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Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané  
a příznivci Morávky,

na prahu nového roku 
2019 Vám přeji hodně 

zdraví, protože to, když budeme mít, tak vše 
ostatní co si přejeme, co očekáváme, co si 
dáme jako předsevzetí, přijde samo. 

O tom co jsme pro Vás připravili pro 
letošní rok v rámci investic, dotací, kultur-
ních či sportovních akcí se rozepisuji v dal-
ších článcích. Proto si je pozorně přečtěte. 
Nově jsme pro Vás připravili Kalendárium 
2019, kde se dozvíte o nejbližších akcích, 

které pro Vás ve spolupráci se spolky a ško-
lou připravujeme. Další potěšující zprávou 
je, že v novém roce přivítáme 19 občánků. 
Ve srovnání s předloňským rokem, kdy jsme 
vítali 7 a vloni 14 dětí je to úspěch. Jen tak dál. 
O tom, že na Morávce je krásně, svědčí i to, 
že nám přibývá počet obyvatel. V letošním 
roce jsme překročili číslo 1200.  

Přeji Vám ještě jednou do nového roku, 
ať si vychutnáte každou společnou chvíli se 
svými nejbližšími, ať vše prožíváte s otevře-
ným srdcem a čistou myslí a Morávka ať je 
pro Vás místem, kde se rádi potkáváte, a kde 
se Vám dobře žije. 

 Gabriela Daňková

O čem zastupitelstvo rozhodlo (z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 10. prosince 2018
- žádosti o poskytnutí dotací a darů na rok 

2019

- výjimku z počtu žáků pro školní rok 
2019/2020 a s tím související úhradu nad-
normativních výdajů na mzdové náklady

- rozpočet obce Morávka na rok 2019 
s úpravami

- střednědobý výhled rozpočtu obce 
Morávka na léta 2020-2021

- Plán inventur na rok 2018

- Obecně závaznou vyhlášku obce Morávka 
č. 2/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů

- Dohodu o ukončení smlouvy s firmou 
Spolstav konstrukt s.r.o. na akci „Cvičné 
kuchyňky“ v objektu Základní školy

Přesné usnesení z 3. zasedání je dostupný  
na stránkách www.moravka.info

Dotace a dary poskytnuté z rozpočtu obce Morávka pro rok 2019
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 
prosincovém zasedání z obecního rozpočtu 
poskytnout tyto dotace a dary:

Dotace:

- Český zahrádkářský svaz Morávka – 
200 000 Kč (na opravu zařízení moš-
tárny a zájezd)
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Plánované projekty a dotace pro rok 2019
1. Rozšíření vodovodní sítě v  oblasti 

Morávka – Vlaský, v únoru 2019 bude 
vydáno stavební povolení. U  této akce 
musíme počkat na vypsání dotačního 
titulu, kde bude požádáno o  dotaci. 

V případě, že bude vypsán dotační titul, 
předpokládáme realizovat v roce 2019.

2. Nástavba školy (krček nad šatnami) na 
technické učebny – žádost o dotaci bude 
podána do konce února na Ministerstvo 

- Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ 
Morávka – 55 000 Kč 
(na program a dárky pro děti na 
Karneval, Den dětí, Putování za světýlky, 
Mikuláš,…)

- TJ Sokol Morávka – 20 000 Kč 
(příspěvek na dopravu na zájezd )

- Junák – český skaut, středisko Štít 
Pražmo z.s. – 35 000 Kč 
(na táborové vybavení)

- TJ Lignum Morávka – 125 000 Kč 
(na činnost)

- Renáta Napoleone Slováčková – 10 000 Kč 
(na cvičební pomůcky pro cvičení žen na 
Morávce)

- SDH Morávka – 20 000 Kč 
(na vybavení,..)

- Dan Piwowarski – 11 000 Kč 
(na akci fotbalový turnaj Svobodní proti 
ženatým, hudbu..)

Dary:

Ing. Jan Legerský – na činnost fotb. kroužku 
– 5 000 Kč

Záchranná stanice Bartošovice – 3 000 Kč

Římskokatolická farnost Morávka 
– 200 000 Kč (na opravu střechy kostela)

Delphinus Delphis, s.r.o Raškovice 
– 20 000 Kč (schváleno v prosinci)

39 000 Kč (schváleno v lednu 2019)

Český svaz včelařů – 10 000  Kč (na činnost)

Andělé Stromu života – 10 000 Kč  
(na činnost)

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka 
– 10 000 Kč (na prov. náklady)

Středisko sociálních služeb města Frýdlant 
nad Ostravicí – 10 000 Kč

Charita Frýdek – Místek – 10 000 Kč

Darovací a veřejnoprávní smlouvy na dotaci 
byly podepsány v  průběhu ledna všemi 
organizacemi a spolky.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podí-
lejí na spolkovém životě v obci a ve svém 
volném čase dělají krásné akce pro občany. 
Ať jsou to zájezdy, výstavy, sportovní utkání 
nebo pravidelná setkávání. 

Na zastupitelstvu jsme schválili nové dva výbory. 

Spolkový výbor – vede zastupitel Roman 
Böhm a  má na starost jak už z  názvu 
vyplývá všechny spolky.  Jejich akce, vzá-
jemnou informovanost, propagaci a vzná-
šení jejich požadavků vůči obci.

Výbor pro školu – vede zastupitelka Lenka 
Carbolová, která na pravidelných schůz-
kách ve škole, propojuje aktivity školy, obce 
a Klubu rodičů.

Jsem ráda, že v obci máme aktivní zastu-
pitele. Účastní se nejen obecních akcí, ale 
snaží se najít si čas i pro spolkové akce. Také 
se všichni zastupitelé zúčastní dvoudenní 
vzdělávací akce pro zastupitele, kterou pro 
nás pořádá Region Slezská brána.
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pro místní rozvoj. V únoru bude vydáno 
stavební povolení.

3. Autobusový záliv – Morávka U přehrady 
– bylo požádáno o dotaci na SFDI. V sou-
časné chvíli je vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele. Předpokládaný termín reali-
zace – duben – červen 2019.

4. Cvičné kuchyňky – (bývalá tělocvična) 
v  areálu školy. Po vydání stavebního 
povolení bude vypsáno výběrové řízení 
na zhotovitele. Realizace – léto 2019

5. Výměna osvětlení v tělocvičně ZŠ – tato 
akce je plánována na jarní prázdniny.

6. Dotace WIFI 4 EU – Získali jsme dotaci na 
WiFi4EU – připojení k internetu v míst-
ních komunitách v obci Morávka ve výši 
15 000 EUR. V obci Morávka budou vyty-
povány místa, kde bude volně dostupná 
WiFi, budou rozmístěny lavičky s mož-
ným připojením na WiFi.

7. V letošním roce budou zpracovány pro-
jektové dokumentace na:

- opravu propustků

- točnu autobusu u  Bebka, opravu 
komunikace

- opravu komunikace v Lipovém

- technické zázemí obce u  sběrného 
místa (parkování obecní a SDH tech-
niky, zázemí šaten, sprch, dílna,…)

- ČOV v centru obce

- vstup do zdravotního střediska

8. V březnu dokončíme realizaci rekon-
strukce bývalých prostor zubního lékaře. 
Vzniknou 4 nové místnosti. Tři z nich 
budou přednostně sloužit pro služby. 
Záměr pronájmu bude vyvěšen v březnu. 

