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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané,  
chataři a chalupáři,

máme za sebou jaro, 
které nás trochu potrá-

pilo deštěm, ale naši obec to v aktivitách 
nezastavilo.

Postavili jsme autobusový záliv na 
zastávce „U přehrady“, zahájili jsme pře-
stavbu bývalé keramické učebny na novou 
odbornou učebnu v areálu školy, v nejbliž-
ších dnech vysoutěžíme firmu na nástavbu 
školy  a pustíme se do žádosti o dotaci na 
vodovod – Vlaský. Přijali jsme na půl roku 
novou zaměstnankyni z dotace Úřadu práce. 
Dále pokračujeme v přípravách rekonstrukce 
a přemístění pietního místa v blízkosti pře-
hradní hráze a čekáme na stavební povolení 
na opravu a úpravu okolí Národní kulturní 
památky „Noční přechod“. 

Další obecní aktivity proběhly ve spolupráci 
s našimi spolky. Postavili jsme za krásného 
průvodu vypraveného ze školy májku před 
úřadem. Děkuji včelařům, škole, hasičům, 
volejbalistům a dobrovol-
níkům za přípravu a rea-
lizaci této nové tradice. 
Den dětí jsme společně 
s dětmi, rodiči a praro-
diči oslavili v prostorách 
školy, kde nás po celou 
dobu bavili „Klauni“. Po 
tomto zábavném odpole-
dni jsme pokáceli májku 
před úřadem a  konec 
oslav proběhl na zahrádce 
hotelu Morávka, kde nám 
k tanci a poslechu hrála 
kapela UFO. Kdo z  Vás 

nechtěl trávit čas jen na Morávce, mohl si 
zajet na zájezd se zahrádkáři do Polska nebo 
s Obcí do ZOO Lešná. Protože jsme aktivní i ve 
sportu, čeká nás Sportovní den SOPM v are-
álu školy, Sportovní den hasičů a fotbalistů 
na konci června a tradiční volejbalový turnaj 
„O pohár starostky“ v měsíci červenci. Jste 
srdečně zváni.

Na závěr nesmíme zapomenout, že jsme 
obcí i kulturní, takže máme před sebou diva-
delní představení Labutí jezero v  Ostravě 
a krásný koncert skupiny Javory v kostele 
sv. Jana Nepomuckého.

Jako úspěch Vás všech považuji den, kdy 
jsme byli pozváni do Nového Jičína. Tam jsme 
byli vyhodnoceni jako nejlepší obec do 2500 
obyvatel v Moravskoslezském kraji v  tří-
dění odpadů. Získali jsme 1. místo v soutěži 
„O keramickou popelnici“ a 50 000 Kč dar 
od Moravskoslezského kraje. 

Děkuji všem spolkům, občanům, chata-
řům a příznivcům Morávky za jejich aktivní 
činnost v obci a přeji krásné pohodové léto 
a zaslouženou dovolenou.                

 Gabriela Daňková
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Z OBCE

1) Vyhlašovatel programu, poskytovatel 
dotace

Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace 
je Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 
Pražmo

2) Cíl programu

Zlepšení životního prostředí v  oblasti 
pročištění odpadních vod podporou 
výstavby domovních ČOV:

-  jako náhrad za septiky, bezodtokové 
jímky a nefunkční ČOV

- při rekonstrukcí stávajících ČOV (pro rea-
lizaci rekonstrukce stávající ČOV postačí 
souhlasné sdělení vodoprávního úřadu 
k udržovacím pracím.)

-  zlepšení životního prostředí v  oblasti 
pročištění odpadních vod podporou 
výstavby biofiltrů za tříkomorové septiky.

3) Vymezení okruhu příjemců

Žadatelem a příjemcem dotace může být 
fyzická osoba – vlastník budovy s trvalým 
pobytem v obci Morávka, ke které je ČOV 
zřízena.

Žádost podává vlastník nemovitosti na 
ČOV napojené. 

V případě více vlastníků jedné napojené 
nemovitosti mohou vlastníci zplnomocnit 
jednoho k podání žádosti a zajištění všech 
úkonů spojených s vyřízením žádosti. 

V případě napojení více nemovitostí 
podávají žádost vlastníci společně s uve-
dením poměrných nákladů.

Smlouva o udělení dotace bude pode-
psána s každým žadatelem zvlášť. 

4) Lokalizace programu

Příjemce dotace musí ČOV realizovat na 
území obce Morávka pro budovu určenou 
k trvalému bydlení na území obce Morávka, 
ve které jsou ke dni podání žádosti trvale 
hlášené osoby. 

5) Podmínky pro poskytnutí dotace

Výše dotace dle technických ukazatelů 
činí:

• do 4 ekvivalentních obyvatel 50%  mate-
riálových uznatelných nákladů nejvýše 
však 30.000,- Kč

• pro 5 – 8 ekvivalentních obyvatel 50% 
uznatelných materiálových nákladů nej-
výše však  35.000,- Kč

• pro 9 a více ekvivalentních obyvatel 50% 
uznatelných materiálových nákladů nej-
výše však  40.000,- Kč

Výše poskytnuté dotace bude vycházet 
z dolní hranice počtu ekvivalentních oby-
vatel (např. ČOV 2 - 8 EO poskytnutá dotace 
30.000,- Kč)

Žádost o dotaci na realizaci ČOV může být 
podána nejvýše do 1 roku po vydání kolau-
dačního rozhodnutí vodoprávního úřadu 
o povolení k užívání ČOV.

Každá žádost o dotaci bude projednána 
zastupitelstvem obce.

6) Uznatelný náklad projektu 

Uznatelnými náklady projektu jsou mate-
riálové náklady technologické (příkladem je 
samotná domovní čistírna odpadních vod + 
nástavec + víko). Náklady musí být vynalo-
ženy v přímé souvislosti s výstavbou ČOV.

Dotační  program Obce Morávka 
„Domovní ČOV“ 
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7) Neuznatelný náklad projektu

Neuznatelnými náklady jsou jiné než výše 
uvedené náklady (příkladem neuznatelných 
nákladů je cena výkopových prací, montáže, 
projekčních prací, zásypového písku, dlažby, 
náklady na opravu septiku a podobně). 

8) Předkládání žádosti o dotaci

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

• žádost o poskytnutí dotace na vzorovém 
formuláři

• rozhodnutí vodoprávního úřadu o povo-
lení k vypouštění odpadních vod a ke 
stavbě ČOV nebo souhlas vodoprávního 
úřadu s provedením ohlášené stavby

• kolaudační rozhodnutí vodoprávního 
úřadu o  povolení k  užívání ČOV nebo 
sdělení vodoprávního úřadu s povole-
ním užívání ČOV

• kopie faktury a doklad o zaplacení faktury

• položkový rozpočet s rozpisem jednotli-
vých položek stavby

9) Termín a adresa podání žádosti

Žádosti lze podávat osobně nebo dopo-
ručenou poštou na adresu: 

Obec Morávka, Morávka 599, 
     739 04  Pražmo

Žádosti lze podávat průběžně od 1. 5. 
2019 a  budou vyhodnocovány postupně 
v termínech zastupitelstva obce Morávka.

Žádost se podává po uvedení ČOV do pro-
vozu, nejpozději však do 1 roku po vydání 
kolaudační rozhodnutí vodoprávního úřadu 
o povolení k užívání ČOV nebo do 1 roku 
po vydání sdělení vodoprávního úřadu se 
souhlasem k udržovacím pracím v případě 
rekonstrukce domovní ČOV.

10) Vyhodnocování žádostí

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska 
věcné správnosti a úplnosti po přijetí žádosti. 

V případě potřeby bude žadatel vyzván 
starostkou obce k  doplnění nebo upřes-
nění. Pokud tak žadatel neučiní do 60 dnů 
od doručení výzvy, bude žádost odložena 
a vyřazena z dalšího posuzování. 

O schválení dotace bude uchazeč vyrozu-
měn do 60 dnů od podání žádosti na obec-
ním úřadě.

11) Uzavření smlouvy a vyplacení dotace

Po schválení je žadatel vyzván k pod-
pisu smlouvy a do 30 dnů od podpisu mu 
bude dotace vyplacena.  Dotace je vyplácena 
na účet uvedený žadatelem v předložené 
žádosti.  

12) Kontrola přijetí dotace

Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, 
musí být prokazatelně funkční minimálně 
5  let od podpisu smlouvy o  poskytnutí 
dotace. 

Poskytovatel má právo na kontrolu 
funkčnosti ČOV jak fyzickou kontrolou, 
tak předložením dokumentace (protokol 
o rozboru vyčištěných vod dle rozhodnutí 
vodoprávního úřadu). V  případě zjištění 
nesplnění podmínek přiznání dotace může 
poskytovatel požadovat vrácení celé nebo 
poměrné části dotace. 

13) Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

14) Účinnost

Tento dotační program byl schválen 
usnesením zastupitelstva obce č. 6.7 ze dne 
29.4.2019

Z OBCE
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Volby do Evropského 
parlamentu – výsledky a účast

Dne 24. – 25. 5. 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. Z celkového počtu 
957 osob, které byly v naší obci zapsány v seznamu voličů, přišlo k volebním urnám 
308 voličů, z toho 5 hlasů bylo neplatných. Celková účast v naší obci byla tak 32,18 %. 
Podrobnější informace o výsledcích voleb a volební účasti lze získat na adrese www.volby.cz. 
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Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament

Česká str.sociálně demokrat.
Komunistická str.Čech a Moravy

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND

Vědci pro Českou republiku
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
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Koalice STAN, TOP 09
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Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ANO 2011
Moravané

Demokratická strana zelených
Evropa společně

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Výsledky voleb (počet platných hlasů u jednotlivých stran)

Z OBCE

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.

