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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané  
a příznivci Morávky,

držíte v  rukou jarní 
Moravčan, ve kterém bych 

chtěla trošku apelovat nad zamyšlením se, jak 
se chováme k přírodě. Vím, že jsou toho všude 
plné noviny a zprávy, ale zkusme udělat to 
málo, co můžeme, začněme zachraňovat pla-
netu u sebe, a to malými krůčky. Důkladně 
třiďme odpad, na nákup si vezměme plátě-
nou tašku a rohlík místo do igelitu, dejme do 
látkového pytlíku. Bioodpad kompostujme.  
Myslím, že si řada z vás všimla, že se sna-
žíme udržovat pořádek v obci. Bohužel to 

tak většinou po víkendu nevypadá. Opravdu 
Vám na požádání sběrné místo po domluvě 
otevřeme i mimo otvírací hodiny. Abychom 
měli Morávku ještě čistější, vydají se naše 
spolky s dobrovolníky ji uklízet 27. dubna 
a  další akce proběhne 8.  května v  rámci 
akce „Čisté Beskydy“.  Pro čistý vzduch, 
vyměňte své staré kotle za nové, obec Vám 
ráda poradí. Využijte možnosti získat nový 
kotel z poslední 3. výzvy kotlíkové dotace. 
A pokud jste to dočetli až sem, a chcete si své 
znalosti o třídění odpadu vyzkoušet, vyplňte 
si kvíz, který jsem pro Vás připravila.  Děti 
můžou třídit formou omalovánky.

 Přeji Vám všem krásné a čisté jaro 

 Gabriela Daňková

O čem zastupitelstvo rozhodlo ( z výpisu usnesení):

Zastupitelstvo obce schválilo dne 25. února 2019 na svém 5. zasedání

- smlouvu s Moravskoslezský krajem na 
poskytnutí dotace 20 000 Kč z rozpočtu 
obce Morávka na spolufinancování projektu 
„Kotlíkové dotace v MSK – 2. výzva“

- smlouvu o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva“

- smlouvu o dílo mezi obcí Morávka a firmou K2 
stavební Moravia s.r.o. na akci „Autobusová 
zastávka Morávka – přehrada II“

- podání žádosti o dotaci k projektu 
Vybudování dílen a dalšího zázemí ZŠ 
Morávka v dotačním programu z MMR – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova

- rozdělení hospodářského výsledku roku 
2018 Základní školy a mateřské školy 
Morávka

Přesné znění usnesení z 5. zasedání  
je dostupný na stránkách www.moravka.info

Plánované projekty a dotace pro rok 2019
1. Rozšíření vodovodní sítě v  oblasti 

Morávka – Vlaský, v  průběhu dubna 
bude vypsáno výběrové řízení na firmu, 
která tento vodovod bude realizovat. 
Realizace se plánuje do konce října 2019.

2. Nástavba školy (krček nad šatnami) 
na technické učebny – žádost o dotaci 
byla podána na Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Je vypsáno výběrové řízení na 
stavební práce a realizace se plánuje na 
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červen – říjen 2019, následně do 60 dnů 
se soutěží firma na realizaci vybavení 
učebny. 

3. Autobusový záliv – Morávka U  pře-
hrady – bylo požádáno o  dotaci na 
SFDI. V současné chvíli byla započata 
realizace. Předpokládaný konec stavby 
je červen 2019.

4. Cvičné kuchyňky – (bývalá tělocvična) 
v  areálu školy. Je vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele. Realizace – červen 
– říjen 2019, následně vybavení – do 
1 měsíce.

5. Výměna osvětlení v  tělocvičně ZŠ – 
tato akce byla zrealizována v  měsíci  
dubnu. 

6. Dotace WIFI 4 EU – Získali jsme dotaci 
na WiFi4EU – připojení k  internetu 
v místních komunitách v obci Morávka 
ve výši 15 000 EUR. Tuto akci zastu-
pitelstvo nepodpořilo. Dotaci odmít-
neme, a  to z důvodu, že by tato akce 
měla dopad především na naše děti. Ty 
by místo sportování hledali připojení. 

7. V letošním roce jsou zadány  projektové 
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 jsme dokončili realizaci 
rekonstrukce bývalých prostor zub-
ního lékaře. Vznikly 4 nové místnosti. 
Tři z  nich budou přednostně sloužit 
pro služby. Záměr pronájmu je vyvě-
šen a můžete posílat své nabídky. Rádi 
bychom upřednostnili služby – kadeř-
ník, pedikúra, masáže, kosmetika,…

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

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

Sdružení obcí Morávka – Pražmo 
Vás srdečně zve na kulturní akci „Koncert sourozenců Ulrychových“, který se 

bude konat 22. června 2019 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě v 18.00 hod. 

Sdružení obcí povodí Morávka 
pro Vás připravuje „Kulturní den nejen pro seniory“ , který se bude konat tra-

dičně    11. srpna 2019 na Kamenitém ve Vyšních Lhotách.
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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 14. května 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 druhém čtvrtletí roku 
2019?    

Rutková Helena – 94 let
Surovec Miroslav – 85 let
Kaňoková Ludmila – 80 let
Slováček Jan – 75 let
Ručková Alenka – 70 let
Rakouská Svatoslava – 70 let
Weissmann Antonín – 70 let
Harok Petr – 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

Z OBCE

TŘETÍ A POSLEDNÍ VLNA 
KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ – 
možnost půjčky

Domácnosti, které nemají našetřeny pro-
středky na výměnu starého kotle, mohou 
požádat obec o  tzv. kotlíkovou půjčku. 
Půjčka je poskytována na 100% krytí způ-
sobilých výdajů. Domácnosti zaplatí celou 
výměnu kotle z kotlíkové půjčky, následně 
obdrženou kotlíkovou dotaci z kraje vrací 
obci a  rozdíl mezi půjčkou a  obdrženou 
dotací na základě smlouvy bezúročně splácí 
obci. Půjčku lze kdykoliv bez sankce před-
časně splatit. Maximální měsíční splátka je 
2 000 Kč, doba splácení až 10 let. 

Půjčky se poskytují ve výši:

200 000 Kč na výměnu za tepelné čerpadlo 
či kotel na biomasu

150 000 Kč na výměnu za plynový kotel.

Smlouva s obcí o půjčce se sepisuje až po 
schválení dotace krajem občanovi. 

Žádosti o  dotaci podávejte  elektronicky  
13.5. 2019 v 10.00 hod. Viz letáček.

V této vlně se podpoří v Moravskoslezském 
kraji 3 000 výměn kotlů.
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Vítání občánků
Ještě jednou gratulujeme všem nově naroze-
ným občánkům a jejich rodičům a přejeme 
jim hlavně zdraví pro své nejmenší.

Dne 9. února 2019 jsme v základní škole 
slavnostně přivítali do života v obci Morávka, 
děti narozené v roce 2018. Vítali jsme jak ty 
nejmenší, právě narozené, tak i  ty starší, 
kteří došly po svých. Místostarosta Štěpán 
Bystřičan přivítal přítomné a uvedl pěvecké 
vystoupení dětí základní školy a mateřské 
školy. Starostka Gabriela Daňková po svém 
krátkém proslovu a představení dětí předala 
maminkám kytičku, dětem dárky a poprosila 
rodiče o zápis do Pamětní knihy. Rodiče nově 
narozených dětí dostali příspěvek od obce ve 

výši 5 000 Kč. Celkem bylo přivítáno 16 dětí 
z 19 narozených.  Na závěr se rodiče se svými 
nejmenšími vyfotili u kolébky a nechyběla 
ani závěrečná společná fotografie.

Přivítali jsme: Ellenku Hlouškovou, Julii 
Andrlovou, Emu Chovancovou, Rudolfa 
Carbola, Kateřinu Poláškovou, Tobiáše 
Volného, Antonína Žocha, Tadeáše Tea 
Varhaníka, Marka Felcmana, Terezu 
Stoklasovou, Šimona Stanka, Radka Poledníka, 
Tomáše Muroně, Kláru Muroňovou, Matyáše 
Adamce, Matěje Mádra.

Nezbývá než si přát, aby děti, které se potkaly 
u kolébky, se potkaly i ve školce a 1. třídě.

Foto: Petr Bujok
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TECHNICKÉ INFORMACE / UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Technické informace
Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

PRÁCE NA OBECNÍM LESNÍM 
MAJETKU A ÚDRŽBA VEŘEJNÉ 
ZELENĚ

V měsíci březnu byly dokončeny výškové 
stromolezecké práce na skácení dřevin, 
které ohrožovaly obecní komunikace a pří-
pojky el. vedení v údolí Malé a Velké Lipové. 
Rovněž je provedeno odstranění části po-
rostu u ZŠ, na p.č. 1344/1 – pod přehradou. 
Pokračuje zdravotní výběr v lokalitě za Ca-
ravan clubem. Po opravě obecního traktoru 
bude dokončen výřez keřů nad zdravotním 
střediskem.  Větvoví a nárosty, zasahují-
cí do obecních komunikací se odstraňují  
průběžně.

Veškerý dřevní odpad a větve se sváží na 
obecní pozemek pod přehradou, kde dojde 
k likvidaci štěpkováním.

V průběhu dubna a května dojde k země-
měřickým úkonům na rozměření a stabili-
zaci hranic obecního majetku – zaměření 
údolní cesty Malé Lipové, části p.č. 4180/9, 
zaměření komunikace Velké Lipové od č.p. 
230 až po č.p. 234 včetně okolí, a rovněž 
u sběrného dvora.

Upozorňuji znovu majitele nemovitostí 
na skutečnost, že kontejnery na bioodpad 
NESLOUŽÍ ke skládkování listí a suché trá-
vy. Kontejnery jsou řádně označeny povo-
leným druhem odpadu.

Zpráva pro sadaře a  zahrádkáře – 
12. května naši obec navštíví potulný sadař 
p. Grohman a uspořádá besedu s projekcí na 
téma: ošetřování a ořezy starších ovocných 
dřevin, výsadby odolných a osvědčených 
odrůd jabloní a hrušní, vhodné pro naši 
polohu. Setkání se má uskutečnit v prosto-
rách zasedací místnosti býv. OÚ v 16 hodin.

Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

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.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM / ODPADY

Gabriela Daňková  
starostka

Obec Morávka spolupracuje s  firmou 
EKO-KOM, která odváží z naší obce sepa-
rovaný odpad, monitoruje ho a každý rok 
vyhodnocuje. Za vytříděný odpad získává-
me zpět finanční odměnu.

V roce 2018 jsme získali za vytříděný 
odpad zpátky do pokladny 203 254,50 Kč. 
Tzn. čím více třídíme, tím více získáme pe-
něz do pokladny a šetříme životní prostředí. 

Dále se potom každý rok přepočítává cena 
za komunální odpad dle vzorce, a tu potom 
platíte na úřadě za komunální odpad.

Cena je stanovena každoročně v Obecně 
závazné vyhlášce – www.moravka.info.

Třídění má smysl. Co se děje dál s odpa-
dem? Plasty se zpracují na druhotné surovi-
ny, papír lze 5-6x recyklovat a sklo se recy-
kluje do nekonečna. Na bioodpad jste dostali 
kompostéry a velké kontejnery na bioodpad 
můžete využívat u sběrného místa. 

Otevírací doba sběrného místa – Morávka 
– Malé Lipové od 1. 4. 2019

Pondělí – Čtvrtek      14.00 – 15.30

Pátek       14.00 – 17.00

Každou 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.

Před sběrným místem můžete využít kontejner na odvoz biologicky rozložitelného odpadu. 

Děkujeme. 

Kolik jsme vytřídili 
odpadu za rok 2018?            

Termíny vymetání komínů pro rok 2019 
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
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Níže vidíte přehledně v  tabulkách, jak 
naše obec třídí a vede si v porovnání s Frýd-

kem-Místkem, Moravskoslezským krajem, 
obcemi naší velikosti a Českou republikou.

