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Z OBCE

V letech 2014 – 2018 jsme čerpali z těchto dotačních titulů:

Z programu: Název akce Dotace ve výši Vlastní 
prostředky

Moravskoslezského 
kraje 2014

Úprava lyžařských 
běžeckých tras 
v Moravskoslezském 
kraji v zimní sezóně 
2014/2015

21.500 ,- 4 794,-

Moravskoslezského 
kraje 2015

Vodovod v obci Morávka, 
lokalita Haferník – Buček

1.598.224,88,- 926.279,23,-

Moravskoslezského 
kraje 2015

Úprava lyžařských 
běžeckých tras 
v Moravskoslezském kraji 
v zimní sezóně 2015/2016

38.000,-

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané,
slavnostní zahájení 

školního roku 2018/2019 
máme úspěšně za sebou 

a  já přeji všem žákům, dětem, rodičům 
a učitelům a zaměstnancům školy krásný 
nový školní rok. Pevně věřím, že žáci zlepší 
své limity na novém školním hřišti, děti, že 
najdou cestu k novým prolézačkám a hou-
pačkám, sportovci využijí vyčištěná volejba-
lová hřiště a všem v kuchyni se bude dobře 
vařit. 

Dále děkuji všem, kteří nás v celém voleb-
ním období podporovali. Ráda bych zreka-
pitulovala, čím jsme si prošli, co se nám 
podařilo a co plánujeme. Svůj příspěvek jsem 
rozdělila do několika částí tak, aby to pro Vás 
bylo přehledné a srozumitelné. Při pohledu 
na volební programy pro rok 2014 – 2018 
mohu s čistým svědomím říct, že se nám 

většina úkolů podařila v klidné, přátelské 
atmosféře splnit. Obec je na konci tohoto 
období nezadlužená a může i v dalším období 
v klidu investovat. Naši činnost můžete sami 
posoudit z následujícího přehledu aktivit.  
Přílohou tohoto Moravčanu je i představení 
všech volebních stran pro nastávající volební 
období 2018 – 2022 včetně jejich programů. 

Vaším úkolem je nejen si vše přečíst 
a zamyslet se nad volebními programy, ale 
hlavně přijít k obecním volbám, které se 
budou konat 5. – 6. října 2018 na novém 
obecním úřadě – č.p.599.

Děkuji všem zastupitelům za jejich čin-
nost, podporu a výbornou spolupráci.  Paní 
Haně Jarolímové jako předsedkyni finanč-
ního výboru, paní Haně Zbořilové jako 
předsedkyni kontrolního výboru, panu 
Štěpánu Bystřičanovi jako místostarostovi, 
paní Lence Carbolové jako zastupitelce – 
spojce mezi školou a obcí, panu Přemyslu 
Skotnicovi – zastupiteli. 

 Gabriela Daňková
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Z OBCE

Z programu: Název akce Dotace ve výši Vlastní 
prostředky

Moravskoslezského 
kraje 2016

Zpracování projektové 
dokumentace a žádosti 
o dotaci na projekt rozší-
ření rozvodných sítí pitné 
vody v obci Morávka

277.421,25,- 92.473,75,-

Moravskoslezského 
kraje 2016

Úprava lyžařských 
běžeckých tras 
v Moravskoslezském 
kraji v zimní sezóně 
2016/2017.

27.500,-

Moravskoslezského 
kraje - 2017

Restaurování památníku 
partyzánského hnutí 
Noční přechod „NKP“

330 706,75 330 706,75

Ministerstva pro 
místní rozvoj - 2017

„Hřiště pro mládež“ 
workoutové

400 000 Kč 224 857 Kč

Úřad práce - 2017 Příspěvek na 1 pracovní 
místo

85 829,-

OPŽP 2014-2012 Předcházení vzniku 
BRKO v obci Morávka 
Kompostéry občanům

926.472,80 112,675,20

Ministerstvo kultury 
2018

Obnova kulturní památ-
ník Seník

200 000 Kč Vyúčtování do 
10/2018
Cca 400 000 Kč

Moravskoslezský 
kraj - 2018

Festival sněhu Max.  
177 000 Kč

Vyúčtování do 
12/2018
Cca 170 000 Kč

Moravskoslezský 
kraj- 2018

Okolí NKP Noční přechod 
a revitalizace veřejného 
prostranství

Maximálně 
690 000 Kč

Vyúčtování a rea-
lizace do 12/2019        
Cca 2 000 000 Kč

Úřad práce – 2018 Příspěvek na 1 pracovní 
místo

Max. 97 
500 Kč

Vyúčtování do 
11/2018

Podpora obnovy 
a rozvoje venkova 
z MMR - 2018

„Naše hřiště, naše 
radost“ – stav. úpravy šk. 
sport. areálu u ZŠ

Max.  
3 305 036 Kč

Předpoklad – 
1 453 108 Kč 
vyúčtování do 
1/2019
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Fotogalerie investičních akcí na Morávce v letech 2014 – 2018

1.  Národní kulturní památka „Noční přechod“

2.  Kulturní památka „Seník

Restaurovali jsme Národní kulturní památku „Noční přechod“ a v současné chvíli je 
naplánován nový projekt „Okolí NKP Noční přechod a revitalizace veřejného prostran-
ství“  Tento projekt bude řešit okolí této památky a úpravu veřejného prostranství na 
Lipovém včetně nového chodníku, informačních tabulí a nového kontejnerového stání.                                                                                           
Realizace je plánována na rok 2018 – 2019.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem se nám podařilo zachránit Kulturní 
památku z druhé poloviny 19. století „Seník“. Toto místo se stane odpočinkovým místem 
pro kolemjdoucí turisty a bude doplněno o informační tabuli a posezení. Dokončení rekon-
strukce Seníku je plánováno na říjen 2018 a úpravy okolí na jaro 2019. V měsíci říjnu zde 
bude slavnostně zasazena lípa u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.

Z OBCE
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4.  Stavební úpravy školního sportovního areálu

3.  Revitalizace zeleně před Obecním úřadem 

Z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj se nám podařilo zrekonstruovat 
běžeckou dráhu, doskočiště a fotbalové hřiště. Celé hřiště je dáno do roviny, běžecká dráha 
je z tartanu a hřiště je osazeno novým trávníkem a novými sítěmi. V rámci projektu jsou 
upraveny i okolní plochy a posezení. Fotbalová plocha se bude moci používat na jaře 2019.

Z OBCE
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O prázdninách 2018 proběhla kompletní 
rekonstrukce školní kuchyně. Proběhly jak 
stavební úpravy, tak kompletní výměna 
vybavení. V současné chvíli naše kuchyň 
splňuje všechny hygienické předpisy 
a navýšila se kapacita přípravy obědů.

Na podzim se dokončí stavební úpravy bývalých dílen a do konce ledna 2019 budou nově 
vybaveny. Tyto dílny budou sloužit jako cvičné kuchyňky pro žáky ZŠ, pro školní družinu 
v odpoledních hodinách a pro spolky jako zázemí při akcích pořádaných v areálu školy. 

V roce 2015 bylo vybudováno z dotačního titulu MSK rozšíření vodovodních sítí v oblasti 
Morávka Haferník – Buček.

V rámci úprav školního areálu bylo vybu-
dováno z dotace MMR venkovní workoutové 
hřiště, které jsme doplnili z obecního roz-
počtu o dětské hřiště. Dvě volejbalová hřiště 
jsme nechali profesionálně vyčistit tak, aby 
nebyla zarostlá mechem a byla bezpečná pro 
všechny sportovce.

5.  Nová školní kuchyně

6. Rekonstrukce bývalých  
dílen v objektu ZŠ

7. Vodovod Haferník - Buček

Z OBCE
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8. Rekonstrukce zastávek

Podařilo se nám zrekonstruovat a postavit celkem 5 autobusových zastávek.

Nová zastávka – Kaluže

Rekonstrukce zastávky - Přehrada

Rekonstrukce zastávky – Slavíč

Z OBCE
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Nová zastávka - Bebek

Přestavba zastávky Vlaské

Zrekonstruovaný most přes řeku Morávku – Malý Lipový – u sběrného místa

9. Rekonstrukce mostů

Z obecního rozpočtu jsme připravili kompletní projektové dokumentace a zrealizovali 
rekonstrukci 3 mostů. 

Z OBCE
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Rekonstrukce mostu do údolí Malé Lipové – směrem k hotelu Lipový

Rekonstrukce mostu pod přehradou

10. Kontejnerová stání

Pro zlepšení prostředí jsme vybudovali nová kontejnerová stání a kontejnerová hnízda.
Předcházelo tomu vyřízení pronájmu ploch od LČR a od soukromých vlastníků.

Nová kontejnerová stání ( vydlážděné plochy pod kontejnery) v údolích Dolinky, Demlovice, Slavíč  a některé 

kontejnery jsou umístěny do dřevěných hnízd. (Lipový, pod přehradou)

Z OBCE
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Jsou nově zpracovány tyto plány:

Připravili jsme k realizaci a dokončení tyto projektové dokumentace:

1. Strategický  plán rozvoje obce 2014 - 2018
2. Povodňový plán 2018
3. Pasport veřejného osvětlení 2018
4. Pasport místních komunikací 2018 
5. Změna  územního plánu č. 1  2018              

1. Chodník Morávka – Pražmo  - rozpracována PD – bude součástí žádosti o dotaci
2. Cyklostezka kolem řeky Morávka – rozpracována PD
3. Rekonstrukce zdravotního střediska – připravena k výběrovému řízení na zhotovitele 

– realizace 2018/2019
4. Revitalizace veřejného prostranství Lipový a úprava okolí NKP Noční přechod – realizace 

2018-2019 z individuální dotace MSK
5. Rozšíření vodovodního řádu – lokalita Vlaský, územní rozhodnutí vydáno,  čeká na 

stavební povolení a bude se žádat o dotaci – realizace 2019
6. Autobusový záliv pod přehradou – územní rozhodnutí vydáno, čekáme na stavební 

povolení – zpracovává se žádost o dotaci – realizace 2019
7. Spolkový dům a hasičárna – čekáme na územní rozhodnutí a stavební povolení – rea-

lizace 2019/2020
8. Rekuperace – odvětrávání v ZŠ – připravuje se PD a připravujeme žádost o dotaci – 

realizace 2019
9. Projektová dokumentace Oprava místní komunikace Sběrné místo - České srdce – AB 