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

Poplatek za psa – 100 Kč

Na úřadě je možno platit platební kartou.

Upozornění občanům 
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Z OBCE

Ordinační doba lékařů v letních měsících

MUDr. Mácová Marie – dětský lékař
V době od 15. 7. – 26. 7. 2019  čerpání řádné dovolené. Sestra v ordinaci bude přítomna.

V naléhavých případech je zajištěn zástup v dětském středisku Dobrá.

Dětské středisko Dobrá - 7.30 – 11. 00 tel. 603 581 000

MUDr. Crha – praktický lékař
V době od 22. 7. – 26. 7. 2019  čerpání řádné dovolené

Zástup: MUDr. Carbolová – ordinace Raškovice

por. Bc. Pavla Jiroušková  
preventista Policie ČR

Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový 

den otevřela koupaliště a i počasí na začátku 
měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby 
si dospělí i děti dny u vody užili a to nejen 
v období prázdnin, je důležité nezapomínat na 
několik preventivních zásad a nepodceňovat 
případná rizika, a to nejen ze zdravotního 
hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. 
Míst u vodních hladin totiž nevyužívají pouze 
lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku 
a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneuží-
vají důvěry a neopatrnosti ostatních.

Pokud je to možné, neberte si s sebou zby-
tečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, 
tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale 
využijte bezpečnostních schránek, která jsou 
na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete 
také případně požádat dobrého kamaráda, 

aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly 
chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu 
rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní 
plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se 
totiž může stát osudným i dospělému.  Pokud 
budete využívat k plavbám na vodě různé 
čluny, vory a loďky, tak na nich plujte pouze 
s plovací vestou. 

Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová 

sezóna. Po celé České republice probíhají 
a budou probíhat různé kulturní a společen-
ské akce, na kterých se zdržuje velké množ-
ství lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci 
navštívit, by měl mít na paměti, že i dobře 
strávený víkend či den na takovém festivalu, 
kulturní akci, dnech obcí a měst, může mít 
nepříjemnou dohru. 

Návštěvníci by měli myslet na ochranu 
svého majetku, hlídat si peněženky, zavaza-
dla. Není vhodné si své věci kdekoli odkládat 

Bezpečné koupání  
a návštěvy festivalů
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KALENDÁRIUM

a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na 
peněženky, kabelky, které budou mít ma-
jitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné 
i v době sledování hudebních vystoupení 
a pohybu v davu lidí.  Noste kabelky těsně u 
těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na 
břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte 
cenné věci v kapse při sobě. 

Při těchto akcích se také požívá alkohol 
a  i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí 
usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo 
drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, 
že osoby mladší osmnácti let nesmí kon-
zumovat alkoholické nápoje. 

Připomenout si zaslouží také pravidlo, 
abychom nenechávali viditelně odložené 

věci ve vozidlech, kterými návštěvníci, ať 
již vodních ploch, kulturních, společen-
ských akcí, festivalů, na místo přijedou.  
Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů 
stanovat, tak dodáváme, že není vhodné 
nechávat si při opuštění stanu zde odlo-
žené cenné věci. Současně návštěvníkům 
festivalu radíme, aby se podrobně seznámili 
s návštěvním řádem, ve kterém je zakot-
veno, které předměty  nesmí mít u sebe při 
vstupu do areálu, kde se festival koná.  

Doufáme, že těchto několik základních 
rad přispěje k příjemnému, ničím nekom-
plikovanému prožití volných dnů, prázdnin 
a zasloužených dovolených.

Kdy Co Kde Kdo

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

20. 7. O pohár starostky - vol. Turnaj vol. hřiště ZŠ
TJ Volejbal 
Morávka

13.7. dvoudenní zájezd ČZS-Bojnice Odjezd Lipový ČZS

11.8. Kulturní den SOPM
Kamenité Vyšní 

Lhoty
SOPM

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

Kalendárium kulturních 
a sportovních akcí  
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PLAKÁT

 
 Sdružení obcí povodí Morávky 

zve dne 11. 8. 2019 všechny své občany  
do kulturního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách na 

Kulturní den SOPM  
nejen pro seniory 

15.00 – 16.00                    LAM TRIO hraje pohodový jazz a swing a české  
    evergreeny 30. a 40. let 20. st.                

16.15 – 16.45                    Imitátor z Ostravy – Petr Stebnický  

17.00 – 18.00                    F - M Band folk rocková kapela z Frýdku – Místek 
 

Obec Morávka zajišťuje odvoz. V případě zájmu o odvoz  
nás kontaktujte na tel. č. 558 69 10 21  nebo na tel. č. 606 641 080. 

 

Vstup zdarma! 
 

Akce se koná za každého počasí, uvedené časy jsou orientační,  
na místě možnost zakoupení občerstvení, zveme i ostatní příznivce 
vystupujících.  Bližší informace poskytnou jednotlivé obecní úřady.  

Za pořadatele zvou členské obce sdružení: 

Dobrá, Dobratice, Krásná, Morávka, Nižní Lhoty,  
Nošovice, Pražmo, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty 

 

             SOPM 
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POJEĎME ZA KULTUROU

Gabriela Daňková   
organizátor zájezdů       

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 – bliž-
ší informace v příštím zpravodaji

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

Objednat a rezervovat vstupenky na všech-
na 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. Dopravu hradí 
Obecní úřad Morávka. 

Pojeďme za kulturou

Pojeďme spolu do předvánoční Prahy!

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 „Cena za 

něžnost“. Dopravu zajišťuje Obec Morávka.
V hlavních rolích Jana Janěková, Jitka 
Čvančarová, Alexej Pyško, …. 
Divadelní hra Dona Gordona vznikla podle 
stejnojmenného filmu, který v roce 1984 
získal hned 5 prestižních filmových Oscarů, 
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V nejmladší obci České republiky – stře-
dočeské Chýni – žije 305 dětí na každou 
tisícovku obyvatel. Kde spíš potkáte děti, 
které jdou do školy či si hrají venku? Deník 
se rozhodl zmapovat obce s budoucností. 
Tedy ty, kde je nejvyšší podíl dětí do 15 let na 
celkovém počtu obyvatel. Výsledek? Nejvíc 
dětí teoreticky „poletuje“ po ulicích obcí 

v okolí dvou největších českých měst, tedy 
Prahy a Brna. Přitom v obou metropolích 
samotných je podíl dětí k počtu obyvatel 
mírně pod průměrem celé země.

Pozvolné „vymírání“ naopak zřejmě 
čeká především obce v okresech Jeseník, 
Hodonín a Karviná. Ale i některá místa ve 
vnitřních periferiích, tedy na rozhraní krajů, 
například Vysočiny a jihu Čech.

Obce s budoucností. Ve kterých 
běhá po ulicích hodně dětí? 
A které vymírají?

včetně Oscara za nejlepší film.

Hra osciluje na hranici komedie a melod-
ramu, předvádí téměř 30 let vztahu 2 žen, 
matky a dcery.

zdroj: www.divadlonamaninach.cz

Odjezd bude v ranních hodinách, prohlídka 
předvánoční Prahy, divadelní představení 

a po představení odjezd autobusem zpět na 
Morávku.

Cena autobusu – 200 Kč/osoba

Cena vstupenky – cca 490 Kč

Počet míst v autobuse – 49. Prosím o včas-
nou rezervaci!

Kdo by měl dopravu vlastní, mohu vstu-
penky ještě přiobjednat. 

Změna otevírací doby pošty Partner Morávka
v době čerpání dovolené

červenec  12.7. - 19.7.2019

srpen  16.8. - 23.8.2019    +    30.8.2019

září  2.9. -  9.9.2019

pondělí – pátek

9,00 – 11,00     13,00 – 15,30

Z OBCE
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A jak je na tom Morávka a sousední obce?

Morávka
Procento obyvatel mladších 15 let na celkové 
populaci obci: 18,71%
(průměr v ČR činí 15,9%) 
Počet obyvatel mladších 15 let: 226
počet obyvatel celkem: 1208
průměrný věk: 42,083 roku

Pražmo
Procento obyvatel mladších 15 let na celkové 
populaci obci: 14,02% 
(průměr v ČR činí 15,9%)
Počet obyvatel mladších 15 let: 128
počet obyvatel celkem: 913
průměrný věk: 43,729

Krásná
Procento obyvatel mladších 15 let na celko-
vé populaci obci: 11,21% (průměr v ČR činí 
15,9%) 

Počet obyvatel mladších 15 let: 77
počet obyvatel celkem: 687
průměrný věk: 44,599 roku

Staré Hamry
Procento obyvatel mladších 15 let na cel-
kové populaci obci: 14,36% (průměr v ČR 
činí 15,9%) 
Počet obyvatel mladších 15 let: 78
počet obyvatel celkem: 543
průměrný věk: 44,599 roku

Raškovice
Procento obyvatel mladších 15 let na cel-
kové populaci obci: 16,81% (průměr v ČR 
činí 15,9%) 
Počet obyvatel mladších 15 let: 316
počet obyvatel celkem: 1880
průměrný věk: 42,790 roku

©	2019	Mapbox	©	OpenStreetMap

Obce	s	budoucností
(podíl	obyvatel	do	15	let	na	celkové	populaci	obce)

13,90	% 19,90	%

Podíl	obyvatel	do	15	let

Zdroj:	ČSÚ,	dopočty	Deník	Data Infografika:	Aleš	Vojíř,	Deník	Data

Zobrazte	jen	obce	z	okresu:
Frýdek-Místek

Zobrazte	jen	obce	z	kraje:
All

Zobrazte namapě obec:
No	items	highlighted

15,90	%	je	průměrný	podíl	v	ČR

Obce,	ve	kterých	je	podíl
mladých	obyvatel	nízký,
jsou	na	mapě	zobrazeny
v	odstínech	červené.