ODPADY
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Výtěžnost po komoditách se rok od roku 
v naší obci zvyšuje. Což je pozitivní. Bo-
hužel rovněž se zvyšuje množství komu-
nálního odpadu, který by se měl logicky 
snižovat. To Vám ukazuje níže uvedená 
tabulka. V  roce 2018 bylo 277,8 kg na 1 
obyvatele za rok. Tzn.,že házíme do koše 
cca ¾ kg odpadu denně. Což není málo. 

Když z komunálu vytřídíte plast, papír, 
sklo, kovy, bioodpad, tak co nám zbude? 
Prosím, abyste se zamysleli a zkusili tří-
dit tak, ať komunálu zbyde co nejméně.  
Chcete-li se dozvědět víc, podívejte se na  
stránky www.jaktridit.cz . 

Kvíz – Umíte třídit odpady? 

1. Kam patří papíry, když na nich ještě 
zůstala kovová svorka?
a) do papíru
b) do komunálního odpadu

2. Mohu vytřídit pytlíky od chipsů, kávy do 
plastů?
a) ano
b) ne

3. Co posmrkané kapesníky a použité pa-
pírové utěrky?
a) do papíru
b) do směsného odpadu

4. Kam s časopisy?
a) do papíru
b) do směsného odpadu

Abyste se u toho čtení trochu pobavili, připravila jsem pro Vás kvíz „Jak třídit?“ 
Zkuste si ho celá rodina. 

ODPADY



10

5. Co rolička od toaletního papíru nebo 
z papírových utěrek?
a) do papíru
b) do směsného odpadu

6. Kam s poštovní obálkou, která má okén-
ko z průhledné fólie?
a) do papíru
b) do směsného odpadu

7. Kam patří účtenky?
a) do papíru
b) do směsného odpadu

8. A co pečící papír?
a) do papíru
b) do směsného odpadu

9. Je povinné vymývat plastové obaly před 
tříděním?
a) ano je
b) ne, není

10. Musím sklo vymýt před tříděním?
a) ano
b) ne

11. Když vyhazuji sklenici, musím od ní 
oddělit víčko?

a) ano, musím
b) ne, nemusím

12. Jde vytřídit hliníkové víčko od jogurtu?
a) ano, lze
b) ne, nelze

13. Lze vytřídit tužkové baterky a žárovky?
a) ano, lze
b) ne, nelze

14. Kolikrát myslíte, že lze recyklovat 
sklo?

a) pětkrát
b) donekonečna

15. Kolikrát můžeme recyklovat papír?
a) 5-7 x
b) donekonečna

16. Patří polystyren do plastu?
a) ano
b) ne

17. Co se rozkládá déle?
a) PET lahev
b) polystyren

18. Recyklují se dětské pleny?
a) ano
b) ne

Správné odpovědi naleznete na str. 50

Děti se mohou podívat s rodiči na stránky www.tonda-obal.cz   

a zkusit si vybarvit omalovánku. 

ODPADY
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ODPADY
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Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

 
 

ZÁKAZ KOTLŮ

OD 1. ZÁŘÍ 2022

1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci 
až 150.000 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel. 
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete 
se vysoké pokutě. A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz
Telefon: 595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz

595 622 355
kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se 
o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku 
2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej 
nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, 
technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde 
není třída stanovena výrobcem nebo prokázána jiným dokladem, je možné využít čestného 
prohlášení o neznámé třídě kotle.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komí-
nové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé 
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty.
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet 
jiného člena rodiny, dispoziční právo k účtu také není dostačující. 
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 
• Fotodokumentaci odpojeného a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že 
se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 
• Kopie účetních dokladů (faktury, parago-
ny) a doklady o jejich úhradě (příjmové dokla-
dy, bankovní výpisy). 
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 
• Kopii protokolu o  uvedení nového zdroje 
tepla do provozu a kopii protokolu o revizi 
spalinové cesty (pouze v případě, že novým 
zdrojem tepla je spalovací zdroj).

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotační-
ho programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslez-
ského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace. 
Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“, číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, 
který je financován Ministerstvem životního prostředí v rámci 
„Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ podpo-
rovaného z Fondu soudržnosti.

Z OBCE
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Pro koho je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na 
území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládá-
ním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5, napojeným na otopnou soustavu 
a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně 
se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 
za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být: 

• kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• plynový kondenzační kotel
• tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové 
dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese 
https://svt.sfzp.cz. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je 
povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 
55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW). 

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději 
musí být výměna kotle provedena do 30. 9. 2023. Do tohoto data musí být rovněž předloženo 
závěrečné vyúčtování.

Uznatelné jsou náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy 
• novou otopnou soustavu nebo její úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání 
 (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data 
 uvedení zdroje tepla do trvalého provozu 
• projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle 
 (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) 
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová), nebo kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu   
 Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizo-
 vaných MŽP a krajem, z programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji financova-
 ných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 nebo v rámci individuální dotace  
 z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Jaká je výše dotace?
Na výměnu kotle můžete získat ze zdrojů Evropské unie (dále jen EU)

Základní podpora bude navýšena o částku 7.500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována 
v prioritní obci. Seznam obcí nacházejících se v Moravskoslezském kraji najdete na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. Všem úspěšným žadatelům přispěje Moravskoslezský kraj 
dalšími 7.500 Kč. Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je 
případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Jak o dotaci požádat?
Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. 
dubna 2019. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím 
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude 
přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádosti bude 
možné v elektronické aplikaci odesílat od 10:00 hodin dne 13. května 2019. Žádosti budou 
přijímány do pořadového čísla 10.000 nebo do 30. 10. 2020. 

Po odeslání žádosti a přiřazení registračního čísla je nutné žádost vygenerovanou z aplikace 
vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit 
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického 
podání. Spolu se žádostí se vytiskne i polep na obálku, ve které budete žádost odesílat. Vzor, 
který je přílohou dotačního programu, nepoužívejte. Pokud si předvyplněnou žádost otevřete 
před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol     
     v horní části webové stránky).

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost! 

Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském 
kraji – 3. výzva NEJVÝŠE VŠAK

tepelné 
čerpadlo 80%

80%

80%

plynový 
kondenzační kotel 75%

EU + PŘÍSPĚVEK ZA 
PRIORITNÍ OBEC

kotel pouze na 
biomasu automatický

kotel pouze na biomasu 
s ručním přikládáním

+ PŘÍSPĚVEK 
KRAJE

120.000 Kč

120.000 Kč

100.000 Kč

95.000 Kč

127.500 Kč

127.500 Kč

107.500 Kč

102.500 Kč

135.000 Kč

135.000 Kč

115.000 Kč

110.000 Kč

Kotlíkové kontakty
telefon: 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz

Z OBCE
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území Moravskoslezského kraje, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládá-
ním nesplňujícím 3., 4. nebo 5. třídu dle ČSN EN 303-5, napojeným na otopnou soustavu 
a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně 
se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Na co je dotace určena?
Kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 
za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být: 

• kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním)
• plynový kondenzační kotel
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Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové 
dotace - Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese 
https://svt.sfzp.cz. V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je 
povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle - 
55 l vody na 1 kW výkonu kotle (např. 1100 litrů u kotle s výkonem 20 kW). 

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději 
musí být výměna kotle provedena do 30. 9. 2023. Do tohoto data musí být rovněž předloženo 
závěrečné vyúčtování.

Uznatelné jsou náklady na:
• výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy 
• novou otopnou soustavu nebo její úpravu
• akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV
• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání 
 (uvedení kotle do provozu, spalinové cesty apod.). Výdaj je uznatelný pouze do data 
 uvedení zdroje tepla do trvalého provozu 
• projektovou dokumentaci (není podmínkou) 

NELZE provést výměnu:
• stávajícího starého plynového kotle 
 (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) 
• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová), nebo kotle s automatickým přikládáním paliva
• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu   
 Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizo-
 vaných MŽP a krajem, z programů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji financova-
 ných z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 nebo v rámci individuální dotace  
 z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Jaká je výše dotace?
Na výměnu kotle můžete získat ze zdrojů Evropské unie (dále jen EU)

Základní podpora bude navýšena o částku 7.500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována 
v prioritní obci. Seznam obcí nacházejících se v Moravskoslezském kraji najdete na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz. Všem úspěšným žadatelům přispěje Moravskoslezský kraj 
dalšími 7.500 Kč. Posledním způsobem, jak snížit míru vlastních prostředků na výměnu kotle, je 
případný příspěvek obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Jak o dotaci požádat?
Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 10. 
dubna 2019. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím 
webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude 
přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času jejího odeslání v aplikaci. Žádosti bude 
možné v elektronické aplikaci odesílat od 10:00 hodin dne 13. května 2019. Žádosti budou 
přijímány do pořadového čísla 10.000 nebo do 30. 10. 2020. 

Po odeslání žádosti a přiřazení registračního čísla je nutné žádost vygenerovanou z aplikace 
vytisknout, podepsat a tuto listinnou podobu žádosti, včetně všech relevantních příloh, doručit 
na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to do 10 pracovních dnů od elektronického 
podání. Spolu se žádostí se vytiskne i polep na obálku, ve které budete žádost odesílat. Vzor, 
který je přílohou dotačního programu, nepoužívejte. Pokud si předvyplněnou žádost otevřete 
před začátkem příjmu žádostí, nezapomeňte stránku aktualizovat (tlačítko F5 nebo symbol     
     v horní části webové stránky).

Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost! 
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Kotlíkové kontakty
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Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

 
 

ZÁKAZ KOTLŮ

OD 1. ZÁŘÍ 2022

1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci 
až 150.000 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel. 
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete 
se vysoké pokutě. A bude se i vám lépe dýchat. 

Informujte se na svém krajském úřadě.

Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz
Telefon: 595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz

595 622 355
kotliky@msk.cz

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se 
o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napojených 
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku 
2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej 
nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, 
technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde 
není třída stanovena výrobcem nebo prokázána jiným dokladem, je možné využít čestného 
prohlášení o neznámé třídě kotle.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komí-
nové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé 
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty.
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet 
jiného člena rodiny, dispoziční právo k účtu také není dostačující. 
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po výměně kotle žadatel doloží 
(finanční vyúčtování): 
• Fotodokumentaci odpojeného a  znehod-
noceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že 
se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste 
přikládali k žádosti). 
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na 
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz). 
• Kopie účetních dokladů (faktury, parago-
ny) a doklady o jejich úhradě (příjmové dokla-
dy, bankovní výpisy). 
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li 
možné, vč. výrobního štítku). 
• Kopii protokolu o  uvedení nového zdroje 
tepla do provozu a kopii protokolu o revizi 
spalinové cesty (pouze v případě, že novým 
zdrojem tepla je spalovací zdroj).

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotační-
ho programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 
3. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný na adrese 
https://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslez-
ského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace. 
Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslez-
ském kraji – 3. výzva“, číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638, 
který je financován Ministerstvem životního prostředí v rámci 
„Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ podpo-
rovaného z Fondu soudržnosti.

Z OBCE
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VOLBY

 
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 

 
 

Informace pro voliče,  
který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 

 
 
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území 

jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího 
trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 

do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě předchozího 
trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení: 
 

  obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději 

do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy 

do 16.00 hodin dne 22. května 2019   nebo 

 

 ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti 

v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí prokázat své právo 

hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo 

občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně 

místa trvalého pobytu). 

 

Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci 

téže obce nebo městské části/obvodu. 

 

Poznámka: 

Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 

nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu v jiném členském státě EU nebo mu již byl vydán voličský 

průkaz.  
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VOLBY

V souladu s ust. § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 409/2003 Sb., 
k provedení zákona o volbách do EP, starostka Obce Morávka

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se 
uskuteční:

  v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 
hodin do 22:00 hodin,

  v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu 
Morávka, Morávka 599.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným ob-
čanským průkazem, cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem   České 
republiky, cestovním průkazem České 

republiky), nebo totožnost a státní ob-
čanství jiného členského státu Evropské 
unie a zápis v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb do Evropského parla-
mentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
do Evropského parlamentu volič může 
obdržet hlasovací lístky i  ve volební 
místnosti.