Bungalovy, včetně dvou mostů a propustku

Životní prostředí
1. Snížili jsme na polovinu poplatek za odpady seniorům
2. Navýšili jsme poplatek rekreantům o 100 Kč
3. Dokoupili jsme nové kontejnery na hliník – 9 ks
4. Zajistili jsme pro občany  zdarma 300 kompostérů z dotačního titulu 
5. Nakoupili jsme nové kontejnery do sběrného místa
6. Investovali jsme do údržby veřejné zeleně – před OÚ, před ZŠ, na veřejném prostranství 

u řeky, v okolí zastávek, v okolí památek, na obecních pozemcích
7. Pro údržbu zeleně jsme zprovoznili traktor a vybavili jsme ho příslušenstvím – příkopové 

rameno, zametací kartáč a pro zimní údržbu šípovým pluhem

Školství, vzdělávání, sport, spolková činnost
1. Podpořili jsme udržení úplné základní školy
2. Proběhli rekonstrukce školního hřiště, školní kuchyně, školní jídelny, venkovního areálu
3. Aktivně spolupracujeme se spolky – SDH Morávka, ČZS Morávka, Včelaři, Skauti, Klub 

rodičů, Sokoli, TJ Lignum, Fotbalisti, Cvičení pro ženy, …

Z OBCE
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Příspěvky občanům a spolkům
1. V rámci kotlíkové dotace jsme přispěli občanům 5 000 Kč na výměnu kotle
2. Navýšili jsme příspěvek při narození dítěte na 5 000 Kč.
3. Navýšili jsme příspěvek pro každého žáka 1. třídy na 5 000 Kč. 
4. Pravidelně přispíváme spolkům a občanům, kteří realizují akce z rozpočtu obce
5. Poskytujeme příspěvky a dary ústavům v jiných obcích, kde pobývají naši občané

Informovanost občanů a propagace obce
1. Vytvořili jsme nové webové stránky v obci – www. moravka.info
2. Založili jsme facebook pro rychlé předávání zpráv nejen mladým lidem
3. Vydáváme nový, obsahově kvalitní tištěný zpravodaj
4. Máme nový vizuál obce – logo obce
5. Jsou vyrobeny informační a propagační materiály obce
6. Jsou vyrobeny nové vyšívané prapory obce a SDH Morávka

Kultura a historie
1. Pokračujeme v akcích pořádaných v rámci Festivalu sněhu – Vánoční strom, Travný 

Trek, přednášky, Vrchol FS, Vynášení Morény ze vsi
2. Založili jsme nově tradici Vítání občánků
3. Zveme na obec  4 krát ročně jubilanty k malému posezení s programem a občerstvením 
4. Pokračujeme v organizování zájezdů do divadla
5. Pořádáme nově dva turistické zájezdy pro občany
6. Ve spolupráci se spolky jsme zahájili tradici STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
7. Podporujeme setkávání bývalých žáků zaniklých škol na Morávce ( v Lúčce, ve Slavíči, 
8. Zdigitalizovali jsme kroniku obce.
9. Knihovnu pravidelně doplňujeme o nové tituly a o prodej propagačních materiálů obce
10. Restaurovali jsme Národní kulturní památku Noční přechod a kulturní památku Seník
11. Vydáváme stolní kalendáře pro občany ( 2015 – obrázky Miluše Březinové, 2016 – 

k výročí SDH, 2017 – historické fotky Morávky, 2018 – údolí Morávky)
12. Oslavili jsme společně výročí 400 let od vzniku Morávky 

Služby občanům
1. Zajistili jsme novou službu v obci – Rozvoz obědů seniorům
2. Udrželi jsme poštu v obci – přešli jsme pod Poštu Partner, kdy Obec se stala provozo-

vatelem této služby. 
3. vypracovali jsme projektovou dokumentaci a zahájíme rekonstrukci prostor ve zdra-

votním středisku. Ty budou sloužit pro účely podnikání – služby v obci (kadeřnictví, 
pedikúra,…)

4. Rozšířili jsme otvírací dobu ve sběrném místě  (původně pátek a sobota), nyní každý 
den nebo po telefonické domluvě. 

Z OBCE



12

O co jsme se snažili a nevyšlo to:
1. Snažili jsme se zajistit občanům bankomat. Vzhledem k náročnosti požadavků na zajiš-

tění budovy a k finančním požadavkům na obraty, které bankomat musí mít, nebylo 
zrealizováno.

2. Po odchodu zubního lékaře jsme se snažili zajistit nového lékaře. Psali jsme na lékař-
skou komoru, bylo vyvěšeno na krajském úřadě a žádali jsme pojišťovny. V současném 
zastupitelstvu jsou lékařka a zdravotní sestra. I tyto zastupitelky se snažili šířit mezi 
kolegy potřebu zubního lékaře na Morávce. Nepodařilo se.

3. Pokrytí internetové sítě v celé oblasti Morávky. Tento úkol jsme řešili se všemi operátory. 
Vzhledem k velké nákladnosti nám nikdo z nich nevyšel vstříc. 

Z OBCE

VOLBY
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

starostka obce Morávka oznamuje:

Volby do Zastupitelstva obce Morávka se uskuteční ve dnech:

-  pátek 5. října 2018 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin

-  sobota 6. října 2018 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo.

Voliči jsou povinni po příchodu do volební 
místnosti prokázat totožnost a státní občan-
ství České republiky nebo občanství státu, 
jehož příslušníci jsou oprávněni na území 
České republiky volit podle ust. § 4 odst. 1 
zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Dle 
ust. § 33 zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí volič prokáže totožnost a státní občan-
ství platným občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky, jde-li 
o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. Volič může požá-
dat ze závažných, zejména zdravotních 
důvodů, obecní úřad a v den voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle k voliči své 
členy s přenosnou volební schránkou.

Do volební místnosti bude zřízeno tele-
fonní spojení 606 042 055.

Příspěvky jednotlivých volebních stran 
jsou řazeny podle čísel, které byly vyloso-
vány dne 23. 8. 2018 na Magistrátu města 
Frýdek-Místek a v tomto pořadí budou uve-
deny na volebním lístku:

Číslo 1 – „Morávka, místo pro život“

Číslo 2 – „MORÁVKA V POHODĚ“

Číslo 3 – Morávka lidem

Číslo 4 – Za Morávku - sdružení KSČM 
a nezávislých kandidátů

 Bližší seznámení s kandidujícími stra-
nami je na straně 37.
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OBECNÍ AKCE / KNIHOVNA

28. října 2018 oslavíme 100. výročí
„Dne vzniku samostatného československého státu“

V tento den jsme připravili ve spolupráci 
s farností a skauty následující program.

8. 30  - slavnostní průvod s praporem obce 
od staré fary do kostela za doprovodu 
hudby

8.40 - mše k 100. výročí vzniku republiky 
a prosba za mír, svobodu a demokra-
cii, vysvěcení obecního praporu

9.40 – 10. 15  občerstvení a hudba k poslechu

10.20 přejezd ke kulturní památce „Seník“ 
na Morávce a vysazení lípy – stromu 
svobody (www.stromy-svobody.cz)

21.00 vyzvánění v údolních zvoničkách

Všichni občané Morávky jsou srdečně 
zváni na slavnostní vysvěcení obecního pra-
poru, mši ke 100. výročí a slavnostnímu zasa-
zení lípy na Morávce.

Za obec Morávka  
Gabriela Daňková – starostka

„Den válečných veteránů“ 
100. výročí konce 1. světové války
si připomeneme dne 11. listopadu 2018. V 8:40 bude sloužena boho-
služba „Za oběti 1. světové války, za pokoj a mír ve světě“ a v 11:00 
se bude vyzvánět v údolních zvoničkách. Chystáme na toto téma 
přednášku.

Bližší informace budou zveřejněny na www.moravka.info v sekci aktuality.

Léto končí, pomalu začíná podzim a s tím 
i sychravé počasí. Tento čas bych Vám ráda 
zpříjemnila četbou nějaké pěkné knížky.  
Výběr je opravdu veliký, stačí navštívit naši 
knihovnu a vybrat si. Jsou nakoupené nové 
knihy, kde najdete psychothrillery, dob-
rodružnou literaturu, cestopisy a  detek-
tivky a samozřejmě knihy pro ženy. Tady je 
nabídka nových knih: 

• cestopisné-Bonjour la France!, Cesta do 
Istanbulu, Jakubův cestovní deník, Moje 
cesta do Ameriky, Rok v Paříži, Poselství 
od protinožců, Moudrost vlků,

• thrillery-Hadrový panák, Loutkař, Stíny 
nad zálivem, Turista, Únos do světa stínů, 
Nepouštěj se mé ruky

• detektivky-Jičinské pole mrtvých, Macbeth

Knihovna
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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.
           

Divadelní sezóna 2018/2019

• romány- Soužití k  zabití, Dědina, 
Osvícení zoufalého muže, Samorostka, 
Město dívek, To prší moře, Priscilla, 
Johana, Hana, Můj manžel má jinou, 
Jen aby, řekla moje žena, Sraz v kavárně 
Vídeň, Aristokratka na koni, Slepá mapa, 
Pád do tmy

• zdravotnictví- Krutá hra o  tvé zdraví, 
Příběhy obyčejného uzdravení

• romány psané v anglickém jazyce-The 
Alchemist, The Zahir, 

• pro děti- Andersens Fairy Tales, American 
Fairy Tales (s českým překladem)

A poslední zajímavou knihou je Raději 
zešílet v divočině - osm rozhovorů s lidmi, 
žijícími dlouhodobě mimo civilizaci. Je to 
pohled do tajuplných zákoutí krajiny a lid-
ské duše, do odloučenosti. Setkávají se 
s divokými zvířaty, krutými zimami, někdy 
i s přízraky. Někteří samotáři jsou racio-
nální, jiní vypráví svůj příběh trochu jako 
mýtus.
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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        

Termín vymetání komínů pro rok 2018
9. listopadu 

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 byl splatný do 30. 6. 2018.

Pošta Partner

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  
foto: krizz7 / stock.adobe.com
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Technické informace
Zimní otevírací doba sběrného místa

Od 1.11.2018 do 1.4.2019 je otevírací doba následující:
Pondělí až pátek 14.00 – 15.30
Sobota v lichém týdnu (ten týden co se vyváží popelnice) 9.00 – 13.00

Novinky ze školy

Mgr. Martina Matznerová

Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za 
námi. Děti si užívaly zasloužené dny volna, 
ale škola byla stále v jednom kole. Do po-
sledních hodin před oficiálním zahájením 
školního roku probíhaly stavební a uklí-
zecí práce po rekonstrukci školní kuchyně, 
učebny 1. třídy a dalších prostor školy. 

„Úpravy“ se týkaly i pedagogického sbo-
ru, v němž jsme přivítali nové posily jak 
v mateřské, tak v základní škole. 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 3. záři jsme oficiální zahájili 
nový školní rok 2018/2019. Paní starostka 

foto Petr Bujok
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foto Petr Bujok

a zastupitelé přivítali nové prvňáčky a zá-
roveň jim nejstarší žáci naší školy předali 
drobné dárky a pamlsky.  

NAŠE PLÁNY NA DALŠÍ MĚSÍCE

Mimo klasické vyučování ve třídách 
čeká i  letos na žáky spousta dalších ak-
tivit. V prvním čtvrtletí to bude například 
humanitární den, prohlídka „Legiovlaku“ 
ve Frýdku-Místku, exkurze do Osvětimi, 
návštěva divadel a projektový den ke stému 
výročí založení Československé republiky.  

Výhledově je naplánován opět předvá-
noční výjezd do jednoho z hlavních měst 
okolních států, návštěva kina, bruslení, 
lyžařský kurz, vánoční a velikonoční díl-
ny, sportovní aktivity, účasti na soutě-
žích, podle zájmu další výjezd do zahraničí 
a mnoho dalšího. 

Věříme, že elán nabytý o prázdninách 
dětem vydrží po celý školní rok a odnesou 
si do života co nejvíce informací a zážitků. 

