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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané, 
chataři, chalupáři 
a přátelé Morávky,

aktivní podzim máme 
ze sebou. Zahrádkáři pro vás připravili 
krásný zájezd přes Vizovice na jižní Moravu, 
s našimi hasiči jsme se vypravili nejen do 
vinného sklepa, ale rovněž na prohlídku 
zámku Lednice.  Se seniory jsme navštívili 
zámek Kunín a Nový Jičín a s obcí jste se 
mohli podívat na Praděd a projít se po hře-
benovce v Jeseníkách. Všechny akce prová-
zelo krásné počasí a dobrá nálada. Příznivci 
divadla se s námi vypravili na krásnou operu 
Rusalka do Ostravy a v prosinci s námi vyje-
dou na zájezd do předvánoční Prahy. 

30. výročí od sametové revoluce jsme 
si připomněli na obci za písniček Marty 
Kubišové, Karla Kryla a ostatních interpretů

devadesátých let  na akci hudebně –literární 
podvečer.  

Před námi je prosinec a nový rok nám 
zase klepe na dveře a nejen naši nejmenší se 
mohou opět těšit na nejkrásnější období roku, 
a to jsou Vánoce. Co nám ty letošní nadělí?  
V předvánoční čase se sejdeme u rozsvícení 
vánočního stromu s  mikulášskou nadíl-
kou, kdy si spolu zazpíváme, pobavíme se 
a zahřejeme se něčím dobrým, pak nasa-
jeme atmosféru Vánoc v Praze a zajdeme si 
do divadla. Pro turisty a nadšené sportovce 
je připravena tradiční akce Festivalu sněhu 
Travný Trek a zahrádkáři nás opět potěší 
svoji krásnou vánoční výstavou. 

Děkuji všem zaměstnancům obce, zastu-
pitelům, zaměstnancům školy, všem spol-
kům a  občanům za výbornou spolupráci 
a aktivní činnost pro vás pro všechny. 

Všem přeji krásné a pohodové Vánoce, plné 
radosti, lásky, pokory a krásný nový rok 2020

 Gabriela Daňková

Rozpočet 2020
Listopadový měsíc jsme věnovali sestavování rozpočtu na nový rok 2020. Měli jsme pracovní 
schůzky se zástupci školy, se zastupiteli. Návrh rozpočtu na rok 2020 je zveřejněn  na našich 
obecních stránkách a budeme jej doplňovat a schvalovat na zastupitelstvu dne 9. 12. 2019.
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Z OBCE

Co plánujeme pro příští rok?
Individuální dotace pro spolky, dary pro organizace pečující o naše spoluobčany, dar pro 

farnost Morávka, dar pro záchrannou stanici v Bartošovicích. Vyhlásíme opětovně progra-
movou dotaci na ČOV, kdy občanům přispějeme 50% na pořízení ČOV max. 30-40 000 Kč 
(dle počtu ekvivalentních obyvatel).

Z důvodu navýšení množství komunálního odpadu v roce 2018 se navýší dle výpočtu od 
ledna 2020 poplatek za odpady trvale bydlícím - popelnice na 500 Kč, kontejnery 400 Kč 
a chatám na 700 Kč. 

Plánované investice: 
1. Výstavba vodovodu „Vlaský“

2. Dokončení rekonstrukce ZŠ – přístavba – odborné učebny

3. Úprava terénu – chodník před vstupem do školy

4. Dokončení projektu Revitalizace okolí NKP Noční přechod

5. Kontejnerová stání u Janši a na Sviňorkách

6. Rekonstrukci kotelny v budově starého OÚ

7. Rekonstrukci propustků

8. Opravu mostu M10-3 v Lipovém

9. Úpravu zeleně – U splavu, v Lipovém, pod přehradou 

10. Nákup hasičského terénního vozidla

11. Realizaci projektové dokumentace k opravě místních komunikací, na výstavbu ČOV

Dotační tituly, které chceme využít:
1. Dotační titul na rekonstrukci okolí „NKP Noční přechod“ – individuální dotace z MSK

2. Dotační titul na realizaci vodovodu ve Vlaském – žádost budeme podávat 

3. Dotační titul na veřejné osvětlení od vjezdu do Morávky k zastávce Pod přehradou – 
žádost je podána

4. Dotační titul na přípravu projektové dokumentace na „Splaškovou kanalizaci pro centrum 
obce Morávka včetně čističky odpadních vod“  v centru obce – dotace z MSK – schválena 
ve výši 80% max. 424 800 Kč

5. Dotační titul z MSK – na Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském 
kraji na rok 2020 na akci Festival sněhu – žádost bude podána do konce listopadu

6. Dotační titul na výstavbu chodníku – budeme podávat v letních měsících
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Gabriela Daňková   
organizátor zájezdů       

V měsících září a listopadu jsme se sešli 
s občany, kteří oslavili svá jubilea v druhé 
půlce letošního roku. Děti z mateřské a zá-
kladní školy měli tradičně již připravený 

krátký program a po dobrém jídle jsme si 
všichni zavzpomínali a rozpovídali. Těšilo 
mě, že naši jubilanti jsou většinou veselí, 
plní života a mají si o čem povídat.  

V měsíci září oslavili s námi své výročí 
jubilanti narozeni v červenci, srpnu a září

Jarmila Bujoková – 75 let

Školová Marie – 75 let

Nogová Zdenka – 75 let

Mrůzek Václav – 70 let

Zrůnek Vladimír – 70 let

Kubatková Dagmar – 70 let

Weissmannová Ludmila – 70 let

Blahuta Bohumír – 70 let

V posledních třech měsících jsme 
pozvali mimo jiné 5 jubilantů, kteří 
dosáhli úctyhodného věku 90 a více let 
a patří jim o to větší gratulace s přáním 
hlavně toho zdraví. 

Marie Mojžíšková – 93 let

Vlasta Golová – 93 let

Marie Kociánová – 90 let

Jan Carbol – 90 let

Alois Matzner – 90 let

Vlasta Polochová – 75 let

Božena Zajacová – 75 let

Jarmila Blablová – 75 let

Hana Amzlerová – 70 let

Vlasta Rexová – 70 let

Oldřich Čubok – 70 let

Josef Biolek – 70 let

Petr Židek – 70 let

Ještě jednou přijměte velkou gratulaci 
a přeji hodně zdraví a sil.

Gabriela Daňková

Setkání s jubilanty 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA / UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Dárek – kalendář 2020
Pro rok 2020 jsme si pro vás připra-

vili dárek ve formě stolního kalendáře, 
tentokrát s pohlednicemi místních údolí. 
Vyzvednout si ho můžete v průběhu pro-
since v knihovně, na poště nebo v úředních 
hodinách na úřadě. Jeden kalendář je pro 
jedno číslo popisné.

Věřím, že se bude líbit. 

Upozornění občanům 

Vítání občánků,
kteří se narodili v roce 2019, se uskuteční dne 25. ledna 2020 v Základní škole 
Morávka.

Pozvánky přijdou rodičům a našim nejmenším poštou. Prosíme o vyplnění a ode-
vzdání formuláře se souhlasem, že Vám můžeme zaslat pozvánku. Formulář je 
dostupný na www.moravka.info

Na všechny nově narozené děti a jejich rodiče či prarodiče se těší 

Gabriela Daňková – starostka

Štěpán Bystřičan – místostarosta

Místní poplatky

Místní poplatek za odpady – pro trvale 
bydlící občany byl 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 
byl stanoven na 650 Kč za nemovitost 
a byl splatný do 30. 6. 2019.

Poplatek za psa – 100 Kč

Na úřadě je možno platit platební kartou. 

Prosíme o kontrolu, zda jste poplatky již zaplatili. V průběhu prosince budou 
rozesílány upomínky. 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Vánoční otevírací doby

Kdy Co Kde Organizátor

28.11.
Setkání s jubilanty nar.

říjen-prosinec
OÚ Morávka Obec Morávka

6.12.
Rozsvícení Vánočního stromu 

s mikulášskou nadílkou 
Před OÚ Morávka Obec Morávka

7.12. Adventní Praha s divad.představením Odjezd 8.00 Lipový Obec Morávka
13.12. Pietní akce – u NKP Noční přechod NKP Noční přechod Obec Morávka

14.12.
Mše za oběti Stanného soudu na 

Morávce
Kostel sv.J.Nepom. Obec Morávka

14.12.
Volejbalové utkání TJ 

Morávka-Drásov
Tělocvična ZŠ

TJ Volejbal 
Morávka

14.-
16.12.