Obce,	ve	kterých	je	podíl
mladých	obyvatel	vysoký,
jsou	na	mapě	zobrazeny	v

odstínech	zelené.

13,90	%
a	méně

19,90	%
a	více
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12. května navštívil naši obec na pozvání 
pana Vojtěcha Rýznara „potulný“ sadař Do-
minik Grohmann. Jednalo se o osobní kon-
zultaci ke starým odrůdám jabloní a hrušní 
a výsadbě. Pan Grohmann je uznávaným 
odborníkem na poradenství a péči o ovoc-
né stromy, vysazování ovocných stromů 
do krajiny, a rovněž je zkušeným pomolo-
gem. V jídelně ZŠ Morávka uspořádal v od-
poledních hodinách kvalitní přednášku na 

velmi široké téma o vysazování ovocných 
stromů. Celý okruh přednáškového cyklu je 
možné obdržet na OÚ Morávka ve formě pří-
lohy - Sázení ovoc. stromů.pdf. Další okruh 
činnosti sadaře je provádění kurzů citlivého 
řezu dřevin, komunitní výsadba ovocných 
stromů – zejména pro obce a spolky, zajiš-
ťuje výsadbu na klíč. Jeho krédem je přísloví 
„Nejlepší čas na výsadbu stromů byl před 
deseti lety, druhý nejlepší je teď“.

Štěpán Bystřičan, místostarosta obce

Návštěva sadaře na Morávce

Technické informace
Obec Morávka byla vyhodnocena jako nejlepší obec ve třídění odpadu. Děkujeme všem 

občanům za vzorné třídění odpadu. Jen vy jste dokázali porazit ostatní obce v Moravsko-
slezském kraji do 2500 obyvatel.

TISKOVÁ ZPRÁVA  30. 5. 2019

Obce získaly ocenění za třídění odpadu

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komu-
nální odpad, získávají každoročně prestižní 
ocenění „O keramickou popelnici“. Za tří-
dění vysloužilých elektrozařízení jsou pak 
udělovány ceny „O keramické sluchátko“ 
a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součás-
tí krajské informační kampaně zaměřené 
na podporu sběru separovaného odpadu ve 
městech a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 30. května 2019 na 
ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci
Moravskoslezského kraje a  společností 
EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.
„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok 
od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý ob-
čan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg 
využitelných složek. V  roce 2018 to bylo již 
49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně 
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občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to 
bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto 
formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí 
Jarmila Uvírová.  

O KERAMICKOU POPELNICI 

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Bohumín, následovaný 
Třincem a Opavou. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci 
Trojanovice, druhé místo obsadilo město Jablunkov a třetí skončily Kozlovice. Nejlepší 
mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Morávka, druhé skončily Hukvaldy, 
třetí obec Milíkov. 

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst Moravskoslezského 
kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. 
Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných 
komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné 
sítě.   

Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, ve které letos uspělo 5 obcí a měst z 5 
okresů v kraji. Absolutním vítězem této speciální kategorie je obec Roudno.  Mezi 
oceněnými jsou i obce Ludgeřovice a Soběšovice, město Odry a statutární město 
Karviná. Ocenění získaly obce a města za výrazné zlepšení odpadového hospodářství.  
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životního prostředí i touto formou, patří velké 
poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana 
pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

O KERAMICKOU POPELNICI

První místo v kategorii měst nad 15 tisíc 
obyvatel obsadil Bohumín, následovaný 
Třincem a Opavou. V kategorii obcí od 2 500 
do 15 000 obyvatel patří první příčka obci 
Trojanovice, druhé místo obsadilo město 
Jablunkov a třetí skončily Kozlovice. Nej-
lepší mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel 
jsou obce Morávka, druhé skončily Hukval-
dy, třetí obec Milíkov.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá 
Moravskoslezský kraj s  Autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo 
zapojeno všech 300 obcí a  měst Morav-
skoslezského kraje. V samotné soutěži se 
hodnotila vykazovaná data v systému EKO-
-KOM. Šlo především o množství vytřídě-
ných odpadů na jednoho obyvatele a počet 

tříděných komodit na území jednotlivých 
obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota 
sběrné sítě.
Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, 
ve které letos uspělo 5 obcí a měst z 5 okresů 
v kraji. Absolutním vítězem této speciální 
kategorie je obec Roudno. Mezi oceněnými 
jsou i obce Ludgeřovice a Soběšovice, město 
Odry a statutární město Karviná. Ocenění 
získaly obce a města za výrazné zlepšení 
odpadového hospodářství.

„Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo 
za rok 2018 přesně 21,9 kg vytříděného papí-
ru, 14,5 kg plastů, téměř 12,4 kg skla, zhruba 
čtvrt kilogramu nápojových kartonů a 19,8 kg 
kovů. V součtu je to tedy 49 kilogramů vytří-
děného odpadu na občana kraje. Ocenění má 
zástupce obcí motivovat k tomu, aby se sna-
žili třídění odpadů mezi občany maximálně 
podporovat,“ řekla náměstkyně hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro životní pro-
středí Jarmila Uvírová a dodala, že spolu 

Foto: archiv MSK
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s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanč-
ní odměnu z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Morav-
skoslezským krajem podporuje Autorizo-
vaná obalová společnost EKO-KOM rozvoj 
třídění odpadu v regionu. A to díky projektu 
Intenzifikace odděleného sběru a využívání 
vytříděných složek komunálního odpadu, 

včetně obalové složky. „V letošním roce bylo 
v  rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto 
městům a obcím Moravskoslezského kraje za-
tím 137 nových barevných kontejnerů na tří-
děný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dis-
pozici více než 30 tisíc barevných kontejnerů 
a menších nádob na třídění odpadu,“ sdělila 
ředitelka oddělení regionálního provozu 
společnosti EKO-KOM Martina Filipová.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Obce  
do 2 500 obyvatel

Obce od 2 500  
do 15 000 obyvatel Obce nad 15 000 obyvatel

1. Obec Morávka 1. Obec Trojanovice 1. Město Bohumín

2. Obec Hukvaldy 2. Město Jablunkov 2. Statutární město Třinec

3. Obec Milíkov 3. Obec Kozlovice 3. Statutární město Opava

4. Obec Metylovice 4. Obec Baška 4. Město Krnov

5. Obec Raškovice 5. Obec Těrlicko 5. Statutární město Ostrava

O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO

Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O 
keramické sluchátko“, v kategorii do 2 tisíc 
obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii 
nad 2 tisíce obyvatel dominovala mezi nej-
lepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu 
nad Ostravicí obhájili své vítězství již popáté, 
v kategorii obcí s rozšířenou působností.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL 
ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. 
Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vy-

sloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na 
jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elek-
trospotřebiče se řadí například počítače, 
televize, rádia, fotoaparáty, videokamery 
nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnu-
jí třídění nepotřebného elektra stále větší 
pozornost, což se odráží také na celkových 
výsledcích - vždyť za rok 2018 se vytřídilo 
v Moravskoslezském kraji více než 1 900 
tun. Moravskoslezský kraj se tak řadí na 
úžasné 4. místo v mezikrajském srovná-
ní ASEKOLu“, uvedl regionální manažer 
ASEKOLu Zdeněk Kovařík.

Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2018 (drobné elektrospotřebiče, pc a tv):

Kategorie Obec / město
Vytříděné 

elektrospotřebiče

Obce do 2 000 obyvatel Tvrdkov 8,6 kg / 1 obyv.

Obce nad 2 000 obyvatel Těrlicko 8,55 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí 3,2 kg / 1 obyv.

TECHNICKÉ INFORMACE
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ELEKTROOSKAR
V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hod-
notí sběr domácích objemných elektrospo-
třebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně 
drobných domácích přístrojů a  nástrojů. 
Kolektivní systém ELEKTROWIN, který sou-
těž vyhlašuje, v roce 2018 vysbíral v Mo-
ravskoslezském kraji 3 804 tun elektra na 
1 279 sběrných místech, se kterými v kraji 
spolupracuje.

V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila 
obec Stará Ves nad Ondřejnicí s celkovým 
sběrem 20,3 tuny elektrozařízení, do 20 ti-
síc obyvatel zvítězilo město Frýdlant nad 
Ostravicí a nad 20 tisíc obyvatel cenu získa-
lo město Nový Jičín, které vytřídilo 4,9 kg 
elektra na jednoho obyvatele. Všichni byli 
odměněni šekem na 20 tisíc korun.

Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2018 (objemné elektrospotřebiče, elektrické nástroje):

Kategorie Obec / město

Obce do 5 000 obyvatel Stará Ves nad Ondřejnicí

Města do 20 000 obyvatel Frýdlant nad Ostravicí

Města nad 20 000 obyvatel Nový Jičín

„Množství separovaného elektroodpadu ka-
ždoročně stoupá, přesto stále končí nezane-
dbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě 
se proto snažíme informovat obyvatele kraje 
o tom, kam se starým elektrem, aby nekončilo 
bez užitku ve směsném komunálním odpadu. 

Je důležité připomenout, že všechny sebra-
né spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, 
kdo se připojí, přispívá k  ochraně životního 
prostředí“, uzavřela náměstkyně hejt-
mana Moravskoslezského kraje Jarmila  
Uvírová.