Marie Krusová 
organizátorka srazu

Sešli jsme se 8. září 2018 před Základní 
školou na Morávce. Opět jsme našli dů-
vod povznést se nad všedními starostmi 
a prožít ještě velmi příjemné chvíle v tomto 
prostředí. Někdo řekne, že těchto setkání je 
příliš. Já tvrdím, že každé takové chvíle je 
třeba si vážit – vždyť ten život tak kvapí.

Tohoto setkání se zúčastnila i p. starost-
ka Daňková, které moc děkuje za finanční 
dar z obce a dále paní ředitelka Šponarová, 
která nám za nepříznivého počasí poskytla 
místnost školní jídelny, kde jsme se sešli 
a vyfotografovali. Zároveň jsme si prohlídli 
krásné třídy a prostředí školy, kde se dnes 
žáci učí. Nechyběla ani členka zastupitelstva 

paní Hana Jarolímová. Velké poděkování 
patří Aničce Tomečkové a synovi Pavlovi za 
prvotní myšlenku a zorganizování těchto 
setkání. Čím je člověk starší, tím častěji se 
vrací ke vzpomínkám na školu a učitele. 
Rádi vzpomínáme na p. učitele Vaníčka – 
nyní slavil 85 let, a zaslal nám všem po-
zdrav mailem. Překvapením byl příchod 
p.  učitele Janka z  Kopřivnice, který již 
oslavil 88 let. V  řadách zúčastněných se 
našly 2 žákyně, které učil.  Po prohlédnutí 
školy a nového hřiště jsme pokračovali do 
Hotelu Morávka na občerstvení. Tam jsme 
zavzpomínali na léta dávno minulá a na to, 
co nám těchto časů utkvělo v paměti. Došlo 
i na příhody ze školních lavic.

Snad závěrem, když to dnes hodnotíme, 
tak to byly z našeho pohledu velmi šťastná 

Druhé setkání žáků všech 
ročníků školy v Morávce Lúčce 
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léta. A to, i když jsme museli doma neu-
stále pomáhat a na učení moc času nezby-
lo. Přesto se všichni cítili šťastni. Dnes jen 
skládáme obdiv našim rodičům, jak takovou 
dřinu od rána do večera vydrželi a k tomu 
nás ještě vybavili správnými návyky do 

života, vírou a  láskou. Spokojili jsme se 
s málem, protože na víc nebylo.

Alespoň tak to vše dnes cítíme.                                           

P.S. Na naši společnou fotografii si musíte 
počkat do příštího zpravodaje

Kroužek kopané 
– další již šestý ročník
 
Ing. Jan Legerský 
trenér kopané

Přiblížil se opět začátek školního roku 
a přicházejí nové i zaběhnuté kroužky pro 
žáky naší základní a mateřské školy.

V minulém školním roce jsme se scházeli 
2x týdně a tréninky se nám částečně pře-
krývaly s jinými kroužky mimo naši školu. 
Někteří zdatnější fotbalisté začali již také na-
vštěvovat tréninky v Raškovicích, proto jeden 
trénink v týdnu vynechali. Podle informací 
z Raškovického fotbalu tam budou trénin-
ky bývat opět v úterý a ve čtvrtek. Chceme 
vyjít vstříc i těm, kteří již chodí trénovat do 
Raškovic. Po dohodě se školou proto bude-
me na Morávce trénovat jednou týdně, a to 
každou středu v době od 15,00 do 16,30 ho-
din. Tímto řešením nenarušíme tréninkový 
cyklus již registrovaným malým fotbalistům 
z Morávky, kteří se zapojují do dlouhodoběj-
ších soutěží. Naopak jim pomůžeme v tom, 
že v případě jejich neúčasti v Raškovicích 
mohou přijít mezi nás a ukázat, v čem se 
zlepšili, popřípadě ukázat těm mladším své 
fotbalové dovednosti.

My mladí sportovci se budeme opět pra-
videlně setkávat a trénovat v tělocvičně i na 
hřišti s umělým povrchem. Na nové travnaté 
hřiště se dostaneme až příští rok.

Máme za sebou už dva ročníky „Krajské 
zimní ligy“ halových turnajů. Po zkušenos-
tech se s největší pravděpodobností přihlá-
síme i do dalšího ročníku. Termín přihlášení 
je do 10. října 2018, proto bychom byli rádi, 
kdyby zájemci o kroužek kopané přišli co nej-
dříve, abychom znali počet členů kroužku 
a zhodnotili naše šance v zimních halových 
turnajích. Budeme hrát opět pod hlavičkou 
Základní školy a mateřské školy Morávka.

První seznamovací hodina kroužku v no-
vém školním roce se uskuteční ve středu 
19. 9. 2018 od 15 hodin. Podle počasí zvolíme 
tělocvičnu nebo venkovní hřiště s umělým 
povrchem.

Přihlášky k vyzvednutí budou na sekre-
tariátu základní školy od pondělí 10. září. Do 
kroužku zveme všechny chlapce a děvčata 
z mateřské i základní školy, nejstarší však 
ty, kteří budou po prázdninách chodit do 
šesté třídy.

Všichni, kteří kolem fotbalu chodíme 
a staráme se, věříme, že v následujícím škol-
ním roce budeme opět vychovávat šikovné 
fotbalisty a hlavně mladé a dospívající lidi, 
kteří budou přínosem pro rozvoj nejen sebe, 
ale i naší školy, a že budou naši obec dále 
úspěšně reprezentovat.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem 
velmi obětavým rodičům chlapců, kteří se ve 
svém osobním volnu v minulém školním roce 
aktivně zúčastnili tréninků a turnajů, a před-
pokládám, že tak učiní i v roce letošním.

Ze života spolků
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Fotbalový turnaj 
- svobodní proti ženatým 
 
Dan Piwowarski 
organizátor akce

V sobotu 8.9. se s podporou obce Morávka 
uskutečnil fotbalový turnaj - svobodní pro-
ti ženatým. V provizorních podmínkách na 
umělé trávě se klasické dvě fotbalové jede-
náctky musely rozdělit na 4 menší týmy. 
Z jednoho velkého zápasu tak nakonec pro-
běhlo 6 menších utkání a následně turnaj 
vyvrcholil soubojem o  3. místo a  finále. 
Třetí místo si nakonec vybojoval jediný tým 

ženatých. Ve finále se dle tabulky potkaly dva 
týmy svobodných a nakonec po napínavém 
souboji jeden tým urval vítězství těsně před 
koncem na svou stranu a zvítězil 4:3.

Celé odpoledne proběhlo v dobré náladě, 
počasí se umoudřilo a turnaj se nakonec obe-
šel bez větších zranění. Všichni už netrpělivě 
vyhlíželi v pozadí zelenající se nové fotbalové 
hřiště. Věříme, že v příštím roce se již zápas 
odehraje podle tradice na novém hřišti a bu-
deme doufat, že se k nám přidá více ženatých!

Po skončení turnaje ještě proběhla zába-
va v Hotelu Morávka, kde se za hojné účasti 
všichni bavili dlouho do noci.

Závěr včelařského léta
 
Uherek Václav 
předseda ZO ČSV Morávka

Letošní rok se pro včelaře na Morávce 
vyvíjel v  celku dobře. Je sice pravda, že 
rychlý rozkvět ovocných stromů v době, kdy 
produkční včelstva nebyly v potřebné síle, 
mělo za následek minimální snůšky prvního 
květového medu. To však nahradily kvetoucí 
lípy, kdy včelky denně přinesly do úlů v prů-
měru 2 až 5 kg nektaru. Takže na Morávce 
se letos prodával převážně velice kvalitní 
lípový med. V tomto období už mají včelaři 

zakrmeno, a jen pro Vaši  zajímavost, včelař 
musí do konce srpna doplnit zásoby podle 
síly včelstva a to mezi 18 až 24 kg cukru for-
mou cukerného roztoku na jedno včelstvo.

Stejně jako v  loňském roce, tak i  letos 
využili naši včelaři možnosti výměny sta-
rých úlů za nové prostřednictvím dotačního 
programu „Na obnovu úlů“, který je hrazen 
z prostředku MSK. Tři včelaři požádali o vý-
měnu celkem osmnácti úlů, na které čerpali 
18 000 Kč.

Začali jsme chovat včelí matky z vlast-
ní produkce pomoci systému NiCoT, což 
je přelarvovací systém pro chov včelích 
matek. Systém NiCoT usnadňuje přenos 
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plemenného materiálu do mateřských misek 
do kterých naklade vybraná kvalitní matka 
vajíčka. Tento způsob hlavně zabezpečuje 
vytvoření podmínek pro chov nejkvalitněj-
ších matek. Odpadá tak přelarvování pomoci 
vidličky, které je závislé na dobrém zraku 
a pevné ruce. Tímto způsobem se nám po-
dařilo vychovat 46 kvalitních matek, které 
jsme použili především pro tvorbu nových 
včelstev – oddělků. Zde máme ještě co zdo-
konalovat, ale do budoucna chceme pokra-
čovat v chovu kvalitních včelích matek pro 
včelaře naší ZO.

V měsíci červenci jsme využili pozvání 
od ZO ČSV Lubno na „Včelařský den“, kte-
rý se konal na včelařské stanici v Krásné. 
Příjemné prostředí, hodnotná přednáška od 
dlouholetého včelaře Jarka Kopečka na téma 
– racionalizace chovu včel, spousta nových 
postřehů z činnosti jiných organizací a nové 
zkušenosti od včelařů byly náplní hezkého 
odpoledne.

Ve dnech 21. – 23. 9. 2018 se na Výstavišti 
Černá louka v Ostravě uskuteční 15. ročník  
výstavy ŽIVOT NA ZAHRADĚ. Zahrádkáři 
Moravskoslezského kraje představí své 
nejnovější výpěstky ovoce, zeleniny, rost-
lin, květin, stromků, sukulentů, kaktusů, 

bonsají a mnoho jiného. U včelařů se mů-
žete těšit na ochutnávky a prodej medu, 
medoviny, medové kosmetiky, medometů 
i vybavení pro včelaře. Vše jistě vhodně do-
plní aranžmá z živých i sušených květin, 
zahradní keramika, prodej i  ochutnávky 
ovoce a  zeleniny a doprovodný program 
na pódiu. Souběžně proběhne další ročník 
výstavy ZDRAVÍ a DUŠE, která každoročně 
přivítá více než 100 vystavovatelů z oblasti 
zdravého životního stylu, ekologie, alter-
nativní medicíny a Feng-Shui. Chtěl bych 
Vás na tuto výstavu 

V závěru mého příspěvku bych se 
chtěl v  krátkosti ještě zmínit o  činnosti 
Včelařského kroužku mládeže. V  součas-
né době pracuje v kroužku pět mládenců, 
kteří se starají o deset včelstev umístěných 
na včelí paletě. Ideální podmínky pro výuku 
a výchovu mladých včelařů. V letošním roce 
jsme konečně vytočili i nějaký med, který 
použijeme k prodeji na Vánočním jarmarku. 
V průběhu prázdnin se nám podařilo vytvořit 
nové oddělky, a provedli jsme výměnu cel-
kem šesti nových kvalitních matek. Včelky 
jsou již zakrmené, budeme pokračovat 
v kontrole zásob, přítomnosti roztočů Varoa 
a s následným léčením. Je začátek nového 
školního roku a my plánujeme uskutečnit 
besedu na ZŠ Moravka, za účelem získání 
nových členů VKM. Přihlásit se mohou žáci 
pátých až devátých tříd.  Budeme rádi, když 
si k nám najdou cestu děti, které se budou 
chtít naučit něco nového a užitečného.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Letní aktivity zahrádkářů

Mgr. Jan Slováček

Letní kulturně společenskou činnost jsme 
zahájili květnovým zájezdem do Valašského 
Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm. Velice 
zajímavá byla návštěva Muzea řeznictví 
Krásno, kde jsme se seznámili s  historií 
tohoto řemesla. V Rožnově jsme navštívili 
výstavu Valašská zahrada, kde si každý mohl 
zakoupit sazenice, zahrádkářské výpěstky 
a potřeby. Prohlédli jsme si i historické za-
jímavosti, které Rožnov nabízí. Zájezd jsme 
zakončili společnou večeří ve Valašském 
šenku na Zavadilce.