Vánoční výstava ČZS Morávka 125 ČZS Morávka

15.12. Travný Trek Tělocvična ZŠ Obec Morávka

8.1.
Hudebně – literární podvečer 

- Suchý
Zas.míst.Morávka 

599
Obec - knihovna

16.1. Zájezd div.představení – Osm žen Ostrava – div. J. Obec Morávka
1.2. Vrchol Festivalu sněhu Hotel Partyzán Obec Morávka
15.2. Ples Klubu rodičů Hotel Partyzán Klub rodičů

Bližší informace na plakátech zveřejněných na webových stránkách obce – www.moravka.info 
nebo na facebookových stránkách. Dále budou vyvěšeny na nástěnkách a  zastávkách.

Kalendárium kulturních 
a sportovních akcí   listopad 2019-únor 2020

Obecní úřad
Poslední úřední den v tomto roce 

z důvodu čerpání řádné dovolené je 
pátek 20. prosince 2019. 

V novém roce začínáme v pondělí 
6. ledna 2020.

Pošta Partner
Omezení otevírací doby v době 
Vánočních svátků

23.12.2019    8:00-10:00

31.12.2019    8:00-10:00

Po oba dny bude odpoledne zavřeno.

Knihovna
bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena v době od 23. 12. 2019  – 5. 1. 2020
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PLAKÁT
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ADVENTNÍ PRAHA A DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ „CENA ZA NĚŽNOST“ 

 

Předvánoční zájezd do 
Prahy s divadelním 

představením 

____ 

Kdy:                                                
sobota 7: 12. 2019  

____ 

Odjezd:                                      
8:00 z parkoviště              

Velký Lipový 

____ 

Program:  
14:00 – 18:00:  

návštěva vánočních trhů 
a přesun do divadla  

19:00: 
divadelní představení  

21:30: 
cesta zpět 

____ 

Cena:  
200 Kč doprava  
390 Kč vstupné 

REZERVACE MÍSTA 
V AUTOBUSE A 

VSTUPENKY: 
Obecní úřad Morávka 

Tel.: 558 691 021 

 

PLAKÁT
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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 něž-
nost“. 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, 
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 8.00 z parkoviště Lipový, pro-
hlídka předvánoční Prahy, divadelní před-
stavení a po představení odjezd autobusem 
zpět na Morávku.

Cena autobusu – 200 Kč/osoba

Cena vstupenky – cca 390 Kč

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

Další divadelní zájezd, na který 
Vás srdečně zveme je premiéra 
činohry „Osm žen“. 

Čtvrtek 16. ledna 2019  
v divadle A. Dvořáka v Ostravě. 

Režie Ivan Krejčí 

Překlad Milena a Josef 
Tomáškovi

„Spíme asi obě se stejnými muži! 
A protože lžete, abyste mě do toho 
namočila, řeknu tedy, proč jste mi těch sto franků 
dala. V okamžiku, kdy jsem vstoupila k pánovi, 
jste mu právě řekla: ‚Jestli mi nedáš ty peníze, 
zabiju tě!‘“

Zasněžená venkovská usedlost, dočasně 
odříznutá od vnějšího světa. Pán domu je 
ráno nalezen v  ložnici s dýkou v zádech. 
V domě zůstalo osm žen. Každá z nich má 
k zavražděnému nějaký vztah… Charaktery 
se tříbí a odhalují ve své pravé podstatě. 
Anebo přece jen něco zůstává skryto? Která 
z  žen je onou nebezpečnou vražedkyní? 
Jeho úchvatná manželka, citlivá setra, šva-
grová, přísná stará panna, oddaná hospo-
dyně, tchýně, jedna ze dvou rozkošných 

dcer nebo nová komorná? A jak to 
může dopadnout, když se vyšet-
řování ujme osm odhodlaných 
amatérek?

Místy hororová komedie se 
záludnou detektivní záplet-
kou plná napětí, vtipné ironie 
a hereckých příležitostí. To je hra 
Osm žen Roberta Thomase, mis-
tra důvtipných a promyšlených 
dějových zvratů.

zdroj: www.ndm.cz

Objednat a rezervovat vstupenky na všechna 
divadelní představení můžete osobně na  OÚ 
Morávka  nebo na tel. č.558 69 10 21 nebo 
u p. Daňkové na tel. č. 606 641 080.

Při objednávání nechte na sebe tele-
fonní 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. 

Na všechny se těší  
Gabriela Daňková – organizátor zájezdu

POJEĎME ZA KULTUROU
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„60 LET DIVADLA 
SEMAFOR“ 

Ukázky ze vzpomínkové knihy J. Suchého Tak nějak to 
bylo a nezapomenutelné písničky tandemu Suchý / Šlitr  

    

NA KYTARU A TENOR BANJO HRAJE ALEŠ NITRA,  
LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE MARIE ZEMANOVÁ 

 

VE STŘEDU 8. LEDNA 
2020 OD 17.00  

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBCE MORÁVKA 599 

 

Vás srdečně zve na  
hudebně-literární podvečer 

PLAKÁT
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PROGRAM FESTIVALU SNĚHU
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Oslavili jsme „Den seniorů“ 
– 1. října 2019

Gabriela Daňková    
ogranizátor zájezdu, foto autor        

Obec Morávka připravila ke „Dni seni-
orů“  zájezd na zámek Kunín, který patří 
mezi nejcennější barokní zámky celé se-
verní Moravy a  Slezska. Celá prohlídka 
byla doprovázena krásnými sceneriemi růží 
a shlédli jsme i krásnou výstavu fotogra-
fií.  Poté jsme navštívili město Nový Jičín. 
Někdo se podíval do muzea klobouků, jiný 
navštívil místní kavárny nebo si vychutnal 
ve zdejší Radegastovně dobré pivo. Účast 
byla velká a těšíme se na příští rok, jak to 
spolu zase oslavíme, tentokrát v Raduni 
a Opavě.

DEN SENIORŮ
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POZVÁNKA NA PIETNÍ SETKÁNÍ

Obec Morávka ve spolupráci se školou a farností Morávka Vás zve 
v pátek 13. prosince 2019 na pietní setkání u příležitosti připomenutí 
stanného soudu na Morávce.

10.00 položení věnců u pomníku „Noční přechod“ 

10.15 položení věnců u pamětní desky na hotelu „Partyzán“

10.30 občerstvení v hotelu Partyzán

Sobota 14. prosince 2019 

9.00 mše svatá za odsouzené při stanném soudu na Morávce a  za 
všechny oběti války v kostele sv. Jana Nepomuckého na Pražmě

9.00 zvonění místních zvoniček za odsouzené a za všechny oběti války

Foto: archiv obce

POZVÁNKA
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POZVÁNKA
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Obec Morávka zajistila čipování psů 
Informace k čipování psů

Knihovna

Novela veterinárního 
zákona č. 166/1999 Sb., 
nařizuje od roku 2020 
čipování psů. Vyplývá to 
z ustanovení výše uve-
deného zákona, neboť 
chovatel je povinen za-
jistit, aby byli psi platně 
očkováni proti vzteklině. 
Přičemž očkování psa 
proti vzteklině je plat-
né, pouze pokud je pes 
nezaměnitelně identifi-
kován čipováním (dří-
ve tetování). Výjimkou 
je pouze pes, který je označen čitelným 
tetováním provedeným před 3. červencem 
2011. Chovatel je povinen zajistit, aby iden-

tifikační číslo psa bylo 
zaznamenáno v dokladu 
o očkování psa.

Obec zajistila pro ob-
čany čipování v měsících 
září a říjnu. Využilo tuto 
službu 65 majitelů psů.

Vzhledem k  tomu, že 
obec má v evidenci asi 210 
psů, je možné, že v led-
nu ještě všichni nebudou 
splňovat tuto povinnost. 
Jsme domluveni s  paní 
MVDr. Petrou Domeso-
vou, že v měsíci červnu 

nebo září zajistíme očkování psů na Mo-
rávce opět spolu s čipováním. O  termínu 
budete včas informováni. 

Jitka Bystřičanová   
knihovnice       

Jako každým rokem se do knihovny na-
koupily nové knihy pro dospělé i pro mlá-
dež. Letos jich přibylo 180 a celkový počet 
všech knih činí 3830. Na webových strán-
kách www. moravka.info/knihovna můžete 
sledovat každý měsíc zakoupení nových 
knih. Nejvíce se vypůjčují psychothrillery, 
cestopisy a romány pro ženy. Mezi oblíbené 
spisovatele patří A. Mornštajnová, R. Třeští-
ková, H. M. Körnerová, I. Devátá., J. Nesbo.

Děti mají nejraději Harryho Pottera, De-
ník malého poseroutky a knihy o koních. 

Kromě knih jsou k vypůjčení také časopi-
sy - Nová Regena, Květy, Záhady, Téma, 
Xantypa, Reflex, Týden, Sféra, Moje země, 
Koktejl a Exkluziv.