9. Dokončíme realizaci Úpravy okolí Národní 
kulturní památky „Noční přechod“ 
z individuální dotace Moravskoslezského 
kraje. 

10. Pokračuje se za SOPM – v přípravě pro-
jektové dokumentace Cyklostezka

11. Pokračuje se za SOMP – v přípravě pro-
jektové dokumentace na akci Chodník 
Morávka-Pražmo 

TŘETÍ A POSLEDNÍ VLNA 
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Gabriela Daňková
starostka 

Ministerstvo životního prostředí umožní 
dalším domácnostem pořídit si nový, eko-
logický zdroj vytápění. Spouští třetí a záro-
veň finální vlnu kotlíkových dotací, které 
významně zlepší kvalitu ovzduší v Česku. 

Moravskoslezský kraj podpoří ve třetí 
vlně cca 5 000 žadatelů, ty které nepodpoří, 
budou zařazeni do tzv. zásobníku (ten bude 
vyřizován 2021).  Podpora se týká výměny 

kotlů na tuhá paliva, jejichž provoz bude 
ukončen od září 2022. Domácnosti, které 
stále ještě topí v  kotlích na tuhá paliva 
první a  druhé emisní třídy by neměly 
s  výměnou otálet. Výhodnější podmínky 
pro jejich výměnu už nebudou. 

Ve třetí vlně nebude možné získat dotaci 
na kotel na uhlí, tedy ani na kotel kombi-
novaný, spalující uhlí a biomasu. I nadále 
budou podporovány kotle na biomasu 
s  ruční i automatickou dodávkou paliva, 
tepelná čerpadla a plynové kondenzační 
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kotle. Na jejich pořízení je možné získat 
dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé výdaje 
lze zahrnout nejen náklady na pořízení 
zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na 
novou otopnou soustavu či její rekonstrukci 
včetně regulace a měření a úpravy spa-
linových cest. Další příspěvek, až 20 tisíc 
korun získají jako bonus ti žadatelé, kteří 
kotlíkové dotace zkombinují s programem 
Nová zelená úsporám. 

Moravskoslezský kraj dává další příspě-
vek 7 500 Kč a obec Morávka se také připojí 
příspěvkem 5 000 Kč na žadatele. 

Moravskoslezský kraj vypíše podmínky 
dotace 10. 4. 2019. Pro občany bude možno 
využít seminář, který bude vypsán na konec 
dubna, začátek května na magistrátu Frýdek 

– Místek. Termín a místo konání sledujte 
na našich webových stránkách www.
moravka.info nebo v příštím zpravodaji.

Zahájení příjmu žádostí o dotaci bude 
vyhlášeno na květen 2019.

Bude proškolen rovněž jeden zaměstna-
nec obce, který Vám s vyplňováním žádosti 
může pomoci. Na obci budou k vyzvednutí 
informační brožury a letáky.

Na Moravskoslezském kraji bude zří-
zena kotlíková kancelář, kde mohou pomoci 
s vyplňováním žádostí, popřípadě s dotazy.

Nesmíte opomenout, že po podání elek-
tronické žádosti musíte do 10 dnů doručit 
tištěnou žádost, jinak budete vyřazeni.

Prosím, využijte třetí a poslední vlnu 
kotlíkových dotací.

Společenská kronika
Jubilanti
Srdečně blahopřejeme všem jubilantům, 
do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, 
pohody a lásky. Těšíme se na setkání s Vámi 
v úterý dne 26. února 2019 na Obecním 
úřadě Morávka 13 hodin. Nejmenší z naší 
školy si pro Vás připraví krátký program 
a obec dobré občerstvení. Přijďte si zavzpo-
mínat na to, co jste v životě prožili, přijďte 
si popovídat. S sebou si můžete vzít fotky 
z Morávky, jak vypadala kdysi nebo spo-
lečné fotky ze školy, či jiné. Na všechny se 
moc těšíme. 

A s kým se můžete potkat a kdo bude slavit 
společně s Vámi v prvních měsících tohoto 
roku?  
Jiřina Juřicová – 80 let
Štefan Iszo – 80 let
Ludmila Kotásková – 80 let
Karel Volný – 75 let
Josef Klimánek – 75 let
Rudolf Juřica – 75 let
Petr Hranický – 70 let
Rudolf Skotnica – 70 let
Jaroslava Kačmaříková – 70 let

Pozvánky dostanete poštou. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel. č. 558 69 10 21. V pří-
padě potřeby Vám zajistíme odvoz.

Těšíme se na Vás

Gabriela Daňková – starostka Štěpán Bystřičan - místostarosta
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Vítání občánků,
 kteří se narodili v roce 2018 se uskutečnilo dne 

9. února 2019 v Základní škole Morávka.

Slavnostně jsme přivítali: Julii Andrlovou, Ellen Hlouškovou,  

Tomáše Štancla, Janu Bluchovou, Emu Chovancovou, Markétu Vránovou, 

Rudolfa Carbola, Kateřinu Poláškovou, Tobiáše Volného, Tadeáše Tea 

Varhaníka, Antonína Žocha, Marka Felcmana, Terezu Stoklasovou,  

Radka Poledníka, Tomáše Muroně, Kláru Muroňovou, Šimona Stanka, 

Matyáše Adamce, Matěje Mádra. 

V roce 2018 se narodilo na Morávce 19 dětí – 8 holčiček a 11 chlapců. 

Po slavnostním přivítání, dostali rodiče malý dárek pro děti,  

maminky kytičku a společně se vyfotili u kolébky

Gabriela Daňková – starostka        Štěpán Bystřičan - místostarosta

Statistika počtu obyvatel 

Počet obyvatel k 1.1.2019 1219 obyvatel + 7 cizinců

V roce 2018

Přihlášeno 52 obyvatel

Odhlášeno 33 obyvatel

Narozeno 19 obyvatel

Zemřelo 11 obyvatel
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Otevírací doba sběrného místa – Morávka 
– Malé Lipové do 31. 3. 2019

Pondělí – Pátek               14.00 – 15.30

Každou lichou sobotu      9.00 – 13.00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo otevírací dobu kontaktujte v pracovní době od 7.00 
– 15.30 sběrné místo na tel. 606851664

V sběrném místě můžete odevzdat použitý jedlý tuk – oleje. Olej odevzdávejte v uzavře-
ných PET lahvích.

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

Děkujeme. 

Upozornění občanům 

Místní poplatky

Místní poplatek za odpady – trvale 
bydlící občané je splatný ke dni 
31. 10. 2019 ve výši

- 350 Kč za osobu a rok – kontejner

- 450 Kč za osobu a rok – popelnice 

Občané starší 70 let mají 50 % slevu.

Známky na popelnice si vyzvedněte do 
konce 31. března. 

Poplatek za rekreační objekt pro rok 2019 
je stanoven na 650,- Kč za nemovitost 
a je splatný do 30. 6. 2019.

