a medvědů 
v členitém terénu. Stateční jedinci uscho-
vali mobily, peněženky a vše, co by mohlo 
zajímat všetečné opice, a prošli po visutém 
mostě mezi volně pobíhajícími makaky.

Cesta domů proběhla rychle, pravda, 
s nucenou přestávkou na benzínce, jeli-
kož žaludky některých nezvládly zpracovat 
modré zmrzliny a zelené sodovky, které 
k letním dnům a návštěvě zoologické zá-
hrady neodmyslitelně patří.

OBECNÍ AKCE

Obecní zájezd 
do Sluňákova a ZOO Olomouc 
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Dne 1.září  2018 pořádá Obec Morávka 
zájezd  do Sulovských skal na Slovensko.
Je to oblíbená turistická trasa. Na trase se 
nachází zajímavosti jako Gotická brána, 
vyhlídky do okolních dolin a zřícenina 
Sulovského hradu. 
Odjezd bude v 7.30 z parkoviště Velký 
Lipový, po domluvě od ZŠ. Cena zájez-
du 100 Kč/ dospělá osoba/ děti 50 Kč /
doprava.
Zájezd je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Přihlásit se můžete na tel. čísle Obecního úřadu – 558 69 10 21.

Úryvek z knihy “Havíř Gavlas“  
od Norberta Frýda

„Zelená hora Slavíč je líbezná jako její 
jméno. Pod jarním sluncem vypíná hruď pl-
nou šťáv, smrky, jedle, holé buky a narůžovělé 
chmýří bříz chvějí se v ranním větru. i potok 
tu pramení. Je z živého studeného skla a věčně 
pospíchá, vyhmatává si nejnižší místa svahů, 
klopýtá podél švů, kde srůstají stráně s pro-
tilehlými stráněmi ostatních hor. A  ty hory 
mají stejně pěkná jména: Malý Slavíč, Kyčera 
a Zajíčorka. Na dně údolí mezi horskými hvoz-
dy bydlí lidé“….

A tito lidé, žijící v údolí Slavíč – rodina 
Kaňokova připravili k  105. výročí založení 
školy ve Slavíči náročnou, ale velmi zdaři-
lou akci „Setkání žáků všech ročníků školy 
ve Slavíči“. Ta byla zrušena v roce 1964. 

Všech 65 dosud žijících bývalých žáků 
přijalo pozvání s  velkým nadšením a  ve 
značném počtu se zúčastnili. Omlouvali se 
jen ze závažných důvodů. Nejstarší účast-
nice byla paní Jiřina Blahutová, narozena 
v roce 1929. Přijely i celé rodiny - z Černé 
Hory, z Klobouk u Brna,  z Kobylí, které 
daly přednost tomuto setkání před tradič-
ními „Hody“ v jejich obci. Bylo to dojemné 
a často i legrační poznat se navzájem, když 
jsme se s mnohými neviděli i více než 50 let. 
Často jsme slyšeli: „Hádej, kdo jsem?“

Karel Kaňok (jediný žák této školy dosud 
stále trvale bydlící v údolí Slavíč připravil 
zajímavosti ze školní kroniky a z údajů zís-
kaných v Okresním archivu.

Jménem organizátorů i účastníků děku-
ji Obecnímu úřadu, zvláště paní starostce 

OBECNÍ AKCE

Oslavili jsme 105. výročí 
od založení školy ve Slavíči 
– 16. 6. 2018 

Pojeďte s námi do Sulovských skal! 
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Gabriele Daňkové a p. Petru Bujokovi, za 
velkou pomoc při uskutečnění této akce 
a  všem, kteří přispěli k  jejímu zdárné-
mu  průběhu. Rovněž děkuji ing.Tomáši 
Pekovi  za umožnění uspořádat tuto akci 
na pozemku LČR a povolení vjezdu vozidly 
účastníkům do údolí Slavíče.   

Marie Školová - organizátor

Úryvek z knihy “Havíř Gavlas“  
od Norberta Frýda

„Také lidé tu mají zvláštní jména. Kaňoků 
je například tolik, že je musí rozlišovat podle 

bydliště. jednomu říkají Kaňok na Slovačunce 
(po našemu s přízvukem na u), jinému Kaňok 
na Salašíku (s přízvukem na tuze krátkém í). 
Kaňoka na Bařince se nepleťe s  Kaňokem 
na Bahně, Kaňok z Košařiska je zcela nepo-
dobný kaňoku na Kočím zámku. A poskuste 
se zůstat vážnými, až vám budou vyprávět 
o Kaňoku v Lůžku  nebo dokonce o Kaňoku  
na Bříšku.