I letos koncem března mohly děti přespat 
v knihovně s „Noci s Andersenem“, které 
se zúčastnilo 12 dětí a bohužel z kapacitních 
důvodu jsem jich několik musela odříci. 
Knihovna spolupracuje také se základní 
a mateřskou školou. Žáci 1. stupně se přišli 
seznámit s novými knihami a těm, kterým 
se knihy zalíbily se hned do knihovny při-
hlásily a začali si knihy půjčovat. Celkem 
navštěvuje knihovnu 90 čtenářů, z toho je 
30 dětí. 

ČIPOVÁNÍ PSŮ / KNIHOVNA



16

Pietní místa obce, 
péče o zeleň, turistika

Štěpán Bystřičan    
místostarosta obce, foto autor        

Na obecním pozemku pod přehradou 
byly provedeny další ozeleňovací práce – 
plocha 300 m2 ve 2 částech je zaseta luční 
květnatou směsí, osivo Česká květnice.

Zahradníci fa Vrobel vysadili 10 ks 
stromků jeřábu ptačího “Edulis“ - formou 
aleje a skupinky. Právě vysazené jeřabiny 
jsou zakomponovány do konečného řešení 
umístění pomníku „Zaťatá pěst“, který 
byl instalován 31. října. Replika, vytvoře-
ná ak. sochařem p. Kuchařem, připomíná 
tragický osud mladých mužů p. Kulhánka 
a p. Potiuka. Ti byli poblíž tohoto mís-
ta popraveni fašisty 12.12.1944 z důvodu 
překročení tehdejší protektorátní hranice.

Podél obecní cesty vedoucí pod přehradu 
k památníku došlo k výřezu křovin a větví, 
zasahujících do vozovky, zároveň i s údrž-
bou krajnice.

DĚNÍ V OBCI
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Technické informace
Nepořádek na kontejnerových 
stáních přetrvává
Petr Bujok 
technik, foto autor 

V naší obci neustále přetrvává nešvar 
odkládání tříděného a  ostatního odpadu 
na kontejnerových stáních mimo sběrné 
nádoby. I  přes veškerou snahu se každý 

týden po víkendu setkáváme s odloženým 
a rozházeným odpadem u kontejnerových 
stání. Běžně se zde vyskytují pneumatiky, 
stavební suť, velkoobjemový odpad atd.

Za tento nepořádek odpovídají nezodpo-
vědní občané a rekreanti, kteří si často kon-
tejnerová stání pletou se sběrným dvorem.

Žádáme proto důrazně občany a cha-
taře-chalupáře, aby neodkládali odpady 

Pracovníci Povodí Odry zahájili 4.11. 
úpravy břehového porostu podél řeky Mo-
rávky od sběrného dvora směrem k Pražmu. 
Taktéž byla vyčištěna zanedbaná plocha 
v okolí autobusové zastávky na Haferníku.

Správě CHKO v Rožnově pod Radhoštěm 
jsme předložili návrh na uznání stromu 
chráněného státem – jedná se o mohutný 
dub zimní ve věku 180-200 let, rostoucí 
na pozemku pana MUDr. Petra Štefka na 
okraji školního hřiště. Výsledek šetření 
bude znám na jaře r. 2020.

Upozorňuji trvale bydlící občany a cha-
taře v místní části „Kolonie“ na dodržování 
zákazu nepovoleného skládkování biolo-
gického i komunálního odpadu na obecním 
lesním pozemku p.č. 4178/16. Tato lokalita 
je součástí prvku ÚSES - lokálního biocent-
ra, kde jsou orgány ochrany přírody stano-
vena přísná pravidla pro užívání pozemků. 
Obec bude nucena vynaložit nemalé finanční 
prostředky na likvidaci „černých“ skládek. 
K monitorování situace v tomto úseku les-
ních porostů budou instalovány fotopasti.

Na závěr připomínám turistickou akci – 
ve dnech 6.-8. prosince proběhne 53. roč-
ník Zimního táboření „Klondyke“ na vr-
cholu Lipí.

Do konce letošního roku značkaři Klubu 
českých turistů vyznačí stezku k pomníku 
na Zajičorce. Odbočka ze žlutě znače-
né trasy z Dolinek na Velký Lipový bude 
vedena lesní odvozní cestou a  poté le-
sem k  samotnému pomníku v délce cca  
1,8 km.

DĚNÍ V OBCI / TECHNICKÉ INFORMACE
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mimo sběrné nádoby a udržovali pořádek 
u všech kontejnerových stání.

Obec Morávka má 14 kontejnerových 
stáních, která jsou vybaveny kontejnery 
na tříděný odpad (papír, plast, kov, sklo) 
a komunální odpad. V letních měsících jsou 
kontejnery na plast vyváženy každý týden, 
papír jednou za čtrnáct dní, sklo každé 
2měsíce a kov co 3měsíce a komunální od-
pad dvakrát týdně. V zimní období je svoz 
upraven na menší počet svozů.

Taktéž se bohužel množí případy, kdy 
je do černých kontejnerů o objemu 1100l, 
které jsou určeny výhradně k  odkládání 
směsného komunálního odpadu, odkládán 
nevyhovující odpad – biologický odpad, 
nábytek, pneumatiky nebezpečný odpad, 
stavební suť. 

Vážení občané, chataři-chalupáři, po-
kud už tento opad máte naložený na vozíku, 
odvezte ho, prosím, na sběrné místo, kde 
správně patří a kde ho zdarma odevzdáte.

Sběrné místo slouží všem poplatníkům 
(občané, chataři-chalupáři) a je otevřeno od 
1.4 do 31.10 pondělí až čtvrtek od 14:00 do 
15:30, v pátek od 14:00 do 17:00 a v sobotu 
od 9:00 do 13:00. V období od 1.11 do 30.4 
je pracovní doba upravena pondělí až pátek 
od 14:00 do 15:30 a soboty jsou jen v lichém 
týdnu od 9:00 do 13:00.

Odevzdat zde můžete ZDARMA objemné 
odpady, bioodpady, nebezpečné odpady, 
použitá elektrozařízení (lednice, pračky, PC, 
televize…). Stavební suť a asfaltová lepenka 
je zpoplatněna 200,- Kč za přívěsný vozík.

STARÝ NÁBYTEK, STAVEBNÍ SUŤ 
A  VELKOOBJEMOVÝ ODPAD PATŘÍ NA 
SBĚRNÉ MÍSTO A NE KE KONTEJNERŮM 
NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH. STARÉ 
PNEUMATIKY PATŘÍ DO PNEUSERVISU.

TECHNICKÉ INFORMACE

Termíny vymetání komínů  
v roce 2020:

24. února
18. května
 7. srpna

18. listopadu
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OSVĚTA

Kontroly chatových oblastí

por. Mgr. Lukáš Kendzior    
komisař

MS kraj – preventivní rady k zabezpečení 
rekreačních objektů, aktualizace mobilní 
aplikace „Zabezpečte se“

V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ 
sezóna chataření se chýlí ke konci. Někteří 
majitelé již svá rekreační obydlí „zazimo-
vali“, jiní toto právě činí nebo se připravují. 

…dosud neznámý pachatel měl v jedné z cha-
tových oblastí provést vloupání do dílny poblíž 
rekreační chaty a následně odcizit zahradní tech-
niku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty 
a odcizit z ní elektroniku a potraviny. Škoda byla 
vyčíslena na více než třicet tisíc korun…

Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti 
majitelů mohou využít pachatelé či nezvaní 
nocležníci. Policisté v Moravskoslezském 
kraji provádějí nepravidelně kontrolu cha-
tových oblastí, a to i s využitím psovodů se 
služebními psy. I v rámci běžného výkonu 
služby policie dohlíží na uvedené lokality. 
Několik kontrol, také v rámci celorepubli-
kového projektu s názvem „Zabezpečte se! 
Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, 
již policisté na několika místech v kraji rea-
lizovali. Při této příležitosti také přítomným 
majitelům připomínali preventivní rady tý-
kající se zabezpečení rekreačních objektů:

- poblíž objek-
tu nenechávat 
zejména žeb-
říky či nářadí, 
které by moh-
lo usnadnit 
násilné vznik-
nutí do chaty,

- řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhod-
nými způsoby (okenice, mříže), s ohledem 
na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné za-
bezpečení chaty, případně i elektronickými 
prostředky,

- pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné 
věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro 
případ odcizení si pořídit jejich fotodo-
kumentaci a zaznamenat si výrobní čísla 
hodnotných přístrojů a věcí,

- objekt nepravidelně navštěvovat i v zim-
ním období.

Další preventivní informace se lze dozvě-
dět v mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte 
se“, která byla představena již v  loňském 
roce a na podzim byla aktualizována, více 
na: https://www.policie.cz/clanek/vylepse-
na-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-
-zlodeji.aspx

U této problematiky je velmi důležité ne-
být lhostejní k ostatním, pomáhat si a také 
všímat si podezřelých osob či vozidel. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy  
sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy je v souvislosti s řešením 
škod, způsobených  velkými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutností vyjíždět na místní 
šetření,  zřízeno pohotovostní  telefonní číslo 731568413. Na toto číslo je možné volat 
od 8 do 16.30 hodin nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE 

Pootevřené školní dveře

Mgr. Martina Matznerová   

Čtvrtina školního roku je úspěšně za 
námi. Již první měsíce naznačují, že se 
žáci mají na co těšit, protože program pro 
letošní rok je opravdu bohatý. 