 Mezi tradiční akce patří smažení vaječiny, 
kterou jsme za velmi bohaté účasti a krás-
ného počasí uskutečnili na pozemku pana 
Milana Hřebla, kterému tímto děkujeme. 

Pohodové odpoledne obohatila naše „Senior 
country beat kapela“ , při které jsme si mohli 
zazpívat i zatančit.

V červenci jsme uskutečnili druhý,ten-
tokrát dvoudenní zájezd na Jižní Moravu. 
Baťův kanál byl cílem prvního dne, kdy 
jsme se projeli lodí z Veselí nad Moravou 
do Strážnice, kde jsme si prohlédli skanzen 
a zámek.

Další zastávkou byl Petrov- Plže, kde 
jsme  si prohlédli rezervaci vinných sklípků. 
Samozřejmě nechybělo i posezení v jednom 
z  nich. Po přenocování v  Hodoníně jsme 
se ráno vydali doValtic. Tam jsme navští-
vili zámek, zámecký sklep a „Bylinkovou 
zahradu“.Následně jsme zajeli do Lednice. 
Poslední zastávkou byla opět večeře na 
Zavadilce.

Všechny uvedené akce byly zdařilé 
a zúčastněným se líbily. Touto cestou dě-

kujeme Obecnímu 
úřadu za dota-
ci, která přispěla 
právě k  organi-
zaci dvoudenního 
zájezdu. Čeká nás 
ještě poslední zá-
jezd tohoto roku, 
který se koná 6. 
října a v  jeho ná-
plní je návštěva 
Muzea tvarůžků 
v  Lošticích, hrad 
Bouzov, Mladečské 
jeskyně, FLORA 
OLOMOUC.
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Skautská halekačka:  
rubrika z junáckého života
Tomáš Foldyna-Drákula 
t.foldyna@seznam.cz

Byli jsme na táboře v Komorní Lhotce 
Největší naší celoroční akcí je tábor. 

To odjedeme na čtrnáct dní mimo civili-
zaci, postavíme táborové stavby ze dřeva. 
Spíme v  podsadových stanech, jsme tam 
bez elektřiny, teplé vody a  jiných vymo-
žeností, abychom plnili nejrůznější zkouš-
ky, hráli nejroztodivnější hry, skládali 
skautský slib, objevovali přírodu či bráni-
li tábor před nočními „přepady“, které na 
nás naši kamarádi pořádají, proto máme 
v noci hlídky. Zkrátka každý tábor je plný 
zážitků a  právem je vyvrcholením naší  
činnosti.

Snad to nebude znít jako klišé, ale mu-
síme se zmínit o počasí. Prožíváme „suché 
roky“, ale letos jsme měli štěstí na déšť, 

zvlášť v prvním týdnu, to se svěží horská 
bystřina u tábora změnila v burácivý vodní 
živel a okolí tábora se naplnilo nejrůznějšími 
potůčky, které se spojily v mocný proud, jenž 
protekl hangárem i naší kuchyní…

A bourání tábora jsme měli taky veselé, 
neboť veškeré vybavení nám zmoklo, tak 
jsme pak museli vše sušit.

Celotáborová hra byla letos na téma 
„Dobývání Ameriky“, takže družiny soutěži-
ly o jednotlivá území od Havaje přes Aljašku 
až po Floridu.

Po čtrnácti dnech jsme nevraceli autem, ale 
jako praví dobrodruzi pěšky! To jsme šli přes 
Ropičku na Morávku, sice je to kousek, ale po-
čáteční strmé stoupání dalo zabrat každému.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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SDH MORÁVKA

Hana Hřivňáková

Dne 8.4. organizovalo naše SDH akci 
Ukliďme svět, ukliďme Česko na Morávce. 
Účast byla více než solidní, za což všem 
zúčastněným děkuji! Jde vidět, že vám 
není lhostejné, jak to u nás v obci vypadá. 
Dobrovolníci uklidili areál školy, okolí řeky 
po i proti proudu, zastávku na Lipovém. Větší 
dobrodruzi se vydali i  jeepem směrem na 
Ateliér či pěšky na přehradu. Rozebrala se 
také stará dřevěná garáž, která se rozpadala 
pod hotelem Lipový. Nanosilo i navozilo se 
mnoho pytlů odpadu a všichni měli radost 

z dobře odvedené práce. Děti dostaly diplomy 
za účast a sladkou odměnu, kterou věno-
val pan Ševčík z Lesů ČR, za což mu velmi 
děkujeme!

Teoretické znalosti našich mladých ha-
sičů byly přezkoušeny na  zkouškách od-
borností. Všichni prošli a my jsme rádi, že 
máme nové kronikáře a preventisty, kteří 
jednou převezmou naši dobrovolnou činnost. 

Červenec a srpen je pro všechny ve zna-
mení prázdnin a dovolených, ale my jedeme 
nonstop! Přes prázdniny jsme trénovali té-
měř každý týden, jezdili na závody a strávili 
s dětmi 4 dny na chatě na Zlatníku.

8.9. se v  areálu bývalé lesní škol-
ky ve Vlaském uskutečnila domácí soutěž 

Moc děkujeme rodině Zapletalů z Komorní 
Lhotky za půjčení louky pro táboření, velmi 
si toho vážíme.

Co nás čeká?
V novém skautském roce nás toho čeká 

opět hodně. Kupříkladu 24. - 26. září nás 

čeká pokračování rekonstrukce mohyly na 
Ivančeně, což je skautský památník na úpatí 
Lysé hory, který je věnovaný popraveným 
skautským odbojářům za 2. světové války.

Na podzim zase začneme usilovně na-
cvičovat pohádku, kterou pak sehrajeme 
v kostele při mikulášské nadílce a v hotelu 
Partyzán na Festivalu sněhu.

Pak se těšíme, že společně oslavíme 100 
let od vzniku Československa, snad v sou-
činnosti s jednotlivými obcemi.

Čekají nás také střediskové minizávody, 
kde porovnáváme síly ve skautských doved-
nostech. Příští rok v květnu nás totiž čeká 
Svojsíkův závod. A naše středisko má na 
starosti organizaci základního kola pro celý 
junácký okres Frýdek-Místek, takže až 8. 5. 
2019 potkáte spousty skautů na Morávce, 
tak se tomu nedivte.

O skautském středisku
Naše středisko se skládá z několika oddí-

lů. 1. chlapecký oddíl a 1. dívčí oddíl Pražmo 
má klubovnu na Staré faře na Pražmě, ve 
které se scházíme každý týden na družino-
vých schůzkách. Kontaktní informace vizte 
www.skautiprazmo.webnode.cz.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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- Memoriál Josefa Špoka. V  dopoledních 
hodinách soutěžilo 14 družstev mužů a žen. 
Hasičům voda nevadí, všechny týmy odsou-
těžily i přes nepřízeň počasí. Bohužel však 
odpolední dětská soutěž musela být zrušena. 
Areál byl podmáčen deštěm, auta jsme mu-
seli vytahovat naši kačenou a nechtěli jsme 
riskovat zdraví dětí. 

15.9. se zúčastníme souteže v požárním 
útoku O Sv. Floriána, kterou zakončíme se-
zonu. V říjnu pak děti zužitkují vědomosti 
nabyté na hasičské chatě a předvedou, co 
umí na Závodu požárnické všestrannosti.

Z důvodu rekonstrukce hřiště u základ-
ní školy jsme změnili působiště tréninků. 
Celou letošní sezónu jsme působili v bývalé 
lesní školce ve Vlaském. Ze začátku situace 
s hledáním vhodných prostor pro tréninky 
vypadala bledě. Ukázalo se ale, že stačí pár 
ochotných lidí, kteří chtějí pomoci. Všem 
moc děkujeme! 

Také výjezdové družstvo se činí. Má za 
sebou mimo jiné 17 výjezdů k likvidaci ob-
tížného hmyzu.

Pokud vás zajímá více informací ohledně 
činnosti s dětmi, výjezdového družstva či 
našich sportovních aktivit, navštivte nový 
web www.sdhmoravka.cz. 

Zorganizovat, nachystat a pouklízet sou-
těž je práce mnoha lidí! Výbor SDH Morávka 

děkuje každému od dětí až po seniory, že 
stále, rok co rok, do toho jdou s elánem 
znovu. Také bychom rádi poděkovali obci 
Morávka za ceny, které udělaly oceněným 
závodníkům radost.

Starosta SDH Morávka Lubomír Rak, 
Velitel SDH Morávka Karel Štefek 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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3.-4.11.2018
zájezd do vinného sklípku  

 
SDH Morávka Vás zve na víkendový pobyt do vinného sklípku U Jamborů 
z Kraví hory v Bořeticích.  

Košt a neomezená konzumace vybraných vín a specialit za 444Kč + jídlo 
333Kč. 

Jednodušší nocleh nad vinnými sklepy za 350Kč nebo ubytování 
v penzionu za 500-600 Kč. 

Cena za dopravu autobusem se rozpočítá dle počtu osob. 

Budeme vybírat nevratnou zálohu 500Kč, která se pak odečte od 
celkových nákladů. 

Rezervovat místo si můžete od 1.10.2018 u Hany Hřivňákové. 

 

 

Vinný sklípek U Jamborů 
Kraví Hory

────
Košt a neomezená 
konzumace vybraných 
vín a specialit
────
Možnost výběru 
ubytování
────
Možnost prohlídky vinic
────

Kontaktní osoba

 
Hana Hřivňáková 

+420 733 119 538 
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Bronz z mistrovství světa 
je na Morávce
 
Libor Carbol

1) Víte, co je to muškaření?

2) Víte, že závodní muškaření je sportovní 
disciplína?

3) Víte, kdo je v současné době v čele juni-
orského žebříčku závodního muškaření 
v ČR?

1) Muškaření je speciální technika lovu 
ryb, při které je nástrahou umělá muš-
ka házená či vedená pomocí speciální 

šnůry a  muškařského prutu. Je to je 
to královská disciplína rybaření a  lze 
s ní lovit všechny druhy sladkovodních 
i mořských ryb. 

2) V celosvětovém měřítku je muškaře-
ní velmi populární sportovní odvětví. 
Stejně jako jiné rybářské disciplíny má 
i muškaření mezinárodní federace, kte-
ré pořádají každý rok mistroství světa či 
mistrovství Evropy. Kritériem hodno-
cení výkonu jednotlivců a týmů je počet 
ryb nachytaných na určitém místě nebo 
součet délky ulovených ryb.