Termíny vymetání komínů pro rok 2019 
21. února, 15. května, 12. srpna, 7. listopadu

Vymetání komínů zajišťují:

p. Kubala – 603 955 091               p. Papřok ml. – 605 123 029               p. Welszar – 721 168 804

Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 10. 4. 2019

Příspěvky: moravcan@moravka.info
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Oznámení o uzavření pošty 

Ve dnech 20.2.2019-22.2.2019 bude pošta z technických důvodů uzavřena

Dne 28.2.2018 bude pošta v dopoledních hodinách z provozních důvodů uzavřena. 
Odpolední otevírací doba zůstává beze změn (14.00 – 16.00)

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 
Územní pracoviště ve Frýdku-Místku 

Stejně jako v minulých letech nabízí Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště ve 
Frýdku-Místku (dále jen „ÚzP“) občanům možnost podání přiznání k daním z příjmů přímo v obci jejich 
pobytu. Zaměstnanci ÚzP budou zajišťovat sběr těchto přiznání a budou připraveni poskytnout drobné 
rady, konzultace a informace potřebné pro jejich správné vyplnění. Současně si dovolujeme upozornit, 
že v žádném případě nebude možno zaplatit daň zaměstnanci ÚzP na místě v hotovosti. Formuláře 
přiznání k daním z příjmů jsou k dispozici i na obecním úřadě. 

V souladu s výše uvedeným bude tato akce zajištěna na Obecním úřadě Morávka dne 13. března 2019 
v době od 12:00 do 17:00 hod. 

Úřední hodiny ÚzP ve Frýdku-Místku na konci měsíce března 2019 
Poslední den lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů připadá v roce 2019 na pondělí 1. dubna. Tento 
den a ve dnech předcházejících tomuto datu bude provoz ÚzP zajištěn následovně: 
 v týdnu od 25. března do 29. března denně od 8:00 do 17:00 hod.; 
 dne 1. dubna od 8:00 do 18:00 hod. 

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

 v týdnu od 25. března do 29. března 
pondělí, středa 08:00-11:30 a 12:30-15:30 hod. 
úterý, čtvrtek, pátek zavřeno 

 dne 1. dubna 
úterý 08:00-11:30 a 12:30-16:00 hod. 

Elektronická podání pro finanční správu 

Dovolujeme si upozornit občany na ustanovení § 72 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), kde je stanovena povinnost podat daňové přiznání 
elektronicky (ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně), mají-li daňové subjekty nebo jejich 
zástupci zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem. Seznam podání povinně podávaných elektronicky je uveden na stránkách Finanční 
správy ČR (http://financnisprava.cz/). 
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OBECNÍ KNIHOVNA / OBECNÍ AKCE 

Obecní knihovna

Knihovna změnila své webové stránky, které najdete pod adresou:  
www.moravka.info/knihovna

Připomínáme všem přihlášeným termíny nejbližších divadelních představení. 
Tato představení jsou již vyprodaná, můžete se hlásit pouze jako náhradníci.
Děkuji za Váš velký zájem. 

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  si vyzvedněte na úřadě týden před představením. Odjezd v 17.00  
od ZŠ Morávka. 

Divadelní představení – jaro 2019
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Plánujeme:
Ve spolupráci s hercem Alexejem Pyškem jsme domluvili divadelní představení v Praze, 

které se  na naše přání  uskuteční v sobotu 7. prosince 2019. Pojedeme do divadla Na 
Maninách v Praze Holešovicích na představení „Intimní příběhy z ráje“. Obec zajistí 
lístky a ubytování. Dopravu si každý zvolí po vlastní ose. Každý z Vás si určí, jak dlouho 
chce pobýt v Praze.  Studenti a senioři využijí svých slev na cestování. Využijte předvá-
noční atmosféry a pojeďte do divadla.  Objednávky na vstupenky a ubytování hlaste na 
OÚ Morávka do 30. 6. 2019, abychom mohli včas vše zarezervovat. 

 
Na všechny se těší          Gabriela Daňková – organizátor zájezdu        

Kdy Co Kde Kdo

2.2. Vrchol Festivalu sněhu Hotel Partyzán Obec

7.2.
Zájezd-Dokonala 

svatba
Divadlo J. Myrona 

Ostrava
Obec

9.2. Vítání občánků Základní škola Obec, ZŠ

10.2. Karneval Základní škola Klub rodičů

15.2.
FS - přednáška Lesy 

a tetřev
Hotel Morávka Obec

16.2.
Volejbal Morávka 
- TJ Nový Jičín

Tělocvična ZŠ Volejbal Morávka

26.2. Setkání s jubilanty Obecní úřad Obec

8.3.
Zájezd- Šťastni 

ve třech
Divadlo A. Dvořáka 

Ostrava
Obec

9.3. Hasičský ples Hotel Morávka SDH

9.3.
Volejbal Morávka 

- Olomoucko
Tělocvična ZŠ Volejbal Morávka

13.3. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

17.3. Výroční schůze ČZS Hotel Morávka ČZS

20.3. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

23.3.
Volejbal 

Morávka-Holubice
Tělocvična ZŠ Volejbal Morávka

27.3. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

Kalendárium do srpna 2019
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OBECNÍ AKCE / TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kdy Co Kde Kdo

3.4. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

4.4. Zájezd-Děj se co děj
Divadlo J. Myrona 

Ostrava
Obec

5.4.
Vynášení Morény ze vsi 

a vel. jarmark
před Obecním úřadem Obec, ZŠ

5.4.
FS - přednáška - Lesy 

a houby
Hotel Morávka Obec

13.-15.4.
Velikonoční výstava 

ČZS
starý úřad 125 ČZS

3.5.
Kladení věnců k osvo-

bození Morávky 
- 75. výročí

památník NKP Noční 
přechod

Obec, ZŠ

3.5. Stavění máje před OÚ před Obecním úřadem Včelaři, SDH,Obec

31.5. Den dětí areál ZŠ Klub rodičů

31.5. Kácení máje se zábavou před OÚ, hotel Morávka Včelaři, SDH,Obec

15.6. Sportovní den SOPM areál ZŠ Obec, SOPM

22.6.
Koncert sourozenců 

Ulrychových
kostel J. Nepomuckého 

Pražmo
SOMP

11.8. Kulturní den SOPM Kamenité Vyšní Lhoty SOPM

Předkládáme Vám plán nejbližších akcí. Tento plán se bude v následujícím 
Moravčanu doplňovat a aktualizovat.

Sledujte proto, prosím, aktuální plakáty, informace na www.moravka.info či na 
facebooku obce.
                                               Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2019 Gabriela Daňková

Tříkrálová sbírka

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos roz-
loučili druhé lednové pondělí. Tímto dnem 
skončilo putování tří králů po obcích, ves-
ničkách a městech Frýdeckomístecka i celé 

České republiky. 
Pomyslnou štafetu 
po statečných ko-
lednících, které od koledování neodradil 
déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci 
Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc 
dobrodružství plného rozpečeťování a po-
čítání obsahu pokladniček.
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„Tříkrálová sbírka je 
most mezi starým a  no-
vým rokem. Ze starého 
si bere poselství Vánoc 
a  přenáší jej jako přání 
všeho dobrého do nového 
roku. Tříkrálová sbírka je 
radostným mostem. Moc 
děkujeme všem kolední-
kům, že spolu s námi tento 
most staví a všem dárcům, 
že po něm spolu s  námi 
jdou,“ říká ředitel Chari-
ty Frýdek-Místek Martin 
Hořínek. Právě díky pomo-
ci vás všech se podařilo na 
Morávce vybrat krásných 
42 079 korun. Vybranou 
částku použijeme na opravy a úpravy v po-
bytových zařízeních, volnočasové a vzdě-
lávací aktivity pro děti a mládež, stejně 
jako na terénní službu pro nemocné.