Prioritně se v průběhu následujících mě-
síců zaměříme na poznávání světa práce. 
Z dotačních fondů Evropské unie a  také 
za spolupráce Klubu rodičů a  školy bu-
deme moci se žáky vycestovat na různá 
místa mimo naši obec a získat tak důle-
žité povědomí o  různých typech profesí  
v praxi. 

Pokračujeme také ve zdokonalování ja-
zykových schopností žáků formou zahra-
ničních výjezdů či volnočasových aktivit. 

Oblast vzdělávání je letos mimo jiné 
zaměřena na matematickou gramotnost. 
Zde se snažíme především o propojení učiva 
s běžným životem. Za tímto účelem bylo 
pořízeno mnoho nových názorných pomů-
cek, které žákům pomohou zvládnout látku 
zábavnější formou. 

Nezapomínáme ani na oblast gramot-
nosti čtenářské, a tak do školní knihovny 
přibyla spousta nových pohádkových titulů, 
encyklopedií a dětských časopisů.

Začátkem října se opět rozjely i zájmové 
kroužky. Tradičně pokračuje Klub zábavné 
logiky a  deskových her, Klub anglické-
ho jazyka při družině, fotbalový, atletický 
a včelařský kroužek.

HURÁ DO FRANCIE

Ve škole jsme se nestihli ani pořádně 
rozkoukat a hned první školní den vyrazila 
skupina žáků od 5. do 9. třídy na poznávací 
zájezd do Francie. Čekal nás týden plný 

sluníčka, objevování nových míst, koupání 
v moři a především skvělé zábavy. 

Cesta utekla jako voda a  v  úterý nad 
ránem nás přivítalo azurové pobřeží v celé 
své kráse. Nejprve jsme se vydali na pro-
hlídku města Nice, nakoupili jsme suvenýry 
na místním trhu a odpoledne jsme strávili 
na pláži. Moře! Pro některé to bylo vůbec 
poprvé, kdy viděli takovou spoustu vody. 
A určitě to stálo za to. Blankytně modré 
moře bylo v prvním zářijovém krásně teplé 
a přímo vyzývalo k řádění ve vlnách. 

Druhý den se nesl ve znamení Četníka 
ze St. Tropez. Abychom se na poznávání 
tohoto překrásného místa pořádně naladili, 
pustili jsme si tento film po cestě v auto-
buse. Žáci pak mohli lépe odhalovat zná-
má místa, kterým byla například četnická 
stanice či světoznámý přístav miliardářů. 
Lodí jsme se poté přemístili do Port Gri-
maud, kde jsme strávili příjemné dopoledne 
v malebných uličkách. Navečer jsme se pak 
přemístili do Cannes, města filmových cen. 
Po prohlídce nás opět čekalo zasloužené 
odpočívání na sluníčkem prohřáté pláži 
a koupání v moři. 

Závěr našeho pobytu patřil Monacu. 
Městu honosných domů, drahých aut a ka-
sína. Měli jsme štěstí a mohli zhlédnout po-
lední výměnu stráží před knížecím palácem. 
Naší další zastávkou bylo Oceánografické 
muzeum, kde jsme strávili velkou část od-
poledne. Poté už před námi byla jen snad 
nejznámější část Monaca - Monte Carlo. 
Kasíno jsme si prohlédli sice jen z dálky, 
ale byl to i  tak velký zážitek. Den jsme 
nemohli zakončit nikde jinde než na pláži. 
Děti se naposledy vykoupaly, rozloučily se 
s francouzskou riviérou a byla před námi 
už jen cesta zpět. 
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I přes zdravotní problémy, které potkaly 
jednoho z žáků, a díky nimž musel zůstat 
v doprovodu paní uč. Matznerové v mona-
cké nemocnici o den déle, jsme si domů od-
váželi spoustu zážitků a nových zkušeností.

HUMANITÁRNÍ DEN

Ani děti, které zůstaly ve škole, nepřišly 
zkrátka. Pod vedením pana uč. Černohor-
ského se vydaly poznávat zákoutí Morávky 
a přitom plnili spoustu zajímavých úkolů 
z oblasti přírodopisu a zeměpisu.

PŘESPOLNÍ BĚH

19. září zazářili naši žáci v přespolním 
běhu. Za doprovodu pana uč. Pospěcha 
a paní vychovatelky Dariny Kaňokové vy-
razili do Dobré vždy chlapec a dívka z každé 
třídy prvního stupně. Ve velké konkurenci si 
na trasách dlouhých 200 m až 1 km doběhla 
pro bronzovou medaili Nikol Foldynová ze 
třetí třídy, Mirek Noga ze čtvrté třídy vy-
bojoval stříbro a Matěj Ručka z páté třídy 
získal bronzovou medaili. Všem běžcům 
gratulujeme! 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Naše škola neopomíjí ani dopravní vý-
chovu, a tak se žáci 4. třídy vydali s panem 

uč. Pospěchem na dopravní hřiště do Frýd-
ku-Místku. Ve spolupráci s Městskou po-
licií poznávali dopravní značky a zkoušeli 
řešit různé dopravní situace. Poté jim byla 
zapůjčena kola a nabyté znalosti si mohli 
vyzkoušet přímo na hřišti. 

Na jaře se na stejné místo vydají znovu, 
tentokrát však budou skládat zkoušky jak 
z teorie, tak z jízdy na kole. Pokud uspějí, 
získají svůj „průkaz cyklisty“.

PROJEKT 72 HODIN

Každoročně se zapojujeme také do pro-
jektu 72 hodin. Obsahem projektu jsou 
dobrovolnické aktivity, které se provozují 
během 3 po sobě jdoucích dní. Letos jsme 
se zaměřili na čtení. Vybraní žáci sedmého 
a  devátého ročníku si připravili soubor 
pohádek a svým čtením zpříjemnili dětem 
v mateřské škole jejich dobu před odpole-
dním odpočinkem. 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU 
„PŘÍPRAVA NA BUDOUCÍ 
POVOLÁNÍ“

V rámci celoročního projektu s názvem 
„Příprava na budoucí povolání“ absolvují 
naši žáci v průběhu letošního školního roku 
několik exkurzí. Některé z nich již proběhly. 
První v řadě byla prohlídka automobilky 
Hyundai v Nošovicích. Následovala návště-
va frýdecké nemocnice, kde si žáci prošli 
jednotlivá oddělení a blíže se seznámili jak 
s prací lékařů, tak zdravotních sester. Třetí 
zastávkou byla veterinární klinika Alfa Vet. 
Zde si žáci mohli prohlédnout jak vybavení 
ordinace, tak pozorovat lékaře přímo v akci. 
Samozřejmostí byly poutavé přednášky 
a prostor pro dotazy žáků. 

Ve středu 16. 10. jsme využili alespoň 
z  rána vypadajícího přívětivého počasí 
a vyrazili jsme na Lysou horu navštívit 
novou základnu horské služby. Zde nás 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE 
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přivítal pan Zbořil, záchranář a dobrovolný 
člen horské služby. Vyprávěl žákům o čin-
nosti na stanici, jak probíhají záchranné 
akce a především jak by se lidé na horách 
měli chovat, aby zásah horské služby vůbec 
nepotřebovali. 

Manželům Zbořilovým velmi děkujeme 
za zprostředkování exkurzí do frýdecké ne-
mocnice, veterinární kliniku a Lysou horu 
a především za předání spousty užitečných 
informací. 

V  rámci přípravy na budoucí povolání 
navštívili žáci 8. a 9. ročníku také trh vzdě-
lávání v hale Polárka ve Frýdku-Místku. 
Prezentace středních a středních odborných 
škol měla za úkol usnadnit žákům jejich 
volbu, kam se vydat po ukončení základní 
školy. 

DIVADELNÍ A FILMOVÉ 
PŘEDSTAVENÍ

Měsíc říjen byl, co se týče akcí, velmi 
plodný. Prvostupňoví žáci navštívili Těšín-
ské divadlo, kde zhlédli představení Ferda 
Mravenec. Vystoupení mělo velký úspěch, 
a tak se na jaře do divadla s žáky vydáme 
znovu, tentokrát na představení Sněhurka 
a sedm trpaslíků. 

Mimo zážitku z hrané pohádky bylo cí-
lem návštěvy především probudit v žácích 
zájem o kulturu jako takovou. Společenský 
oděv, pravidla etikety... O  tom všem děti 
ve škole slyší od svých učitelů a nyní měli 
možnost vyzkoušet si vše v praxi. 