KONTAKTY:
Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
Mgr. Nikola Birklenová, tisková mluvčí
nikola.birklenova@msk.cz, 
tel. 595 622 603

EKO-KOM, a.s.
Na Pankráci 1685/17
140 21 Praha 4
Lucie Müllerová, tisková mluvčí
lucie.mullerova@ekokom.cz, 
tel. 602 186 205

ASEKOL, a. s. Eva Zvěřinová 

Marketing a PR
E: zverinova@asekol.cz
M: +420 234 235 282

ELEKTROWIN a.s.
Jan Marxt
Marketing a PR
E: jan.marxt@elektrowin.cz
M: +420 731 454 175

TECHNICKÉ INFORMACE
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Sběrné místo a jeho fungování

Odpad jménem Azbest

V našem sběrném místě můžete odlo-
žit zdarma většinu odpadů z domácnosti. 
Máme připraveny kontejnery na velkoob-
jemový odpad (gauče, křesla, matrace a vše 
co nejde roztřídit), dřevo (nábytek – rozlo-
žený, lakované desky a jiné dřevěné mate-
riály mimo větví), plasty (zahradní nábytek 
a vše co se nevejde do žlutých kontejnerů), 
stavební suť (ta je zpoplatněna – 200,- Kč 
za přívěsný vozík 750kg za osobní auto), 
asfaltová lepenka (ta je také zpoplatněna – 
200,- Kč za přívěsný vozík 750kg za osobní 
auto), nebezpečný odpad ( staré barvy, oleje 
a vše co je tekuté a nevíte co s tím, hno-
jiva), vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky 
úsporné žárovky. Vybíráme také jedlý olej 
– ten prosím odevzdávejte zásadně v zavře-
ných PET lahvích. Dále jsme pro Vás připra-
vili kontejner na kartonové krabice, které 
zde odkládejte v rozloženém stavu. Drobný 

papírový odpad dál odkládejte do modrých 
kontejnerů. Jediné co nevybíráme je azbest 
a pneumatiky, azbest po domluvě odvezte 
na Frýdeckou skládku a pneumatiky musí 
zdarma odebírat pneuservisy.
Pokud vyklízíte nemovitost, domluvte se na 
Frýdecké skládce na přistavení kontejneru, 
naše sběrné místo není kapacitně stavěné 
na takové množství odpadu. My sloužíme 
k odložení malého množství odpadu.

Máte i vy na zahradním domku, kůlně nebo 
dokonce na domě eternitovou střechu? Pak 
neotálejte s její výměnou, pravidla pro likvi-
daci nebezpečného materiálu s obsahem 
azbestu se stále zpřísňují. (ireceptář.cz)

Střešní krytina zvaná eternit je tvořena 
z převážné většiny cementem a dále vlák-
nitým pojivem, nejčastěji azbestem. A právě 
tato silně karcinogenní látka odsoudila 

eternit k neúspěchu. Přesto, že eternit je 
materiál odolný (latinské aeternum = věč-
nost), jeho použití je již zákonem zakázáno. 
Na některých objektech se přitom tato kry-
tina dosud vyskytuje jako pozůstatek dob 
minulých. Pokud je to případ i vaší střechy, 
je namístě začít přemýšlet o tom, jak se eter-
nitu co nejrychleji zbavit. Při rekonstrukci 
takové střechy musíte ale dodržet přísné 
normou stanovené postupy.

Umístění 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
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Azbest ohrožuje zdraví

Hlavní problém eternitu je karcinogenní 
azbest, který se v tomto stavebním mate-
riálu vyskytuje. Ten je škodlivý nejen pro 
lidi a  zvířata, ale i  pro životní prostředí. 
Likvidace takové střechy je tedy na místě, 
kromě toho většina eternitových střech už 
dávno překročila svoji životnost. Samotné 
odstranění musí být provedeno obezřetně, 
neodborná manipulace s krytinou může být 
nebezpečná. Problém nastává hlavně v pří-
padě, když mechanicky porušíte eternito-
vou krytinu (například nešetrnou demolicí, 
lámáním, řezáním krytiny) a do ovzduší se 
začne uvolňovat prach plný karcinogenního 
azbestu. Proto se při rekonstrukci střechy 
s eternitovou krytinou musí postupovat dle 
bezpečnostních doporučení a  nutné jsou 
ochranné pomůcky. Když cokoliv zanedbáte, 
riskujete nejen svoje zdraví, ale ohrožujete 
i své okolí. Rekonstrukce eternitové střechy 
tak není nic jednoduchého.

Práce svépomocí? Jde to, ale...

Eternitovou střechu můžete odstranit svépo-
mocí, ale jelikož se jedná o udržovací práce 
a úpravy, kdy může docházet k negativnímu 

ovlivnění zdraví osob, musíte v první řadě 
ohlásit zamýšlené práce na stavebnímu 
úřadu, který rozhodne o  dalším postupu 
(např. nutnost vydat povolení k odstranění 
stavby nebo naopak). Dále je potřeba ohlásit 
manipulaci s materiálem obsahujícím azbest 
na nejbližším pracovišti Krajské hygienické 
stanice. Musíte si také zjistit, kde je sběrné 
místo tohoto odpadu, bohužel v běžných 
sběrných dvorech velmi často nepochodíte. 
Nezapomeňte také na to, že následné ulo-
žení nebezpečného odpadu na skládce bude 
zpoplatněno. Pro samotné práce je nezbytné 
zajistit kvalifikovaný stavební dozor, tedy 
pracovníka, který bude dohlížet na likvidaci 
a dohlédne na to, že veškeré práce s nebez-
pečným odpadem proběhnou podle norem 
a předpisů.

Velmi nebezpečný prach

Při práci je v první řadě nutné vybavit se 
kvalitními ochrannými pomůckami jako je 
ochranný oblek, dýchací maska a pracovní 
rukavice. Velmi důležité je při demolici 
eternitové krytiny zabránit vzniku a víření 
prachu s obsahem azbestu do okolí. Proto 
se k demontáži a bouracím pracím přistu-
puje hlavně brzy ráno, kdy je vlhko a praš-
nost je minimální nebo je materiál při práci 
vlhčen. Kromě eternitové krytiny je vhodné 
odstranit také střešní latě, které ji nesly 
a mohou obsahovat stopy azbestu. Vzniklý 
odpad musí být hned zabalen do neprodyš-
ných obalů, označen a přepraven do zařízení, 
které je určeno k jejich sběru nebo odstra-
nění. Po ukončení prací je také důležité pro-
vést důkladný úklid všech prostorů v domě 
i přilehlém okolí a zbavit je prachu mokrou 
cestou. Nezapomeňte také, že s použitými 
úklidovými pomůckami a pracovními oděvy 
je třeba nakládat obdobně jako s azbesto-
vými odpady. Úklidové pomůcky zabalte ještě 
mokré do neprodyšných obalů a zajistěte 
jejich likvidaci, zaprášené oděvy lze zkusit 
vyčistit mokrou cestou.

TECHNICKÉ INFORMACE

Při mechanickém poškození se uvolňuje prach s obsahem 
azbestu
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Likvidaci svěřte raději odborníkům

Pokud se vám do takového procesu nechce, 
zaplaťte si služby odborné klempířské či spe-
cializované firmy, které se věnují ekologic-
kému odstranění a likvidaci azbestu z okolí 
lidských sídel. Odborná firma obstará kom-
pletní zařízení a zajistí veškerou potřebnou 
dokumentace a  povolení. Vymezí v  místě 

likvidace eternitu ochranné pásmo, ve kterém 
se nesmí jíst, pít ani kouřit. Dodá a použije 
správné pomůcky a ochranné prvky proti uni-
kání azbestu do ovzduší. A v neposlední řadě 
je povinna zajistit bezpečné uložení zbytků 
materiálu do neprodyšných obalů a následný 
odvoz na skládku nebezpečného odpadu, 
protože v tomto případě se stává původcem 
odpadů tato firma a nikoli vlastník objektu.

Petr Bujok, technik       

Víte, že od ledna letošního roku musíte 
shromažďovat doklady o odvozu odpad-
ních vod ze žumpy? Od 1. ledna 2021 totiž 
musíte na výzvu vodoprávního úřadu nebo 
České inspekce životního prostředí předložit 
doklady o odvozu odpadních vod za období 
posledních dvou kalendářních let. Pokud 
tak neučiníte, hrozí Vám pokuta až do výše 
20 000 korun.

Novelou vodního zákona došlo ke zpřís-
nění požadavků na odvoz odpadní vody: 
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové 
jímce (žumpě), je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování odvozem na čistírnu odpad-
ních vod a na výzvu vodoprávního úřadu 

nebo České inspekce životního prostředí 
předložit doklady o odvozu odpadních vod 
za období posledních dvou kalendářních let.

Odvoz může provádět pouze provozovatel 
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávně-
ná podle živnostenského zákona. Ten, kdo 
provede odvoz, je povinen tomu, kdo aku-
muluje odpadní vody v bezodtokové jímce, 
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno 
toho, kdo akumuluje odpadní vody v bez-
odtokové jímce, lokalizace jímky, množství 
odvezených odpadních vod, datum odvozu, 
název osoby, která odpadní vodu odvezla, 
a název čistírny odpadních vod, na které 
budou odpadní vody zneškodněny.

Žumpy musí být vodotěsné, bez jakého-
koliv odtoku opatřeny odvětráním.

Shromažďujte doklady o vývozu žumpy

Pootevřené školní dveře  červen 2019

I když jsou prázdniny téměř za dveřmi, 
ve škole se stále něco děje. Kromě učení se 
žáci účastní sportovních a vědomostních 
soutěží, cestují a poznávají svět pomocí 
vzdělávacích programů. V  následujících 
řádcích se můžete ve zkratce seznámit 
s našimi aktivitami. 

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍ LAŤKY

Dne 23. 4. 2019 proběhla tradiční soutěž 
o pohár ředitelky školy ve skoku vysokém 
„Velikonoční laťka“. Kromě dětí naší školy 
jsme hostili také žáky ZŠ a MŠ Raškovice. 
Celkem se soutěže zúčastnilo 27 dětí. Letos 
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

se nám opravdu dařilo a získali jsme všech-
na první místa. Za dívčí kategorii zvítězila 
Lenka Čežáková ze 7. třídy, v chlapeckých 
kategoriích pak zabodoval Petr Vlček (7. tří-
da) a Vojtěch Pavlík (9. třída). 