V obci morávka je prý více než osmdesát ro-
din takových Kaňoků – přesně řečeno pro každý 
čtvereční kilometr jedna…“
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Obec Morávka ve spolupráci s Klubem rodičů a Národním divadlem Moravskoslezským 
si pro Vás připravili pro nastávající divadelní sezónu 2018/2019 tato představení:

 28. 9.  – pátek - opereta „Prodaná nevěsta“- divadlo A. Dvořáka – Ostrava 
  je to nejpopulárnější česká národní opera a jedna z nejlepších komických oper 
  světové operní tvorby. Rozjásaná, hravá, taneční, veselá, barevná – taková je                
  Smetanova hudba i celá inscenace tohoto operního pokladu.
  ! Odjezd již v 15 hodin od ZŠ Morávka !

26. 10. – pátek – balet „Don Quijote“ – divadlo A. Dvořáka – Ostrava
  jedná se o komicky laděný balet podle románu Miguela Cervantese. Je jedním  
  z nejpopulárnějších titulů světového baletního odkazu.

9. 11. – pátek – muzikál „Kočky“ – divadlo J. Myrona – Ostrava
  v historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů.  
  Jedná se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů v historii londýnského West Endu
  i newyorské Broadwaye.

11. 1.   – pátek – opera „Otello“ – divadlo A. Dvořáka – Ostrava
  Italský hudební génius Giuseppe Verdi zhodnotil vrcholné drama Williama  
  Shakespeara v romantickém hudebním hávu. Na pozadí mocenských snah vidíme  
  intrikána Jaga, žárlivého vojenského velitele Otella a  jeho ženu Desdemonu,  
  která je Otellem za domnělou nevěru uškrcena. 

7. 2.   – čtvrtek – činohra „Dokonalá svatba“ – divadlo J. Myrona – Ostrava
  Co vše se může během svatebního šílení přihodit, se dozvíte ve veleúspěšné  
  britské situační komedii.
           
8. 3.   – pátek – činohra „Šťastni ve třech“ – divadlo A. Dvořáka – Ostrava
 Milostný mnohoúhelník po francouzsku.

4. 4. -  čtvrtek – muzikál „Děj se co děj“ – divadlo J.Myrona – Ostrava
  Zpěv, tanec a dvě hodiny legrace na zaoceánském parníku! Ostravské nastudování 
  je teprve druhou inscenací tohoto muzikálu u nás, takže vlastně další novinka.

Objednat a rezervovat vstupenky na všechna divadelní představení můžete osobně na 
 OÚ Morávka  nebo na tel. č.558 69 10 21 nebo u p. Daňkové na tel. č. 606 641 080.
Při objednávání nechte na sebe telefonní kontakt a nahlaste místo nástupu. Vstupenky 
dostanete v autobusu nebo je lze vyzvednout týden před představením na OÚ. 
 

Na všechny se těší          Gabriela Daňková – organizátor zájezdu        

Divadelní sezóna 2018/2019
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Pootevřené školní dveře 
- druhé pololetí  

Mgr. Martina Matznerová

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH,  
EXKURZE A VÝLETY... 

...tato slova přesně popisují to, co se děje 
v posledních týdnech školního roku u nás 
ve škole. 

26. dubna se zúčastnili žáci osmého 
a devátého ročníku vědomostní soutěže 
Křížem krážem slezskou branou ve Vrati-
mově. Vítězství nám sice jen o vlásek uteklo, 
ale všichni žáci předvedli perfektní výkon 
a bylo jasné, že se na soutěž pod vedením 
Mgr. Martové zodpovědně připravili. 

Další částí projektu Slezská brána byl 
branný závod konaný i  letos v Raškovi-
cích. Podmínky byly oproti loňskému roku 
opravdu bojové. Žáci běželi šestikilomet-
rovou trasu kolem řeky za hustého deště 
a mezi tím stihli plnit spoustu úkolů jako je 
orientace na mapě, střelba ze vzduchovky aj. 

Atletické závody konané ve Frýdku-
-Místku byly rozděleny do dvou kategorií 
podle věku žáků. Úspěšná byla především 
družstva chlapců z 8. ročníku, kde vybo-
jovali 1. místo v hodu kriketovým míčkem 
a 3. místo v běhu na 100 m. Ani děvčata však 
nezahálela a 1. místo v běhu na 1500 m vy-
bojovala právě ona. Také žáci 1. stupně byli 
velmi úspěšní a několik jednotlivců napříč 
ročníky si přivezlo medaile.  