Po podzimních prázdninách se pak stej-
ná skupina žáků vydala do ostravského kina 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE 
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Cine Star. Zde bylo připraveno promítání 
filmu Mia a bílý lev. Také tento film pod-
pořil výuku, tentokrát hodiny přírodovědy.

VÝPRAVA DO VESMÍRU

Druhý stupeň opět nezahálel a vydal se 
poznávat vesmír do ostravského planetária. 
Zde se všichni dozvěděli spoustu zajíma-
vostí nejen o hvězdných seskupeních, ale 
především o možnosti střetu Země s ves-
mírnými tělesy. Můžeme být prý klidní - 
v současné době nám nic takového nehrozí. 

K PRAMENŮM MORÁVKY

Ve spolupráci školní družiny a 1. stup-
něm ZŠ Morávka byl zahájen celoroční 
projekt „PRAMENY MORÁVKY“. V pátek 
25. října se uskutečnil první výšlap z Úspol-
ky nad přehradou zpět ke škole. V průběhu 
naučné stezky plnily děti zajímavé úkoly, 
které se týkaly ochrany přírody, přede-
vším vody. Viděly řeku Morávku, přehradu 
i přítok Skalka, řešily problémy spojené 
s  nedostatkem vody, suchem v  krajině, 
kůrovcem a také skladbu lesa.

FINANČNÍ GRAMOTNOST

O  důležitosti finanční gramotnosti 
v současné době není třeba dlouho vyprá-
vět. Žáci 8. a 9. ročníku si mohli formou 
zajímavé hry vyzkoušet, jaké to je hospo-
dařit s penězi a co se stane, když začnou 
neuváženě utrácet. Tuto akci zajistila paní 
uč. Špoková společně s paní uč. Matznero-
vou Pavlínou.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 
A ZLATÁ CIHLA

Nezaháleli jsme ani v oblasti matematic-
kých soutěží. Logická olympiáda je soutěž 
pořádaná Menzou ČR.  V letošním školním 
roce se jí zúčastnili žáci 7. - 9. ročníku. 

Nejúspěšnějším řešitelem naší školy se stal 
Matouš Jarolím z 9. třídy. 

V prvním listopadovém týdnu proběhla 
také matematická soutěž s názvem Zlatá 
cihla. Poprvé se této soutěže mohli zúčast-
nit i žáci pátých ročníků v kategorii Zlatá 
cihlička. I zde jsme měli řadu úspěšných 
počtářů. Eva Mojžíšková z 5. třídy získala 
krásné 2. místo. 

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme 
spoustu dalších úspěchů!

A CO NÁS ČEKÁ DÁL? 

Pomalu se začínáme připravovat na ob-
dobí adventu a na Vánoce. Jako každý rok 
proběhnou ve škole vánoční dílny, ve kte-
rých žáci vyrobí drobné vánoční předměty 
či upečou různé dobroty. Na výsledek jejich 
snažení se pak budete moci podívat na 
vánočním jarmarku, který letos proběhne 
29. listopadu u příležitosti rozsvícení vá-
nočního stromu.

Během měsíce listopadu proběhne testo-
vání žáků České školní inspekce. Tématem 
budou otázky z oblasti enviromentální vý-
chovy, která se prolíná napříč přírodověd-
nými předměty, ale znalosti z této oblasti 
mají žáci také z hodin občanské výchovy.

Ve spolupráci pana uč. Černohorského 
a pana Pachlopníka proběhne také před-
náška na téma myslivost. Závěr roku 2019 
si zpestříme sportovními akcemi jako je 
například bruslení v hale Polárka. Pokra-
čovat bude také projekt k volbě povolání, 
tentokrát zavítáme do Českého rozhlasu 
Ostrava  a nakoukneme do zákulisí Divadla 
Antonína Dvořáka. 

O tom všem ale až příště... 

Základní i mateřská škola přeje všem co nej-
méně hektické období adventu a klidné prožití 
vánočních svátků. 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE 
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Mistrem republiky 
další junior z Morávky

Od prvního závodu v motokrosu uběhlo už 
sedm měsíců, během kterých se Hubert Vol-
ný (5let) zúčastnil dalších pěti závodů seriálu 
MČR Cross Country a Pohár CAMS 2019 (du-
ben-Tankodrom Štenberk, květen-Sportov-
ní Areál Liberec, červen-MX Park Trnávka, 
září-Rudnická Rokle, listopad-Offroad Areál 
Šiklův Mlýn). Na všech tratích jel na 100% 
a dovezl si zlaté medaile. Zvlášť náročná byla 
trať v Liberci, protože po nočním dešti to byl 
opravdu náročný boj s bahnem. Za stateč-
nost si zaslouží náš velký obdiv a uznání, 
právě proto jak těžké podmínky jezdci měli. 
V celkovém hodnocení za rok 2019 tak získal 
nejvyšší počet bodů a v sobotu 7.12. bude na 
slavnostním dekorování vyhlášen Mistrem 
České Republiky v motokrosu v kategorii 
junior (elektromotorky) za rok 2019.

Blahopřejeme za parádní  
reprezentaci v motokrosovém sportu.

3x foto Tomáš Volný
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Oprava moštárny
Petr Hranický 
ČZS ZO Morávka, foto autor

Po loňské bohaté úrodě jablíček byla naše 
moštárna využitá na 100% a naši dva zahrád-
káři p. Karel Gřunděl, p. Zdeněk Slováček, kteří 
se o moštování starají měli plné ruce práce.

Tímto došlo k většímu opotřebení již tak 
zastaralého zařízení moštárny např. drtič-
ky ovoce, pohonu lisu, a bylo třeba provést 
větší opravu těchto zařízení. Proto ihned po 
sezóně padlo na zasedání  výboru zahrádkářů  
rozhodnutí o opravě těchto zařízeni a dokou-
pení nezbytně nutných prostředků  pro pro-
voz moštárny. Taktéž bylo zahájeno jednání 
s obcí prostřednictvím p. Romana Böhma 
o možnosti zjištění finančních prostředků. 
Po odsouhlasení finančních prostředků moh-
ly začít práce na opravě zařízení moštárny. 

Pro zlepšení prací při moštování byla za-
koupena nová jednotka pohonu lisu, dále sil-
nější a kvalitnější drtička ovoce v provedení 
nerez, byly nakoupeny dva nerezové vozíky 
na sběr drceného ovoce a  také tlaková myčka 
na úklid po moštování. Velkou zásluhu na 
této opravě měli zahrádkáři Karel Gřunděl, 
p. Zdeněk Slováček, kteří provedli opravu 
el. zařízení, vymalování a další drobné prá-
ce, společného úklidu pro možnost zahájení 
provozu provedli i další naši zahrádkáři. 

Chci touto cestou poděkovat všem za-
hrádkářům, kteří se podíleli na tom, aby 
moštárna byla dále provozuschopná a za-
jistila moštování pro občany naší obce

Využívám této příležitosti, abych veřejně 
poděkoval starostce  pí. G. Daňkové a celému 
zastupitelstvu obce za schválení  finančních 
prostředků, bez kterých bychom nemohli již 
dál moštárnu provozovat.

Ze života spolků
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Volejbal Morávka
Ing. Lucie Bulko 
místopředseda oddílu

Zdravíme všechny spoluobčany a zvláště 
pak příznivce volejbalu. 

Máme pro vás spoustu nových informací, 
které se za uplynulé čtvrtletní udály a rádi 
se o ně s Vámi podělíme.

1. Volejbal Morávka – zatím 2. místo v lize  

Naši kluci opět ukazují svou kvalitu na 
celé severní i jižní Moravě a předvádějí skvě-
lé výkony jak doma, tak na hřištích soupeřů.

Po prvním utkání, kde prohráli na hřiš-
ti Holubic už neztratili ani zápas a vyhráli 
6 zápasů v řadě. Tímto jim chceme poděko-
vat za skvělou reprezentaci naší obce a pře-
jeme jim mnoho úspěchů v dalších utkáních.

Odehraná utkání:
Sokol Holubice - Volejbal Morávka 3:1 a 3:0
Volejbal Morávka - Blue Volley Ostrava 3:0 a 3:0
Sokol Šlapanice - Volejbal Morávka 1:3 a 2:3
Volejbal Morávka - Brno Komárov  3:1 a 3:0

utkání vítězství prohry body

1. TJ Holubice 8 7 1 20

2. Volejbal Morávka 8 6 2 17

3. Volejbal Ostrava 8 5 3 16

4. VS Drásov 8 3 5 10

5. Blue Volley Ostrava 6 3 3 9

6. Brno - Komárov 8 3 5 9

7. TJ Sokol Šlapanice 8 2 6 7

8. Nový Jičín 4 2 2 6

9. Palkovice 6 2 4 5

10. Kojetín 4 1 3 3

Do konce roku následuje: 
09.11.2019 Nový Jičín - Volejbal Morávka
16.11.2019 Kojetín  - Volejbal Morávka  
30.11.2019 Volejbal Ostrava - Volejbal Morávka
07.12.2019 Palkovice - Volejbal Morávka 
14.12. 2019 Volejbal Morávka - Drásov 

Děkujeme i všem našim fanouškům, kterých na domácí zápasy chodí stále více a my jsme za tuto 
podporu nesmírně rádi. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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2. Liga mistrů mladých fotbalistů roční-
ků 2009-2012 v Ostravě  

Dne 27.10.2019 se v  Ostravě uskuteč-
nil turnaj mladých fotbalistů. Z Morávky a  
Raškovic byli vybráni David Šindler, Ondřej 
Bulko a Patrik Janoušek, kteří bojovali mezi 
ročníky 2011.