5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí odpovídá předseda 
okrskové volební komise. Jeho pokyny 
k zachování pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování jsou závazné pro všechny 
přítomné.

Oznámení o době a místě 
konání voleb do Evropského 
parlamentu, konané ve dnech 
24. a 25. května 2019
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Kdy Co Kde Kdo

27.4. Ukliďme Morávku Morávka SDH a spolky

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

1.5.
Zájezd ČZS  

(upřesní se na výroční schůzi)
 ČZS

3.5.
Kladení věnců k osv. Morávky 

- 75. výročí
 NKP Noční přechod Obec, ZŠ

8.5. Čisté Beskydy Morávka Čisté Beskydy

11.5. Zájezd ČZS -Polsko Lipový - odjezd ČZS

12.5. Beseda - stromy a staré odrůdy ZŠ - školní jídelna Obec Morávka

14.5. Setkání s jubilanty na OÚ OÚ Morávka Obec Morávka

31.5. Den dětí areál ZŠ Klub rodičů

31.5. Kácení máje se zábavou
před OÚ,  

hotel Morávka
Včelaři, SDH, 

Obec

8.6. Obecní zájezd - ZOO Lešná ZOO Lešná Obec

15.6. Sportovní den SOPM areál Raškovice Obec, SOPM

20.6.
Div. předst. Labutí jezero 

- balet
Ostrava - A. Dvořák Obec Morávka

22.6.
Koncert sourozenců 

Ulrychových
kostel J.Nep. Pražmo SOMP

22.6. 95 let chaty na Ropičce chata Ropička KČT

29.6.
Fousatí proti holým bradám-

fotbal. turnaj
Školní hřiště u ZŠ Dan Piwowarski

29.6.
Memorial J. Špoka - hasičská 

soutěž
Školní hřiště u ZŠ SDH Morávka

červe-
nec

O pohár starostky - vol. turnaj vol. hřiště ZŠ
TJ Volejbal 
Morávka

13.-14.7. dvoudenní zájezd ČZS-Bojnice
upřesní se  

na výr. schůzi
ČZS

11.8. Kulturní den SOPM Kamenité Vyšní Lhoty SOPM

Předkládáme Vám plán nejbližších akcí. Tento plán se bude v následujícím Moravčanu do-
plňovat 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

Kalendárium kulturních 
a sportovních akcí do srpna 2019
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POJEĎME ZA KULTUROU

Pojeďme za kulturou

Gabriela Daňková, 
organizátor zájezdů 

Pro všechny příznivce divadla v Ostravě 
jsme připravili ještě jedno divadelní před-
stavení v měsíci červnu. Můžete se těšit na 
balet Labutí jezero v divadle A. Dvořáka v Os-
travě, kterým zakončíme divadelní sezónu 
2018/2019.

Přihlaste se na nejslavnější klasický balet 
v novém nastudování. 

Termín představení je čtvrtek 20. června 
2019. Vstupné 200 – 250 Kč. 

Co nás čeká v nové sezóně 2019/2020?
20. 9. 2019  pátek - činohra RÁDCE - John 
Hodge (1964) – divadlo J. Myrona Ostrava

 Současná, důvtipná a místy fantaskní čer-
ná komedie přináší groteskní příběh o tom, 
co by se mohlo stát, kdyby si Josif Stalin 
a Michail Bulgakov, přední sovětský spi-
sovatel a dramatik, vyměnili své role… Aby 
Bulgakov ochránil svoji rodinu, dílo i holý 
život, musí napsat oslavnou hru o Stalinovi. 
Jak se ale ukazuje, je to úkol těžší, než se 
původně zdálo. Proto jej tajně zastoupí sám 
Stalin, kterého ale tvorba natolik pohltí, že za 
něj Bulgakov začne řídit celý Sovětský svaz… 
Jakou moc má slovo? Existují vůbec nějaká 
správná rozhodnutí? A kdo je vaším rádcem 
při těch nejtěžších rozhodnutích? Lehce ab-
surdní zápletka o jedné podivné výměně se 
stává východiskem pro strhující podívanou.

25. 10. 2019 pátek – opera RUSALKA – An-
tonín Dvořák – divadlo A. Dvořáka Ostrava

Předlohou k nejkrásnější opeře Antoní-
na Dvořáka se stala pohádka Malá mořská 
víla slavného dánského spisovatele Han-
se Christiana Andersena. Na jejím základě 
napsal český básník Jaroslav Kvapil jedno 
z nejpoetičtějších operních libret vůbec. Není 

divu, že výsledkem spolupráce obou tvůrců, 
skladatele i básníka, kteří si byli umělec-
ky i lidsky velmi blízcí, byl magický, snivý 
příběh o velké, nenaplněné touze vodní víly 
Rusalky, v němž Dvořákova tvůrčí genialita 
dosáhla svého vrcholu. Pohádková atmosféra 
ho inspirovala k vytvoření osobité, impre-
sionistické hudby, plné melodické fantazie 
a mistrovské instrumentace, k sugestivnímu 
hudebnímu vyjádření hry vln i odlesku mě-
síčního svitu na jezerní hladině i neopako-
vatelného kouzla pohádkového snu. 

21. 11. 2019 čtvrtek – Výnosné místo – bližší 
informace v příštím zpravodaji

16. 1.  2020 čtvrtek – Osm žen – premiéra – 
bližší informace v příštím zpravodaji

Objednat a  rezervovat vstupenky na 
všechna divadelní představení můžete osob-
ně 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. Vstupen-
ky si vyzvedněte na úřadě týden před před-
stavením. Odjezd v 17.00 od ZŠ Morávka. 

 
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 předsta-
vení „Intimní příběhy z ráje“. V minulém 
zpravodaji jsem psala, že si zajistíte sami 
dopravu. Abychom Vám zájezd zpříjemnili, 
poptáváme dopravu a v dalším zpravodaji 
podáme více informací. (tzn. nemusíte si 
zajišťovat dopravu a jeli bychom na otočku 
bez noclehu).
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MÍSTNÍ KNIHOVNA

Místní knihovna

Změna provozní doby
Pondělí        10:00 – 12:00         12:30 – 16:30

Středa                                            12:30 – 16:30

Jitka Bystřičanová, 
knihovnice, foto autor

SETKÁNÍ SE ŠKOLOU 
A NOC S ANDRSENEM

V měsíci březnu navštívili naši knihovnu 
žáci 1. třídy s paní učitelkou Rohanovou. 
S dětmi jsme si povídaly o knihách, jak 
vzniklo písmo a  jak se třeba dříve tiskly 
knihy. Děti se zaposlouchaly do čtených 
pohádek a taky si prohlížely knihy, které 
si mohou vypůjčit, když se stanou čtenáři. 

Také se přišly podívat děti z mateřské 
školky.

NOC S ANDERSENEM

Již pátým rokem proběhla v knihovně 
akce pro čtenáře, kteří se rozhodli přespat 
v knihovně. Letos se zúčastnilo 12 dětí od 
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MÍSTNÍ KNIHOVNA

1. do 5. třídy. Nejdříve jsme hledali poklad, 
ale museli jsme také plnit nějaké úkoly, 
abychom si ho zasloužili. Do knihovny jsme 
se vraceli už za tmy. Paní knihovnice nás 
seznámila s životopisem pana H.CH. Ande-
rsena a také jsme si přečetli jednu z jeho 
pohádek. Hráli jsme různé hry, soutěžili 
jsme a také jsme si něco pěkného vyrobili 
z papíru. Co to bylo se můžete podívat na 
webové stránky knihovny nebo se podívat 
za okno knihovny, kde je vše vystaveno. 
Ráno nás čekaly na snídani moc dobré 
koblížky s čajem a kolem 8 hod. jsme se 
všichni odebrali ke svým domovům.

NOVÉ KNIHY KOUPENÉ 
V MĚSÍCI BŘEZNU

Pro děti 
Stáje Zlatá hvězda, Měsíc v sedle, Rychlý 

jako vítr, Psí záchranářky, Zákon smečky

Knihy pro dospělé
R. Bryndza – Temné hlubiny (detektivní 

román), J. Grisham -  Pohledávka (thriller 
z právnického prostředí), O. Ulč – VELIkáni 
a  maliKÁNI (biografie, Češi v  zahraničí 
20. – 21. stol., integrace migrantů), Slas-
ti plavby , Z Honkongu na ostrov, který 
nebyl (cestopisy), M. Kučíková - Italské 
dvojhubky (s humorem a laskavostí o ži-
votě v Itálii), M. Jendruchová - Tlustá tak 
akorát (humoristický román), M. Volf – 
I motýli pláčou ( podle skutečné události, 
onkologická pacientka, nadhled a humor), 
L. Zibura – 40 dní pěšky do Jeruzaléma 
(cestopis), M. Dostál – Majáky a ostrovy 
Baltu (cestopis).

Všechny nové knihy, které knihovna na-
kupuje každý měsíc, najdete na webových 
stránkách knihovny.

www.moravka.info/knihovna
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Martin Foldyna, 
hl. organizátor Festivalu sněhu

Vážení Morávčané, přátelé hor, zimy 
a sněhu, již posedmé jsme prožívali zimu 
plnou zajímavých a nevšedních událostí 
díky zimním slavnostem, které každo-
ročně pořádá Obec Morávka ve spolupráci 
s místními spolky a dobrovolníky.

A co všechno jsme v  rámci letošního 
ročníku Festivalu sněhu zažili?

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Festival sněhu již tradičně zahájilo roz-
svícení vánočního stromu, které 30. listo-
padu 2018 od 16 hodin přilákalo před bu-
dovu obecního úřadu spoustu návštěvníků, 
zejména dětí. Celý program připravila obec 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Morávka, Klubem 
rodičů při ZŠ a MŠ Morávka a celou řadou 
dobrovolníků. Letošní rozsvícení se vel-
mi povedlo, všem dětem přinesl Mikuláš 
zaslouženou nadílku, žádné dítě neodnesl 
čert a  všichni si v  družném rozhovoru 
vychutnávali horký čaj, vařunku či sladký 
svařák. Pochopitelně nechyběl ani jarmark 
výrobků klubu rodičů a dětí naší školy.

FESTIVAL SNĚHU 2018/2019

Festival sněhu 2018/2019

Rozsvícení vánočního stromu, foto: Martin Bujok
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FESTIVAL SNĚHU 2018/2019

TRAVNÝ TREK 2018

Datum 14. prosince 1944 se nesmazatel-
ně zapsalo do historie života obyvatel Mo-
rávky. Každoročně si v tento den kladením 
věnců a květin připomínáme tragické udá-
losti během německé okupace, zatýkání 
našich občanů za podporu partyzánů, ko-
nání stanného soudu a následné popravy. 

Jedním z němých svědků těchto událostí 
byla hora Travný. Letošní ročník se konal 
v předvánoční sobotu 15. prosince a zú-
častnilo se jej na 300 účastníků ze všech 
koutů naší republiky. Závodníci zdolávali 
trasy o  délce 12,5km nebo půlmaraton 
21,5km, které vedly po hřebeni Lipového, 
Kotaře a Prašivé.

Před startem Travný Treku 2018, foto: Martin Bujok

Na trati Travný Treku 2018, foto: Martin Bujok
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FESTIVAL SNĚHU 2018/2019

V cíli Travný Treku 2018, foto: Martin Bujok

Na stupních vítězů Travný Treku 2018, foto: Martin Bujok
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Na stupních vítězů Travný Treku 2018, foto: Martin Bujok

FESTIVAL SNĚHU 2018/2019

VRCHOL FESTIVALU SNĚHU 
2018/19

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

Sobotní dopoledne se děti z naší i okol-
ních obcí sešly v areálu Partyzánu a užili 
jsme si hrátky se sněhem, kterého bylo 
letos dostatek.