Okresního kola v  matematické sou-
těži Pythagoriáda se zúčastnil jeden žák 
5. ročníku a jeden žák z ročníku 6. Do další-
ho kola se bohužel nedostali, ale my věříme, 
že příští rok to vyjde. 

Den dětí jsme všichni společně oslavili 
v integrovaném výjezdovém centru v No-
šovicích. Přivítali nás hasiči, psovodi Policie 
ČR a  také záchranáři. Žáci si mohli pro-
hlédnout zázemí všech pracovníků, oblék-
nout si mohli například hasičskou výzbroj 
či kabát používaný při výcviku policejního 
psa, mohli si vyzkoušet držet hadici chrlící 
vodu či se položit na nosítka a prohlédnout 
si sanitní vůz. Samozřejmostí byl poutavý 
výklad o jednotlivých profesích. 

Den s Lesy ČR si užili žáci prvního stup-
ně. Společně s dětmi ze ZŠ Raškovice se pro-
šli stezkou kolem řeky, kde pro ně pracov-
níci LČR připravili stanoviště se zajímavými 
úkoly. Děti tak ve skupinách sbíraly body 
a následně byli odměněni ti nejšikovnější. 

SCHŮZKA S RODIČI 
PŘEDŠKOLÁKŮ

Rodiče budoucích prvňáčků měli mož-
nost přijít do školy a získat tak informace 
k nástupu svých ratolestí do první třídy. 
Třídní učitelka Mgr. Sylva Rohanová je se-
známila se všemi podrobnostmi spojenými 
s prvními dny ve škole, informovala o po-
můckách, které budou muset rodiče dětem 
pořídit a které naopak žáčci dostanou od 
školy. 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 
A ocenění žáků

V úterý 19. 6. přijala paní starostka žáky 
9. ročníku na obecním úřadě, aby se s nimi 
slavnostně rozloučila a popřála jim mnoho 
úspěchů na další studijní cestě. Byla velmi 
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ráda, že se všichni dostali na svou vybranou 
střední školu s maturitou. Nebyli zde ale jen 
naši deváťáci, ale také vybraní žáci z 1. až 
8. ročníku, kteří byli oceněni za své studijní 
výsledky či sportovní úspěchy.

LASER GAME - středeční předprázdni-
nové dopoledne nám zpestřil pan Damský, 
který v prostorách školní zahrady připravil 
herní pole, na němž si průběžně zahrály 
děti všech ročníků. Žáci tuto akci přivítali 
s nadšením a tímto panu Damskému velmi 
děkujeme. 

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

V měsíci květnu proběhlo na naší škole 
národní testování žáků 3. a 5. tříd. Testování 
proběhlo ve třech předmětech – matema-
tika, český jazyk a anglický jazyk. Vědo-
mosti žáků jsou ve všech třech testovaných 
předmětech nadprůměrné a naše škola se 
tak dle závěrečné zprávy řadí mezi 10% 
nejúspěšnějších škol.

VÝLET DO PAŘÍŽE OČIMA DĚTÍ

V úterý 12. června jsme se po výborném 
obědě ve školní jídelně vydali na dlouhou 
cestu do Paříže. Před námi bylo přibližně 
22 hodin času  stráveného v autobuse. I přes 
nekonečné kolony ale kilometry rychle utí-
kaly, a to především díky skvělým pánům 
řidičům a  také společnosti dalších dvou 
pražských škol, se kterými jsme se rychle 
skamarádili…

Ve středu brzy ráno nás přivítal pařížský 
dopravní kolaps. Neplánovaně jsme se tak 
ocitli v metru a část cesty jsme absolvovali 
právě tímto složitým způsobem. Čtrnáct 
linek metra jsme ale brzy pochopili a dostali 
se tak pokaždé na to správné místo…

První den byl ve znamení výstupu na 
Eiffelovku. Něco málo přes šest set schodů 
stálo zato vyšlapat a mohli jsme se pokochat 

nádherným výhledem, i když počasí nebylo 
zrovna ukázkové…

Vlakem jsme se dostali do Versailles, kde 
jsme si prohlédli nádherný zámek a neméně 
krásné zahrady…

Ubytováni jsme byli v hotelu F1 ve velmi 
multikulturním prostředí. Setkali jsme se 
zde opravdu s různými národnostmi. Byli 
jsme ale tak unavení, že jsme zalehli do 
postele a probudili se až do krásného slu-
nečného dne. 