3) Letos vede žebříček juniorů do 18 let bo-
rec z Morávky – Jan Carbol

V srpnu se konalo Mistrovství světa juniorů v muškaření v Polsku, na krásné a těžké řece San. Třetí místo 
v týmech získala Česká republika. Výraznou měrou k tomu přispěl i Honza Carbol. 
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Volejbal Morávka
 
Radim Bulko 
předseda oddílu 

Zdravíme všechny příznivce volejbalu. 
Máme za sebou letní přípravu a sezóna 

2018/2019 se rychle blíží. A co se o prázd-
ninách událo?

Od června jsem začali trénovat 2x týd-
ně a zúčastnili jsme se těchto prestižních 
turnajů:

Antuková liga Hodslavice – 2. místo z 12 
týmů

Turnaj Bystřický Zlot – 1. místo z 8 týmů
Memoriál J. Saláta v Raškovicích – 2. mís-

to ze 17 týmů 
Mezinárodní turnaj v Mošovcích – 2. mís-

to ze 7 týmů
Dne 11.8. se konal náš domácí turnaj 

„O pohár starostky obce Morávky“. Chtěli 
bychom poděkovat jak naší paní starostce, 
tak některým zastupitelům, kteří se turnaje 
zúčastnili a také ho zahájili. Počasí nám ze 

začátku dne nepřálo, tak se první 3 utkání 
odehrály v tělocvičně, ale už 4. zápas a zbytek 
turnaje se hrál na venkovních hřištích. 

Tento turnaj byl smíšený (4 muži + 
2 ženy), zúčastnilo se ho 6 kvalitních týmů 
a Morávka se umístila na 2. místě.

Rádi bychom také poděkovali všem spon-
zorům, kteří poskytli hodnotné ceny pro ví-
těze tohoto turnaje:

Obec Morávka, Firma Jewa – pan Jelének, 
pan Tomáš Volný – Hotel Morávka, pan 
Michal Kapolka.

Na největším antukovém turna-
ji v Raškovicích jsme vzbudili respekt naší 
hrou, skvělým výkonem a  také složeným 
týmem z kvalilitních hráčů, kteří hráli i naši 
nejvyšší soutěž – Českou extraligu. Porazili 
nás až ve finále hráči týmu Volejbal Ostrava, 
který v loňském roce skončil v 2. Národní lize 
na 2.místě za týmem Sokola Bučovice.

Dne 22.9. se koná významný turnaj 
Českého poháru v  Novém Jičíně, kde se 
utkáme s  týmy z  Nového Jičína, Ostravy 
a Frýdku-Místku.
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Všechny příznivce volejbalu a sportovní fanoušky zveme na naše domácí zápasy, které se 
konají v tělocvičně ZŠ Morávka. Již 6.10.2018 od 10 hodin sehrajeme mistrovské utkání proti 
nováčkovi soutěže VK Lanškroun.

Budeme rádi, když nás příjdete podpořit nebo se alespoň podívat.

Rozpis utkání, II. Národní liga - muži

2018 – domácí zápasy v ZŠ Morávka

06.10. 10:00 a 14:00 LIGNUM Morávka - VK Lanškroun

20.10. 10:00 a 14:00 LIGNUM Morávka - TJ Sokol Šlapanice

03.11. 10:00 a 14:00 LIGNUM Morávka - Volejbal Ostrava

17.11. 10:00 a 14:00 LIGNUM Morávka - TJ Sokol Česká Třebová

08.12. 10:00 a 14:00 LIGNUM Morávka - VS Drásov

Tímto bychom chtěli poděkovat zastupitelům naší obce v čele s paní starostkou za podporu 
našemu volejbalovému klubu Morávka. 

Martin Žamboch     

Poslední část dějin lúčanské školy bude 
věnována době od osvobození do jejího záni-
ku. První úbytek obyvatel osady Lúčky přišel 
díky vystěhovalecké vlně z Beskyd do po-
hraničí – bývalých Sudet. Z obvyklého počtu 
110 dětí zdejší školy poklesl stav žactva ve 
školním roce 1945-46 na stále přijatelných 
71 žáků.

Převratnou událostí v  moravčanském 
školství bylo zřízení měšťanky (budoucího 
druhého stupně ZDŠ), která byla umístěna 
ve školní budově ve Vlaském. Místní národní 
výbor (dříve obecní úřad) se vystěhoval ze 
školní budovy do chalupy naproti poštov-
ního úřadu a četnické stanice – tehdy nově 
stanice SNB – Sboru národní bezpečnosti. 
Škola ve Vlaském se tím stala centrální ško-
lou v obci. V 50. letech za ředitelky Budínské 
zde docházeli ředitelé malotřídek na pravi-
delné měsíční porady. 

Poválečná doba přinesla do výuky v obec-
ných školách četné novinky, a to ještě před 
únorem 1948. Ve 4. třídě to byla výuka 
ruštiny, dále pak nový předmět – politic-
ká výchova, sovětská hymna se hrála vedle 
československé. Tradice se držely například 
udělením volna na Krmáš a malou pouť. Roku 
1946 proběhla na Morávce akce „Den dětské 
radosti“, kdy se do Vlaského sjely všechny 
děti moravčanských malotřídek – z lipovské 
školy, ze slavíčské školy, z lúčanské školy, 
ze školy na Uspolce a v Nytrové, aby zde 
vystoupily se svým kulturním programem.

Školní budova prožila roku 1946 výměnu 
střešní krytiny z tradičního šindele a břid-
lice na lepenku. Ve školním roce 1947 – 48 
vyšlo školu 8 žáků, kteří dostali do živo-
ta brožuru s názvem „Klement Gottwald 
mládeži“. Poválečná škola již neznala slo-
žitý kariérní systém učitelů (prozatímní, 
suplující, definitivní učitel), ale přinesla 
jednotné označení – učitel. Oslovení sou-
druh se objevuje ve školní kronice až roku 

Lúčanská škola v poválečné době
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1950 s  příchodem dvou mladých učitelů 
„budovatelů“ do Lúčky. Antonín Hrozek, 
dlouholetý a známý okresní školní inspek-
tor, odešel roku 1948 do penze, což bylo 
jakýmsi symbolickým koncem staré doby. 
Učitelé z Lúčky byli mimo vyučování děti 
povinováni řadou dalších funkcí, zejména 
úřední agendou MNV.

Vyberme několik zajímavých školních 
událostí z 50. let. Na jaře 1949 přijali žáci zá-
vazek odpracovat 100 hodin na úpravě okolí 
školy a sběru topiva. Odpracované hodiny 
darovali sjezdu KSČ. Dále se účastnili kam-
paně proti mandelince bramborové. Učitelé 
kladli žactvu na srdce, aby ochotně podávalo 
informace rekreantům – pracujícím v zota-
vovnách na Bílém kříži a na Visalajích.

Ve škole bylo zavedeno částečné stravo-
vání a veškeré učební pomůcky dostali žáci 
zdarma. Zásluhou nového okresního školní-
ho inspektora Čecháčka dostala škola radi-
opřijímač v hodnotě 10 000 Kč. Historickou 
události bylo prodloužení autobusové linky 
z Uspolky do Lúčky – stalo se tak v květnu 
roku 1950. Založení prodejny Budoucnost 
komentovala školní kronika slovy: „…na stůl 
se konečně dostane zelenina jiná, než skýtají 
zdejší políčka.“

Počátkem 50. let se v Lúčce stále soukro-
mě hospodařilo, i když se nad soukromým 
hospodařením stahovaly temné mraky. Ve 
škole proběhla akce pod názvem „1 koš 
a 1 snop státu“. Školní děti dostaly za úkol 
k této darovací akci přesvědčit své rodiče. 
Školní mládež a učitelé také pravidelně sklá-
dali holdy pracujícím Ostravska a přijímali 
všelijaké závazky, například ke Dni horníků.

Velikým problémem školního života 
Lúčky byl odpor rodičů, aby děti z  osa-
dy po absolvování 5. třídy národní ško-
ly přešly na osmiletou střední školu do 
Vlaského – její druhý stupeň. V květnu 1950 
proběhlo za tímto účelem velké a bouřli-
vé sezení v  Bebkovi za účasti ředitelky 
Budínské a okresního školního inspekto-
ra. Odpor rodičů byl zlomen až roku 1954, 
kdy po přesvědčovacích akcích již většina 
rodičů zůstala pasivní – nepřišla na schů-
zi - a menšina odhlasovala souhlas. Bylo 

rozhodnuto, že starší děti z Lúčky budou 
dojíždět do Vlaského. V zimních měsících 
pak budou bydlet mimo domov na internátě 
v Lipovém a domů se budou vracet o víken-
dech. Byl to velký zásah do zdejších tradic 
a zvyklostí.   

Škola v  Lúčce se v  poválečných do-
bách vyznačovala velkou fluktuací učitelů. 
Učitelování v nejodlehlejší části Morávky 
nebylo pro mladé učitele příliš atraktiv-
ní, velmi časté bývaly žádosti o přeložení. 
Z poválečných učitelů se v Lúčce vystří-
dali: František Vaněk, Miroslav Bialek, 
Jan Šrubař, Štěpánka Korbašová, učitel 
Štefek, Vladimír Růžička, Josef Jelínek 
a Evžen Tihoun, Vladimír Žid, Jan Pavlásek, 
Zdena Gřundělová - Chroboczková, Alois 
Janek, Vlasta Šlosarová, František Vaníček 
a Jarmila Niklová, Jindřich Bražina, Anežka 
Pichlová a  Josef Kocich. Když roku 1954 
přišel do Lúčky mladý učitel Alois Janek, 
zapsal do školní kroniky, že je ve škole nut-
no: „vyměnit okna, natřít střechu dehtem, 
postavit nový plot, vykopat studnu, odizo-
lovat základy a postavit nový záchod“. K vý-
měně oken a schodů došlo – okna zhotovili 
Josef a Augustin Slovačkovi z Dolní Morávky 
a schody truhlář Štefan Kubátko.  

Veliké novinky dorazily do Lúčky ve dru-
hé polovině 50. let. Nepočítáme-li snahu 
nahradit Ježíška dědou Mrázem, se kterým 
přišli pionýři, byly to hlavně elektrické dráty 

Kresba školní budovy od učitele Aloise Janka



30

HISTORIE

a telefonní spojení. Obě novinky přišly do 
Lúčky roku 1956. Od té doby se v  Lúčce 
svítilo a na stránkách obecní kroniky sto-
jí: „a nyní má naše škola spojení do všech 
konců republiky.“

Zajímavou podobu mělo v Lúčce slave-
ní 1. máje. Osada vždy vypravila alegorický 
vůz – žebřiňák z Polesí osazený dětmi, a to 
směrem na Pražmo. Později byl žebřiňák 
nahrazen vlečkou taženou traktorem.