Chceme poděkovat těmto klukům za 
skvělé výsledky ve své kategorii, kdy si klu-
ci odvezli 4 vítězství, 2 remízy a 2 prohry 

proti týmům jako byly např. Baník Ostrava, 
Nový Jičín, Opava, Karviná. Kluci neskutečně 
bojovali a hráli skvělý fotbal. Odměnou jim 
byly cenné zkušenosti se silnými týmy, foto 
a pokec s našimi 2 borci, kteří vyhráli Ligu 
mistrů a to s Milanem Barošem a Markem 
Jankulovskim.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Sportovní kroužek 
kopané – již posedmé
Ing. Jan Legerský 
trenér kopané, foto autor

Ve středu 18. září 2019 se po prázdninách 
rozběhl pro mladé zájemce o sport a fotbal 
na naší škole sportovní kroužek kopané. 
Setkání zájemců o kroužek probíhá stejně 
jako v loňském školním roce každou středu 
v době od 15,00 do 16,30 hodin. Do kroužku 
se v průběhu měsíců září a října přihlási-
lo celkem 16 zájemců. Někteří navštěvo-
vali kroužek i v minulých letech a někteří, 

kterým fotbal trošku více učaroval, zapojili 
se do fotbalového oddílu v Raškovicích, kde 
navštěvují tréninky a zúčastňují se soutě-
ží v rámci okresu Frýdek-Místek i soutě-
ží v Zimní krajské fotbalové lize v rámci 
Moravskoslezského kraje. Jsou to Robin 
Miketa, Matěj Ručka a Tomáš Hrčka.

Se sportováním v  kroužku jsme za-
čali v  tělocvičně. Jednou bylo venku 



30

hezky, proto jsme využili i venkovní hřiště 
s umělou plochou. Nyní díky nízké teplo-
tě sportujeme v  tělocvičně, kde pro ně-
které pokračujeme a pro jiné zahajujeme 
zdokonalování sportovních i  fotbalových 
dovedností.

Celkový počet sportovců se ustálil na 
číslici šestnáct. Jsou tady mladí sportovci, 
kteří navštěvovali kroužek už v  loňském 
roce a jsou i takoví, kteří do kroužku při-
vedli své sourozence. Máme ve svém ko-
lektivu několik sourozeneckých dvojic. 
Mezi tyto dvojice patří Barunka a Bruno 
Roubalovi, Barunka a Honza Tesaříkovi, 
Nikola a Daniel Foldynovi a bratrská dvo-
jice Toník a Vítek Královi. Ještě nyní v lis-
topadu přicházejí noví i staronoví účastníci 
našeho kroužku a předpokládáme, že se 
během nejbližších dnů ustálí počet našich 
členů. Stále však máme otevřené dveře pro 
každého zájemce o  sportování v  našem 
kroužku z naší základní i mateřské školy.

Kdo vlastně kromě již výše uvedených 
sourozenců ještě chodí k nám do kroužku? 
Mezi naše nejmladší patří Patrik Misecius, 
Hubert Volný, Dan Miketa (brácha Robina, 
který již úspěšně hraje za Raškovice) 
a  Jakub Bystřičan. To byli ještě školka-
ři. Z žáků školy to jsou Patrik Musialek, 
Matyáš Matzner, Honza Kapolka a nejstar-
ší matador Samuel Vlček. Toto je šestnáctka 
našich mladých předškoláků a žáků na-
vštěvujících sportovní kroužek kopané.

A jako každý rok, tak i letos Vás budeme 
průběžně informovat o činnosti nás, na-
šich a Vašich mladých sportovců, s jejich 
posuny a pokroky.

V letošním ročníku zatím nemáme tolik 
sportovců srovnatelných se soupeři z  ji-
ných klubů a  sportovních oddílů, proto 
jsme se nepřihlásili do fotbalových soutě-
ží, jak tomu bylo v předcházejících letech.

Podle prvních vystoupení jednotlivých 
chlapců a děvčat mohu ze zkušenosti říci, 
že jsou mezi námi talentovaní malí spor-
tovci, kteří jsou schopni v budoucnu velmi 

dobře reprezentovat naši obec nejen na 
okresní ale i vyšší úrovni.

Nyní máme pro vás pár obrázků z prv-
ních tréninkových hodin letošní již zahá-
jené sportovní sezóny.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Sám „voják v poli“, a co teď?

Zůstane učitelství v rodině? Aneb Barča „učitelka“ a na-
šich 5 nejmladších
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S jednotlivými mladými sportovci bu-
dete blíže seznámeni v příštích číslech na-
šeho Moravčanu.

V zimě potrénujeme a v jarních měsících 
vyběhneme na umělý povrch víceúčelové-
ho hřiště nebo na zelený trávník školního 
hřiště.

Udělejme společně 
pro naše mladé spor-
tovce maximum, aby-
chom z  nich vychovali 
nejen dobré sportovce, 
ale hlavně slušné občany 
naší krásné obce.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Podstatná část kroužku ještě s úsměvy před tréninkem       Není to vždy jen o velkém fotbale, ale i takový „myší 
fotbálek“ dá zabrat

… a následně v akci

A není to vždy jen o sportu … jsme i stavebníci

Pilování techniky …

Nácvik kopací techniky
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Ohlédnutí za činnosti 
včelařského spolku
Václav Uherek 
předseda ZO ČSV Morávka, foto autor

Měsíc listopad je charakteristický nej-
kratšími a převážně chladnými dny. Celá 
příroda se připravuje na zimní čas a stejně 
i naše včely neomylně reaguji na změnu po-
časí tím, že se za chladných dní „schoulí“ 
do tepla chomáče. Jen těžko bychom hle-
dali v tomto podzimním období ve včelstvu 
trubce nebo letní – krátkověké včely. Pro 
většinu včelích matek nastalo několika-
měsíční období, ve kterém nebudou za-
kládat plod, a včelstvo nastoluje úsporný 
režim ve spotřebě zásob. Zdravé včelstvo 
zredukuje počet včel úměrně k tomu, jak 
výkonnou matku má a  kolik má zásob. 
Současné osazenstvo úlu je tvořeno dlou-
hověkými zimními včelami, které mají za 
úkol převést celé společenstvím do jarních 
měsíců. Předpokladem k  jejich dlouhému 
životu je dobrý zdravotní stav a dostatek 
medových a pylových zásob. Zkráceni ži-
vota včel nebo dokonce jejich úhyn může 
způsobit přemnožený parazitující roztoč 
Varroa Destruktor. Proto již v měsíci říj-
nu včelaři provádí první fumigaci proti 

Varroáze. Po odevzdání a následném vy-
šetření zimní měli  ve Státním veterinárním 
ústavu v Olomouci, jsme na začátku března 
obdrželi protokoly, kde se u Varroázy našli 
větší počty roztočů jen ve čtyřech přípa-
dech, což bylo nejmíň za posledních pět 
let. Vždyť v loňském roce jsme měli čtrnáct 
včelařů, kteří museli provést jarní léčení, 
což představuje 18 % z členské základny. 
V únoru, bylo rovněž provedeno vyšetření 
měli na mor včelího plodu. Zde se opakoval 
případ z roku 2017, a u dotyčného včelaře 
došlo na základě opatření SVS k ekologické 
likvidaci čtyř včelstev včetně včelařského 
vybavení. Zdraví včel úzce souvisí i s kvali-
tou a čistotou jejích úlů. Zamyslet by se měli 
včelaři, kteří včelaří v  úlech několik desítek 
let starých a pravidelná obměna včelího díla 
je až to poslední, co by chtěli řešit.

Každoročně se na úvod roku organizují 
vzdělávací akce, kde si formou přednášek 
můžou naši včelaři rozšířit své odborné zna-
losti a dovednosti. Díky spolupráci mezi ZO 
ČSV Morávka, ZO ČSV Baška a Včelařským 
spolkem pro Frýdek, Dobrou a okolí, měli 
naši včelaři možnost se zúčastnit několik 
hodnotných přednášek. 