Všem moc děkujeme za podporu Tříkrá-
lové sbírky 2019.

Za Charitu Frýdek-Místek
Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

foto Charita Frýdek-Místek
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TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace
Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

PRÁCE NA OBECNÍM LESNÍM 
MAJETKU A ÚDRŽBA VEŘEJNÉ 
ZELENĚ

V měsících únoru a březnu proběhne 
těžební činnost v lesních porostech, které 
se nacházejí od Caravan clubu a  souto-
ku potoka Malý Lipový s řekou Morávkou 
směrem k  Pražmu podél vodního toku. 
Jedná se o listnaté porosty ve věku 45 – 60 
let, pěstebně velmi zanedbané, v poměr-
ně nepříznivém terénu – bývalé řečiště 
vodního toku, zčásti podmáčené lokality, 
hustý podrost keřů a  dřevnatých bylin. 
Dojde k vytěžení listnatých souší, zlomů, 
vývratů a  jinak poškozených jedinců, na 
části plochy i  formou klasické probírky. 
Z důvodu obtížných terénních podmínek 
bude dřevo manipulováno na 1-3m sekce, 
tyto výřezy se uklidí nepravidelně po ploše 
na hromady. Práce budou zadány na p.č. 
4178/7č,  4178/41 č.  o výměře cca 2.50 ha. 
Část dopravně dosažitelné dřevní hmoty 
bude možné prodávat formou samovýroby.

Revitalizace ostatních ploch, porostlých 
nekvalitními dřevinami a keři – jedná se 
o pozemky p.č. 4180/7, p.č. 4180/9 v údolí 

Malé Lipové a poz. p.č. 1344/1 – pod pře-
hradou. V těchto místech po geodetickém 
zaměření dotčených parcel dojde ke skáce-
ní, výřezu a seštěpkování nárostů a náletů 
plevelných dřevin. Části pozemků budou 
sloužit jako plochy rekreační, odpočinkové, 
v lokalitě pod přehradou se počítá s umístě-
ním památníku Zaťatá pěst, který je v sou-
časné době na Haferníku v havarijním stavu.

Okolí základní školy – odstranění keřů 
a větví, přesahujících oplocení podél wor-
koutového hřiště  v délce 120m, zdravotní 
výběr ve skupině smrků a borovic na JZ 
okraji p.č. 3806/5. V neposlední řadě bude 
vykáceno 10 ks zeravů u vstupu do areálu 
školy z hlavní silnice. 

Průběžně bude prováděn výřez a výsek 
nárostů dřevin podél obecních komunikací, 
doplní se poškozené či chybějící výsadby 
ozdobných keřů. 

Tímto se také obracím na vlastníky po-
zemků podél obecních silnic, aby tolero-
vali pohyb obecních zaměstnanců, kteří 
v předjaří odstraní ve vzdálenosti cca 2m 
od krajnice větvoví stromů a keřů, které 
zasahují do profilu vozovky. Zvýší se tím 
bezpečnost provozu v nepřehledných úse-
cích cest. Děkuji.

Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

Petr Bujok a EKO-KOM, a.s.

JAK TŘÍDÍME?

V roce 2017 každý občan Morávky vytřídil 67,8kg separovaného odpadu (plasty, pa-
pír, sklo, nápojové kartony). V porovnání s ostatními obcemi stejné velikosti(1001-2000 
obyvatel) v Moravskoslezském kraji jsme s tříděním odpadu na vysoké úrovni. 



14

TECHNICKÉ INFORMACE

Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2017 (kg/obyvatele/rok)

Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2013-2017(kg/obyvatele/rok)
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Vývoj množství směsného komunálního odpadu (kg/ob./rok)

KOMUNÁLNÍ ODPAD

V obci máme rozmístěno u  rodinných domů 188 popelnic a 37 kontejnerů na 14 
kontejnerových stáních. Šest kontejnerových stání prošly v minulých letech přeměnou 
a další se chystají.

Ze všech nádob na komunální odpad (225ks) se vyvezlo za minulý rok 83,65t komu-
nálního odpadu.

TECHNICKÉ INFORMACE / POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Pootevřené školní dveře

Za ZŠ Mgr. Martina Matznerová

OHLÉDNUTÍ 
ZA KONCEM ROKU 2018 

Konec roku 2018 jsme si s žáky pořád-
ně vychutnali. Vánoční atmosféru jsme si 
začali užívat plnými doušky již 30. listo-
padu při rozsvícení vánočního stromu před 
obecním úřadem. Součástí této adventní 
akce byla již tradičně také mikulášská na-
dílka. Žáci měli pro Mikuláše, čerta i an-

děly připraveny tanečky a písničky, za což 
byli odměněni dárečkem. Rodiče i  další 
návštěvníci si mohli během odpoledne 
zakoupit výrobky, které vyráběly děti či 
Klub rodičů. 

ZA KULTUROU A ZA SPORTEM

Aby nám čekání na Ježíška rychleji 
uteklo, vydali jsme se s žáky celé školy na 
filmové představení do ostravského kina. 
Ti mladší si užili pohádku Čertí brko, starší 
pak shlédli film Po strništi bos. 
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

A abychom jen neseděli v lavicích nebo 
u filmového plátna, zajeli jsme si zabruslit 
do frýdecké Haly Polárka. Kluziště jsme 
měli sami pro sebe, a tak se všichni dosyta 
vyřádili. 

Mockrát děkujeme Klubu rodičů za za-
placení dopravy do kina a pronájem ledové 
plochy. 

LYŽAŘSKÝ KURZ V JESENÍKÁCH

Začátek nového roku se také nesl ve 
znamení pohybu. Po dvou letech jsme pod 
záštitou pana učitele Černohorského opět 
vyrazili na „lyžák“. Cílem naší horské vý-
pravy se staly Jeseníky, přesněji Ovčárna 
pod Pradědem. Z Morávky jsme na zimu 

zvyklí, ale to, co nás přivítalo na místě, 
to byla zima s velkým „Z“. Dvoumetro-
vá nadílka sněhu zaručovala, že lyžovat 
bude na čem. Ubytovaní jsme byli v Hotelu 
Figura, takže sjezdovky jsme měli přímo 
„pod nosem“. Uprostřed týdne nás čekala 
procházka na Švýcárnu. Bylo to opravdu 
velké dobrodružství díky závějím sněhu, 
husté mlze a docela silnému větru. Naši 
žáci ale nejsou žádná béčka a cestu hravě 
zvládli. Zbytek pobytu patřil opět lyžování.  

Na to, jak jsme si Jeseníky užívali, se 
můžete podívat na školním webu.