Čtvrteční den jsme zahájili prohlídkou 
městské části Montmartre a prošli se his-
torickou částí až k bazilice Sacre-coeur. 
Tady jsme měli chvíli čas na prohlídku této 
nádherné stavby a stihli jsme také nákupy 
různých suvenýrů. Poté jsme se metrem 
přesunuli ke katedrále Notre Dame, prošli 
si bulváry Saint Michel a Saint Germain 
a „lodním busem“ jsme se dostali až do 
Louvru… 

Tady se naše cesta pomalu blížila ke své-
mu konci. Louvre i se svými zahradami byl 
úžasný. V dálce jsme viděli vítězný oblouk 
a slavnou Champs-Élysées…

Krásnou tečkou za Paříží byl výjezd rych-
lovýtahem na nejvyšší mrakodrap Paříže 
Montparrnasse. Naposledy jsme si prohlédli 
pěkně z výšky vše, co jsme za tyto dva dny 
stihli navštívit a někteří si třeba i napláno-
vali, na co se budou těšit příště. 

Moc děkujeme paní učitelkám Martině 
Matznerové a Pavlíně Matznerové, že nás 
vzaly na tak skvělý výlet  

My, paní učitelky, děkujeme všem zú-
častněným dětem za vzorné chování a tě-
šíme se na příští podobné akce. 

Máme také reference ze strany paní de-
legátky a pánů řidičů, kteří byli s chová-
ním žáků naší školy velmi spokojeni a rádi 
s námi vycestují i příště. 

Za ZŠ Mgr. Martina Matznerová
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Romana Chudobová
MŠ Morávka

Tak jako každý rok, i  letos nás navští-
vili zástupci Sboru dobrovolných hasičů, 
kteří dětem předvedli hasičskou techniku, 
výstroje a  odpovídali na zvídavé otázky 
dětí. V květnu se maminky mohly potěšit 
z besídky, jejíž součástí byla i přednáška 
p. Hanky Zbořilové na téma „baby masáž“. 
Chybět samozřejmě nemohla ani návštěva 
divadélek v naší MŠ, na které se mohly přijít 
podívat i maminky s budoucími školkovými 
žáčky.

Pedagogové MŠ se v  rámci „Šablon“ 
zúčastnili školení na téma Předčtenářská 
a  Předmatematická gramotnost, Sdílení 

informací v jiných MŠ, Inkluzivní vzdělá-
vání apod.

12.6. jsme se vydali na školní výlet do 
Světa techniky v Ostravě Vítkovicích a 22.6. 
na rozloučení s předškoláky, kteří zasednou 
v září do školních lavic.

Na závěr školního roku bychom rádi 
poděkovali za spolupráci Sboru dobro-
volných hasičů, především manželům 
Hřivňákovým, dále p. Hance Zbořilové za 
přednášky, p. Rutovi za krásná fota na tablo 
předškoláků a především Klubu rodičů za 
krásné a zdařilé akce pořádané pro děti.

Krásné prožití letních prázdnin, plné 
sluníčka a  pohody přeje za kolektiv MŠ 
Romana Chudobová

Mgr. Dana Šponarová
ředitelka školy

Mé poděkování patří v první řadě všem 
zastupitelům obce Morávka za podporu 
rozvoje školy, Klubu rodičů pod vede-
ním paní Španihelové, školské radě pod 
předsednictvím pana Žambocha, exter-
ním vedoucím kroužků (kopaná – pan 
Legerský, keramika – paní Rutková, tri-
atlon – pan Puščizna a paní Nogová, vče-
laři – pan Uherek, pěvecký kroužek – paní 
Foldynová). Všichni víme, že tyto akce 
nedělají kvůli penězům, ale z radosti a vře-
lého vztahu k dětem. Velké poděkování patří 
také paním kuchařkám ze školní jídelny, 
které takřka v nevyhovujících podmínkách 
připravovaly svačinky a obědy nejen pro 
dětské strávníky, ale také pro naše spo-
luobčany. Věřím, že prázdniny na rekon-
strukci budou stačit a v dalším školním roce 

jim nové prostorové a materiální vybavení 
kuchyně náročnou práci ulehčí.

V letošním roce končíme s  projektem 
„šablony“, tedy s  projektem personální 
a materiální podpory školám financované 
z fondů EU. Z těchto prostředků jsme již 
získali chůvu do mateřské školy, školního 
asistenta pro základní a mateřskou školu 
a dále jsme financovali vzdělávání peda-
gogů např. v  oblasti inkluze, hodnocení 
a sebehodnocení žáků či sdílení praxe na 
jiných školách. V příštím školním roce se 
chceme zaměřit více na žáky a jejich rozvoj. 
V plánu je klub anglického jazyka při školní 
družině, jednodenní či vícedenní vzdělávací 
exkurze, celoškolní projekty podporující 
školní vzdělávání a mnoho jiného. 