BRANNÝ ZÁVOD

Ani letos jsme nelenili a zúčastnili se 
také branného závodu konaného v Raš-
kovicích. Pětičlenná družstva zdolala běh 
dlouhý 5 km a po trase plnění praktických 
i teoretických disciplín. V kategorii starších 
žáků jsme obsadili společně s dalšími třemi 
školami 5. místo. 

Hurá, máme dvě zlata! 

V pátek 24. května jsme vyrazili na atle-
tický stadion TJ Slezan ve Frýdku-Místku, 
kde se uskutečnily atletické závody. Sou-
těžilo se ve sprintu, vytrvalostním běhu, 
skoku do dálky a hodu míčkem. 

Všechny účastníky velmi chválíme a ví-
tězům gratulujeme. Ve sprintu na 60m se na 
druhém místě umístila Adéla Pavlíková, ve 
sprintu na 100 m první místo obsadil Adam 
Mohyla, v běhu na 800 m skončil na druhém 
místě Antonín Burda a v závodu na 1500 m 
se na prvním místě umístila Lucie Nytrová. 

PhDr. Tomáš Černohorský

Kyberšikana

V měsíci květnu absolvovali všichni žáci 
2. stupně přednášku na téma kyberšikana. 
Formou videa o životě mladé dívky, která 
se s kyberšikanou setkala na vlastní kůži, 
se žáci seznámili s  touto problematikou 
a byly jim podány základní informace, jak 
se v kyberprostoru chovat. 

Dopravní týden

Každoročně v těchto dnech probíhá tzv. 
„dopravní týden“. Během několika dnů si 

žáci teoreticky i prakticky vyzkouší, jak 
jsou na tom se znalostmi v rámci dopravní 
výchovy. Součástí letošního dopravního 
týdne byl i krátký cyklovýlet žáků 4. třídy 
do lesní školky na Morávce. 

Výlety

K závěru školního roku neodmyslitelně 
patří výlety. Ty mají být pro žáky odměnou 
za celoroční úsilí. Letos se výlety rozdělily 
na několik skupin. Mladší žáci z prvního 
stupně vyrazili poznávat blízké i vzdálenější 
okolí a ti starší pak měli možnost vyrazit na 
„vodák“. Více o tom, jak se žákům výlety 
líbily a  co vše při nich zažili, si můžete 
přečíst v příštím vydání Moravčanu. 

Ohlédnutí za školním rokem

Deset měsíců školního roku je za námi 
a  nám nezbývá než zhodnotit, co se za 
tu dobu ve škole dělo. A že toho nebylo 
málo. Žáci 8. a 9. ročníku vyrazili hned 
na počátku roku za poznáním do Osvětimi 
a Krakova, napříč všemi ročníky proběhly 
vzdělávací programy na téma vztahy, ši-
kana, kyberšikana a právní odpovědnost. 
Úspěšně proběhl také zimní tělovýchovný 
kurz v  Jeseníkách. Žáci se zúčastnili také 
spousty sportovních a vzdělávacích soutěží, 
ve kterých byli velmi úspěšní. 

Žáci devátého ročníku zvládli přijímací 
zkoušky s vynikajícími výsledky a všichni 
byli přijati na vybranou střední školu. Všem 
přejeme hodně úspěchů v dalším vzdělávání. 

Postupně dochází také k úpravám školy 
a jejího okolí. V provozu je nový atletický 
ovál i workoutové hřiště a v následujících 
dnech začnou stavební práce na budově 
bývalé tělocvičny, ve které nově vznik-
nou cvičné kuchyňky a prostor pro školní 
družinu. 

Za ZŠ kolektiv pedagogů 
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KLUB RODIČŮ

Klub rodičů a přátel školy 
při ZŠ a MŠ Morávka, z. s.

Ludmila Soročinová, Romana Miketová 

Přinášíme krátké zprávy z velkého Dne 
dětí, který se konal dne 31.5.2019 na škol-
ní zahradě. Počasí bylo krásné, Klauni na 
volné noze jako vždy u každého vykouzlili 
úsměv a děti s nadšením plnily úkoly na 
stanovištích. Děkujeme všem za přípravu 
a organizaci, paním kuchařkám ze školy za 
přípravu občerstvení, panu školníkovi, tech-
nickým zaměstnancům obce a  letos také 
těm nejstarším žákům naší školy, kteří se 
s velkým nasazením zapojili na stanovištích 
a u skákacího hradu. 

Po celý školní rok pro vás Klub rodičů 
připravoval zábavné programy, tvořivé dílny 
a ne jinak tomu bude i v příštím roce. V záři či 

říjnu se můžete 
těšit na Drakiá-
du a v listopadu 
na Pochod se 
světýlky. Z vý-
těžku prodeje 
výrobků žáků 
na jarmarcích, 
prodeje občers-
tvení, pořádání 
plesu a dalších 
aktivit  jsme 
v  tomto škol-
ním roce mohli 
přispět zpět 
dětem na jejich 
další školní aktivity ve výši 43 600,- Kč.

Děkujeme, že jste se stali přáteli naší 
školy, děkujeme vám za děti.

Foto: Martin Bujok
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TJ SOKOL MORÁVKA

Pavlína Matznerová, foto Petr Bujok

Malí Sokolíci se v květnu vydali na tří-
denní výpravu do Hynčic pod Sušinou. První 
den jsme navštívili lyžařské středisko Dolní 
Morava s úchvatnou stezkou v oblacích. Po 
vystoupání na vrchol rozhledny, jsme pořídili 
vrcholové foto. Z  50 metrů vysoké rozhled-
ny byly nádherné výhledy do okolní krajiny. 
S rozhlednou jsme se rozloučili ve velkém 
stylu, sjeli jsme 100-metrovým tobogánem. 
Pro všechny to byl obrovský zážitek. Tak silný 
zážitek bylo třeba strávit, a to u dobré svači-
ny. Tu jsme si udělali v restauraci lyžařského 
střediska, kde se na děti přišel podívat mas-
kot střediska Mamut. Po krátkém odpočinku 
jsme se vydali do nedalekého pěchotního sru-
bu, kde nám pan průvodce udělal přednášku 
o významu opevnění kolem státních hranic. 
Po přednášce jsme navštívili také nitro bun-
kru. Zde si Sokolíci vyzkoušeli denní činnosti 
posádky – čerpání vody ze studny, startování 
dieselagregátu nebo ruční pohon vzducho-
techniky. Na závěr strhující prohlídky, před-
vedl průvodce akustickou střelbu z kanónu 
a z dalších pevnostních zbraní, čímž ještě 

umocnil zážitek z prohlídky. K večeru jsme 
se vydali do Hynčic, kde jsme měli připra-
vené ubytování v horském hotelu Spartak. 
Po vydatné večeři jsme připravili plán na 
druhý den a pak hráli deskové hry, ale pro-
tože se dětem zavíraly oči únavou, tak se šlo 
spát. Neděle pro nás nachystala překvapení 
v podobě sněhové pokrývky. Ale to na našem 
plánu, vystoupat korytem Prudkého potoka 
na Králický Sněžník, nic nezměnilo. Po vy-
datné snídani jsme se vydali na cestu vzhů-
ru. Během výstupu jsme museli několikrát 
překonat rozbouřené vody Prudkého potoka, 
zde si děti musely navzájem pomáhat. Po vý-
stupu na vrchol Sušina (1321 m n. m.) nás 
čekal přesun pod Králický Sněžník. Na vrchol 
Králického Sněžníku jsme nedošli, protože 
to stav naší obuvi nedovoloval. Proto jsme 
se vydali na cestu zpět do hotelu. Děti se po 
20-ti kilometrové túře těšili do tepla a sucha. 
Paní majitelka připravila pro děti opět výteč-
nou a vydatnou teplou večeři. Po večeři jsme 
plánovali poslední výlet a pak jsme dohráli 
hry z minulého večera. V pondělí, poslední 
den naší výpravy, jsme navštívili muzeum 
papíru ve Velkých Losinách, kde se děti se-
známily s výrobou papíru a na vlastní oči 
viděly výrobu ručního papíru. 

Ze života spolků
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Jedeme na Myjavu!
Ing. Martin Špok a Ludmila Špoková 
organizační tým

TJ Sokol Morávka, spolek zve všechny 
turistické nadšence na sokolský zájezd 
2019, tentokrát na Slovensko!

Program:

Den 1.: Myjava a její okolí – okruh Myjava → 
zřícenina hradu Branč → Rozhledna Hrajky 
→ Myjava

Den 2.: Po stopách Čachtické paní a další 
turistické trasy dle vlastního zájmu a sil

Ubytování, večeře a  snídaně zajištěny 
v Javorince, Dubník.

Předpokládaný odjezd z Morávky v sobo-
tu 24. 8. 2019, 5.00, předpokládaný návrat 
ve večerních hodinách v neděli 25.8.2019.

Na všechny se za TJ Sokol Morávka těší organizátorský tým Ing. Martin Špok a Ludmila Špoková!!!