Děkujeme panu Bujokovi, že se ve svém 
volnu věnoval našim lyžařům a předal jim 
bohaté zkušenosti. 

Foto: M.Martová,  lyžařský kurz před horskou chatou Švýcárna
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

ŠACHOVÝ TURNAJ

V pátek 25. ledna se v obci Žabeň konal 
šachový turnaj. Naši školu se vydalo repre-
zentovat několik žáků z prvního i druhého 
stupně. Krásné 3. místo vybojoval Jáchym 
Jarolím z 9. ročníku. 

KONEC 1. POLOLETÍ

Půlka školního roku je za námi, a tak si ve 
čtvrtek 31. ledna žáci odnesli domů svá první 
letošní vysvědčení. Za skvělé výsledky nejen 
ve škole, ale i v mimoškolních aktivitách 
jsme děti odměnili sportovním dopolednem 
v Aquaparku Olešná. A protože máme žáky 
opravdu šikovné, jako bonus si budou ještě 
moct zalyžovat na Zlatníku. 

POKOS

Šestý únor se ve škole ponese ve znamení 
zelené barvy. V  rámci programu POKOS 
(Příprava občanů k obraně státu) nás na-
vštíví skupina vojáků, jejichž cílem bude 
zábavnou a interaktivní formou představit 
ozbrojené síly a Armádu České republiky. 
O tom, jak setkání probíhalo, vás budeme 
informovat v příštím vydání Moravčanu. 

KYBERŠIKANA

V rámci preventivního programu navštíví 
naší školu skupina lektorů, kteří se pokusí 
žákům 2. stupně nastínit úskalí kyberšikany 
- jednoho z nejožehavějších témat dnešní 
digitální doby. 

A CO NÁS ČEKÁ  
V DALŠÍM POLOLETÍ? 

Školní tělocvična se dočká revitalizace. Již 
o jarních prázdninách bude vyměněno osvět-
lení a nového kabátu se dočká také podlaha.

Připravujeme taneční a pěvecké vystou-
pení k vynášení Moreny z obce, zábavný 
program ke Dni dětí a v neposlední řádě 
červnový vodácký kurz. 

V rámci výuky cizích jazyků si žáci 
2. stupně pilují pro své mladší spolužáky 
a děti v mateřské škole několik pohádek 
v anglickém a německém jazyce, které jim 
v průběhu 2. pololetí představí. 

Samozřejmostí budou další vzdělávací 
akce, anglické divadlo, soutěže v matema-
tice či anglickém jazyce, ekologické aktivity 
a mnoho dalšího. 

PODĚKOVÁNÍ PANU PACHLOPNÍKOVI

Ráda bych poděkovala panu L. Pachlopníkovi za velmi zajímavou přednášku 
uspořádanou k výročí vzniku Československé republiky. Jeho poutavé povídání 
si vyslechli žáci 8. a 9. ročníku naší školy. Pro názornost a autentičnost doby si 
děvčata a chlapci mohli prohlédnout například také zbraně či dopisy z válečných 
let.

Mgr. Dana Šponarová, ředitelka školy  
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KLUB RODIČŮ

Klub rodičů

Gabriela Demlová

V sobotu 19.  ledna se v hotelu Party-
zán konala kulturní společenská událost. 
Ples Klubu rodičů. Večeru v  elegantních 
róbách předcházelo dopoledne příprav, 
kdy pořadatelé zdobili sál, balili tom-
bolu, ladili zasedací pořádek a program. 
V 19 hodin začal slavnostní večer. K tanci 
hrála kapela Šraml Boys, atmosféra byla 
pohodová a  uvolněná. Zpestřením bylo 
vystoupení skvělých dětských taneční-
ků z taneční školy. Jejich ukázková čísla 
naštěstí nás ostatní amatérské tanečníky 
neodradila a  tak byl parket po většinu 
času plný . Velkým lákadlem a očekáva-
ným bodem programu byla tombola, velice 
pestrá a bohatá díky mnohým sponzorům. 
Pobavila také následná dražba některých 
cen, především díky pohotovému mode-
rátorovi . 

Společenská událost tohoto rozsahu by 
si snad zasloužila jen o trošku větší účast, 
jinak byl ples velmi vydařený. Budeme se 
tedy těšit na další ročník.

Děkuji organizátorům za jejich čas 
a chuť do plánování této společenské akce 
a především za Klub rodičů velice děkuji 
všem sponzorům a prosím, aby nám i pro 
příště zachovali přízeň . 

Výtěžek z plesu bude stejně jako ostatní 
ziskové aktivity Klubu rodičů použit na 
akce pro děti na Morávce. 

Pokud chcete vědět více o  aktivitách 
Klubu rodičů, můžete sledovat FB stránku 
“Morávka dětem“ nebo se přímo připojit 
do stejnojmenné FB skupiny. Jste velmi 
vítáni!
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PROGRAM FESTIVALU SNĚHU
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

SDH Morávka

Hana Hřivňáková

Ani v zimních měsících hasiči nezahá-
lejí. 15.12. se uskutečnil další ročník závo-
du Travný trek, kde jsme nemohli chybět. 
Objevili jsme se na obou stranách barikády. 
Nevím, zda byla větší fuška si zasoutěžit 
a ujít (uběhnout) 13 kilometrů, nebo se na 
občerstvovací stanici starat o blaho soutě-
žících. Každopádně věřím, že si to všichni 
užili a příští rok se opět setkáme. Ať už jako 
soutěžící nebo na občerstvovacím stanovišti.

Zaznamenali jste v  rádiu na stanici 
Českého rozhlasu upoutávku na Ježíškova 
vnoučata? Projekt, který obrací pozornost na 
seniory, na jejich život o samotě, na jejich 

skromná přání. Velice rádi jsme se s mladými 
hasiči zapojili. Dobrovolné příspěvky mnozí 
darovali ze svých vlastních pokladniček. Do 
projektu, který byl původně zamýšlen pro 
děti, se nakonec zapojili i členové výboru, 
a dokonce i dárci, kteří nejsou členy SDH. 
Všem ze srdce děkuji! Bez vás by nebylo 
možné potěšit dvě dámy - ženy, které jsou 
stále Moravčanky, i když žijí v domovech 
v Komorní Lhotce a Frýdlantu nad Ostravicí. 
Za vybrané peníze jsme pořídili věci potřeb-
né, ale i dárečky jen tak pro radost.

Leden je pro nás hasiče vždy měsícem 
bilancování. Sejdeme se, ohlédneme se za 
minulým rokem a naplánujeme rok nadchá-
zející. Letošní Valná hromada se vydařila. 
Jsme velice rádi, že nás opět přijeli podpořit 
hasiči z SDH Vraclávek a také zástupci naší 
obce.

Ze života spolků

Foto: autor Travný Trek 2018
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Na závěr Vás srdečně zveme na letošní 
hasičský ples, pro který máme hned několik 
novinek. Netradičně proběhne až 9.3.2019. 
Hotel Partyzán vyměníme za hotel Morávka. 
Zahraje nám kapela Ufo, která nás roztan-
čila při loňském kácení máje. A  v nepo-
slední řadě pro vás chystáme i doprovodný 

program, který si necháme prozatím pro 
sebe. Proběhne i  klasická tombola, kde 
nesmí chybět například hasicí přístroje:) 
Prodej lístků bude probíhat o sobotách 16. 
a 23. února 2019 vždy od 10:00 do 12:00 a to 
v místnosti bývalé pošty v budově bývalého 
obecního úřadu. Budeme se na vás těšit!