Všem zaměstnancům školy a především 
učitelům pak děkuji za celoroční nejen 
pedagogickou práci, ale i  za tu, kterou 
dětem věnovali ve svém volném čase. 

Střípky z MŠ

Slovo ředitelky školy a plány na příští školní rok 
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Jitka Bystřičanová
knihovnice 

Noc s Andersenem se uskutečnila 23.3. 
2018 a přihlásilo se 13 dětí. Vlastně se při-
hlásilo 20, ale bohužel z důvodu kapacity 
knihovny jsem musela nocležníky odmít-
nout. Sešli jsme se v knihovně v 18 hodin 
a hned si každý rozložil karimatku se spa-
cákem, aby jsme se pak už nezdržovali, pro-
tože nás čekala spousta her a soutěžení. Děti 
byly velmi překvapené, že jim poslal dopis 
duch H. Ch. Andersena. Byly v něm pokyny 
ke hře ,,Hledání pokladu“. Po cestě se měly 
děti umět orientovat v přírodě a odpovídat 
na různé otázky. Na poklad byly všechny 
děti zvědavé a celou cestu spěchaly, někdy 
i utíkaly, jen aby už poklad měly.

Když jsme dorazili k  cíli, byla už tma 
a nebylo skoro nic vidět. Děti hledaly a hle-
daly a nic. Hledaly v koruně stromu, pod 
keři, nakukovaly i do popelnic, ale že poklad 
ležel vedle nich si nevšimly. Nakonec to vše 
dobře dopadlo, poklad byl nalezen a děti se 
o obsah spravedlivě rozdělily.

No a pak začal večer plný her, hádanek 
a kvízů, u kterých jsme se pěkně nasmáli. 

Děti se dozvěděly, proč se v  knihovnách 
přespává, a kdo to ten pan H. Ch. Andersen 
byl. A protože děti rády tvoří, tak si vyrobily 
papírová akvária, která se jim moc povedla.

Myslela jsem, že když jim přečtu v 11 hod. 
pohádku na dobrou noc, 
děti zalehnou a  budou 
spát. Omyl. Bylo to na ně 
moc brzy a chtěly si tu noc 
opravdu užít. Někteří si ještě 
četli, někteří si spolu vyklá-
dali a ti co měli mobily ...... 
však to znáte. Ale v 1 hod. 
ráno už byl klid. Po snídani 
se děti začaly balit, některé 
odcházely domů sami a pro 
některé si přišli rodiče.

Nocování uteklo jako voda 
a  už se na Vás, děti, zase 
těším v příštím roce.

Knihovna

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE / KNIHOVNA



20

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Sportovní den SOPM
 
Lenka Carbolová

Dne 12.5.2018 se konal již tradiční 
Sportovní den Sdružení obcí povodí Morávka, 
tentokrát v  areálu Kamenité ve Vyšních 
Lhotách. Děti a  dospělí, soutěžící za naši 
obec, podali skvělé výkony a  umístili se na 
krásném 2. místě. Děkujeme všem soutěžícím 
za skvělou reprezentaci obce. Poděkování též 
patří členům SDH za dopravu, p. Kaňokové 
Darině a p. učiteli Martinovi Pospěchovi za 
přípravu a organizaci. Děkujeme všem, kte-
ří si udělali čas a přišli povzbudit náš tým. 

V příštím roce bude hostitelskou obcí tohoto 
sportovní dne obec Morávka. 

foto Lenka Carbolová

Kroužek kopané – 2018
 
Jan Legerský 
trenér

S přibývající teplotou v jarních měsících 
jsme kromě tělocvičny opět začali využí-
vat areál venkovního hřiště s umělým po-
vrchem v tradiční úterky a čtvrtky. Hřiště 
jsme i podle počasí začali využívat více než 
tělocvičnu, protože v neděli 25. 3. 2018 v tě-
locvičně v Raškovicích jsme se zúčastnili 
posledního turnaje fotbalové Krajské zimní 
halové ligy ročníku 2017 – 2018, a tak jsme 
soutěžně uzavřeli sezónu.

Jednalo se o závěrečný turnaj, který na-
vazoval na dlouhodobou celoroční část a ve 
kterém se bojovalo o konečné celkové pořa-
dí. V rámci dlouhodobé části jsme se z cel-
kového počtu přihlášených 18-ti družstev 
umístili na dvanáctém místě. Tento výsledek 
v dlouhodobé části nás proto zařadil do tzv. 
malého finále, kde se bojovalo o umístění na 
7. – 12. místě celé Krajské zimní halové ligy. 
Zúčastnili se jej hráči z Třebovic, Václavovic, 
Brušperku, Mošnova a Hlubiny.