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Ze života včelařského spolku

Václav Uherek

Časné léto je obdobím přirozeného roz-
množování včelstev. Přínos nektaru pře-
vyšuje spotřebu, včelstvo vytváří zásoby. 
Včelař má plné ruce práce s  tvorbou od-
dělků, sběrem rojů i  s chovem matek. 
Rostlinou signalizující časné léto je trnov-
ník akát. Začátek tohoto období lze také 
spojit s prvními květy bezu černého nebo 
maliníku. Strmý růst včelstva v květnu by 
bez včelařova zásahu skončil vyrojením. 
Tomuto předchází ve včelstvu tzv. rojová 
nálada a aktivity jako stavební a sběrací pud 
jsou sníženy na minimum. Hlavním opat-
řením, kterým včelař brání tomu, aby mu 
matka a část produkčního včelstva odlétly, 
je odebrání plástu s plodem, což má za ná-
sledek oslabení včelstva. Načasování tohoto 
opatření vyžaduje zkušenost. Z odebraných 
plodových plástů se včelami se pak vytvá-
řejí oddělky, budoucí silná a plnohodnotná 
včelstva. Tyto aktivity včelař provádí v pří-
padě, že se počasí nezblázní a vytváří jedno 
překvapení za druhým. Dlouhá a mrazivá 
zima, nekonečné deštivo, velké výkyvy tep-
lot jsou příčinou, že jindy v tomto období už 
včelaři vytáčeli první květový med, líhly se 
první včelí matky a tvořily se první odděl-
ky. Skutečnost je taková, že včelaři museli 
v tomto období včely přikrmovat medocuk-
rovým těstem, aby vůbec přežily. Věřím, že 
v následujícím období to včelky doženou 
a přinesou nějaký lesní a lípový med. Tolik 
na úvod z práce včelařů v tomto období.

Z činnosti včelařského spolku vybírám 
spoluorganizaci stavění a kácení Majky a u 
té příležitostí zajištění Májové veselice. Na 
těchto akcích se podíleli kolegové ze spolku 
zahrádkářů, hasičů a volejbalistu za přispě-
ní obecního úřadů Morávka. Zde bych chtěl 
především poděkovat panu Pachlopníkovi, 
Královi a  Lančovi pří výběru a  přípravě 
Májky a učitelkám ze ZŠ Morávka za hez-
kou výzdobu. Taktéž jsme dne 2. června 
zorganizovali již čtvrté smažení vaječiny 
pro naše včelaře. K dobrému průběhu této 
akce rovněž přispěli zahráním hezkých pís-
niček členové kapely Důchodců z Morávky. 
Je jen škoda, že si na tuto akci nenašlo čas 
více včelařů. V pátek 10 května jsme žá-
kům druhého stupně ZŠ Morávka předvedli 
praktickou činnost včelaříků z VKM na včelí 
paletě u řeky Morávka. Věřím, že se tato 
akce dětem líbila a že si rozšířili své znalosti 
o včelách a včelaření. 

Měsíc květen je pro mladé včelaříky 
z VKM především účast na regionálním kole 
včelařské soutěže „Zlatá včela“, která se 
v letošním roce konala v Bystřici nad Olší. 
Vše již začalo v zimních měsících, kde jsme 
procvičovali teorii a testové otázky a na jaře 
jsme alespoň trochu, když nám to počasí 
dopřálo, nacvičovali praktickou činnost. 
Termín soutěže 4. až 5. května – prodlou-
žený víkend - byl snad příčinou toho, že se 
s účasti na této soutěži postupně odhlásili 
všichni členové VKM. Takže se letošní sou-
těže náš kroužek nezúčastnil, což je určitě 
škoda. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Foto archiv včelařů

Foto archiv včelařů
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SDH MORÁVKA 

Na konec dubna byla naplánovaná akce 
Ukliďme Morávku! Počasí bylo uplakané, ale 
na naši akci se umoudřilo a umožnilo nám 
vydat se do lesů a luk, podél řeky i do areálu 
školy. Účast nebyla tak hojná jako vloni, 
zato přišli o to větší srdcaři! Od dětí z ma-
teřské školky až po důchodce, kterým není 
jedno, jak to v naší obci vypadá. Moc bych 
zde chtěla poděkovat Lidce Soročinové, 
která si připravila pro děti RECY tvoření. Je 
důležité si uvědomit, že nepotřebujeme ku-
povat stále nové věci, můžeme z použitých 
věcí udělat věci nové!

Zúčastnili jsme se také uklízení obecního 
lesíku pod přehradou organizovaného obcí 
Morávka a panem Damským. Za odměnu si 
pak děti zahrály Laser Game a opekly párky. 
Bylo to super odpoledne, děkujeme, že jsme 
tam mohli být. 

A co hasičský sport? Ženy je zúčastnily 
již dvou závodů a v obou případech obsadily 
druhé místo, muži jednoho, bohužel ale bez 
medaile. 

Naše hasičata začala konečně trénovat 
venku. Kvůli počasí a rekonstrukci hřiště 
jsme letos začali s vodou trénovat až v červ-
nu. Jelikož máme hodně nových dětí a také 
po třech letech družstvo starších žáků, musí 
zamakat a mnoho se toho naučit. Poprvé tak 
oficiálně vyběhnou na naší domácí soutěži. 

Hasičská soutěž je v mnoha obcích spo-
lečenská událost. U nás je to “jen” hasičská 
věc, což je vážně škoda. Navázali jsme tedy 
spolupráci s fotbalisty, kde každým rokem 
soutěží vousatí proti holým bradám a pod-
poříme se navzájem. Vznikl z  toho spor-
tovní den, který se uskuteční dne 29.6.2019 
na hřišti u základní školy. Chcete nás taky 
podpořit? Přijďte se podívat od 10:00 na zá-
vody mužů a žen, v 14:00 začínají soutěžit 
děti ve dvou kategoriích-mladší a  starší 
žáci a konečně fotbalisté vyběhnou na tráv-
ník od 17:00. Bez hudby by to však nebyla 

pořádná vesnická akce, proto nezapomeňte 
dojít do Hotelu Morávka, kde vám od 20:00 
zahraje kapela R.U.M.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Máte rádi víno? My ano, a  proto již 
podruhé organizujeme výlet do vinného 
sklepa. Letos vyjedeme v  termínu 21.-
22.9.2019 do  Velkých Bílovic, kde se ve 
sklepě U Osičků  (www.sklepuosicku.cz) 
můžete těšit na studenou i  teplou večeři 
a degustaci 15-ti druhů vín. Cena zájezdu 

je 1300 Kč. Nevratnou zálohu 500 Kč vy-
bírá starosta sboru Lubomír Rak (tel.: 777 
074 299). V ceně je zahrnuta strava, de-
gustace, nocleh ve 2-3 lůžkových poko-
jích a doprava. V plánu je i výlet po okolí, 
bližší informace se dozví účastníci zájezdu 
v předstihu.

 

21.-22.9.2019 
ZÁJEZD DO 
VINNÉHO 
SKLEPA  
SDH Morávka Vás zve na víkendový pobyt do vinného sklepa U 
Osičků.  

Za cenu 1300Kč je ve sklepě zajištěn košt 15-ti druhů vín a 
specialit, teplá a studená večeře a ubytování ve 2-3 lůžkových 
pokojích. 

Odjezd je naplánován v dopoledních hodinách. Aktualizaci sledujte 
na www.sdhmoravka.cz. 

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

Bližší informace dostanete a rezervovat místo si můžete u starosty 
sboru Lubomíra Raka. 

Zajímá Vás, kam jedeme? Podívejte se na 
www.sklepuosicku.cz. 

 

 

────

────

────

────

 

 
Lubomír Rak 

+420 777 074 299 
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Amatérský volejbal na Morávce

Petr Mohyla 

Dne 11.5.2019 proběhl v  tělocvičně ZŠ 
Morávka již 11. ročník turnaje smíšených 
amatérských týmů ve volejbale.

Akce se zúčastnilo pět družstev 
z  Havířova, Karviné, Ostravy a  domácí 
Morávky (složené z hráčů Morávky , Pražma 
a  Raškovic). Tým Morávky obsadil po 

urputném boji až na horší poměr míčů sice 
až páté místo, ale myslím, že si z toho na-
konec těžkou hlavu nikdo nedělal. Důležité 
bylo, že jsme se dobře pobavili a rozhýbali 
svá těla. 

Všechny týmy potvrdily svou účast 
i v příštím roce, takže doufám, že se nám 
turnaj podaří znovu úspěšně zorganizovat . 

Chtěl bych tímto poděkovat paní starost-
ce Daňkové a paní starostce Honešové za 
finanční podporu akce.

foto: organizátor turnaje 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Kroužek kopané  
– šestý ročník
Ing. Jan Legerský 
trenér kopané

Ukončení letošního školního roku
Při čtení těchto řádků už bude pro nás 

kroužek kopané ve školním roce 2018 – 
2019 minulostí. Při krátkém zhodnocení 
celého školního roku můžeme říci, že krou-
žek navštěvovali nejen zájemci o fotbal, ale 
i o všeobecný pohyb. Kromě fotbalových 

činností jsme trénovali i obratnost, rychlost 
a další sportovní činnosti prospěšné tělu.

Školní rok jsme začali v menším počtu, 
ale nakonec jsme jej dokončili v  celko-
vém počtu sedmnácti zájemců, kdy kromě 
chlapců, navštěvovala kroužek i  děvčata 
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Nejpočetnější zastoupení v kroužku měli 
chlapci ze školky – naše sportovní naděje.

Po celkem nepříznivém jarním počasí 
jsme se dostali z tělocvičny i na venkovní 
hřiště s umělým povrchem, kde nás přišli 
navštívit a zahrát si na chvíli i bývalí aktiv-
ní účastníci našeho kroužku Robin Miketa 
a Matěj Ručka (foto níže).

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Barča Roubalová a  Barča Tesaříkova. Ke 
konci druhého pololetí nás občas navštívili 
Samuel Vlček a Lukáš Görlich, který před-
běžně přislíbil účast i  v příštím ročníku 
kroužku. Tito čtyři se aktivně zapojovali 
do všech činností kroužku.