Pohádka Princové jsou na draka, foto: Martin Bujok



26

FESTIVAL SNĚHU 2018/2019

Bublinová show Klauna Bublína, foto: Martin Bujok

RukyNaDudy, foto: Martin Bujok

Odpoledne již bylo nabité nejrůznějším 
kulturním a zábavním programem. Tradič-
ně patřil úvod od 14:00 hodin divadlu. Děti 
a mládež farnosti Morávka a skautského 
střediska Štít-Pražmo pod vedením Judi-
ty Foldynové letos nastudovali inscenaci 
pohádky Princové jsou na draka. V  15:15 
následovala dechberoucí bublinová show 
pro malé i velké v podání Klauna Bublína. 
V 18 hodin nás do světa folklóru a lidové 
tvořivosti zavedly RukyNaDudy, stará bes-
kydská muzika Mariana Friedla z Kozlovic, 
držitele hudební ceny Anděl 2017.
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RukyNaDudy, foto: Martin Bujok

Michal Hrůza a kapela Hrůzy, foto: Martin Bujok

Beseda o tetřevovi, foto: Martin Bujok

Letošním hlavním bodem programu byl 
od 20:00 koncert oblíbeného hitmakera 
a držitele ceny Anděl 2014 Michal Hrůza 
v doprovodu kapely Hrůzy. Všichni dohro-
mady jsme si mohli zazpívat známé písně 
jako Bílá velryba nebo Namaluj svítání. 
Atmosféra byla skvělá.

Afterparty patřila legendární hudební 
one man show Zdeňka Šponara.

LES A TETŘEV

V pátek 15.února 2019 se konala beseda 
věnovaná tetřevu hlušci. Se zástupci Lesů 
České republiky, s.p., jsme se vydali do za-
jímavého světa tohoto zvlášť chráněnému 
druhu beskydské fauny. Poznali jsme také 
projekt na záchranu jeho populace v Bes-

kydech. Průvodci večerem byli Vlastimil 
Novák (pracovník odchovny tetřevů) a Ing. 
Martina Ošťádalová (technický pracovník 
- ochrana lesa). 

FESTIVAL SNĚHU 2018/2019
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MALÝ VELIKONOČNÍ JARMARK 
A VYNÁŠENÍ MORANY

Při příležitosti vítání jara a zakončení 
sedmého ročníku našeho zimního festi-
valu se v pátek 5. dubna 2019 konal před 
budovou OÚ Morávka malý velikonoční 
jarmark, který připravil Klub rodičů při ZŠ 
Morávka. Od 16.00 společné naladění na 
příchod jara doplnily svým vystoupením 
děti ZŠ a MŠ Morávka a následoval tradiční 
průvod k řece Morávce, kde jsme se defi-
nitivně rozloučili s paní Zimou a poslali ji 
po vodě ze vsi pryč.

Beseda o šelmách, foto: Martin Bujok

Paní Zima odplouvá, foto: Martin Bujok

LES A ŠELMY

Do říše divokých šelem jsme se po-
dívali 15.března 2019 se zástupci Správy 
Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Po-
tkali jsme medvěda hnědého, vlka obec-

ného, rysa ostrovida a další druhy bes-
kydské fauny. Průvodci večerem byli RNDr. 
Dana Bartošová (zoolog SCHKO Beskydy) 
a Mgr. František Jaskula (ředitel SCHKO  
Beskydy).

FESTIVAL SNĚHU 2018/2019
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LES A HOUBY

Po rozloučení se zimou se ve večerních 
hodinách v  pátek 5.  dubna 2019 konala 
v prostorách Hotelu Morávka beseda na 

jarní téma. Ing. Jiří Lederer z Mykologic-
ké poradny Muzea Beskyd nás zasvětil do 
pestrého světa (nejen) beskydských hub. 
Naučili jsme se, jaké houby v  lese sbírat 
a jakým se raději obloukem vyhnout.

Beseda o houbách, foto: Martin Bujok

Po besedě k tanci i poslechu hráli 432Hz, kapela našeho souseda z Morávky Milana 
Hřivňáka.

FESTIVAL SNĚHU 2018/2019
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FESTIVAL SNĚHU 2018/2019 / POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Kapela 432Hz, foto: Martin Bujok

Celý pořadatelský tým Vám děkuje za přízeň a za účast na akcích FS 2018/19.

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

Pootevřené školní dveře

Za ZŠ Mgr. Martina Matznerová

SETKÁNÍ S ARMÁDOU ČR

V prvním únorovém týdnu naši ško-
lu navštívili zástupci Armády České re-
publiky. Jejich cílem bylo přiblížit žákům 
2. stupně, co to vlastně znamená být vo-
jákem z povolání, vojákem v záloze, jak 
rozlišit hodnosti a mnoho dalšího. Součástí 
přednášky nebyly jen teoretické informace, 
ale také trocha praxe. Žáci si mohli během 
dopoledne vyzkoušet, jak je těžké navlék-
nout se do ochranného oděvu a pohybovat 
se v něm, zkusili si také vystřelit z laserové 
pistole na terč nebo ošetřování raněných. 

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Žáci prvního stupně v průběhu března 
postupně prošli další částí preventivního 
programu. V rámci školní docházky je čeká 
podobných akcí hned několik, vždy však na 

jiné téma. Cílem těchto programů je primár-
ní prevence patologických jevů, tedy poučit 
žáky o existenci různých úskalí používání 
internetu - kyberšikana, co je to šikana atp. 
Tentokrát to byly vztahy ve třídě. Lektorka 
tohoto programu s dětmi provedla několik 
cvičení, během kterých se snažila zjistit, 
jak se děti ve třídě cítí, co by rády změni-
ly... Tyto akce pomáhají především třídním 
učitelům v další práci s dětmi.  

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

Pro žáky napříč ročníky byl připraven 
také zdravotnický program. Ti mladší se 
v kostce seznámili s  teorií základů první 
pomoci, formou hraní rolí si zkusili zavolat 
záchrannou službu, zopakovali si důležitá 
telefonní čísla a mnoho jiného. V praktické 
části si pak natrénovali jednoduché ošetření 
raněného. Starší žáci si pak znalosti posky-
tování první pomoci prohloubili a v praxi si 
vyzkoušeli složitější úkony ošetřování.  
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

APRÍLOVÁ ŠKOLA

V pondělí 1. dubna zažili žáci 6. ročníku 
tak trochu jinou hodinu angličtiny. Paní 
učitelka se zvoněním nezamířila ke katedře, 
ale zasedla mezi ostatní děti. Před tabuli pak 
nastoupily žákyně šesté třídy Antonie Štěr-
bová a Ema Rutová, které si vyzkoušely role 
učitelky. Pro své spolužáky a novou žačku 
si připravily spoustu aktivit, při nichž jsme 
si všichni oprášili téma jídlo a nově jsme 
se některá slovíčka naučili i  francouzsky. 
Oběma děvčatům se hodina moc povedla 
a všichni jsme si aprílovou školu užili. 

EKOLOGICKÉ AKTIVITY

Ve středu 10. dubna se celá škola zú-
častnila ekologického programu s názvem 
„Tonda obal na cestách“. Pro žáky byla při-
pravena poutavá přednáška o třídění odpadu, 
při níž se dozvěděli, co se s použitými obaly 
a všeobecně s odpadky děje dál. Zajímavá 
byla především část o recyklování odpadu. 
Všichni byli překvapeni, co vše je možné 
z odpadků dále vyrobit. Za svou aktivitu bě-
hem hodinové přednášky byli žáci odměněni 
omalovánkami a různými drobnostmi. 

Setkání s bývalými zaměstnanci

U příležitosti Dne učitelů se v  jídelně 
základní školy sešli její bývalí zaměstnanci. 
Ještě před tím, než usedli k obědu, se znovu 
prošli po chodbách školy, podívali se, co je 
nového ve třídách, jak se změnily prostory 
šaten aj. Všichni byli nadšeni z proměny 
učeben, modernizace nábytku, výstavy prací 
žáků či modernizace kuchyně. Po prohlídce 
školy vystoupily s krásným hudebním pro-
gramem žákyně 3. a 6. třídy. 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Žáci 1. stupně se v průběhu měsíce března 
podívali také do místní knihovny. Poděko-
vání patří vedoucí knihovny paní Bystřiča-

nové, která měla pro žáky opět připravený 
poutavý program. Vyprávěla dětem různé 
příběhy, povídala si s nimi a především 
jim předčítala ukázky z různých dětských 
knížek. Cílem návštěvy bylo vzbudit v dě-
tech zájem o četbu a pravidelnou návštěvu 
knihovny za účelem vypůjčování zajíma-
vých knížek. 

VYNÁŠENÍ MORENY

Příchod jara jsme i letos pořádně oslavi-
li. V pátek 5. dubna jsme se v odpoledních 
hodinách všichni sešli na velikonočním 
jarmarku. Zde jste si mohli zakoupit drobné 
jarní ozdoby, pomlázky nebo třeba ochut-
nat velikonoční jidášky vyrobené našimi 
žáky během velikonočních dílen. Od 16. 
hodin jste si mohli užít dlouho připravo-
vané taneční a  pěvecké vystoupení dětí 
z mateřské i základní školy. Poté jsme se za 
doprovodu různých básniček vydali k řece. 
Morena, vyrobená tradičně žáky 5. ročníku, 
byla sice krásná, ale zimy už bylo letos 
dost, a proto ji pan učitel neváhal zapálit 
a hodit do řeky. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
A PYTHAGORIÁDA

Duben se nesl ve znamení matematiky. 
Všichni žáci školy se v různých kategori-
ích zúčastnili „Matematického klokana“ 
a „Pythagoriády“. Nejúspěšnějším řeši-
telem se stal Roman Skotnica ze 7. třídy 
a postoupil tak do okresního kola. 

SLEZSKÁ BRÁNA

V pátek 12. dubna se zúčastnili žáci 8. 
ročníku vědomostní soutěže „Křížem krá-
žem Slezskou branou“. Letos se konala 
v Paskově. Zúčastnění žáci změřili své síly 
ve vědomostech o jednotlivých obcích na-
šeho kraje. Zástupci naší školy si vedli velmi 
dobře a ostudu nám rozhodně neudělali. 
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PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY

Žáci 9. ročníku se pilně připravovali 
k  přijímacímu řízení na střední školy, 
které je letos čekalo v  pátek 12.  dubna 
a v pondělí 15. dubna. Kromě soustavné 
přípravy v hodinách českého jazyka a ma-
tematiky si přijímačky nanečisto vyzkou-
šeli několikrát také v  rámci přípravných 
dnů, kdy během jednoho dne absolvovali 
v daném čase různé didaktické testy. 

ZNOVU DO FRANCIE!

Na září příštího školního ruku plánu-
jeme další výlet do Francie. Tentokrát se 
nepodíváme do Paříže, nýbrž do Monaka, 
města Nice, prohlédneme si St. Tropez, 
město filmových festivalů Cannes a také 
městečko na vodě Port Grimaud. Věříme, 
že se nám tento zájezd vydaří a bude stejně 
úspěšný jako ten předchozí do Paříže. 

Foto: Petr Bujok

95. let beskydské chaty

Jan Sládek

Před patnácti lety jsem svůj článek v ča-
sopise Turista s názvem Ropice a Ropička, 
zakončil větou: Je-li Ropice královnou, pak 

Ropička je princeznou Těšínských Beskyd. 
Čas je běžec dlouhým krokem, konstatuji 
však, že Ropička princeznou zůstává.                                                                                                  

Okolí se plíživě mění. Les a zejména ná-
letový porost vymezují louku kolem čím dále 
blíže chatě. V době výstavby a otevření byla 
obklopena pastvinami na svazích (lyžování!) 