KLUB RODIČŮ

Foto: autor, Domov pro seniory Frýdlant nad Ostravicí, Komorní Lhotka setkání se seniory
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Sbor dobrovolných hasičů 
MORÁVKA
si Vás dovoluje srdečně pozvat na

v sobotu 9. března 2019 od 19:00
v sále Hotelu Morávka

k tanci a poslechu zahraje skupina UFO
vstupné 300 ,- vč. večeře vstup jen ve společenském oděvu

Místenky v prodeji: v sobotu 16.2.2019 (1000 až 1200 hod.)
v sobotu 23.2.2019 (1000 až 1200 hod.)

v místnosti bývalé pošty v bývalém obecním úřadu (Morávka 125)

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Kroužek kopané  
– šestý ročník
Ing. Jan Legerský 
trenér kopané

Máme za sebou první pololetí školního 
roku i naší letošní sezóny kroužku kopané. 
Není nás sice letos v kroužku mnoho, ale 
o to více máme času a prostoru na hraní, 
zlepšování se v různých sportovních fot-
balových dovednostech i ve fyzické kondici.

Po „bohatých“ letech, kdy kroužek na-
vštěvovali chlapci i děvčata od mateřské 
školky po osmou třídu, jsou naše snahy 
zatím nyní vzdálenější. Chlapci, kterým 
fotbal „šel“ trošku lépe než jiným, za-
čali navštěvovat tréninky v  Raškovicích. 
Zapojili se spolu s ostatními do přípravy, 
kde se zúčastňují dlouhodobých okresních 
i krajských soutěží. O  jejich úspěších vás 
budeme informovat v následujících číslech 
Moravčanu.

Letošní kroužek kopané začalo navště-
vovat a pravidelně docházet celkem osm 
chlapců. Jsou to Hubert Volný, Honzík 
Tesařík, Matěj Blažek a Toník Král z mateř-
ské školky. Starší jsou Radek Vlček a Ondra 
Polášek, ještě starší je Matyáš Matzner 
a  nejstarším našim fotbalistou je Bruno 
Roubal. Po novém roce posílil naše řady 
ještě Denis Píštěk. Je nás nyní celkem devět 
a máme otevřeny dveře tělocvičny i pro další 
zájemce, kteří by mohli s námi začít chodit 
i nyní v průběhu školního roku. 

V případě zájmu můžete přijít každou 
středu v 15,00 hodin do tělocvičny, kde vám 
poskytneme přihlášku a můžete se aktivně 
zapojit do činnosti kroužku kopané už při 
samotném příchodu. Chce to jen obleče-
ní a obutí do tělocvičny a chuť si s námi 
zasportovat. Vítáme chlapce a děvčata do 
maximálně páté třídy.

Již v průběhu podzimních měsíců jsme 
byli osloveni zástupci fotbalového mužstva 

z  Raškovic, zda nemáme šikovné fotba-
listy v té nejmladší kategorii, tzn. ročník 
2012 a  mladší. Navštívili jsme trénink 
v Raškovicích s třemi z našich chlapců. Ti 
se jim fotbalově zalíbili a byli jsme požá-
dáni, abychom se s nimi zapojili do soutěží 
Krajské fotbalové ligy pro ty nejmenší. 

Poslední sobotu před vánocemi náš krou-
žek na turnaji v Brušperku v dresu fotbalo-
vého družstva Raškovic reprezentoval Radek 
Vlček.

Toník Král i a Honzík Tesařík byli v té 
době nemocni, takže se tohoto prvního tur-
naje nezúčastnili.

V tomto prvním prosincovém turnaji bo-
hužel všechna utkání prohráli. 

V následujícím turnaji v lednu se turnaje 
společně s Radkem Vlčkem zúčastnil i Toník 
Král. Musím říci, že našemu kroužku ostu-
du neudělali a zapadli do kolektivu. V tomto 
druhém turnaji již byli úspěšnější a slavili 
i dvě vítězství a brankami se na nich podílel 
i Radek Vlček.

Radek Vlček v Brušperku během turnaje
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V následujících měsících se nadále bude-
me turnajů zúčastňovat i s dalšími našimi 
chlapci, a tak reprezentovat, zatím v jiných 
dresech, náš kroužek a naši obec. Navážeme 
tak na starší chlapce, kteří už v Raškovicích 
hrají a tzv. řečeno „vyšli z naší líhně“.

Je škoda, aby krásné zelené dresy s ná-
zvem naší obce, ve kterých jsme hrávali 
uplynulé dvě sezóny ležely, vyprané ve skří-
ni, když mohou být využity k dobré a úspěš-
né reprezentaci obce Morávka.

V zimě potrénujeme a v jarních měsících 
vyběhneme na nový zelený trávník na novém 
školním hřišti.

Na další zájemce o fotbal z řad našich 
mladých fotbalistů se těší Jan Legerský

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Družstvo přípravky Raškovic s našimi mladými (zleva 
stojící hráči Toník Král a Radek Vlček), úplně vpravo 
trenér Jan Legerský)

Mladí včelaři mají zelenou
 
Václav Uherek  

předseda ZO ČSV Morávka

Leden je měsícem, kdy každý včelař 
provádí vnější kontrolu včelstev. K tomu-
to účelu je možno využít zimní procházky 
v přírodě za příznivého slunečného počasí. 
Vnější kontrolou se rozumí kontrola stano-
viště, zda jsou všechny úly na svém místě, 
nezimují v nich např. hlodavci, kteří si na 
podzim vyhledávají svá zimoviště a úly jim 
zajistí teplo a potravu, a v neposlední řadě 
kontrola vnějších stěn úlů, které zas s obli-
bou vyhledávají ptáci jako např. strakapoud, 
žluna nebo datel. Poklepáním na jednotlivé 
úly zjišťujeme přítomnost včel. Zásadním 
úkolem v tomto období je sběr zimního měli 
pro kontrolu spadu roztoče Varroa destruk-
tor a  jeho odeslání k vyšetření příslušné 
veterinární stanici. To jak se nám podařilo 
včelstva na podzim léčit pak ukáže výsled-
ná zpráva. Na jaře roku 2018 jsme museli 
přeléčit včelstva u čtrnácti členů naší ZO. 
Tento počet je za posledních pět let nejvyšší 
a zároveň nejhorší. Toto je ukázka toho, 

jaký přístup mají někteří včelaři k preven-
tivní léčbě včel a zejména pak k provádění 
monitoringu spadu roztočů. Příčinou jsou  
rovněž špatně vyčištěné podložky po po-
sledním léčení.   Přál bych si, abychom toto 
opatření v letošním roce už nemuseli pou-
žít, a včelařský rok jsme zahájili s relativně 
zdravými včelstvy. V zimě by se včelaři měli 
také zabývat výrobou medocukrového těsta 
pro jarní podněcování, opravami včelařské-
ho náčiní, kontrolou souší a výrobou nových 
rámečků pro mezistěny, které jsou důležité 
pro rozšiřování včelího díla.