Historie staré školní budovy se naplnila 
na počátku 60. let, kdy obec Morávka při-
stoupila ke stavbě nové školní budovy. Stav 
žactva dosahoval ve školním roce 1961 – 
62 ještě 38 dětí. Při slavnostním otevření 
nové budovy hrála dechovka, přítomen byl 
okresní školní inspektor a zástupci MNV. 
Mezi neduhy nové budovy však patřily četné 
kolaudační závady a nevyřešený problém se 
zdrojem vody. Jindřich Bražina o tom píše ve 
školní kronice: „škola má přepychový vodní 
rezervoár na Kapičuně, kde voda není. Vodu 
je nutno brát z potoka nebo nosit z Polesí. Do 
potoka je sveden i odpad od Bebka.“ Ředitel 
Bražina bojoval o vodu statečně i za pomocí 
tisku, což však vedlo k velké nevraživosti 
ze strany MNV vůči jeho osobě. Mezi další 
problémy školy patřilo časté zatékání (malý 
sklon střechy), závady na elektroinstalaci – 
zkraty, zamrzání vody.

Od roku školního roku 1964 – 65 vy-
učovala v nové škole Anežka Pichlová, a to 
dlouhých osm školních let. Je to nejdéle ze 
všech poválečných učitelů v Lúčce. Ve druhé 
polovině 60. let však dostoupilo vylidňování 
hor svého vrcholu. Izolovanost Lúčky zvýšila 
i stavba přehrady, lidé se z hor vystěhovávali 

do měst za prací. Počet školních dětí poklesl 
z 20 v roce 1965 na 15 roku 1968 a nakonec 
na 11 dětí roku 1971.

V nadějném roce 1968 se i v Lúčce připo-
mínalo po dlouhé době výročí vzniku repub-
liky. Na paměť této události byla zasazena 
lípa a zřízena skalka. I ve školní kronice 
nakrátko mizí označení soudruh a  je na-
hrazeno prostým ředitel a učitel.

Za kritického stavu žactva se pro novou 
poloprázdnou školní budovu hledala dal-
ší využití. Roku 1970 byla polovina školní 
budovy pronajata spotřebnímu družstvu 
Jednota pro zřízení prodejny potravin. Hned 
následující roku však propukl v Lúčce ostrý 
spor. Mezi obyvateli osady se proslechlo, že 
dojde ke zrušení starého Bebka a ten bude 
přesunut do budovy školy. Občané se roz-
dělili na zastánce školy a protiškolní stranu. 
Celý případ se vyřešil tím, že Jednota na-
konec koupila starého Bebka a „nechala“ 
školu na pokoji.

Po odchodu Anežky Pichlové do penze 
nastoupil do Lúčky ve školním roce 1972 
- 73 poslední učitel v historii školy Josef 
Kocich ze Šenova. Od 1. září 1972 vyučoval 
pouhých 6 dětí. Za této situace oznámil ONV 
ve Frýdku – Místku 7. prosince 1972, že se 
samostatná škola v Lúčce ruší a ze školy 
se stává elokovaná třída ZDŠ na Morávce 
– Vlaském. Historie lúčanské školy se tím 
uzavírá - trvala dlouhých 95 let.

Zdroj informací: Státní okresní archiv ve 
Frýdku – Místku. Kronika školy v Lúčce.       Nová školní budova v Lúčce

Anežka Pichlová se školními dětmi
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Jakub a Tomáš Foldynovi    

Bojující Morávčané
Na konci minulého roku schválilo zastu-

pitelstvo Morávky finanční podporu našeho 
výzkumu, který se věnuje 1. světové válce, 
ale smlouva o dotaci s námi byla uzavřena až 
na přelomu dubna a května 2018, proto Vás 
nyní seznámíme pouze se základními infor-
macemi. Naší snahou je dohledat dostupné 
archivní prameny, které se vážou k životu 
Morávčanů za 1. světové války. Dohledáváme 
tedy zmínky v kronikách, dobových novi-
nách, ale také fondech Vojenského historic-
kého archivu, kde jsou uloženy legionářské 
karty, legionářské poslužné spisy a vojenské 
kmenové listy (osobní  spisy vojáků). Rovněž 
navštívíme místa, na kterých jsou pochováni 
padlí vojáci, kteří pocházeli z Morávky. Vše 
uvedené nám poslouží k vytvoření sezna-
mu obětí 1. světové války. Taktéž i legionářů 
z naší vesnice. 

Na Morávce nestojí sice žádný pomník, 
není zde žádná deska, která by připomí-
nala oběti 1. světové války, ale rádi bychom 
alespoň touto cestou v roce výročí připome-
nuli jména mužů, jež se účastnili jednoho 
z největších válečných konfliktů v dějinách 
lidstva a nevrátili se domů.

Pátráme
Velmi prosíme, pokud vlastníte dopisy, 

fotografie či jiné dokumenty, které se váží 
k Vašim předkům a 1. světové válce, ozvěte 
se nám. Zajímá nás především válečná ko-
respondence, kterou si vojáci vyměňovali se 
svými rodinami pomocí tehdejší Feldpost 

(polní pošty), jednak formou dopisu, ale 
také na kartičkách, tzv. Feldpostkarte viz při-
kládaná obrazová příloha, na které je jedna 
z často posílaných pohlednic, jedná se o krát-
ké sdělení pro adresáta, že voják je zdráv. 
V tomto případě odeslána Jiřím Stadtherem, 
poručíkem c. k. střeleckého pluku č. 7. Je da-
tována k 18. 10. 1917, odesílaná přes polní 
poštu č. 439. Adresát je Miluše Moranová 
v  Horních Tošanovicích. Jiří Stadther byl 
učitel a poválečný starosta v Hnojníku.

Při výzkumu jsme narazili na fotogra-
fii „Pamětního listu legií“, který byl vy-
dán střelci Josefu Ručkovi, narozenému 
12.  září 1897. Narukoval do 100. pěšího 

1918-2018: 100 let od konce 
1. světové války a vzniku Československa

1  Legionáři byli příslušníci československých vojenských jednotek během 1. světové války, kteří bojovali proti Rakousko-
Uhersku za samostatný československý stát, zejména v Itálii, Rusku a Francii. Po vyhlášení Československa 28. října 
1918 pomáhali se stabilizací situace na Slovensku, Podkarpatské Rusi a Těšínsku.
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pluku rakousko-uherské armády, ale byl 
zajat 19. srpna 1917 a zapojil se do českoslo-
venských italských legií od 14. května 1918. 
Působil v 7. rotě 32. střeleckého pluku. Do 
vlasti se vrátil 25. prosince 1918 a své půso-
bení v legiích ukončil 2. prosince 1920. Nevíte 
prosím někdo, kde je nyní uložený zmíněný 
Pamětní list Josefa Ručky?

Částečný seznam legionářů 
z genealogického pohledu

Matriční záznamy osob, u kterých se do-
mníváme v současném stavu poznání, že 
působili v československých legiích.

Zápisy tak mohou napomoci bližší iden-
tifikaci příslušných osob a třeba i k poznání, 
že některý ze čtenářů Moravčanu je příbuzný 
s legionářem z Morávky.

V přepsaných matričních záznamech jsou 
uvedena tehdejší domovní popisná čísla, 
která nejsou shodná se současnými, neboť 
na Morávce došlo k přečíslování.

Jan (Johann) Čajka se narodil na Morávce 
18. listopadu 1894 (a pokřtěn byl 20. 11. té-
hož roku). Rodiče bydleli na čp. 179. Otec 
František Čajka byl domkář a matka Anna, 
dcera Josefa Koloničného. Jeho kmotry byli 
Jan (Johann) Šebesta, domkář z  Pražma 
a jeho manželka Hedvika. Jan Čajka se oženil 
7. 2. 1921 s Johanou (Johannou) Muroňovou. 
Zemřel 18. 10. 1951.

Karel (Karl) Kaňok se narodil na Morávce 
9. 10. 1896, porodní bába se jmenovala 

Ručková. Pokřtěný kaplanem P. Petrem 
Carbolem 11. 10. 1896. Rodiče pocházeli 
z Morávky čp. 349 a jmenovali se František 
(Franz) Kaňok (*25. 9. 1865), domkář 
a Hedvika (*17. 9. 1865), dcera Josefa Mecy. 
Rodiče byli sezdáni 9. 10. 1890. Jeho kmotři 
byli z Morávky Johann Kotásek s manželkou 
Apolonií. Karel Kaňok se oženil 22. 10. 1921 
s Apolonií Motyčkovou.

Ludvík (Ludvig) Korbaš se narodil na 
Morávce 3.  května 1894, 4.  května 1894 
byl pokřtěn kaplanem P. Dominikem 
Weissmannem. Byl synem domkáře Johanna 
a Barbory, dcery Andrease Vrobela. Pocházel 
z čp. 143.  Jeho kmotři byli z Morávky Franz 
Blahuta a  jeho manželka Johanna. Ludvík 
Korbaš vystoupil z katolické církve a zůstal 
bez vyznání, úředně se tak stalo 29. 12. 1923.

Alois Papřok se narodil na Morávce 
25. dubna 1895, porodní bába se jmeno-
vala Ručková. 26. dubna 1895 byl pokřtěn 
kaplanem P. Josefem Janšou. Pocházel 
z čp. 20. Otec Martin (*2. 2. 1846), povo-
lání: Inmann (podruh, nájemník), matka: 
Magdalena (*27.  5. 1875), dcera Jakoba 
Hlisty. Sňatek rodičů proběhl 21. 9. 1875. 
Kmotři Aloise Papřoka byli Josef Papřok, 
domkář z Morávky s manželkou Mariannou. 
Alois Papřok se oženil 29. 4. 1930 s Annou 
Ratovou.

Ignaz Papřok se narodil na Morávce 
4.  7.  1894, porodní bába se jmenovala 
Ručková. Byl pokřtěn kaplanem P. Josefem 
Janšou 8. 7. 1894. Pocházel z  čp. 364. 
Rodiče byli domkář Franz Papřok a Anna, 
dcera Antona Kaňoka. Kmotři byli: Kaňok, 
chalupník v Krásné, s manželkou Hedwig. 
Ignaz Papřok se oženil 6. 10. 1919 na Morávce 
s Marií Uhrovou. Zřejmě si později „počeštil“ 
jméno na Hynek v rámci tehdejšího všeo-
becného trendu.

Josef Pastorek se narodil na Morávce 
17.  3. 1895, porodní bába se jmenova-
la Ručková. 26. dubna 1895 byl pokřtěn 
kaplanem P. Josefem Janšou. Rodiče by-
dleli na čp. 108, otec byl domkář Johann 
Pastorek (*4.  4.  1869), matka Marianna 

HISTORIE
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(*30. 10. 1873), dcera Augustina Gottliebera. 
Jeho rodiče  měli sňatek 27. 9. 1892. Kmotři: 
z Morávky Franz Juřica s manželkou Annou. 
Josef Pastorek zemřel v roce 1951.

Josef Platoš se narodil na Morávce 
3. 1. 1896, 5. 1. 1896 byl pokřtěn kaplanem 
Ubelakerem. Rodiče bydleli na čp. 496 a byli 
to: Franz Platoš (*15. 8. 1864) a  Johanna 
(*10. 4. 1867), dcera Franze Petera. Sňatek 
měli rodiče Josefa Platoše 26. 7. 1892. Kmotři 
Josefa Platoše byli Josef Pastorek, domkář 
z Morávky a jeho manželka Hedwig.