Princezna Ropička
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s uctivou vzdáleností lesa. Mladým to mů-
žeme ukázat jenom na fotografiích. Inu 
horská hospodářství ustoupila. Potomci ho-
ralů odešli, sestoupili. Našli si pohodlnější 
způsob života a obživy v údolních obcích, 
nebo ve fabrikách Ostravska, či Třinecka. 
Ovce a kozy nevypásají. Příroda a  lesy už 
mnoho desítek let „útočí“. Podobné po-
měry lze dobře vypozorovat i na blízkých, 
známých turistických místech, Prašivé 
a Kotaři. Jak jinak je na Slavíči! Jenomže 
tam není jenom chata, ale i hospodářství. 
Stáje, stodoly, louky, pastviny, výběhy pro 
dobytek, přístřešky, technika … Tam se žije 
a hospodaří.

Genius loci – duch místa na Ropičce však 
zůstává. Je to duch turistický. Nejvyšším vr-
cholem Těšínských Beskyd je blízká, čtyři 
kilometry vzdálená Ropice (1 082 m n. m.) 
Ropička svými 918 metry je křižovatkou 
turistických tras při výstupu na Ropici. Ze 
všech stran. Z Morávky po zelené  z Komorní 
Lhotky po zelené a červené, z Řeky po žlu-
té, nebo po hřebeni z obou stran po červe-
né. Není to jak zpívá Jarek Nohavica „jak 
z Kauflandu do Karefuru“. Zalesněné sva-
hy, zvlněný hřeben s občasnými, krásnými 
výhledy, jsou atraktivní trasou na Ropičku 
i  Ropici. Hory a  kopce tří států může-
me identifikovat: Slovenska, Polska a  ČR.                                                                                     
Těšínské Beskydy jsou slezskou částí 
Moravskoslezských Beskyd, mezi řekami 
Morávkou a  Olší. Při pojmenování pozor! 
Slezské Beskydy (s velkým S) jsou východ-
ně až za řekou Olší a  jejich větší část leží 
v Polsku (chaty: přímo na CZ – PL hrani-
ci: česká Čantoryje s rozhlednou (995+29 m 
n.m.), polské: Soszów (880 m n.m.) a Stožek 
(978),opodál: Równica (884), Szyndzielnia 
(1026), Klimczok (1117), nejvyšší Skrzyczne 
(1257) a další.

Vrátím se ještě k duchu místa. Kde se 
vzal? Jedním z pramenů snad byly „nájezdy“ 
rodin a skupin, včetně dětí (každá ruka byla 
dobrá) při výpravách na borůvky s využitím 

ubytování na chatách. Ať to bylo na Prašivé, 
Kotaři, Ropičce, Slavíči. Těžké, plechové 
baňky a kýble se táhly sebou. Umělohmotné 
ještě nebyly. Pilní měli plno, horalé víc, 
znali svá místa. Sběr hub patřil k „výletu“. 
Opatrně s borůvkami a houbami, obtěžkáni 
nákladem, jsme druhý den sestupovali k au-
tobusu na Morávku. Což teprve večery na 
chatách s posezením přátel a hlavně vyprá-
věním chatařů a místních horalů. Jejich jiný 
způsob života, horské, dramatické, mnohdy 
neuvěřitelné příběhy lákaly k dalším ná-
vštěvám. V očích mladších dobrodružným. 
I z nich vyrůstali budoucí turisté.

Historii chaty na Ropičce jsem do-
cela podrobně popsal ve starém článku 
(Turista. č 5/2004). Tedy stručně: Rozvoj 
turistiky na konci 19. a začátku 20. sto-
letí přilákal na místo turistické nadšence 
z  okolí, které se „amerikánsky“ rozví-
jelo v první řadě průmyslem. Místní byli 
z  jednoho státu (Rakousko-Uhersko), ale 
tří národností: české, polské a německé. 
Národnostní soupeření bylo odstartováno. 
Zatím v rámci soutěže. První zde „zaúřado-
vali“ zejména Poláci a jejich tehdejší spolek 
PTTB (Polskie Towarzystwo Turystyczne 
„Bezkid“). V roce 1913 na Ropičce posta-
vili v  tatranském stylu turistickou chatu. 
Navštěvovanou a  perspektivní. Asi měli 
smůlu na nájemce, podezřelého z (nikdy 
neprokázaného) založení požáru v dubnu 
1918. Stála několik desítek metrů od dnešní 
chaty a vyhořením její existence skončila. 
Snad i nešťastná epizoda je také pramínkem 
k duchu místa.

Místo zůstalo opuštěno jenom něko-
lik let. Iniciativa přišla z  průmyslového 
Ostravska. Odbor KČST ze Slezské Ostravy 
v roce 1924 vybudoval chatu k plnému vy-
užití turistům a  lyžařům, (architekt Jaro 
Čermák z Místku). Přesný datum otevření 
je 5. 10. 1924. Třetím kořínkem duchu mís-
ta je vztah slezského barda Petra Bezruče 
k místu a chatě. Dal svolení k pojmenování 
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chaty svým jménem a neodolal. Dva týdny 
po slavnostním otevření, navštívil cha-
tu. Verš, který tady na památku zanechal, 
hodláme zvěčnit na pamětní desce, kterou 
plánujeme  odhalit. Věříme, že k iniciativě 
se přihlásí i obce, jejichž katastry se na vr-
cholu Ropičky stýkají, Morávky, Komorní 
Lhotky a Řeky.

O hosty nebyla nouze, chata stala se 
vyhledávaným místem setkávání turistů. 
Zejména lyžaři tady pořádali svoje výcviky 
i závody. Z osobností zaznamenejme ales-
poň dva aktivisty lyžování. Krajský i celo-
státní činovník Svazu lyžařů ČR, předčasně 
zemřelý, Alois Wecker z  Ostravy a  Josef 
Špalek, který kromě instruktora a organi-
zátora lyžování, byl přímo nájemcem chaty 
Ropičky. Jejich členství v tehdejším KČST 
bylo samozřejmostí. Zkusili a  začali zde 
s  turistikou a lyžováním desítky mladých 
adeptů. Jistě další z kořínků obliby místa. 
Nicméně tradice lyžařských akcí turistů z 1. 
republiky nepřežila. Dávno je zapomenut  
lyžařský Memoriál Aloise Weckera na Bílé 
i závody se startem a cílem na Ropičce, (ale 
i jinde, např. na Ondřejníku).

Dlužno ještě vzpomenout několik prove-
dených přístaveb chaty, která si, ale naštěs-
tí, uchovala v základní části svůj původní 
vzhled a vystavění vyhlídkového altánu na 
vrcholu, poblíže chaty v roce 1929. V tisku 
byl propagován výhledem na pět vzdále-
ných okolních chat: Čantoryji, Klimczok, 
Javorový, Lysou horu, Ondřejník a kapli na 
Radhošti. Stopy po altánu mizí po 2. sv. vál-
ce, stejně jako zmizel kruhový výhled. Les 
roste pomalu, ale jistě …

Roky 2. světové války lépe nepřipomínat. 
1938 po „Mnichovu“, polský zábor. 1939 
Německá říše. Jedna třetina - 117 used-
lostí Morávky, včetně Ropičky, byla mimo 
Protektorát, odříznuta státní hranicí od 
obce. Turistický ruch značně ustal. Dramata 
přechodů politiků, vojáků, Židů – útěk před 

fašismem, mnozí s cílem bojovat v zahra-
ničí za republiku. Místní odboj, partyzáni …

Po válce, po začlenění KČT do sjednoce-
né tělovýchovy, chata přešla na problémové 
družstvo Vzlet, postupně OKD, Restaurace 
a  jídelny, TJ Slavia Havířov, od roku 1978 
jako rekreační středisko Kancelářských stro-
jů a Optimy Brno. Střídavě více, nebo méně, 
sloužila i nesloužila klasickým turistům.

Privatizace po r. 1990 přinesla nové sou-
kromé majitele a nájemce. Od roku 2007 
jsou to mladí manželé se silnou citovou 
vazbou k onomu geniu loci, tedy snahou 
o záchranu a zájmem o provoz chaty. Co už 
stihli? Opravy všeho zanedbaného, úpra-
vu vnitřku chaty, výměnu oken, renovaci 
obložení budovy zvenčí a adaptaci na to, 
aby mohla přežít další století. Pro průchozí 
turisty venkovní bufet s žádaným, slušným 
sortimentem a  hlavně u  něho prostor-
ný  přístřešek, prozatím ala „pártystan“, 
později v duchu chaty, vč. toi-toi. Sama 
chata je v  residenčním provozu, připra-
vena poskytnout služby ohlášeným uce-
leným kolektivům. Nabízí se i KČT, však 
„halovou turistiku“ schůze rad, sekcí apod. 
provozujeme nutně a často. Co se plánuje? 
Propagace chaty a jejich služeb, vybudování 
nové výhledové věže, ať těch pět chat zase 
z jednoho místa spatříme …                                                               

V rámci již 19. ročníku cyklu „Jubilea bes-
kydské turistiky“ se sejdeme v sobotu 22. 
6. 2019 na Ropičce, abychom si připomněli 
95 let od jejího otevření a odhalili pamětní 
desku s legendárním veršem. Základní ká-
men z 25. 5. 1924, zabudovaný v základu 
chaty, pamatuje vše – a bude i to současné. 
Na „výroční stovku“ nechceme čekat. To již 
bude princezna Ropička v plné kráse.

Ač má chata Ropička soukromého maji-
tele, vždy bude pod zájmem Klubu českých 
turistů, Muzea Beskyd a Těšínska, okolních 
obcí a turistů. Je tím geniem loci – duchem 
místa.
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Klub českých turistů,  
oblast Moravskoslezská - sekce historie, 

obce Morávka, Komorní Lhotka, Řeka a majitelé chaty Ropička

zvou turisty a příznivce turistiky všeho věku na oslavu jubilea

95 let chaty na Ropičce
s odhalením pamětní desky

Turistická chata na Ropičce byla vybudována zásluhou odboru 
 KČST v Slezské Ostravě před 95 lety – r. 1924.  

Její historie si zaslouží vzpomenutí

Oslava se uskuteční v sobotu, 22. června 2019

Program: od 10. 00 hod – sraz před turistickou chatou na Ropičce
11 hod - Slavnostní fanfára před chatou

Slovo o historii chaty na Ropičce -  předseda sekce historie turistiky: 
Mgr. Jan Sládek

Pozdravy vzácných hostů
Odhalení pamětní desky • Zapálení slavnostní vatry

K dobré náladě zahraje od 9.30 hodin - folklorní skupina

Společnou vycházku od chaty na vrchol Ropice (1082 m n.m.) vedou turisté – 
KČT Horní Datyně

Občerstvení ve stáncích.
Stánek KČT: Grafický pamětní list, 33. placka do série oslavy beskydských 

turistických výročí,
suvenýry KČT (odznaky, nášivka, záznamníky, mapy aj,)

Příležitostné razítko akce k dispozici.
Účastnický poplatek není stanoven. Předpokládá se zakoupení grafického 

pamětního listu

Trasy dle vlastního výběru po značených trasách: z Morávky, Komorní Lhotky, Řeky
mapy KČT: č. 96 Moravskoslezské Beskydy a č. 97 Slezské Beskydy
……………………………………………………………………………………………………..

Další akce KČT, sekce historie turistiky: 28.9.2019 – 120 let turistiky na 
beskydském Slavíči

Info: Jan Sládek, předseda sekce historie turistiky, tel.: 736 754 659, e-mail: kct.sladek@quick.cz

mailto:kct.sladek@quick.cz
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ÚSPĚCH NEJMLADŠÍHO ZÁVODNÍKA V MOTOKROSU

Úspěch nejmladšího 
závodníka v motokrosu

Gabriela Daňková

V motokrosovém sportu skvěle reprezen-
toval naši obec Hubert Volný (5 let).

Z prvního závodu Mistrovství ČR Cross 
country open 2019, kategorie Junior (elek-
tromotorky) si přivezl zlatou medaili. 

Závody se konaly 24. 3. 2019 v areálu 
Šiklův Mlýn. 