Jak už samotný nadpis hovoří, chci se 
v tomto článku zaměřit především na oblast 
práce s mládeží. Dnešní přetechnizovaná 
doba předurčuje mladé lidi již od útlého 
věku k vysedávání u počítačů či tabletu, 
nebo u televizních obrazovek, kde se jednot-
livé televizní společnosti předhánějí v pro-
gramové nabídce pro mládež nevhodných 
programů. Věřím, že i přes tyto negativní 
věci jsou mezi mladými lidmi ještě takoví, 
kteří se rádi projedou na kole nebo projdou 
pěšky po turistické stezce. Proto i my včelaři 
chceme přispět k lepšímu využití volného 
času mladé generace prostřednictvím vče-
lařského kroužku mládeže.
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Foto: autor

Foto: autor

Co to je včelařský kroužek mládeže? Je to 
organizovaná skupina dětí, která pod do-
hledem zkušených včelařů poznává krá-
sy okolní přírody, postupně se seznamuje 
s anatomií toho drobného a zároveň ne-
únavně pracovitého tvorečka, kterému se 
říká „včela medonosná“. Provádí praktické 
činnosti dle jednotlivých období včelařské-
ho kalendáře, který je rozdělen na předjaří, 
jaro, časné léto, plné léto, podletí, podzim 
a zima. Dále se naučí pracovat s dřevem při 
výrobě rámečků, do kterých zataví voskové 
mezistěny, které si včely dostaví jako nové 
obydlí pro své potomstvo a následně pro 
uskladnění medových zásob. Seznamují se 
s životem včel v úlů i mimo něj, nacvičují 
jednotlivé pracovní úkony, které jsou za-
potřebí pří kontrole včelího díla jako např. 
otevírání úlů, rozebírání rámečků, nácvik 
držení dýmáku, držení a obracení plástů, 
vyhledávání včelí královny, odběr medových 
plástů, úprava sedliště včelstev , podněco-
vání a zakrmování včelstev a v neposled-
ní řadě provádění preventivní léčby včel. 
Z tohoto výčtu pracovní činnosti je patrné, 
že včelaři mají pořád co dělat. Samozřejmě 
nesmíme zapomenout na studium odborné 

literatury, včelařských časopisů,  účasti na 
soutěžích  a odborných přednáškách s vče-
lařskou tématikou. Toto vše se u nás naučí 
zájemci z řad žáků čtvrtých až osmých tříd 
základní školy, kteří jsou zdravotně způso-
bilí k práci se včelami. Scházíme se každý 
čtvrtek od 14,00 hod v klubovně na býva-
lém OÚ Morávka vedle hasičské zbrojnice. 
Budeme rádi, když si k nám najdou cestu 
děti, které se budou chtít naučit něco no-
vého a užitečného.
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Volejbal Morávka
Radim Bulko 
Předseda oddílu

Zdravíme všechny příznivce volejbalu. 
Máme za sebou polovinu soutěže v 2. 

Národní lize a čeká nás posledních 12 utkání.
Na domácím hřišti v  ZŠ Morávka se 

utkáme 16.2. s týmem z Nového Jičína, 9.3. 

s  Olomouckem a  poslední domácí zápas 
této sezóny hrajeme proti lídru celé soutěže 
Holubicím dne 23.3., kteří zatím neokusili 
hořkost porážky.

Rádi bychom chtěli poděkovat všem naši 
fanouškům, kteří nás chodí podporovat ka-
ždý domácí zápas a fandí nám. 

Dále děkujeme za podporu naší obce 
a všem sponzorům pro rok 2019.
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utkání vítězství prohry body

1. TJ Holubice 25 25 0 75

2. Volejbal Ostrava 25 19 6 54

3. VS Drásov 25 15 10 46

4. Volejbal Morávka 25 14 11 42

5. Blue Volley Ostrava 25 14 11 40

6. TJ Sokol Šlapanice 25 13 12 39

7. Olomoucko 25 11 14 31

8. VK TJ Lanškroun 25 7 18 23

9. TJ Nový Jičín 25 5 20 19

10. TJ Sokol Česká Třebová 25 5 20 15

11. Repre – Extraliga kadeti 10 2 8 6

09.02. 10:30 a 14:00 Volejbal Ostrava - Volejbal Morávka

16.02. 11:00 a 15:00 Volejbal Morávka - TJ Nový Jičín

23.02. 10:00 a 14:00 TJ Sokol Česká Třebová - Volejbal Morávka

09.03. 10:00 a 14:00 Volejbal Morávka - Olomoucko

16.03.  10:00 a 14:00 VS Drásov - Volejbal Morávka

23.03.  10:00 a 14:00 Volejbal Morávka - Holubice

Budeme rádi, když se opět přijdete podívat do naší tělocvičny a podpořit nás v posledních 
utkáních této sezóny 2018/2019.
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Skautská halekačka:  
rubrika z junáckého života
BYLI JSME NA IVANČENĚ  
S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM

Před Vánoci jsme opět dokázali vynést 
Betlémské světlo ke skautskému památ-
níku na Ivančeně. Stalo se tak 15. prosince 
2018. S Betlémským světlem jsme tam za-
čali chodit, abychom si připomněli naro-
zeniny br. Vládi Čermáka, který se narodil 
v prosinci. Vladimír Čermák byl vůdce od-
bojové skupiny, na jejíž památku byla za-
ložena mohyla na Ivančeně. Letos to bude 
už 100 let od jeho narození!

Betlémské světlo je novodobá vánoční 
tradice, při které putuje plamínek po ce-
lém světě, přenáší jej skauti nejrůznějšími 
dopravními prostředky, ale i pěšky, jako 
my na Ivančenu. Roznášení Betlémského 
světla je novodobá tradice, která se do 
Československa dostala až o Vánocích 1989 
během pádu komunistické totality. Obecně 
je Betlémské světlo symbolem míru, u nás 
to umocňují zmíněné události, od kterých 
letos uplyne třicet let. Už se těšíme až 
opět budeme rozdávat Betlémské světlo a 
připomeneme si sametovou revoluci, bez 
které bychom my skauti nemohli svobodně 
fungovat.

NEJVÍCE ČLENŮ  
MÁME Z MORÁVKY

Na konci ledna jsme uzavřeli každoroční 
registraci členů, opět máme nejvíce čle-
nů z Morávky (34), na „druhém“ místě 
se umístily Raškovice, dále pak Pražmo. 
Hlavně však upozorňuji, že jsme letos ko-
nečně překonali stovku členů. Je nás již 
115 členů a to si přece zaslouží oslavu!

PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA

Nelze se nezmíniti o divadelním kuse 
se zpěvy, který připravili naši skauti ve 
spolupráci s mládeží z celé farnosti. Již tra-
dičně má nacvičené představení premiéru 
na mikulášské besídce v moráveckém kos-
tele sv. Jana Nepomuckého, a derniéru má 
toto představení v rámci Vrcholu Festivalu 
sněhu. Na tvářích dětí i jejich rodičů bylo 
vidět, že se představení líbilo. Je opravdu 
nutné poděkovat všem – hercům, „rozto-
milým zvířátkům“, zpěvákům, kulisákům, 
zpěvákům, hudebnímu doprovodu, oponě. 
Zkrátka všem, kteří se přičinili o to, aby se 
tento kus dal vůbec odehrát.