Dne 16. ledna 2019 kurz technické po-
moci, přednášejícím byl Jaroslav Juráň, 26. 
ledna 2019 přirozený chov včel a warré úly, 
přednášejícím byl Ing. Jaroslav Bajko,14. 
února 2019 nové směry ve včelařství, před-
nášejícím byl Richard Milerski, 23. února 
2019 efektivní chov matek, přednášejícím 
byl Martin Kobliha a 3. března 2019 me-
todika optimalizovaného plodiště, před-
nášejícím byl Miroslav Sedláček. Poslední 
vzdělávací akci v  letošním roce, která se 
uskutečnila dne 26. června, byl kurz chovu 
včelích matek a tvorby oddělků, který pro 
naše včelaře připravil náš dlouholetý včelař 
přítel Petr Kasparek, který včelaří v katastru 
obce Krásná.

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

Co se týče výnosu medu, tak můžeme 
říct, že jsme se přiblížili opět podprůměr-
ným výsledkům. Důvodem byl výskyt me-
licitozního medu. Po studeném a deštivém 
jaru začaly včelky lítat do lesa na jehličnaté 
stromy a my jsme se utěšovali, že koneč-
ně po několika hubených létech budeme 
opět stáčet medovicový tzv. lesní med. Jaké 
nastalo zděšení, když jsme ze včel vybrali 
pěkně zaplněné a zavíčkované plásty, které 
po odvíčkování a vložení do medometu ne-
šly vytočit. Medovici, kterou včely přinesly 
a uložily do buněk okamžitě zkrystalizo-
vala.  Chov včelích matek, a  tvorba no-
vých včelstev – oddělku se v letošním roce 
nedařila tak jak bychom si představovali. 
Nebyly příznivé podmínky a  se stejným 
problémem se potýkali i včelaři v  jiných 
regionech. V příštím roce chceme navázat 
na výsledky z roku 2018, kde jsme mněli 
podstatně lepši výsledky než letos.

 Z činnosti včelařského spolku vybírám 
spoluorganizaci stavění a  kácení Majky 
a u  té příležitostí zajištění Májové vese-
lice. Na těchto akcích se podíleli kolegové 
ze spolku zahrádkářů, hasičů a volejbalistu 

za přispění obecního úřadů Morávka. 
Přípravou jedné ze soutěžních disciplin 
s včelařskou tématikou, jsme rovněž při-
spěli k  zajištění soutěžního odpoledne 
„Sdružení obcí povodí Morávky“, kterou 
v letošním roce organizovala obec Morávka. 
Taktéž jsme dne 2. června zorganizovali již 
čtvrté smažení vaječiny pro naše včelaře. 
K dobrému průběhu této akce přispěli za-
hráním hezkých písniček členové kapely 
Důchodců z Morávky. Je jen škoda, že si na 
tuto akci nenašlo čas více včelařů. V pátek 
10 května jsme žákům druhého stupně ZŠ 
Morávka předvedli praktickou činnost čle-
nu z VKM na včelí paletě u řeky Morávky, 
a 23. září jsme stejnou akci zorganizovali 
pro první stupeň. Věřím, že se tyto akce 
dětem líbily a že si rozšířili své znalosti 
o včelách a včelaření. 

V měsíci červenci jsme využili pozvání 
od ZO ČSV Lubno na „Včelařský den“, kte-
rý se konal na včelařské stanici v Krásné. 
Příjemné prostředí, hodnotná přednáška od 
dlouholetého včelaře Jarka Kopečka na téma 
– racionalizace chovu včel, spousta nových 
postřehů z činnosti jiných organizací a nové 
zkušenosti od včelařů byly náplní hezké-
ho odpoledne. Začátkem září se uskuteč-
nil pětidenní poznávací zájezd včelařů do 
Slovinska s cílem   uzavření družby z někte-
rou  včelařskou organizaci. Nové poznatky 
a zkušenosti ze včelaření ve Slovinsku jsme 
měli možnost poznat na včelnici předse-
dy včelařů Slovinska pana Antona Noče, 
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a předsedy apiterapického sdružení pána 
Ambrožiče. Skvělé ubytování v rodinném 
penzionu na okraji vesničky Crngrob, 35 km 
od hlavního města Slovinska Lublany, nabi-
ty každodenní program, kde jsme mimo jiné 
navštívili včelařské muzeum v Radovljici, 
značkovou prodejnu firmy LOGAR, nej-
většího výrobce včelařských potřeb v celé 
Evropě, Bjelské jezero na Bledu, přímořské 
letovisko Portoroš na Jadranu, krápniko-
vou jeskyni Postojna největší svého druhu 
v Evropě a mnoho dalších. Tento poznávací 
zájezd byl velice zdařilou akci, mimo jiné 
proto, že se nám podařilo navázat kontakt 
se zástupcem včelařské organizace, s kte-
rou bychom chtěli do budoucna domluvit 
podmínky další spolupráce. Nesmíme za-
pomenout na finanční prostředky, které 
nám pro letošní rok poskytly OÚ formou 
dotací a darů, bez kterých bychom nemohli 
tyto akce v ZO a s VKM realizovat. Zde bych 
chtěl poděkování starostkám a starostům 
obcí Morávka, Krásna, Pražmo a Raškovice.

Nedílnou součásti ZO je činnost 
Včelařského kroužku mládeže. Po odchodu  
tří dnes již středoškoláků se nově přihlásilo 
pět dětí, takže v   současné době je zare-
gistrováno ve Včelařském kroužku mláde-
že celkem osm dětí kteří se starají o deset 
včelstev umístěných na včelí paletě. Na prv-
ních schůzkách v novém školním roce jsme 

využívali hezkého počasí k návštěvám vče-
lí palety, kde jsme kontrolovali stav zásob 
pro zimní období, sílu jednotlivých včelstev 
v úlech, provedli jsme první a druhé pre-
ventivní léčeni včel proti Varoaze formou 
fumigace a taktéž jsme prováděli nezbytné 
úklidové práce. Měsíc květen je pro mladé 
včelaře z VKM především účast na regionál-
ním kole včelařské soutěže „Zlatá včela“, 
která se v letošním roce konala v Bystřici 
nad Olší. Vše již začalo v zimních měsí-
cích, kde jsme procvičovali teorii a testo-
vé otázky a na jaře jsme alespoň trochu, 
když nám to počasí dopřálo, nacvičovali 
praktickou činnost. Termín soutěže 4. až 
5. května – prodloužený víkend - byl snad 
příčinou toho, že se s účasti na této soutěži 
postupně odhlásili všichni členové VKM. 
Takže se letošní soutěže náš kroužek ne-
zúčastnil, což je určitě škoda. V průběhu 
školního roku ještě plánujeme uskutečnit 
besedu na ZŠ Moravka. Tímto způsobem 
chceme seznámit školní mládež s náplní 
práce členů Včelařského kroužku mládeže,  
životem včelí populace, a jeho přínosem pro 
okolní přírodu.

Závěrem mi dovolte, abych jménem vý-
boru ZO ČSV Morávka popřál všem včela-
řům a občanům Morávky příjemné prožití 
Vánočních svátků a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a každodenní pohody.

SDH Morávka
Hana Hřivňáková 
foto autor

V září a říjnu dobíhají hasičům ještě po-
slední venkovní závody. Hned první školní 
víkend se vydali děti i dospělí na Pražmo, 
kde se konal závod Svatého Floriána. Naši 
mladší žáci vybojovali první místo s krás-
ným časem pod 20 vteřin. Dospělí složili 
jedno smíšené družstvo a  dovezli domů 
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bronz. Na konci září jsme se vydali již tra-
dičně do Nižních Lhot, kde se tentokrát 
prověřovala fyzická kondice a  teoretické 
znalosti z  hasičiny na branném závodě. 
V kategorii mladších dívek hasičata vybojo-
vala zlatou a stříbrnou medaili. V kategorii 
mladších chlapců pak stříbro.

14. září se při příležitosti 50. výročí 
vzniku profesionálních hasičů na území 
Frýdku-Místku konalo historicky první 
setkání hasičských praporů, na kterém se 
sešlo přes osm desítek hasičských prapo-
rů. Mezi nimi nechyběl ani prapor SDH 
Morávka. Při této příležitosti se konala mše 
v bazilice Navštívení Panny Marie s po-
žehnáním tří nových praporů - Územního 
odboru Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ve 
Frýdku-Místku, Střední odborné školy 
a vyšší odborné školy (SOŠ a VOŠ) požární 
ochrany ve Frýdku-Místku a sboru dob-
rovolných hasičů z  Lískovce. Následoval 
průvod centrem města z Mariánského na 
Zámecké náměstí, kde všechny prapory ob-
držely pamětní stuhu. Akce byla zakončena 
výstavou praporů na frýdeckém zámku. 