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů 
i v nadcházejících závodech. 
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Volejbal Morávka
Ing. Lucie Bulko 
místopředseda oddílu

Zdravíme všechny příznivce volejbalu. 
Máme za sebou nejúspěšnější sezónu 

v historii volejbalu na Morávce a to krásné 
4. místo v 2. Národní lize. 

Po odmlce v ligové souteži bylo naše muž-
stvo obrovským překvapením.

Spousta občanů neví, že volejbalový spolek 
TJ Lignum Morávka byl založen již před 19 
lety a příští sezóna bude tedy dvacátá a dou-
fáme, že také úspěšná.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem fa-
nouškům, kteří chodili naše kluky podpo-
rovat. Jsou i tací, kteří nechyběli na žádném 
domácím zápase a my jim velmi děkujeme 
za povzbuzování.

Dále bychom chtěli opět poděkovat naší 
obci, která nám umožnila sezónu hrát. 

Děkujeme jim za finanční příspěvek ve výši 
125.000 Kč, který jsme obdrželi na rok 2019. 
Tyto prostředky jsme dostali na:
- pronájem tělocvičny, a sice 86.400 Kč. 

Tyto peníze jdou ZŠ Morávka a když je 
všechny nevyužijeme, tak je vracíme zpět 
Obci

- rozhodčí a zapisovatele 38.600 Kč (musí 
se platit při domácích zápasech)

Sezónu bychom nebyli schopni odehrát 
bez sponzorů. Chtěli bychom poděkovat 
těmto lidem: Petr Mohyla, Ing. Pavel Srkal, 
Radim Bulko, DiS., Lubomír Skotnica, 
Ing. Ladislav Zajíc, František Jelének, Michal 
Kaděra, Ing. Martin Coufal, Ing. Josef Müller

O letních prázdninách opět plánujeme or-
ganizovat volejbalový turnaj „O pohár sta-
rostky obce Morávka“. Termín zatím řešíme, 
ale budete dopředu informováni. Musíme 
vybrat termín, ať se nekryje jak s obecními 
akcemi, tak s ostatními volejbalovými turnaji 
na Moravě, kterých je hodně.

Ze života spolků

Foto: archiv TJ Lignum Morávka
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Včelařské předjaří a jaro

Václav Uherek

V měsíci březnu jak říká lidová pranosti-
ka „ za kamna vlezem“ a slunečních paprs-
ků si ještě moc neužijem. Včelstvo využívá 
probuzení přírody k zakládání jarní gene-
race. V teplejších dnech tj. nad 12 °C, přináší 
včely vodu, pyl i nektar z prvních kvetou-
cích rostlin. Pro mohutný rozvoj včelstva 
a bohatou výživu plodu musí byt v plástech 
ještě dostatek medných a pylových zim-
ních zásob, které musí včelař zkontrolo-
vat při první jarní prohlídce. Poslední roky 
jsou velmi rozdílné a stejně tak je rozdílná 
dostupnost včelí pastvy v předjaří. Jisté je 
jedno. Včely v této době potřebují dostatek 
pylu pro odchování nových generací a dru-
hová nabídka je poměrně chudá. V přírodě 
převažují větrosnubné dřeviny, jejichž pyl 
sice obsahuje pouze menší množství bílko-
vin, ale právě pro jejich časnou dobu květu 
jsou cenné. Pokud lísky vydržely až do dru-
hé poloviny března a nevykvetly předčasně 
při teplých výkyvech zimy, mohou včely 
využít nadbytek pylu z typicky převislých 
jehněd. Na vlhčích lokalitách jsou vítaným 
zdrojem pylu samčí jehnědy olše lepkavé, 
vůdčí rostliny včelařského předjaří. Teplé 

paprsky postupně probouzejí květy raných 
vrb ve vzpřímených jehnědách – kočičkách, 
a včelky mohou využívat jak první nektar, 
tak i kvalitní a výživný pyl.V měsíci dubnu 
se střídají teplé dny s ochlazením a někdy 
i se sněhovými přeháňkami. Vše má nyní 
plně v rukou počasí. Nabídka pylu z příro-
dy je již bohatší. Většina kvetoucích dřevin 
poskytuje kromě pylu i nektar. Na mezích 
a stráních se objevuje bílá záplava trnky 
obecné a  do úlů přibývají hnědé rousky 
výživného pylu. Podobně zbarvený pyl se 
objevuje z třešně ptačí a různých odrůd sli-
voní. Kávově hnědé rousky přinášejí včely 
z javoru mléče. 

Každoročně se na úvod roku organizují 
vzdělávací akce, kde si formou přednášek 
můžou naši včelaři rozšířit své odbor-
né znalosti. Díky spolupráci mezi ZO ČSV 
Morávka, ZO ČSV Baška a Včelařským spol-
kem pro Frýdek, Dobrou a okolí, měli naši 
včelaři možnost se zúčastnit několik hod-
notných přednášek. 

16. ledna 2019 KURZ TECHNICKÉ POMOCI. 
Přednášejícím byl Jaroslav Juráň.

• 26. ledna 2019 PŘIROZENÝ CHOV VČEL a  
warré úly. Přednášejícím byl Ing. Jaroslav 
Bajko.

utkání vítězství prohry body

1. TJ Holubice 37 37 0 110

2. Volejbal Ostrava 37 27 10 81

3. VS Drásov 37 24 13 69

4. Volejbal Morávka 37 18 19 59

5. TJ Sokol Šlapanice 37 20 17 58

6. Blue Volley Ostrava 37 18 19 54

7. Olomoucko 37 14 23 40

8. TJ Nový Jičín 37 12 25 38

9. VK TJ Lanškroun 37 9 28 30

10. TJ Sokol Česká Třebová 37 9 28 25

11. Repre Extraliga kadeti 10 2 8 6



39

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

• 14. února 2019 NOVÉ SMĚRY VE 
VČELAŘSTVÍ. Přednášejícím byl Richard 
Milerski.

• 23. února 2019 EFEKTIVNÍ CHOV MATEK. 
Přednášejícím byl Martin Kobliha.

• 3. března 2019 METODIKA 
OPTIMALIZOVANÉHO PLODIŠTĚ. 
Přednášejícím byl Miroslav Sedláček.

Ve dnech 22.-23.března 2019 se v areálu 
výstaviště Černá louka v Ostravě, uskutečnil 
mezinárodní včelařský veletrh, kde kromě 
několika přednášek se včelařskou tématikou 
mohli včelaři nakupovat včelařské potřeby 
u více jak čtyřiceti prodejců z ČR i ze zahra-
ničí. Tuto velmi zdařilou akci zorganizoval 
Včelařský spolek pro Moravu a Slezsko.

V měsíci květnu organizují včelaři stavění 
a kácení Májky a u této příležitostí zajišťují 
Májovou veselici, to vše za přispění kolegů ze 
spolku zahrádkářů, hasičů a obecního úřadů 
Morávka. Podrobnosti a pozvánku na tyto 
připravované akce najdete na jiném místě 
Moravčanu.

Bystřice nad Olší je obec, kde se v letoš-
ním roce ve dnech 4. až 5. května bude konat 
oblastní kolo soutěže „Zlatá včela“ 2019. 
Tato soutěž pro členy včelařských krouž-
ku mládeže se již koná řadu let a vítězové 
oblastních kol pak změří své znalosti a do-
vednosti na celostátním kole v SOUV - VVC, 

o.p.s. v Nasavrkách. Proto se v současné době 
mladí včelaři Včelařského kroužku mládeže 
usilovně připravují zejména v oblasti teo-
retických znalostí formou řešení písemných 
testu, kvízů, doplňovaček z oblasti botaniky, 
morfologie včely medonosné, technického 
vybavení včelaře a používání ochranných 
pomůcek.  Naším cílem je stejně jako v loň-
ském roce, kdy jsme byli na této soutěží 
podruhé v řadě, umístit se v první polovině 
početného startovního pole a  tím vzorně 
reprezentovat naši včelařskou organizaci. 
Obměna včelího díla je první předpoklad 
k silnému ale hlavně zdravému včelstvu. 
Proto mladí včelaři připravili nové rámečky, 
které budeme postupně měnit v úlech na 
včelí paletě. Vždyť v  letošním roce to bu-
dou už čtyři roky, kdy jsme na včelí paletu 
umístili první oddělky. V rámci praktické 
činnosti provedli včelařící kontrolu prvních 
proletů včel, dostatečné množství zimních 
zásob, síly včelstev a kladení plodu včelích 
matek v jednotlivých úlech. Po zimě je tře-
ba provést úklid, a tak mladí včelaři přidali 
ruku k dílů, a v prostorách kolem včelí palety 
zahrabali napadané listí a větvičky. Celou 
úklidovou akci jsme zakončili opékáním 
špekáčků. V letošním roce chceme v areálu 
kolem včelí palety postavit dva netradiční 
úly tzv. včelí kláty, vydlabané kmeny stro-
mů, kde budeme mít možnost pozorovat 
činnost včel při stavění divočiny.

Foto autor
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“Generační obměna“  
v TT Morávka se daří
Mgr. Rostislav Puščizna 
Trenér TT Morávka

Po 5 letech činnosti TT Morávka při-
šel vloni logicky mírný útlum. Navíc moje 
stárnoucí tělo si říkalo o další a další zá-
kroky a na tréninzích jsem víc nebyl než 
byl. Děkuji touto cestou rodičům, zejména 
MUDr. Kateřině Nogové, kteří mě v roli tre-
néra víc než úspěšně zastupovali.

Koncem října jsem začal dávat dohro-
mady novou partu. „Staří“ členové se dílem 
dali na jiné sporty (tož hlavně že sportu-
jí!), dílem se k nám připojují v závodech, 
kde je potom jméno Morávky více vidět. 
V nové trénující grupě jsou mladí od školky 
po 4. třídu, takže perspektiva a očekávání 
veliké. Ale kdoví, jak to v dnešním mobil-
někybernetickém světě nakonec dopadne…     

Kromě duatlonu a  triatlonu klademe 
teď větší důraz na lehkou atletiku a běhá-
ní jako takový základ pro zmíněné sporty 
s perspektivou i orientačního běhu (větši-
na nováčků móóóc chytrých, což je pro OB 
stěžejní). Skupina tenistů také běhá, rov-
něž super příprava pro tento sport, první 
opravdu tenisové tréninky začnou s pěkným 
počasím.

Prvním závodem, na který jsme vyrazi-
li, bylo hned mistrovství ČR! Pořadatelství 
se po dvou letech vrátilo do „blízkého“ 
Pradědu, tak jsme toho využili. Nebyl to 
triatlon klasický – plavání, běh, kolo, ale 
jeho zimní klon – běžky, běh a kolo. Někdo  
vyrazil už v pátek a přespal v místě závodu 
(což se později ukázalo jako lepší varianta), 
my ostatní jsme v sobotu 2. března brzy 
ráno vyrazili směr Praděd. Na místě mých 
největších úspěchů (ještě v roce 2016 jsem 
tu byl druhý, dávno) se nic moc nezměnilo 
– vítr, studené počasí a nadšení pořadatelé. 
Všichni malí závodníci si odnesli nějakou 
pozornost, všichni  závod dokončili. A vý-
sledky – na bedně stáli bratři Miketové,  

Kryštof Holub se stal mistrem republiky 
v předžácích. Podařilo se tak navázat na 
úspěchy předchozích let, kdy zde medailo-
vali bratři Nogové nebo Jarolímové. Teprve 
před několika dny jsme byli vyrozuměni, 
že Dan Miketa se stal mistrem republiky do  
6 let. Administrativní chyba jej připravila 
o slavnostní vyhlášení, ale Dan je bojovník 
a vynahradí si to na dalších závodech!