Josef Karl Ručka se narodil na Morávce 
12.  9. 1897,  14. 9. 1897 byl pokřtěn 
P. Antonínem Humplíkem. Rodiče bydleli 
na čp. 511 a byli to: Franz Ručka, domkář 
(*21. 9. 1865) a Marianna (*14. 8. 1858), 
dcera Antona Motyčky. Sňatek měli rodiče 
Josefa Ručky 8. 10. 1889. Kmotři Josefa Ručky 
byli Ignatz Beneš, domkář z Morávky a jeho 
manželka Hedwig.

Josef Staňko se narodil na Morávce 
6. 1. 1898, 7. 1. 1898 byl pokřtěn Joh. Pitříkem, 
kooperátorem. Rodiče bydleli na čp. 499 a byli 
to: Karl Staňko, krejčí (*14. 3. 1863) a Hedwiga, 
dcera Adama Jančíka (*24. 2. 1862). Sňatek 
měli rodiče Josefa Staňka 4. 10. 1887. Kmotři 
Josefa Staňka byli Franz Baránek, domkář 
z Morávky a Johanna, jeho choť.

Jan (Johann) Zeman se narodil na Morávce 
22. 1. 1897, 25. 1. 1897 byl pokřtěn kapla-
nem Petrem Carbolem. Rodiče bydleli na čp. 
140 a byli to: Franz Zeman (*4. 9. 1858), 
Innmann (podruh, nájemník), a Magdalena, 
dcera Martina Korbáše (*21. 4. 1869). Sňatek 
měli rodiče Jana Zemana 13. 2. 1893. Kmotři 
Jana Zemana byli Martin Velčovský (podruh, 
nájemník) a Hedwiga, jeho choť.

Jakub a Tomáš Foldynovi
Morávka čp. 200,
tel. 723 976 786,

t.foldyna@seznam.cz

Inzerce

Kurzy angličtiny Pražmo
Malé skupiny, moderní výukové materiály

Začátečníci                       pátek     16:00 – 17:30 5.10. – 7.12.2018

Mírně pokročilí                úterý     17:00 – 18:30 2.10. – 4.12.2018

Pokročilí                            čtvrtek   17:00 – 18:30 4.10. – 6.12.2018

Děti 6. třída                středa  14.30 – 16:00 3.10. – 5.12.2018

10 lekcí po 90 minutách, cena 2000,-.

Kontakt: e.kalendova@seznam.cz,  tel: 608 608 159
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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

UHLÍ? 
KOKS? 

BRIKETY? 
 

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

607 985 579 
www.uhli-raskovice.cz 

INZERCE
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Po prázdninové pauze, 
    začíná opět cvičení s Renátou 
Po prázdninové pauze,Po prázdninové pauze,

začíná op
Po prázdninové pauze,

Každé pondělí v 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Morávka 
Každý čtvrtek v 19:00 hod. v tělocvičně ZŠ Raškovice 

*procvičíte celé tělo*posílíte hluboké svaly*upevníte svou rovnováhu* 
a hlavně se odreagujete od celodenního stresu 

 
……..můžete se těšit na NOVINKU, 

KTEROU PRO VÁS PŘIPRAVUJI 
                                                                                                             Renáta Napoleone Slováčková        

 

 DEEP 
WORK 

Renáta Napoleone Slovácková
Morávka 185, 73904 Pražmo
renicreativ@seznam.cz             tel.:733507841  
                                               ICO: 07280408           

www.facebook.com/renigual/

           ˇ

           ˇ

.R .N .S

Výroba a prodej
keramika - šperky - malba obrazù a textílií

ro np ě ke ot hej o u dbe ář rt eo kP
doa str   nt ěa čl íě mdu   oi rim ga ins ái ls no íb men
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AKTIVIZAČNÍ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY  
PRO OSOBY S AUTISMEM 

 
Organizace MIKASA z.s. rozšiřuje aktivity projektu „Aktivizační a 

motivační programy pro osoby s autismem“ do dalších měst 
Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je podporovat a motivovat jeho 
účastníky v překonávání životních překážek tak, aby se mohli co nejvíce 
zapojovat do běžného života – navazovat a udržovat vztahy s druhými 
lidmi, získat a udržet si práci, věnovat se svým koníčkům a zájmům. 

Jedinečnost tohoto projektu spočívá v tom, že se zaměřuje na 
dospívající a dospělé s diagnózou autismu či Aspergerova syndromu.  

Jednou z priorit projektu je jeho dosažitelnost, proto jsou veškeré 
aktivity nabízeny zdarma. Realizační tým také dojíždí přímo za účastníky – 
do měst, kde je o aktivity zájem.  

„Spolupráce s účastníkem projektu začíná individuálními 
konzultacemi, jejichž účelem je co nejlépe poznat specifické potřeby účastníka 
a problémy, se kterými se potýká. Na základě těchto konzultací je pak účastníkovi 
nabídnuta účast na vhodných aktivitách,“ říká vedoucí týmu projektu Soňa 
Tichá. 

Ve spolupráci s pracovníky projektu může účastník vybírat ze 
vzdělávacích a terapeutických aktivit v různých oblastech (komunikace, 
společenské chování, právo, zaměstnávání, a další). Tyto aktivity pak 
probíhají ve skupinách. „V rámci vzdělávacích aktivit je naším cílem předat 
účastníkům teoretické poznatky, které jim chybí k tomu, aby mohli úspěšně 
zvládat běžné situace. V terapeutických aktivitách pak převádíme teoretické 
znalosti do praxe – v bezpečném prostředí a s podporou lektorů nacvičují 
účastníci situace, které jsou pro ně náročné – ať už jde o vedení rozhovoru 
s přáteli, nebo o pracovní pohovor. Skupina navíc poskytuje účastníkům mnoho 
benefitů – mohou zde sdílet své problémy i radosti s lidmi, kteří mnohdy mají 
podobné zkušenosti,“ pokračuje v představování projektu Tichá. Skupinová 
setkávání jsou pravidelná a probíhají obvykle jednou týdně dle časových 
možností účastníků. 

V současné době jsou pracovníci projektu schopni ihned zahájit 
aktivity v jakémkoli městě Moravskoslezského kraje. V případě zájmu 
neváhejte kontaktovat Mgr. Soňu Tichou, vedoucí týmu projektu na telefonním 
čísle 732 384 683, případně na e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz. 

Projekt vznikl za podpory Evropské unie, Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost.  

Mgr. Soňa Tichá 
vedoucí týmu projektu, psycholog 
e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz 
tel.: 732 384 683 
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VOLBY

Milí spoluobčané,
v uplynulém období 2014-2018 jsme zís-

kaly vaše hlasy a zastupovaly v obci sdru-
žení Morávka, místo pro život. 

Především bychom chtěly poděkovat 
starostce G. Daňkové, místostarostovi 
Š. Bystřičanovi a zastupitelům H. Zbořilové 
a P. Skotnicovi. V této sestavě zastupitel-
stvo dotáhlo své funkční období do konce: 
perfektně fungovala komunikace, problé-
my jsme řešili konstruktivně, nikdo nikoho 
neosočoval, táhli jsme za jeden provaz pro 
blaho obce, navzájem jsme se podporovali, 
semkli jsme se a leccos jsme zvládli. Bylo 
nám ctí v této sestavě pracovat! Děkujeme.

I v tomto volebním období by kandidá-
ti našeho sdružení chtěli nabídnout svůj 
čas, zkušenosti a dovednosti, které mohou 
zúročit při práci v obecním zastupitelstvu. 
Profesně působíme v různých oblastech, ale 
jedno máme společné, pro všechny z nás je 
Morávka velmi důležitá.

Nejsme svázáni s žádnou politickou stra-
nou či zájmovým uskupením a jsme připra-
veni hájit zájmy obce a občanů Morávky ve 
všech oblastech veřejného života.

I nadále vám chceme naslouchat, pro-
tože pouze díky vzájemné komunikaci se 
dozvíme, co skutečně potřebujete.

Mohli bychom předložit volební program 
s obecnými pravdami a světlými vizemi do 
budoucna, budeme však struční: Chceme 
nadále zachovat přebytkový rozpočet, do-
končit rozpracované projekty (např. vodovod 
Vlaský), zahájit co nejdříve dosud nereali-
zované projekty (např. chodník Morávka-
Pražmo), připravit zásobník projektů, které 
lze spustit v případě zajištění financí (např. 
pokrytí odlehlých částí obce mobilním sig-
nálem a internetem), a činit vše potřebné 
k tomu, aby se nám zde dobře žilo.

Lenka Carbolová a Hana Jarolímová 
 za sdružení Morávka, místo pro život 

Morávka, místo pro život kandiduje pod 
číslem 1 v následujícím složení:

1. Mgr. Ing. Hana Jarolímová, PhD.

2. MUDr. Lenka Carbolová

3. Petr Kaňok

4. Ing. Lucie Papřoková

5. Ing. Šárka Holubová

6. Petr Bujok

7. Jiří Kubín

8. Ing. Zdeněk Ručka

9. Petr Vlček, DiS.

Volby do obecního zastupitelstva
Číslo 1- Morávka, místo pro život

Číslo 2 - Morávka v pohodě
Vážení spoluobčané,
Představuji Vám nezávislé kandidáty 

strany „Morávka v pohodě“ a  jejich sou-
časnou spolupráci s obcí
1. Mgr. Gabriela Daňková – starostka
 je zodpovědna za řízení obce, spolupracuje 

se školou, se spolky, organizuje divadelní 

a turistické zájezdy, aktivně spolupracuje 
s Klubem rodičů, zastupuje obec na kul-
turních a společenských akcích

2. Štěpán Bystřičan – praktický lesník
 pracuje na obci jako místostarosta, má na 

starost práce v terénu, památky v obci,  
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kácení dřevin, péči o zeleň v obci, zastu-
puje obec na kulturních a společenských 
akcích

3. Mgr. Pavlína Matznerová – učitelka ZŠ, 
prosazuje zájmy školy, rodičů a žáků 

4. Roman Böhm – operátor výroby, spolu-
pracuje s obcí jako aktivní člen Sdružení 
dobrovolných hasičů a  člen výjezdové 
jednotky, přednáší požadavky ze strany 
spolku, podílí se na pomoci při obecních 
akcích a pomáhá občanům v krizových 
situacích

5. Ing. Silvie Stachová – jednatel, aktiv-
ně spolupracuje s obcí jako podnikatel, 
propaguje svými regionálními produkty 
(bylinkové čaje) obec navenek 

6. Jiří Krus – důchodce, podílí se na orga-
nizaci setkávání bývalých žáků z Lúčky, 
prosazuje zájmy a potřeby lidí z oblasti 
horního konce Morávky (Bebek)

7. Ing. Iveta Mikolášová – pracovník ob-
chodního oddělení, pomáhá při akcích 
obce, dává požadavky a podněty z řad 
občanů, pomáhá s propagací obce

8. Romana Miketová – účetní, aktivní ma-
minka od 2 dětí, která vede účetnictví 
Klubu rodičů při ZŠ, podílí se na spolu-
práci mezi Klubem rodičů a obcí, orga-
nizuje plesy, Karnevaly, Dny dětí,…

9. Mgr. Martin Žamboch – středoškolský 
učitel spolupracuje s obcí při vydává-
ní Moravčanu, přispívá svými články 
o historii Morávky, vede kroniku obce, 
přednáší pro občany