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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Ze starých novin
POŠTOVNÍ SPOJENÍ  
ČESKÝCH SLEZSKÝCH OBCÍ

Málokde mají takové „pohodlí“ s poštou 
jako na Morávce v Bezkydech. Chce-li kdo 
dat do schránky dopis, aby s ním šel až 3 
hodiny a pak spoléhal na boží milosrdenství, 
kdy se dostane a dostane-li se vůbec na poš-
tu, která je až v Pražmě. Morávka by měla 
ráda poštovní úřad asi v půli nejdelší své 
linie, aby se docílilo aspoň nějakého pohodlí: 
kdysi byl telegraf vyměřen až na Moráv-
ku, jenže raškovští Morávčany předběhli. V 
Pražmě je pošta tak přetížena, že je div, že 

úřednice neonemocní. Není divu, když potom 
přijde telegram na Morávku až za 2 dny, do 
míst ležících od pošty až 15 km. Na takový 
telegram musí býti zvláštní posel a toho 
dnes nenajdeš, neboť Morávka je dokonale 
vylidněna a lid tak napravený podvýživou, 
že jen svítí se jak z vápna a nemusí-li, kro-
ku neudělá. Morávka má 4000 duší a pošty 
nemá. Nebohá!

In: Lidové noviny. 1918, ročník 26, číslo 57 
(vydání z 27. 2. 1918), s. 4.

Tento přepis článku věnujeme všem zdej-
ším pošťačkám, pošťákům a přepážkovým 
pracovnicím!

K výše uvedenému článku se vztahuje také 
Zasedání Národního shromáždění česko- 
slovenského r. 1919.

NÁVRH

člena Národního shromáždění Jana Rýpa-
ra, Josefa Kadlčáka a společníků, aby zřízeny 
byly nové poštovní úřady na Těšínsku: v Mo-
rávce, Skalici u Frýdku, Janovicích a v Bru-
zovicích-Sedlištích. 

České vesnice na Těšínsku byly vždy za 
rakouské vlády zanedbávány jak co do do-
pravních prostředků, tak po stránce poš-
tovní. Jsou to obce rozsáhlé a od poštovních 
úřadů velmi vzdálené, čímž veškeren hospo-
dářský a průmyslový život nesmírně trpí. Jest 
povinností naší vlády, by postarala se o to, 
by těmto lidem dostalo se alespoň lepšího 
poštovního styku zřízením nových pošt.
Podepsaní navrhují, by zřízeny byly nové 
pošty v Morávce u Frýdku, vesnici přes 6 ho-
din dlouhé, jež má 6173 obyvatelů, několik 

hospodářských družstev a obchodů, škol 
a spolků, 
ve Skalici u Frýdku, vesnici, jež má 3749 
obyvatelů, farní úřad, raifeisenku, nákup-
ní družstvo, velké obchody, hospodářský 
spolek,
v Janovicích, vesnici, jež má 1875 obyvatelů, 
raifeisenku, hospodářský spolek, nákupní 
družstvo, farní úřad, několik obchodů, ně-
kolik hostinců a spolků, 
v Bruzovicích - Sedlištích pro obě obce, jež 
mají 2460 obyvatelů, mlékárnu pro Mor. 
Ostravu, 2 farní úřady, nákupní družstvo, 
několik hostinců, dvůr a jiné obchody.

Návrh přiděluje se poštovnímu výboru.

V Praze 7. května 1919.
Jan Rýpar, Josef Kadlčák, Frant. Čapka, 

A. Kaderka, Dr. Stojan, Hlinka, Jehlička, Jílek, 
Šrámek, Ševčík, Dr. Kmeťko, Šamalík, Ču-
řík, Fr. Navrátil, Dr. Mazanec, Ing. Pospíšil, 
Bed. Bezděk, Fr. Šabata, Valoušek, Zavoral, 
Dr. Novotný, Šolle.
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INZERCE

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

 

UHLÍ ? ?
  

KOKS ? ?
  

BRIKETY ? ?  

  

      

607 
  985 

  579 
  

www.uhli - raskovice.cz 
  

Uhelné sklady v Raškovicích „U Stříže“ prodávají balená a volně ložená paliva. Dopravu 
zajišťujeme, nabízíme i skládání uhlí dopravníkem až do sklepa. 
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.KUŘICE. 
              vždy v dobré náladě        www.kurice.cz      tel: 737 736 775 

.DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !.  
Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského programu 

HENDRIX GENETICS a českého programu DOMINANT . Výborná kondice, komplexní vakcinační program 
proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě. 

Všechny druhy jsou vhodné pro malochovy. Nabízíme též bezplatné poradenství. 
 

Šlechtitelský program  HENDRIX GENETICS 

 

Šlechtitelský program DOMINANT 

 

 
 
leden + únor 

DOVOZ POUZE DO MĚST   
Kuřice je nutno OBJEDNAT a vyzvednout ve městech 
 
Program DOMINANT stáří 18 týdnů, cena 195,- Kč/ks 
Druhy Dominantů: Ţíhaný, Červeně Ţíhaný, Sussex, Leghorn, 
Koroptví (Vlaška), Černý, Hnědý, Tricolor, Modrý  
 
ODBĚR:  5. února 2019 
11:40 Nový Jičín - parkoviště LIDL, Sokolovská  
12:40 Frýdek-Místek - parkoviště LIDL, Frýdlantská  
13:40 Karviná - parkoviště LIDL, Tř. 17. listopadu 
15:10 Opava - parkoviště LIDL, Těšínská   
16:20 Bruntál - parkoviště LIDL, Zeyerova  
17:40 Šumperk - parkoviště LIDL, Štefánikova  
19:10 Ústí nad Orlicí - parkoviště LIDL, Popradská  
 
 
 
 

 
od března 

DOVOZ NA VAŠI ADRESU  
Objednané kuřice Vám dovezeme přímo na Vaši adresu. 
Den a čas dodání Vám oznámíme 5 dní předem. 
Doprava zdarma při počtu 10 a více kuřic, při niţším počtu 
příplatek 200,- Kč. Nejniţší odběrní počet je 5 ks. 
 
► Rozvozový turnus: 5.  – 17. března  2019 
Program HENDRIX GENETICS,stáří 16-17 týdnů, cena 185,- 
Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA 
Sussex, Moravia BSL  
► Rozvozový turnus: 18. - 27. března 2019 
Program HENDRIX GENETICS,stáří 18-19 týdnů, cena 195,-  
Druhy: ISA Brown, , Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA 
Sussex, Moravia BSL  
► Rozvozový turnus: 29.dubna - 11.května 2019 
Program HENDRIX GENETICS,stáří 16-17 týdnů, cena 185,- 
Druh: ISA Brown 
Kuřice dovážíme celoročně - vyžádejte si další termíny odběru! 
 

                   www.kurice.cz   e-mail: prodejkuric@seznam.cz   tel.: 737 736 775  
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