O týden později byl závod v orientačního 
běhu  ve Štramberku, kolem známé Trúby 
a jeskyně Šipka. Tentokrát jela „stará“ par-
ta, já a Jáchym jsme byli diskvalifikováni, 
sám nevím proč (i když mi bylo divné, že 
potkávám lidi v protisměru…), velké věci 
ukázali nejstarší Jarolímové, kteří v elit-
ní kategorii obsadili místa v druhé desítce 
ve výborných časech, porazili mj. Zdenka 
Jakobiho, několikanásobného účastníka 
mistrovství světa a momentálního mistra 
republiky. Ten jel se mnou zpět domů a po-
řád kroutil hlavou nad výsledky. „to víš, 
Šimon už běžel svůj druhý závod v živo-
tě“ rýpnul jsem do mistra, který celý svůj 
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Kroužek kopané  
– šestý ročník
Ing. Jan Legerský 
trenér kopané

Oživení v kroužku
V minulém čísle Moravčanu jsme se 

zmiňovali o  malém počtu členů našeho 
kroužku. S čekajícím jarem jsme se dočkali 
i my dalších zájemců o náš malý sportovní 
kroužek zaměřený na fotbal.

Do kroužku začali chodit další zájemci 
z těch nejmenších, z mateřské školy. Jsou 

to Dan Miketa, Matěj Hřivňák a Jonáš Čížek. 
Je nás tedy již dvanáct přihlášených, a do 
našich řad nás přicházejí posílit i děvčata. 
Jsou to Barča Roubalová a Barča Tesaříková. 
Je na nich vidět, že zájem o pohyb v tělo-
cvičně s míčem jim nedělá problém a vý-
hledově by mohly konkurovat i mnohým  
chlapcům.

Hubert a Matěj B. Dan a v pozadí Bruno, Honzík  
a Denis

Honzík, Bruno, Radek, Denis 
a Matěj H. jako Ronaldo

sportovní i civilní život zasvětil orienťáku. 
Celou cestu mě přemlouval, ať Jonáš a 

Běželi nebo šli i někteří rodiče, dokonce 
i nějaké vítězství tam bylo, ale pod přísnými 
výhružkami mám zakázáno o nich psát!(vý-
sledky jsou na netu)

Zatím poslední náš závod byl noční ori-
enťák v Dobroslavicích, v lese, který známe 
spíš z tradičního jarního duatlonu. Byl to 
krajský přebor a účast byla povolena pou-
ze závodníkům s licencí (to pravidlo jsme 

úspěšně obešli dočasnou registrací za Baník 
Havířov).Tady se už mladým dařilo, Matouš 
i Jáchym byli 6. Jonáš Jarolím kategorii do 
18 let dokonce vyhrál a stal se krajským 
přeborníkem v nočním orientačním běhu!!!

V dalším čísle Moravčanu  se pochlubíme 
(jak pevně doufám) dalšími úspěchy. Nejvíc 
se těšíme na první duatlonové mistrovství 
republiky v Dobroslavicích, kde se nám do-
posud vždy dařilo ( běh na 1 km a kolo na 
3 km).
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Spolupráce s Raškovicemi

V minulém čísle jsme psali o spolupráci 
s fotbalem v Raškovicích. Celkem tři naši 
mladí hráči pomáhali v zimní krajské lize 
a výsledkem jejich snažení bylo celkové 13. 
místo. Za náš kroužek se v průběhu zimní 
ligy zúčastnili Toník Král, Honzík Tesařík 
a nejčastěji Radek Vlček.

Kromě samotných fotbalových zápasů 
došlo na závěrečném turnaji i na doved-
nostní soutěže, kterých se naši rovněž zú-
častnili a během utkání také odpočívali.

Po zimních turnajích 

Po úspěšné účasti na turnajích v Brušperku pokračují 
tréninky nadále v tělocvičně. Zimního turnaje se nezúčast-
nili všichni, o to více se však následně zapojili do násled-

ného sportovního tréninku 
v tělocvičně.

Vzhledem k tomu, že je nás 
nyní v kroužku více, můžeme 
trénovat i kromě fotbalových 
dovedností i fyzickou kondici 
formou her a různých soutěží.

Radek při skoku z místa do dálky

Bruno, Radek, Denis a Matěj H.

Družstvo s našimi zástupci Honzíkem a RadkemHonzík při odpočinku na střídačce.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Bruno, Radek, Denis a Matěj H.

Družstvo s našimi zástupci Honzíkem a Radkem

Následující trénink jsme znovu absolvo-
vali na venkovním hřišti a ani nepříznivé 
počasí nevadilo ani našim děvčatům, která 
se rovněž aktiv-
ně zapojila do 
herních činností 
v rámci našeho 
tréninku, což 
také dokumen-
tují následující 
obrázky.

Jsme vel-
mi rádi, že do 
kroužku chodí 
kamarádi jak ze 
školy, tak i  ze 
školky a  tvoří 
společný kolektiv

Jaro a my na hřišti

V minulých dnech se v tělocvičně pro-
váděla výměna světel. Byli jsme tak nuceni 
poprvé letos využít i venkovních prostor na 
hřišti u tělocvičny.

Vzhledem k pěknému počasí a s men-
ším přioblečením se trénovalo venku docela 
obstojně.

Chlapcům to vůbec nevadilo, počasí nám 
přálo a už se těšíme, kdy vyběhneme i na 
nový trávník hřiště.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Denis

Radek a Barča R.

Ondra a dobře oblečený Jonáš

Ondra, Matyáš, Barča T. a Barča R.

Hubert, Dan, Matěj B. a Matěj H.
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SDH MORÁVKA

Hana Hřivňáková

Letošní sportovní sezónu zahájili mla-
dí hasiči SDH Morávka okresním kolem 
v  Uzlové a  hadicové štafetě. Zapojili se 
jak staří matadoři, kteří vytvořili družstvo 
starších, tak i nováčci, kteří si závod za-
běhli na zkušenou mimo výsledkové listiny. 
Tradičně si pak všichni užili doplňko-
vý program-polygon na HZS ve Frýdku-
Místku. V dubnu hasičata čekají zkoušky 
odborné způsobilosti, kde předvedou své 
teoretické znalosti. Držíme všem palce!

Snad nikdo, kdo nikdy neorganizoval 
ples, si neumí představit, kolik je to práce. 
A kolik času to zabere, když se to rozhod-
nete udělat úplně jinak? Raději nekomen-
tovat:) Ale my jsme letošní ples vzali jako 
výzvu a ti, kteří na plese byli, zhodnotí pro 
sebe sami. Pro ty, kteří se nezúčastnili, tady 
máte shrnutí do pár vět. Po prvním kole 
prodeji lístků nám zůstalo pouze 18 vstupe-
nek. Při druhém kole jsme byli dokonce pře-
mluveni pár stolů přidat, abychom vyhověli 
poptávce.  Vaše přání je nám rozkazem:) 
Avšak ani hotel Morávka není nafukovací 
a na všechny se nedostalo. K novému místu 
patří také nový program. Letos jsme popr-
vé zařadili foto koutek. Věříme, že všechny 
pobavil a každý, kdo si odnášel polaroido-
vou fotku, ji má vystavenou na viditelném 
místě! Barmanská show v podání Milana 

Tomiczeka, jenž získal mnoho ocenění 
v barmanském odvětví, přitáhla na parket 
všechny hosty. Ve svém vystoupení nám 
předvedl za hudebního doprovodu variace 
triků s láhvemi, šejkry i sklenicemi. Na zá-
věr věnoval umíchané drinky hostům. Ještě 
ve tři hodiny ráno byl plný parket, za což 
děkujeme kapele Ufo. Bez pořádné kapely by 
nebylo tak skvělého plesu!  Chtěli bychom 
poděkovat všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci plesu-členové SDH Morávka, přátelé 
SDH Morávka i obec Morávka. Poděkování 
patří také všem sponzorům, díky nimž jsme 
měli bohatou tombolu!

A co nás v  nejbližší době čeká? Dne 
27.4.2019 organizujeme akci Ukliďme 
Morávku. Doufám, že účastí předčíme 
loňský rok! Rukavice i pytle zajistíme, na 
vás je pouze přijít a chtít naši obec trochu 
zvelebit. Akce je vhodná pro děti-na sta-
rém obecním úřadě bude pro ně nachystáno 
RECY tvoření a malé občerstvení. Těšíme 
se na hojnou účast!

Již máme také termín na zájezd do 
vinného sklepa. 21. 9. 2019 se vydáme do 
Velkých Pavlovic, kde se ve sklepě U Osičků 
můžete těšit na studenou i  teplou večeři 
a degustaci  15-ti druhů vín. Cena zájezdu 
je 1300 Kč. Nevratnou zálohu 500 Kč vybírá 
starosta sboru Lubomír Rak (tel.: 777 074 
299). V ceně je zahrnuta strava i degustace, 
nocleh ve 2-3 lůžkových pokojích a dopra-
va. Neotálejte s  rezervací, již máme pár 
míst obsazených!
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SKAUT

Tomáš a Jakub Foldynovi

První jarní výprava:  

Expedice k vodopádu Vysutý

Protože sníh už tehdy vytál, rozhodli jsme 
se 9. března 2019 uspořádat s dalšími členy 
našich skautských oddílů první „jarní“ vý-

pravu, ale zrovna foukal studený vítr a celé 
dopoledne pršelo, ale těsně před začátkem 
akce déšť ustal a nejodvážnější z nás se vydali 
prozkoumat vodopád Vysutý.

Vodopád není nikterak daleko, ale dostat 
se k němu vyžaduje velké úsilí, neboť je ob-
klopený nepřístupným terénem. Navíc celé 
údolí Vysutý je známé svými příkrými svahy, 
ale přesto se nám to podařilo a my mohli 
obdivovat krásu této přírodní památky.
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V knize „Nejkrásnější vodopády České re-
publiky“ je v souvislosti s tímto vodopádem 
uvedeno několik nejasností a chyb:

a) lokalizace je v knize uvedena: Moravsko-
slezský kraj, obec Pražmo

Ve skutečnosti vodopád leží na Morávce.

b) povodí: Odra, Mohelnice

Ve skutečnosti vodopád ve Vysutém a potok 
Vysutý se nachází v povodí řeky Morávky.

c) potok Vysutý je uváděn jako pravostranný 
přítok Mohelnice

Ve skutečnosti se jedná o pravý přítok řeky 
Morávky.

d) Výška vodopádu je 10 m.

V materiálech Správy CHKO je uváděno, že je 
složen ze tří stupňů a vysoký 17 m.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Víte, že Přírodní památka Vysutý  
(PP Vysutý)…
…se rozprostírá na ploše 13,8566 ha

…leží v nadmořské výšce 480-710 m.n.m.