Volební program:
1. Rozvoj obce
- oprava chodníku v centru obce a oprava 

místních komunikací
- oprava a rekonstrukce mostů
- rekonstrukce „Spolkového domu a hasi-

čárny“ – zázemí pro hasiče, spolky, byd-
lení a místo pro služby

- výstavba autobusového zálivu Přehrada
- rekonstrukce stávajícího zdravotního stře-

diska – místo pro podnikání či služby

2. Veřejná zeleň a podpora cestovního ruchu
- revitalizace veřejného prostranství u řeky 

Morávka
- dokončit projekt Chodník Morávka – Pražmo
- dokončit projekt cyklostezky

3. Sociální služby
- využívat uchazeče z Úřadu práce na veřej-

ně prospěšné práce
- pokračovat ve službě Rozvoz obědů seni-

orům a inv. důchodcům

4. Školství, vzdělávání 
- dokončit rekonstrukci stávajících dílen na 

Cvičné kuchyňky
- zrealizovat projekt Technické učebny 

v podkroví školy
- dokončit úpravy venkovního areálu školy

5. Životní prostředí 
- vybudovat ČOV v centru obce
- podpořit občany dotací z obce na výstavbu 

nových ČOV nebo žump

6. Kultura, historie 
- rekonstrukce Veřejného prostranství 

Lipový a okolí Národní kulturní památky 
Noční přechod

- péče o pietní místa – bunkr, zaťatá pěst, 
Zajičorka – vybudovat posezení s info ta-
bulemi vybudovat novou síť označníků do 
jednotlivých údolí

VOLBY

VOLTE č. 3
Morávka lidem

Přijďte určitě k volbám. Obec Morávka jste Vy, občané!

 

Vážení spoluobčané,

k letošním volbám jsme připravili program pro naši obec nikoliv na jedno, 
ale na více volebních období. Díváme se dopředu a chceme naši obec 
pozvednout na vyšší úroveň. Chceme opět rozproudit život v obci, zapojit 
Vás více do společenského, kulturního a sportovního života a poskytnout 
Vám zlepšení životních podmínek, nejrůznější aktivity v rámci obce 
a v neposlední řadě i zlepšení samotného vzhledu obce. 

Chceme pracovat systematicky pro rozvoj obce, nikoliv nahodile podle 
toho, co je momentálně populární. Předkládáme Vám k posouzení
následující hlavní body našeho programu. 

Naši kandidáti mají dohromady 16 dětí, které chodí nebo zanedlouho 
budou chodit do naší základní a mateřské školy. Vnímáme rovněž potřeby 
našich rodičů a prarodičů, kteří s námi také bydlí na Morávce. To jsou pro 
nás a naše blízké důvody, proč jsme se rozhodli pomoci rozvoji a zlepšení 
podmínek života tady u nás na Morávce.
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VOLBY

Číslo 3 - Morávka lidem

VOLTE č. 3
Morávka lidem

Přijďte určitě k volbám. Obec Morávka jste Vy, občané!

 

Vážení spoluobčané,

k letošním volbám jsme připravili program pro naši obec nikoliv na jedno, 
ale na více volebních období. Díváme se dopředu a chceme naši obec 
pozvednout na vyšší úroveň. Chceme opět rozproudit život v obci, zapojit 
Vás více do společenského, kulturního a sportovního života a poskytnout 
Vám zlepšení životních podmínek, nejrůznější aktivity v rámci obce 
a v neposlední řadě i zlepšení samotného vzhledu obce. 

Chceme pracovat systematicky pro rozvoj obce, nikoliv nahodile podle 
toho, co je momentálně populární. Předkládáme Vám k posouzení
následující hlavní body našeho programu. 

Naši kandidáti mají dohromady 16 dětí, které chodí nebo zanedlouho 
budou chodit do naší základní a mateřské školy. Vnímáme rovněž potřeby 
našich rodičů a prarodičů, kteří s námi také bydlí na Morávce. To jsou pro 
nás a naše blízké důvody, proč jsme se rozhodli pomoci rozvoji a zlepšení 
podmínek života tady u nás na Morávce.
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- ŠKOLA
 zajistíme a předáme příspěvek na žáka ve výši 2500,- Kč na kroužky 

+ školní pomůcky a další potřebné „poplatky" (kino, divadlo, bazén 
apod.)

 zajistíme využití celého venkovního areálu školy pro všechny 
i v odpoledních hodinách s přístavbou sociálního zařízení s přístupem 
z volné plochy pro veřejnost

 zajistíme organizaci provozu tělocvičny a sportoviště v areálu školy
 zajistíme výstavbu nové dostatečně kapacitní mateřské školky

- MÍSTNÍ KOMUNIKACE + PĚŠÍ A CYKLO TRASY
 opravíme každý rok minimálně za 3 mil. Kč +budeme provádět 

pravidelnou a průběžnou údržbu a opravy mostků + doplníme chybějící 
dopravní značení v obci

 postavíme chodník na Pražmo pro bezpečnost chodců a lepší 
a bezpečnější pěší spojení s okolními obcemi

 provedeme rekonstrukci chodníku u zastávky „Lipový"
 postavíme lávku pro pěší vedle mostu pro osobní vozidla u sběrného 

dvora 
 vybudujeme novou pěší stezku pro chodce podél řeky po levém břehu 

směrem k obci Pražmo s odpočinkovými místy
 navážeme cyklotrasu na sousední obce
 zajistíme instalaci semaforu pro zpomalení rychlosti vozidel u školy
 zmodernizujeme a rozšíříme veřejné osvětlení v obci

- SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 založení klubu seniorů s možností pravidelného setkávání se 

s programem pro účastníky
 zajistíme stavbu penzionu pro seniory
 založíme klub maminek 

- OSTATNÍ
 výrazně podpoříme všechny spolky v obci (hasiči, Sokol, zahrádkáři, 

včelaři, myslivci, volejbal, fotbal, florbal, triatlon a další) a spravedlivě
rozdělíme finanční prostředky

 založíme nové kroužky 
 vypracujeme plán odkanalizování centra obce s postupným 

rozšiřováním kanalizace s napojením na síť Pražmo - Raškovice 
(nutnost do roku 2023) 

 postavíme nový vodovod do údolí Vlaského
 spravedlivě přerozdělíme poplatky za odpady - navýšení poplatků 

chatařům v obci
 zlepšíme přehlednost a informovanost www stránek obce
 budeme maximálně informovat občany Morávky
 zkontrolujeme využití účelovosti finančních prostředků obce
 výrazně podpoříme kulturní život v obci
 budeme každé čtvrtletí pořádat besedy s občany

Chcete rozvoj naší krásné obce nebo stagnaci?
  
Chcete rozvíjet a budovat naši obec?

Podívejte se na okolní obce a srovnejte.

Určitě přijďte k volbám, 
abyste i Vy rozhodovali o dalším rozvoji 

naši krásné obce
 

Za čtyři roky složíme účet s našimi závazky 
do Vašich rukou.

Kdo se uchází o Vaše hlasy:
1. Ing. Jan Legerský, technik
2. MUDr. Kateřina Nogová, lékařka
3. Roman Černý, důlní zámečník
4. Bc. Pavlína Šponarová, vedoucí učitelka
5. Ing. Ladislav Soročin, manažer
6. Jaroslava Štefková, rodičovská dovolená
7. Martin Žídek, automechanik
8. Richard Noga, profesionální hasič - vedoucí směny

VOLTE č. 3
Morávka lidem

Obec Morávka jste Vy, občané!

Do svých schránek dostanete ještě rozšířený volební leták o zdroje financování

VOLBY
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- ŠKOLA
 zajistíme a předáme příspěvek na žáka ve výši 2500,- Kč na kroužky 

+ školní pomůcky a další potřebné „poplatky" (kino, divadlo, bazén 
apod.)

 zajistíme využití celého venkovního areálu školy pro všechny 
i v odpoledních hodinách s přístavbou sociálního zařízení s přístupem 
z volné plochy pro veřejnost

 zajistíme organizaci provozu tělocvičny a sportoviště v areálu školy
 zajistíme výstavbu nové dostatečně kapacitní mateřské školky

- MÍSTNÍ KOMUNIKACE + PĚŠÍ A CYKLO TRASY
 opravíme každý rok minimálně za 3 mil. Kč +budeme provádět 

pravidelnou a průběžnou údržbu a opravy mostků + doplníme chybějící 
dopravní značení v obci

 postavíme chodník na Pražmo pro bezpečnost chodců a lepší 
a bezpečnější pěší spojení s okolními obcemi

 provedeme rekonstrukci chodníku u zastávky „Lipový"
 postavíme lávku pro pěší vedle mostu pro osobní vozidla u sběrného 

dvora 
 vybudujeme novou pěší stezku pro chodce podél řeky po levém břehu 

směrem k obci Pražmo s odpočinkovými místy
 navážeme cyklotrasu na sousední obce
 zajistíme instalaci semaforu pro zpomalení rychlosti vozidel u školy
 zmodernizujeme a rozšíříme veřejné osvětlení v obci

- SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
 založení klubu seniorů s možností pravidelného setkávání se 

s programem pro účastníky
 zajistíme stavbu penzionu pro seniory
 založíme klub maminek 

- OSTATNÍ
 výrazně podpoříme všechny spolky v obci (hasiči, Sokol, zahrádkáři, 

včelaři, myslivci, volejbal, fotbal, florbal, triatlon a další) a spravedlivě
rozdělíme finanční prostředky

 založíme nové kroužky 
 vypracujeme plán odkanalizování centra obce s postupným 

rozšiřováním kanalizace s napojením na síť Pražmo - Raškovice 
(nutnost do roku 2023) 

 postavíme nový vodovod do údolí Vlaského
 spravedlivě přerozdělíme poplatky za odpady - navýšení poplatků 

chatařům v obci
 zlepšíme přehlednost a informovanost www stránek obce
 budeme maximálně informovat občany Morávky
 zkontrolujeme využití účelovosti finančních prostředků obce
 výrazně podpoříme kulturní život v obci
 budeme každé čtvrtletí pořádat besedy s občany

Chcete rozvoj naší krásné obce nebo stagnaci?
  
Chcete rozvíjet a budovat naši obec?

Podívejte se na okolní obce a srovnejte.

Určitě přijďte k volbám, 
abyste i Vy rozhodovali o dalším rozvoji 

naši krásné obce
 

Za čtyři roky složíme účet s našimi závazky 
do Vašich rukou.

Kdo se uchází o Vaše hlasy:
1. Ing. Jan Legerský, technik
2. MUDr. Kateřina Nogová, lékařka
3. Roman Černý, důlní zámečník
4. Bc. Pavlína Šponarová, vedoucí učitelka
5. Ing. Ladislav Soročin, manažer
6. Jaroslava Štefková, rodičovská dovolená
7. Martin Žídek, automechanik
8. Richard Noga, profesionální hasič - vedoucí směny

VOLTE č. 3
Morávka lidem

Obec Morávka jste Vy, občané!

Do svých schránek dostanete ještě rozšířený volební leták o zdroje financování

VOLBY
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Číslo 4 - Za Morávku 
- sdružení KSČM a nezávislých kandidátů
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VOLBY
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