Na tento závěrečný turnaj jsme se snažili 

co nejlépe připravit a konečný výsledek tomu 
i částečně odpovídá. Vzhledem k tomu, že 
se jednalo o mužstva, které byly v dlouho-
dobé části srovnatelné s námi, odpovídaly 
tomu i těsné výsledky jednotlivých utkání. 
Navíc jsme neměli co ztratit, ale mohli si 
ve srovnání s dlouhodobou soutěží výsledek 
jen vylepšit.

K prvnímu turnajovému utkání jsme na-
stoupili proti družstvu z Třebovic. Než jsme 
se rozkoukali, obdrželi jsme první branku. 
Nezpanikařili jsme a začali si pomalu vytvá-
řet tlak v poli. Bohužel po chybě obrany, kdy 
jsme tlačili soupeře, jsme těsně před koncem 
utkání obdrželi druhou a tedy rozhodující 
branku. Jak se později ukázalo, prohráli jsme 
s vítězem tohoto závěrečného turnaje.

Do druhého utkání jsme nastoupili po-
učeni z předchozích chyb. Soupeřem nám 
byli chlapci z Václavovic. Po velmi vyzrálém 
a obětavém výkonu všech našich hráčů jsme 
dvěma brankami Kryštofa Holuba vyhráli 
2:0. Výsledek tohoto utkání nás povzbudil 
a následně nás čekal další soupeř.

Tímto soupeřem byli mladí fotbalis-
té z Brušperku, kteří mají podstatně větší 
základnu a možnost výběru hráčů, než je 
to u nás. Celé utkání bylo velmi vyrovnané. 
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Podařilo se nám Matějem Ručkou dát ve-
doucí branku. Hra se přesouvala z  jedné 
strany na druhou a ke konci utkání se jeden 
ze soupeřových hráčů celkem náhodně tre-
fil. Bohužel pro nás to byl gól vyrovnávací. 
Musíme říci, že to byla zasloužená remíza.

Ke čtvrtému utkání jsme nastupovali 
proti družstvu z Mošnova. Naší chybou bývá 
malá soustředěnost na počátku utkání, což 
se opět projevilo v tomto utkání, kdy jsme 
dostali velmi rychlý gól. Byli jsme tak při-
nuceni pokusit se skóre srovnat a případně 
obrátit v náš prospěch. Naše snaha nebyla 
úspěšná a v druhé polovině utkání jsme ještě 
obdrželi druhou branku.

K poslednímu utkání turnaje jsme nastu-
povali s klidnými hlavami, protože i výsled-
ky dalších družstev nám vyhovovaly a bylo 
jasné již před tímto utkáním, že se nejhů-
ře umístíme na krásném čtvrtém místě. 
Případné vítězství v poslední utkání, nás 
mohlo posunout na třetí místo.

Samotná hra tomu odpovídala. Chlapci 
chtěli urvat vítězství a posunout se v tabulce 
výše. Téměř celé utkání jsme měli převahu 
a našeho soupeře přitlačili na jejich polovi-
nu. Jak už to v takových utkáních bývá, po 
chybě našich hráčů se podařilo soupeřům 
z Hlubiny vstřelit branku, která byla na-
konec rozhodující a potvrdila naše konečné 
čtvrté místo v tomto malém finále, za které 
jsme obdrželi tento diplom (viz níže).

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Hráči zleva na tomto turnaji: Robin Besta, Mirek Noga, David Miketa, Kryštof Holub, Toník Soročin, Láďa Soročin, 

Matěj Ručka, Lukáš Görlich, Radim Mašín, ležící brankář Tomáš Görlich
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Kromě zúčastněných hráčů (horní snímek na straně 21) se turnaje zúčastnili jako realizační tým v horní řadě: 
Jan Legerský – trenér, David Miketa – trenér, Ladislav Soročin st. – vedoucí mužstva + syn Vašík, Jaromír Holub 
– trenér a v dolní řadě úplně vlevo Pepík Soročin a úplně vpravo Verunka Holubová

Při vyhlašování celkového pořadí 
v 15. ročníku Krajské halové fotbalové ligy 
sklidili naši chlapci velmi silný potlesk 
zúčastněných i diváků nejen za výsledky 
v tomto turnaji, ale i za výsledky z předcho-
zích turnajů, které nám dovolily se zúčast-
nit turnaje v malém finále. Chlapci kromě 
diplomu (viz výše) obdrželi také medaile 
a drobné sladkosti.