…vyhlášena PP od 12. ledna 2011

…tamější vodopád se dostal do publikace 
Nejkrásnější vodopády České republiky 
(Martin Janoška, Akademia, 2009)

…jeden z  nejvýše položených vodopádů 
v Beskydech

…nejvýraznější je při tání sněhu na jaře

…jedná se spíš o větší vodopád na české 
poměry

…vodopád se nachází v  jednom z nejná-
ročnějších turistických terénů na Morávce

…Vysutý potok je jedním z  posledních 
aktivních zdrojů splavenin pro řeku  
Morávku

Předmět ochrany dle nařízení o  zří-
zení PP Vysutý od Správy CHKO Beskydy 
z roku 2010

„Vodní tok Vysutý s četnými peřejemi a vý-
razně vyvinutým vodopádem, který patří mezi 
nejvyšší v Moravskoslezských Beskydech, pří-
rodě blízké lesní porosty jedlových bučin a su-
ťových lesů lemujících strže potoka; acidofil-
ní bučiny s příměsí smrku a vtroušenou jedlí 
rostoucí na strmých svazích mezi zdrojnicemi 
Vysutého potoka.“

Základní charakteristika lokality (dle 
Plánu péče o  Přírodní památku Vysutý na 
období 2011–2020)

„Území PP Vysutý se nachází ve východní 
části Moravskoslezských Beskyd v  prostoru 
geomorfologického okrsku Ropická rozsocha 
(Buzek a kol., 1986; Demek a kol., 1987). Úze-
mí se nachází na strmých, k jihozápadu orien-
tovaných svazích vrcholu Čupel (872 m.n.m.) 
v  rozmezí nadmořských výšek 480-710 m. 
Objektem ochrany je vysokogradientové údolí 
Vysutého potoka a jeho zdrojnic (pravostran-
ný přítok reky Morávky na katastru stejno-
jmenné obce) s  četnými peřeji a  vodopády. 
Z morfografického hlediska zaujímá plocha PP 
jak údolní dno Vysutého potoka a jeho přítoku, 
tak přiléhající strmé (často skalní) svahy, kte-
ré v horní části údolí Vysutého potoka dosahují 
extrémních sklonu přes 50° (Obr. 1). Střední 
sklon svahu území PP Vysutý dosahuje 27°. 
Průměrný spád údolního dna Vysutého po-
toka v PP je 270‰; horní část údolí dosahuje 
extrémních 450‰. Území PP tak patří mezi 
maloplošná chráněná území CHKO Beskydy 
s největšími hodnotami sklonu svahů.“

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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TJ Sokol Morávka,  
spolek připravuje   

Tradiční turistický zájezd, tentokrát 
na Slovensko  Myjava a okolí

Kdy : 24.-25.8.2019

Navštívíme

•  Myjavské  Kopanice 

•  Podíváme se za Čachtickou paní  

•  Považský Inovec

•  Malé Karpaty 

•  Vršatec Organizuje : Ing. Martin Špok a  Ludmila Špoková 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ZÁJEZDY ČZS 2019

Plánované zájezdy 2019:

1. Polsko nákupy a Hradec nad Moravicí                                            
-  sobota 11. 5. 2019 
Nejprve si prohlédneme Archeopark v  Cho-
těbuzi, na další zastávce je možnost nákupů 
na farmářských trzích v Zabelkowě, pak bude 
našim cílem návštěva zahrádkářského ráje   
Garden Center I&M v Olze s prohlídkou zahrad 
a s nákupy zahrádkářských produktů a potřeb. 
Nakonec navštívíme zámek v Hradci nad Mo-
ravicí.
Pozor: v nákupním centru v Olze se platí 
plat. kartou, jinak je třeba předem vymě-
nit zloté !!!

2.  Zajímavosti Slovenska – Čičmany 
a Bojnice -  sobota 13. 7. 2019
 První zastávkou bude Skanzen -Čičmany  kde 
bude prohlídka rezervace slovenské lidové ar-

chitektury. Hlavním cílem bude Zámek Bojnice 
a návštěva ZOO Bojnice

3.  Pálava – dvoudenní poznávací zájezd                                       
- so-ne 28.-29.9.2019
Po cestě na Pálavu se zastavíme nejdříve v Di-
stilery Land – Muzeum palírenství VIZOVICE          
a prohlídneme si Halovou pekárnu (Vizovické 
pečivo), další zastávkou bude LET Kunovice, 
kde bud prohlídka leteckého muzea. Dorazíme 
do hlavního cíle- do Mikulova, kde se ubytu-
jeme, navštívíme zámek a budeme se věnovat 
prohlídkám dalších míst a památek. Druhý den 
se vydáme do Archeoparku v Pavlově, navští-
víme Dolní Věstonice. Poslední zastávkou bude 
Papouščí ZOO v Bošovicích.                                                           

Pro všechny zájezdy je odjezd ze zastáv-
ky Lipové v  7,00 hod. a  návrat kolem 20 
hodiny. 
Všechny zájezdy končíme společnou veče-
ří. 
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VÝSLEDKY KVÍZU / Z HISTORIE MORÁVKY

Správné odpovědi na kvíz Umíte třídit:

1a) kovové sponky vytřídí magnet

2b)- všechny sáčky s nástřikem hliníku jsou 
netříditelné,

3 b) Jsou hygienicky znehodnocené

4a)

5 b) – Je to totiž už papír v poslední fázi 
recyklace, nejde už znovu recyklovat

6 a) Pozor, v případě obálky s bublinkovým 
vnitřkem, ten musíte oddělit a dát do plastu

7 b) – jsou upraveny látkou, která by v pa-
pírnách znečišťovala vodu a  narušovala 
recyklaci,

8 b) i ten je vyroben z upraveného mate-
riálu a dělal by neplechu v dalším procesu 
recyklace

9 b) Není! Nesmí tam zbýt jídlo, ale jinak 
můžete i nevymyté, když je vymyjete, bu-
dou jednodušší na skladování a nebudou 
zapáchat

10 b) Ne. Jen nenechávat jídlo.

11 b) Nemusím! Oddělí ji na třídící lince 
magnet!

12 a) Ano – hliníkové víčko patří spolu s ple-
chovkami a konzervami do kontejneru na 
kovy – jsou na Morávce u každého sběrného 
místa

13 a) Ano – jsou na ně spolu s žárovkami 
a drobnými spotřebiči sběrné nádoby 

14 a) Sklo lze recyklovat donekonečna! Do 
skla nepatří: zrcadla, keramika, porcelán

15 a) Papír s každou recyklací trochu ztrácí na 
kvalitě. V poslední fázi se z něj vyrobí třeba 
ruličky na toaletní papír. Ty už pak nejdou 
recyklovat.

16 a) S  tříděním polystyrenu to není tak 
jednoznačné.

Obalový, čistý polystyren (třeba z nových 
spotřebičů) patří vytřídit do žlutého kon-
tejneru na plast – přece jenom, je to plast!

Naproti tomu ale použitý stavební poly-
styren (například izolace) patří (aha!) na 
sběrný dvůr.

17 b)

18 b)

DALŠÍ INFORMACE NA www.jaktridit.cz

Z historie Morávky
V roce 1995 vyšla v knize Kde roste maří list povídka Jak odešli duchové, která se odehrává 

na Morávce. Za svolení se zveřejněním povídky bych chtěla poděkovat manželce autora, 
paní G. Vondrové, která u nás rovněž učila. Hana Jarolímová

JAK ODEŠLI DUCHOVÉ

(VLADIMÍR VONDRA, KDE ROSTE MAŘÍ LIST)

Javore, javore, kajs poděl konare? 
Orubali mi jichz Morovky ovčare. 
Javore, javore, kaj su už ti lude ? 
Na Pražmě v oboře, tamo na krchově.
Lidová z Beskyd

Nepotrvá dlouho a uplyne padesát let, po 
která v sobě nesu nejen vzpomínku, ale také 
hrozbu věčné výčitky za útěk z beskydských 
hor. Utíkal jsem vlastně celý život, až jsem 
zapomněl na příčinu svého útěku, až mi 
útěk zůstal neradostným smyslem živo-
ta. Ani dnes nevím jistě, jestli jsem jednal 
špatně, ale jistě vím, že mě odchod z Mo-
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Z HISTORIE MORÁVKY

ravky stejně nezachránil. Útěk měl mnoho 
společného se strachem, kterému nás uči-
li od dětství, a nejen já, ale téměř každý, 
s kým jsem se kdy setkal, měl pocit vítěze 
nad strachem, když se pošetile domníval, 
že se mu podařilo před ním utéct a skrýt. 
Strach nás totiž nesledoval slídičskýma oči-
ma zvenčí, ovládl přirozenost našich duší.

Jako učitel jsem odešel ze svého malého 
světa hezky daleko, nejdál, kam se mi ten-
krát mohlo podařit. Podíval jsem se tehdy na 
mapu: daleko na východě ležely hory a jako 
by se i  z toho kusu papíru tyčily vysoko 
k nebi a křičely svou výzvu.

Na školském úřadě ve Frýdku-Místku 
vládli tenkrát dva inspektoři, dodnes si pa-
matuju jejich jména: Korbaš a Poloček. Při-
šel jsem jako dobrovolný vyhnanec, a ti dva 
mě vítali jako spolubojovníka proti reakční-
mu myšlení a tmářství. - Ty, soudruhu, jsi 
z velké metropole, říkali, - ty vůbec netušíš, 
kolik je tu tmářů! S klerikály a adventisty 
si už nějak poradíme, ale co s těmi opilci, 
rváči a pověrečnými babami z hor? Jejich 
příšerné démony splavuje řeka Moravka 
snad až do Ostravice a dusí je teprve první 
splašky z továren u Vratimova.

Poslali mě do mého prvního působiště. 
Hory zůstaly daleko. Neudivilo mne, že 
v nevelké vesnici si postavili jako školu 
dřevěný vojenský barák, trosku z války. 
Školu a celou vesnici zatopila později voda 
přehrady, tehdy pyšného budovatelské-
ho díla. Nevrátil jsem se do těch míst od 
chvíle, kdy jsem je opustil, nikdy jsem si je 
příliš nepřipomínal, a přesto se mi vybavují 
ještě dnes: kostel s  farou, statek, kde se 
narodil i můj kolega ze školy Janyš, obecní 
pastouška, kde lepili prádelnu pro budoucí 
družstevnice, pole kolem. Družstevníci ještě 
nevěděli, jak se pustit do společného ose-
vu, ale už se stali pány farních brambořišť 
a strnišť po poslední sklizni. Faře zůstala 
jen zahrada, ale farář dobře sadařil, a tak 
měli zálusk i na jeho ovoce.

Nakonec přišli i za mnou, abych po vy-
učování pracoval v družstvu nad plány, účty, 
papíry o dodávkách. Všechno, co se kolem 
mne odehrávalo, mi připadalo jako z cizího 
světa. Polnímu hospodářství a dobytkářství 
jsem nerozuměl, a tak jsem odmítl.

Kamarádil jsem s  učitelem Janyšem, 
byl mi věkem nejbližší, zval mě k nim na 
oběd, když přišla neděle a v hospodě ne-
vařili, a  tak jsem strávil v  jeho rodině, 
s jeho ženou a dětmi a s rodinou jeho bratra 
sedláka nejednu chvíli. Zašli jsme spolu 
i na faru. Netušil jsem, že je to poslední 
azyl v  podivném světě té dědiny, který 
brzy padne. Farář ukazoval jabloně, která 
měla letos ovoce a která zarodí napřesrok, 
Janyš mluvil o tom, že komunisté zakázali 
poutě na Prašivou jako Němci za války a že 
předseda Teper dokončil seznam nepřátel 
socialismu, s kterými se musí konečně za-
točit. Pan farář říkal, že máme každý svou 
archu Noemovu v sobě, a ta nás zachrání. 
Z oken fary jsem viděl daleko do kraje. Na 
obzoru se zvedaly hory.

Hory jsem vídal také každé ráno ces-
tou do školy. Zdály se být daleko, jako se 
zdály daleko doma na mapě. Někdy sestu-
povaly z chmurných oblak, jindy se k nim 
vzpínaly z náruče sněhu. A já jsem zatím 
šlapal hlubokým blátem nebo sněhem do-
cela černým, jak padal s uhelným prachem 
a  srážel k  zemi ocelárenský dým. Právě 
tak odevzdaně šlapali týmž blátem všichni 
muži každé pondělí ráno o  třetí hodině 
k autobusu na Frýdek a Ostravu do práce 
v dolech a v hutích, a každou sobotu k ve-
čeru od autobusu z práce domů, aby tam 
dodělali za neděli to, nač ženské síly přes 
týden nestačily. Věřili v  lepší budoucnost 
a v pokrok, protože pokrok přece jen byl: 
jejich otcové a dědové šlapávali cestu až do 
Ostravy nebo do Vítkovic pěšky. 

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ .
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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. 

INZERCE



53

SLEZANSKÝ  SRAZ  2019
Srdečně zveme všechny bývalé zaměstnance  

Textilky - závodu 11 v Raškovicích.

Sraz se uskuteční 29. června 2019 od 15 hodin 

v hasičském areálu U Floriánka na Pražmě.

Budeme se na Vás těšit a doufáme, že se sejdeme v hojném počtu.

Svou předběžnou účast prosím potvrďte na naše telefonní čísla.

Děkujeme.

 Eva Gřundělová                tel. 720 200 059
 Radim Škandera               tel. 736 770 472

INZERCE
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