Kompletní „oficiální“ sestava letošního kroužku:
Shora zleva: Matěj Hřivňák, Toník Král, Denis Píštěk, Bruno Roubal, Matyáš Matzner, Lukáš Görlich, Ondra 
Polášek a Radek Vlček a dole zleva: Jonáš Čížek, Hubert Volný, Dan Miketa, Honza Tesařík, Patrik Musialek 
a Matěj Blažek

Nahoře Toník, Dan, Hubert, Matěj, dole Jonáš, Honza, 
Patrik a Matěj

Přišli si zahrát i bývalí členové našeho kroužku Matěj 
a Robin. Na snímku zleva: Ondra, Radek, Denis, 
Matěj, Bruno, Lukáš, Robin a Matyáš
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Stejně jako oni (naši hosté) i ostatní se 
činili a dávali hře vše, co dovedou.

Svou snahu projevily i naše děvčata při 
hře na dvě branky.

Samotný pohyb na hřišti ve velmi teplém 
počasí jaké začalo, potřebuje také přestávku 
v průběhu tréninkové jednotky, což násled-
ně dokumentují snímky našich nejmenších 
Jonáše a Huberta, a to nejen v tělocvičně, 
tak i na hřišti venku.

Dva kamarádi ze  školky i  hřiště při 
odpočinku.

Barča R., Dan, Honza a schovaný Patrik

Spolu v tělocvičně...

...a každý... 

... zvlášť.

Barča T., Dan a Patrik při hře
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V letošní sezóně jsme se nezúčastnili žád-
ných soutěží jako celek, ale pro příští školní 
rok bychom chtěli přihlásit do soutěží zimní 
ligy naše nejmladší. Jak jsme již psali v mi-
nulém čísle, zúčastňovali se těchto soutěží 
Radek Vlček, Honza Tesařík a Toník Král. 
Reprezentovali fotbalový oddíl z Raškovic. 
V  utkáních nasbírali fotbalové zkušenosti 
a předpokládáme, že v příštím roce nastou-
píme opět v zelených dresech s názvem školy 
jako samostatné družstvo.

Spolupráce s  fotbalovým oddílem 
v  Raškovicích má již také své výsledky. 
Nejstarším bývalým členem našeho kroužku 
je Dominik Blahuta, který již několik sezón 
hájí barvy dospělých v mužstvu Raškovic. 
Podobně jako on, tak i Tomáš Adámek, kte-
rý vyšel z našeho kroužku, začíná trénovat 
s mužstvem z Raškovic v I. B. třídě.

V dorosteneckém družstvu Raškovic na-
stupoval v  letošní sezóně Ondřej Ošťádal 
a nevedl si vůbec špatně, byť celému družstvu 
se moc nedařilo..

Největší zastoupení našich bývalých čle-
nů máme v družstvech žáků a přípravek. Za 
žáky Raškovic začali v podzimní části sezóny 
trénovat Bery Železník a Radim Mašín, za 
přípravku nastupovali Tomáš Hrčka, Robin 
Miketa, Matěj Ručka a Mirek Noga.

Věříme, že na tyto zmiňované hráče na-
vážou i současní členové kroužku a budou 
tak reprezentovat nejen sebe, ale i naši školu 
a naši obec.

Chci touto cestou poděkovat všem chlap-
cům i děvčatům i jejich rodičům za celkový 
přístup a účast při jednotlivých trénincích 
v tělocvičně i na hřišti během celého škol-
ního roku.

Těším se na další školní rok, kdy opět 
v druhé polovině září otevřeme sportovní 
kroužek, a věřím, že i účast i výkonnost budou 
takové, abychom mohli naše nejmenší při-
hlásit do krajské zimní ligy v halové kopané.

Příjemné prázdniny všem za kroužek ko-
pané přeje 

Ing. Jan Legerský,trenér kopané

TT Morávka zatím nejúspěšnějším 
týmem v Moravskoslezském 
poháru mládeže v triatlonu
Mgr. Rostislav Puščizna, hlavní trenér,   
roambr@email.cz

První květnovou sobotu vyšlo poča-
sí a my, závodníci a  rodiče TT Morávka, 
jsme se vydali do Dobroslavic u Hlučína 
na tradičně první závod sezony. Také tra-
dičně jsme obsadili téměř polovinu míst 
na parkovišti u obecního úřadu, ostatní 
museli parkovat po okolních loukách. Inu 
kdo dřív příjde…

Na Dobroslavický duatlon už jezdíme 
s dětmi 6 let, já sám tu závodil nejméně 
10 let předtím. Nejčastěji tu vítězili nebo 
medailovali bratři Jarolímové a sourozen-
ci Zbořilovi, v posledním ročníku bratři 

Nogové a Tonda Španihel. Většina z nich 
již přešla k jiným sportům (úvahu o spor-
tovním a nesportovním dětství připravu-
ju do dalšího čísla Morávčanu), ale jak už 
jsem psal minule, naše nová garnitura si 
s nimi v ničem nezadá.

Závod měl být původně mistrovstvím ČR 
v duatlonu, ale organizátoři nesehnali do-
statek sponzorů na vyplacení price money 
(ano, i v tomhle malém, ale olympijském 
sportu se vyplácí startovné), tak z toho byl 
„jen“ krajský přebor.

Po 100 m běžeckém prologu čekaly zá-
vodníky 2 km na kole a závěrečný 1 km 
běh. A výsledky – Robin Miketa celý závod 
s velkým náskokem vyhrál, brácha Dan 
Miketa vyhrál nejmenší kategorii do 6 let, 
holky Laura Ellerová a Nikola Foldýnová 
obsadily první 2 místa v  kategorii 1.-
2. třída. Takže velká spokojenost. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Po 2 závodech Moravskoslezského po-
háru (první byl zimní triatlon na Pradědu) 
jsou v  čele svých kategorií Robin a Dan 
Miketovi, Kryštof Holub a Nikol Foldynová 
zatím druzí, družstvo TT Morávka v čele 
hodnocení družstev! Pěkně se to čte…

Starší borci se kromě orientačních běhů 
objevili i na startu seriálu běhů do vrchu, 
konkrétně Běhu na Velký Javorník. Jonáš 
Jarolím svou kategorii (18-19 let) vyhrál, 
Jáchym byl 2. v dorostencích (14-17 let) 
a Matoušek doběhl 7. v kategorii 13 a mladší        

Druhou červnovou sobotu  opět vyjíždí 
z Morávky kolona 4 osobních aut na dal-
ší závod seriálu  –  Ocelácký triatlon  ve 
Vrbici u Bohumína.  Pro děti do 2. třídy 
ještě jen jako duatlon, pro ty starší triatlon 
se vším všudy, tedy i plaváním. Ještě, že 
počasí přálo a  vrbický rybník byl prohřátý. 
Nový oddíl oceláků, podporovaných bo-
humínskými železárnami, uspořádal svůj 
vůbec první závod. Občas něco skříplo – 
nesrovnalosti na otočkách v   cyklistice, 
plaveckou obrátku při  vytyčoval chlapík 
na kajaku, kterého unášel vítr, takže po-
malejší plavci pak plavali 150 místo 100 m. 
Na obojí doplatil náš Robin Miketa, pů-
vodně diskvalifikovaný, po protestu mu 

jury přisoudila 7. místo a tím i pár bodíku 
do poháru. Ponaučení pro příště!

 A jak dopadli ostatní? Malý Dan Miketa 
opět zvítězil stylem start-cíl a je v čele po-
háru dětí do 6 let s ohromným náskokem 
( 3 vítězství ze 3 závodů!). Laura Ellerová 
vyhrála svou kategorii po velkém boji (2 ví-
tězství ze 2 závodů!) a rovněž vede svoji 
kategorii, Nikol, i když tentokrát nestar-
tovala, je v seriálu ve stejné kategorii na 
3. místě. Nový člen našeho týmu Honza 
Kapolka bojoval až do cílové rovinky o ví-
tězství, nakonec získal stříbro na svém 
prvním závodě. Bravo! V poháru mu patří 
zatím 4. místo, ale věříme, že to na „bed-
nu“ nakonec dotáhne… O  „nejstarším“ 
chlapovi naší výpravy Robinovi už jsem 
psal, v seriálu udržel těsné vedení i díky 
účasti na všech závodech (1.,2. a 7. místo). 
V soutěži družstev TT Morávka stále v čele!

Protože se na tréninku (pondělí a čtvr-
tek od 15 hodin) objevuje stále více dětí, 
doufám, že v  příštích závodech (budou 
ještě 4) lichotivé umístění udržíme.

Velké poděkování patří především ro-
dičům závodníků!!! Obětovat soboty svým 
ratolestem v dnešní uspěchané době – klo-
bouk dolů.

Svojsíkův závod

Petr Vlček

V letošním roce bylo naše skautské 
středisko pořadatelem  základního kola 
Svojsíkova závodu pro náš okres. Svojsíkův 
závod pro skauty a skautky (věk 11-15let) se 
koná v každém lichém roce. Je to tříkolový 
závod, do vyšších kol závodu  lze postoupit 
na základě dobrého umístění v nižších ko-
lech. Letos se základní kolo uskutečnilo ve 
středu 8. května v areálu bývalé lesní škol-
ky ve Vlaském, za podpory obce Morávka 
a Lesů ČR.

Počasí nám přálo bylo krásně, teplo, 
sluníčko svítilo celý den, takže hlídky měly 
ideální podmínky pro závodění. Na start 
devíti kilometrové trasy s osmi stanovišti, 
na kterých plnily hlídky úkoly jako třeba 
vyhledávání informací, řešení krizových 
situací, ošetřování zraněného, poznávání 
přírodnin, rozdělání ohně a zručnost, se 
postavilo celkem 37 hlídek z toho 20 v dívčí 
kategorii a 17 v chlapecké kategorii. K ori-
entaci v závodu používaly hlídky jen slepou 
mapu, do které si na každém stanovišti 
zakreslily polohu následujícího stanoviště, 
přičemž start i cíl byl v areálu bývalé lesní 
školky. Rozhodující bylo co nejlépe splnit 
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všechny úkoly na stanovištích, za které 
hlídky získávaly body. Průměrný čas na 
trati byl 4,5h. Na vítěze v obou kategoriích 
v cíli čekal sladký dort, krásný putovní po-
hár a spousta malých drobností v tajemné 
bedně.