Ve dnech 21. a  22. září uspořádal náš 
sbor pro občany Morávky zájezd do vinného 
sklepa. Účast Moravčanů doplnili i zástupci 
z našeho družebního sboru ve Vraclávku na 
Krnovsku. Kulturně historickou částí zá-
jezdu byla návštěva a prohlídka Lednicko-
Valtického areálu. Ohlasy na akci byly velmi 

pozitivní, takže máme motivaci v příštích 
letech pořádat další obdobné výlety. Všem, 
kteří se podíleli na organizaci letošního zá-
jezdu děkujeme.

Letošní podzim nám dopřává stále hodně 
teplých dní. Byla by škoda toho nevyužít 
a proto stále trénujeme venku. V polovi-
ně října jsme již však ukončili soutěžní rok 
2018-19. Děti strávily trénink pobíháním 
s  laserovými zbraněmi po lesíku u školy. 
Občerstvili se skvělou pizzou z Cyklobaru 
a  jako zákusek zakousli domácí perník. 
Další tréninky už ale přece jen přesuneme 
do školní tělocvičny.

Od října se každoročně rozrůstáme 
o nové členy. Mají-li vaše děti o hasičinu 
zájem a chtěly by se k nám přidat, přijďte se 
podívat na trénink. Najdete nás v tělocvičně 
naší školy vždy v pátek mezi čtvrtou a pátou 
hodinou odpolední. 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Skautská halekačka:  
Rubrika u junáckého života

Tomáš Foldyna-Drákula

Po počátečních organizačních změnách došlo k rozdělení schůzek do následujících časů:

úterý  17:30 – 19:00 skautky (družina Rajčatový protlak a družina Kung-pao),

čtvrtek  17:00 – 18:30 světlušky (družina Veverky a družina Sovičky),

pátek  15:00 – 16:00 mladší vlčata a nováčci,

pátek  16:00 – 17:00 starší vlčata a nováčci,

pátek  17:00 – 18:30 skauti (družina Šílení optimisté),

pátek  18:00 – 19:30 skauti (družina Stříbrní vlci).

https://skautiprazmo.webnode.cz

Kontakty ohledně schůzek:
chlapecký oddíl – Tomáš Foldyna-Drákula, tel. 723 976 786, t.foldyna@seznam.cz,

dívčí oddíl – Jakub Foldyna-Elf, tel. 723 659 640, foldyna.jakub@gmail.com.
Nové i bývalé členy hledá i 905. klub dospělých!

Střediskové minizávody

U příležitosti státního svátku 28. října se 
konaly v našem středisku minizávody, které 
byly takovým startem přípravy na okresní 
kolo Závodu vlčat a světlušek 2020, které se 
uskuteční příští rok v květnu.

V areálu bývalé lesní školky pro ně skauti 
a skautky připravili nejrůznější stanoviště, 
kde si mohli procvičit např. zdravovědu, lo-
gické myšlení, kuchařské dovednosti, fyzic-
kou zdatnost, práci s mapou apod.

Nejlepší ze světlušek byla Šarlota 
Pánková a nejlepší z vlčat byl Šimon Jurga. 
Gratulujeme!

Střediskový sněm

Každé tři roky jsou ve skautských stře-
discích volby nového vedení. U nás sněm 
proběhl 3. listopadu na Staré faře na Pražmě, 
kde máme i klubovnu. Jako vedoucí stře-
diska byl zvolen Petr Vlček – Baňka a jako 
jeho zástupce Patrik Tošenovjan – Lachtan. 

Rovněž byli voleni členové střediskové rady, 
revizní komise a delegáti vyšších sněmů 
(okresního a krajského).

17. listopad: 30 let od Sametové revoluce

V těchto dnes si připomínáme třicet let 
od zhroucení totalitního komunistického 
režimu, který v  naší zemi vládl od roku 
1948. Skauting u nás byl zakázán třikrát, 
nacisty v  roce 1940, komunisty poprvé 
v roce 1950, podruhé v roce 1970. V roce 
1990 vznikl po revoluci první skautský oddíl 
na Pražmě a okolí.

Bez revoluce bychom nemohli svobodně 
skautovat, nemohli bychom jezdit na tábo-
ry, nemohli bychom se setkávat se skauty 
ze zahraničí, nemohli bychom mít schůzky 
v klubovně a nemohli bychom chodit na 
Ivančenu bez sledování ze strany StB.

„Totalita vylučuje skauting, skauting vylu-
čuje totalitu.“ A. B. Svojsík
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Premiéra pohádky 
na Mikulášské besídce

Ve spolupráci s farností opět nacvičuje-
me pohádku, tentokrát se jedná o Princeznu 
se zlatou hvězdou na čele. Bude mít premiéru 
na začátku prosince, a  to na Mikulášské 
besídce v  kostele v  neděli 8. prosince 
2019. Další představení proběhne v rámci 
Vrcholu Festivalu sněhu 1. února 2020.

Betlémské světlo

Stejně jako v minulých letech, tak i le-
tos se bude z Betléma do celého světa roz-
vážet Betlémské světlo, coby symbol míru. 
Do jeho rozdávání se velmi hojně zapojují 
skauti. I letos dopravíme Betlémské světlo 
i na Morávku a do kostela, kde bude k dis-
pozici pro případné zájemce.

Rovněž upozorňuji, že jsme před ně-
kolika lety založili tradici Vynášení 
Betlémského světla na Ivančenu, jako při-
pomínku narozenin Vladimíra Čermáka, 
který byl vedoucím odbojové skupiny, je-
jíž členové byli na konci války zavražděni 

ostravským gestapem. Letos si připomíná-
me významné výročí, neboť 17. prosince to 
bude přesně 100 let od jeho narození. Při 
této příležitosti vydáme pohlednici s jeho 
fotografií, v den jeho narozenin proběhne 
přednáška v Ostravě a pak 22. prosince 
společně vyneseme Betlémské světlo na 
Ivančenu, po ní bude následovat posezení 
v naší klubovně.

Skauti a rekonstrukce střechy

Probořila se střecha na našem původ-
ním skladišti táborového vybavení, tedy 
na stodole u Staré fary. Rozhodli jsme se, 
že ji opravíme, avšak krov je ve špatném 
stavu, oprava bude tedy složitější. Po re-
konstrukci bude možné stodolu opět plně 
využívat. Kromě zmíněného skladu ve sto-
dole tak budeme mít další zázemí v podobě 
dílny, ale také letní klubovnu, respekti-
ve posezení, které snad využijí i všichni 
návštěvníci Staré fary. Koho by tento náš 
projekt oslovil a mohl by nás podpořit ma-
teriálně či finančně, nechť se nám prosím  
ozve.

PROF. JAN LORIŠ (1860-1920)
Připravujeme přednášku o tomto významném rodáku naší obce, pravdě-

podobně se uskuteční v lednu 2020. Prof. Jan Loriš se narodil 6. března 1860 

na Morávce a zemřel 14. ledna 1920 na Královských Vinohradech (v Praze). 

Působil jako středoškolský profesor a zabýval se českou jazykovědou, pro zdejší 

region je zajímavá jeho práce „Rozbor podřečí hornoostravského ve Slezsku“ 

či divadelní hra (tragédie) „Zbojníci“. Na jeho rodném domě ve Vlaském je 

umístěna pamětní deska.
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Zprávy z Klubu rodičů
Lidka Soročinová 
foto Martin Bujok

V neděli 13.10. jsme si počkali na krásné 
počasí a uspořádali jsme DRAKIÁDU v ma-
lebném údolí Vlaský. Lehký větřík, snadné 
úkoly, malé odměny a ukázka agility s pej-
skem nám všem vykouzlily úsměv na tváři. 
Tímto směrem jsme se také vydali v pátek 

8.11. na POCHOD SE SVĚTÝLKY. Po cestě děti 
plnily úkoly připravené skauty a na kon-
ci našeho světelného putování nás čekalo 
příjemné občerstvení a pohádka pro děti.

Děkujeme za vaši přízeň  
a všechny podané ruce.

Následující pozvání  
na akce Klubu rodičů 

Dále vás zveme na VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ 
DÍLNY v jídelně ZŠ vždy od 16:00 hod.

Středa 20. 11. 2019 – šití látkových pytlíků

Středa 27. 11. 2019 – háčkování košíků

Středa   4. 12. 2019 – tvoření s dětmi, 
pískování

Pátek 6. 12. 2019 Rozsvícení  
vánočního stromu před OÚ

V lednu 2020 dětem tradičně připravte 
KARNEVALOVÉ masky a v sobotu 15.2.2019 

si společně zaplesáme na PLESE Klubu 
rodičů v hotelu Partyzán. Od 19 hodin 
k tanci a poslechu zahraje kapela UFO.

Zcela upřímně děkujeme  
paní Romaně Miketové za vzorné  

a trpělivé vedení Klubu rodičů.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Inzerce

INZERCE

Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

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

kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz
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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
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