Celkově lze říci, že proti loňské sezóně 
jsme udělali výrazný pokrok. A to jak v sa-
motných výsledcích, ale už i hra byla oproti 
loňsku výrazně lepší. Samozřejmě se chce-
me a budeme i nadále zlepšovat.

Kromě chlapců se na tomto našem úspě-
chu podíleli i fotbaloví činovníci a budoucí 
naděje. Chci touto cestou poděkovat nejen 
těm, kteří byli účastníky posledního halo-
vého turnaje v této sezóně (viz foto níže), 
ale i těm rodičům a rodinným příslušníkům, 
kteří se podíleli na činnosti kroužku v prů-
běhu celého školního roku.

V příští sezóně se chceme přihlásit do 
soutěží starších přípravek a  podle počtu 

mladších a ještě mladších fotbalistů rovněž 
zvažujeme přihlášení žáků do soutěží před-
přípravek, kde se hraje systémem 3 proti 
3 na malé branky.

Po tomto posledním vcelku úspěšném 
vystoupení našich mladých fotbalistů po-
kračujeme v trénincích v tělocvičně a podle 
potřeby i na hřišti s umělou plochou, po-
případě na travnatém hřišti. Na travnatou 
plochu jsme se zaměřili díky pozvánce na 
turnaj do Raškovic, které by mělo být na-
šim posledním vystoupením v letošní se-
zóně. Turnaj se koná na travnatém hřišti 
v Raškovicích u příležitosti Dne Raškovic, 
který se uskuteční v  sobotu 23. 6. 2018 
v dopoledních hodinách se začátkem v 9,00 
hodin. Kromě našich hráčů jsou pozváni 
i fotbalisté ze Starého Města, z Brušperku, 
z Frýdku-Místku a samozřejmě se zúčastní 
domácí Raškovice.

Pokud budete mít zájem shlédnout výko-
ny našich nadějných amatérských sportov-
ců, přijďte podpořit jejich výkony a současně 
je povzbudit svými hlasivkami.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Volejbalisté TJ LIGNUM Morávka 
oznamují návrat k vrcholovému 
sportu!
 
Radim Bulko 
předseda oddílu

Našim fanouškům a všem příznivcům 
volejbalu nejen z naší obce s radostí ozna-
mujeme, že se po roční pauze opět zú-
častníme mistrovské soutěže 2018/2019 ve 
volejbale mužů.

Náš tým jsme výrazně posílili, a proto 
si v následující sezóně zahrajeme II. ná-
rodní ligu. Novou sezónu zahájíme s po-
silami z Bučovic, Krásné, Ostravy, Třince, 
Havířova, Polanky i Frýdku-Místku.

Od října se utkáme s družstvy TJ Nový 
Jičín, VK Napajedla, TJ Holubice, VS Drásov, 
TJ Hodolany, Volejbal Ostrava, VŠB Ostrava, 
TJ Lankšroun a Sokol Šlapanice. Hráči z těch-
to měst a jejich fanoušci navštíví naši obec 
při sobotních mistrovských utkáních a i my 
budeme navštěvovat tato města, kde budeme 
rádi reprezentovat naši obec Morávku.

Rozlosování soutěže se dozvíme během 
srpna a termíny zápasů zveřejníme na na-
šem FB profilu „volejbal muži Morávka“ 
a na nástěnce u hasičské zbrojnice. 

Jako každoročně, tak i  letos pořádáme 
turnaj „O pohár starostky obce Morávka“, 

který se uskuteční v sobotu 11.8.2018 od 9 h, 
kde jste všichni srdečně zváni.

Od září 2018 bychom naše školáky rádi 
pozvali do našeho sportovního kroužku, 
který by se dle počasí konal buď na venkov-
ních hřištích nebo v tělocvičně ZŠ Morávka. 
Zájemci o tento kroužek se mohou přihlásit 
na email: foldynovalucinka@seznam.cz. 

Všichni se na novou sezónu těšíme a bu-
deme moc rádi, že nás podpoří nejen naše 
obec, ale také Vy, naši fanoušci a sponzoři, 
bez kterých by to nešlo.

Český pohár

V letošním roce se také zúčastníme velmi 
prestižní přípravy a to Českého poháru, kte-
rý hrají jen ta nejlepší družstva z ČR. Letos se 
jich tam dostalo 36 a budou bojovat o umís-
tění s nejlepšími družstvy u nás.

Rozpis 1. kola Českého poháru  
22. 9.-23. 9. 2018: Hřiště TJ Nový Jičín

Ve skupině se utkají tato družstva: 

TJ Nový Jičín

Green Volley Beskydy

TJ LIGNUM Morávka

Volejbal Ostrava, s.r.o.