Z našeho střediska soutěžily celkem 3 
hlídky, jedna chlapecká a dvě dívčí. Všem 
třem se podařilo postoupit do  krajské-
ho kola ve Zlatých Horách. V dívčí kate-
gorii se umístila hlídka z oddílu Jakuba 
Foldyny na 4. místě a  hlídka z  oddílu 
Pavly Tvarůžkové (Velčovské) na 2. místě. 

V chlapecké kategorii se umístila hlídka 
z oddílu Tomáše Foldyny na 3. místě.

Na krajském kole ve Zlatých Horách 
s názvem „Do země zlatokopů“,  kde naše 
hlídky strávily soutěžní víkend 7.-9.června 
se podařilo vybojovat chlapcům z oddílu 
Tomáše Foldyny krásné 2.místo. Dívkám 
z oddílu Jakuba Foldyny 8.místo a dívkám 
z  oddílu Pavly Tvarůžkové (Velčovské) 
11.místo. Do celostátního kola postupují 
z tohoto krajského kola pouze první mís-
ta, ale i přes to je naše umístění skvělým 
úspěchem.

Z HISTORIE MORÁVKY

Z historie Morávky

JAK ODEŠLI DUCHOVÉ

(VLADIMÍR VONDRA, KDE ROSTE MAŘÍ LIST)

pokračování z minulého čísla

Po Velikonocích zastavil před školou 
spartak. Vystoupili oba inspektoři, Korbaš 
a Poloček. Na nikoho se neusmáli, nikomu 
neodpověděli na pozdrav. Pak nám ředitel 
oznámil, že budou hospitovat.

A tak hospitovali: jeden den, druhý, tře-
tí... celý týden. Celý týden každou hodinu 
seděli u mne ve třídě, němí a důležití.

Moje učitelské umění nemohlo být ještě 
nijak valné, dnes to ani posoudit nedovedu. 
Co ovšem jsem už tenkrát posoudil docela 
přesně, byly děti při hospitacích. Tvářily se, 
že je na tom božím světě nezajímá nic víc 
než gramatika a dějiny starověku, že ze vší 
duše prahnou dokázat, co všechno už dove-
dou. Byla to od nich svatá přetvářka a svatá 
lest, protože mi chtěly pomoci.

Věděly víc než já, že potřebuju pomoc, 
a pomohly mně. V sobotu odpoledne svolali 
inspektoři konferenci a zeptali se mě tam, 

proč jsem odmítl pomoc zemědělskému 
družstvu. Odpověděl jsem, že vůbec ne-
rozumím zemědělství. Řekli, že jsem dost 
starý na to, abych mohl chápat vážnost 
doby. Řekli, že není tak důležité něčemu 
rozumět, jako je důležité stát na správné 
straně barikády. Já na ní prý zatím nestojím, 
protože jsem byl na faře a u kulaků Janyšů, 
a ne třeba u Teperů, zocelených v bojích 
za pokrok a mír. Pak ještě řekli, že se tady 
kují pikle a provádějí rejdy proti dělnické 
třídě, ale oni dva že jsou ve střehu vždycky 
a všude. Konečné řešení přijde brzy.

-  Tobě, soudruhu, obrátil se ke mně Kor-
baš, - dáme ještě příležitost, aby sis 
napravil profil, strčil mi před oči nový 
jmenovací dekret, - v pondělí, nejpozději 
v sedm třicet se budeš hlásit ve škole na 
Moravce.

Zvedli se, nasedli do Spartaka a odjeli. 
Mlčky se vytratili i ostatní. Zůstal jen Janyš.

- Chtěl bych, abys věděl, řekl mi, - že na 
Moravku se posílá jenom za trest. A ře-
ditelka... Bud opatrný...

Připadal jsem si v té chvíli jako hrdina.
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- Kde je Moravka? 

- V horách, podal mi ruku, - začíná za 
Pražmem a  končí pod Bílým křížem, 
jestli vůbec někde končí...

Tak nějak zněla poslední slova, která 
jsem od něho slyšel. To se stalo v soboru. 
V neděli zatkli Janyše, jeho bratra a pana 
faráře. Janyšovy rodiny i s výměnkáři od-
vezli bůhví kam. Faru a kostel zapečetili. 
V pondělí jsem odjížděl na Moravku.

Bylo jaro. Slunce příjemně hřálo a oschlá 
pole se užuž začínala zelenat. Civěl jsem 
napjatě z okna autobusu, jako bych za ním 
očekával zázrak. Na sedadlech kolem mne 
spali umouraní havíři z nočních šichet a po-
stupně se vytráceli, jak jsme byli horám 
blíž a blíž. Pak jsem zůstal v autobuse sám 
s řidičem. Hmota hor se zvětšovala, rostla, 
nabývala síly. Byla bílá sněhem, pod nímž 
zmizelo i údolí. Řidič zpomalil, protože 
kola proklouzávala. Vrcholky hor zastínil 
mrak mlhy, zakryl slunce, a jak padal dolů, 
zneviditelněl celý okolní svět.

- Tady mrzne, řekl jsem udiveně.

- Tady mrzne od září do června, usmál se 
řidič. - Někdy i v červenci.

- Přeháníte, bránil jsem hory, protože jsem 
si přál, abych se konečně blížil k domovu.

- Ne zase tak moc, řekl řidič.

- Vy jedete určitě do školy. Nikoho jiného 
by nenapadlo sem v tuhle dobu jet. Něco 
vám poradím: než vystoupíte ven, řek-
něte - Všechno dobré, a zlé pryč. - A pak 
se poctivě pokřižujte.

Znělo to jako naléhavá rada. Zastavil, jak 
si dobře pamatuju, při hospodě U Kocycha. 
Vstal jsem. Netušil jsem tehdy, že řidič 
dobře ví, co mi chce poradit.

- Všechno dobré, a zlé pryč, řekl jsem. - Ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

- Pánbůh vám pomoz, řekl řidič.

Zůstal jsem na cestě sám. Začal jsem se 
bát, že zůstanu uprostřed mlhy obklopené 

nesrozumitelným světem do konce dnů. 
Před vchodem do školy se v sněhové závěji 
válel kůň. Ležel na hřbetě a kopyty rozbíjel 
mlhu nad sebou, blaženě ržál, vyfukoval 
páru z nozder, jeho oči se zdály být v  té 
chvíli nepříčetné. Viděl jsem v nich jen běl-
mo, na jeho ohlávce vyzváněl zvoneček. 
Odrostl jsem ve městě a babiččiny krávy na 
Pastviskách znaly jen mírnost a klid. Nevě-
děl jsem, jak se dostat ke dveřím.

Zatímco jsem bezradně stál, bělmo koň-
ských očí vystřídala duhovka s jiskrou svět-
la. Snad mě kůň konečně uviděl, možná že 
o mně věděl už dávno. Najednou stál na 
všech čtyřech, vzepjal se na zadní a kopyty 
rozčísl mlhu nad mou hlavou, prudce se 
otočil a  lehkým klusem mizel v padající 
mlze. Stál jsem ještě chvíli, všechny smysly 
napjaté vzrušením, s vědomím radosti, že 
moje hlava je celá, nedotčená jeho kopyty. 
Chvíli ještě bylo slyšet zvoneček na ohlávce, 
stále tišeji, až zanikl docela.

Škola nehučela dětskými hlasy, jak jsem 
očekával, i když vyučování ještě nezačalo. 
Pootevřenými dveřmi tříd jsem uviděl děti. 
Seděly v  starobylých lavicích mlčenlivě, 
s očima upřenýma do neznáma.

Ředitelna byla v prvním patře. S obavami 
jsem stoupal po schodech vzhůru. Položil 
jsem na stůl jmenovací dekret. Ředitelka 
na mne upřela žulové oči: živec, pyroxen 
a mezi nimi několik bůhví jestli dobrých či 
zlých světýlek slídy.

- Řekla jsem, že potřebuju jednoho člově-
ka, mluvila, jako by odsekávala dlátem 
dlažební kostky, - a ti blbci z okresu mi 
sem pošlou chlapa. Nu co, člověka z vás 
neudělám a vy sám to taky nesvedete.

Jen taktak se mi podařilo zachytit dekret, 
který prudce smetla ze stolu.

- Sem se jezdí s  jmenovacím dekretem, 
řekla. - Úmrtní list si odvezou pozůstalí.

Pokračování příště
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Soukromá hudební výuka 
 

NABÍZÍ VÝUKU 
NA 

 HUDEBNÍ NÁSTROJE 
    : klavír 
    : akordeon 
    : zobcové flétny – sopránová 
                                - altová 
                                - tenorová 
                                - basová 
     : příčná flétna 
     : kytara 
     : trubka,baskřídlovka 
     : pozoun, baryton 
 
Přihlaste se : dne: 4. září 2019 
                     : kde: v ZŠ Raškovice 
                     : v kolik: 13.00 – 16.00 hodin 

…................................... 
                     : dne: 6. září 2019 
                     : kde: v ZŠ Morávka 
                     : v kolik: 13.00 – 15.30 hodin 
 

Schůzku si můžeme individuálně domluvit 
/mobil. číslo: 604 821 849/. 

Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um. 
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Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

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

kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz

 

UHLÍ ? ?
  

KOKS ? ?
  

BRIKETY ? ?  

  

      

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