Vítěz skupiny narazí v 2. kole Českého 
poháru na extraligový tým VK Ostrava.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Rozpis utkání, II. Národní liga - muži
Tělocvična ZŠ Morávka
2018

06.10. 10:00 LIGNUM Morávka - VK Lanškroun

20.10. 10:00 LIGNUM Morávka - TJ Sokol Šlapanice

03.11. 10:00 LIGNUM Morávka - Volejbal Ostrava

17.11. 11:00 LIGNUM Morávka - TJ Sokol Česká Třebová

08.12. 10:00 LIGNUM Morávka - VS Drásov

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Časné léto – včelařova radost
 
Václav Uherek 
foto autor

Časné léto je obdobím přirozeného roz-
množování včelstev. Přínos nektaru pře-
vyšuje spotřebu, včelstvo vytváří zásoby. 
Včelař má plné ruce práce s tvorbou oddělků, 
sběrem rojů i s chovem matek. Rostlinou 
signalizující časné léto je trnovník akát. 
Začátek tohoto období lze také spojit s prv-
ními květy bezu černého nebo maliníku. 
Strmý růst včelstva v květnu by bez včelařo-
va zásahu skončil vyrojením. Tomuto před-
chází ve včelstvu tzv. rojová nálada a aktivity 
jako stavební a sběrací pud jsou sníženy na 
minimum. Hlavním opatřením, kterým vče-
lař brání tomu, aby mu matka a část pro-
dukčního včelstva odlétly, je odebrání plástu 
s plodem, což má za následek oslabení včel-
stva. Načasování tohoto opatření vyžaduje 
zkušenost. Z odebraných plodových plástů 
se včelami se pak vytvářejí oddělky, budoucí 
silná a plnohodnotná včelstva. Tolik na úvod 
z práce včelařů v tomto období.

Z činnosti včelařského spolku vybírám 
spoluorganizaci stavění a kácení Majky a u 
té příležitostí zajištění Májové veselice, na 
kterém se podíleli kolegové ze spolku za-
hradkářů a  hasičů za přispění obecního 
úřadů Morávka. Taktéž jsme dne 12. května 

zorganizovali již třetí smažení vaječiny pro 
naše včelaře. K dobrému průběhu této akce 
rovněž přispěli zahráním hezkých písniček 
členové kapely Důchodců z Morávky pod 
vedením Petra Hranického. Chtěl bych jim 
za to touto cestou poděkovat. Je jen škoda, 
že si na tuto akci nenašlo čas více včelařů.

Měsíc květen je pro mladé včelaříky 
z  VKM především účast na regionálním 
kole včelařské soutěže „Zlatá včela“, kte-
rá se v  letošním roce konala v  Mostech 
u Jablunkova. Vše již začalo v zimních mě-
sících, kde jsme procvičovali teorii a testové 
otázky a na jaře jsme alespoň trochu, pokud 
nám to počasí dopřálo, nacvičovali prak-
tickou činnost.  Za VKM Morávka se soutě-
že zúčastnili Jiří Mičánek, Jáchym Jarolím, 
Vítek Foldyna a Bernard Železník. Cestou 
na místo konání soutěže jsme ještě upřes-
ňovali některé dotazy z oblasti botaniky, 
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včelařských pomůcek, praktické činnosti 
a morfologie včel. To totiž byly disciplíny, 
ve kterých mladí včelařící soutěžili. Po pří-
jezdu na ZŠ v Mostech u Jablunkova, jsme 
byli vřele přijati organizátory soutěže, od 
kterých jsme převzali červená trička s logem 
„Zlaté včely“. Ti měli napilno,  vždyť pří-
jezd 164 dětí z 29 VKM z Moravskoslezského 
kraje a 48 členu doprovodu to už je pěkný 
bzukot. Prezence, ubytování, slavnostní za-
hájení soutěže, vystoupení hostů, sezná-
mení s průběhem soutěže a doprovodného 
programu, rozdělení soutěžících a vlastní 
soutěž. Toto byla oficiální část soutěže a po 
vydatném obědě jsme absolvovali doprovod-
ný program. Druhý den dopoledne bylo pro-
vedeno vyhodnocení celé soutěže a předání 
cen těm nejlepším. Z naších čtyř zástupců 
se nejlíp umístil Jirka Mičánek na 24 místě 

z 64 účastníků. Zbylí účastníci se umístili 
ve druhé polovině soutěžících. Pro ně je to 
výzva pro příští rok, kdy se soutěž uskuteč-
ní v Bystřici nad Olší. Závěrem bych chtěl 
poděkovat kluků za vzornou reprezentaci 
našeho včelařského kroužku.

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
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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 
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