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Z OBCE

Úvodní slovo starostky

Gabriela Daňková
starostka 

Vážení spoluobčané, 
přehoupl se rok 2019 
a  strmě a  rychle jsme 
vstoupili do nového roku 

2020 se spoustou přání a předsevzetí, která 
postupem času vyprchají nebo se pomalu 
plní. Určitě se nám bude dařit lépe, když 
se na věci budeme dívat z té lepší stránky. 
Takže Vám přeji hodně štěstí, zdraví a lásky 
v naplňování všech vašich cílů v novém roce.

A jaké cíle jsme si dali my jako obec? 
V rámci rozpočtu spoustu, takže bychom 
letos chtěli dokončit nástavbu školy s tech-
nickými učebnami, předat k užívání dětem 
novou učebnu cvičných kuchyněk, vybudo-
vat nový most v Malém Lipovém, postavit 
vodovod v  údolí Vlaský, dokončit úpravy 
kolem NKP Noční přechod, zrealizovat 2 
kontejnerová stání, zakoupit hasičům nový 
vůz a spoustu malých drobných věcí, které 
dělají naši obec atraktivnější, čistější a pří-
jemnější pro život.

Kde se můžeme potkat v letošním roce?

Tak jako každý rok jsme si pro Vás připra-
vili Festival sněhu. Travný Trek – sportovně 
turistickou akci a Vrchol Festivalu sněhu 
máme již úspěšně za sebou. Poděkování patří 
všem organizátorům a zúčastněným, zhléd-
nout jste mohli tradiční pohádku nastudo-
vanou pod vedením Judity Foldynové, dále 
představení pro děti. Poseděli jsme u cim-
bálu a poslechli příjemné písně p. Dobeše. 
Kapela Turbo nám rozproudila krev v žilách 
a na závěr, kdo chtěl, si zatančil. Před námi 
je cyklus tří divadel. V letošním roce jsme 
zaměnili přednášky za divadelní předsta-
vení. 14. února se můžete těšit na divadelní 

spolek Sokol na prknech z Metylovic, který 
uvede hru „S tvoji dcerou ne“, dále 6. března 
Ochotnický spolek Malenovice zahraje hru 
„Ondráš“ a poslední v řadě bude divadelně-
dokumentární pořad „S čaganem lamag 
nohy“. Věřím, že všechna představení si 
najdou své příznivce, a že svojí účastí pod-
poříte Festival sněhu na Morávce. O všech 
dalších aktivitách jak obecních tak spol-
kových se dozvíte z pozvánek nebo článků 
spolků. 

Poděkování za celý rok 2019

Ráda bych prostřednictvím zpravodaje 
poděkovala za obětavou práci všem zastu-
pitelům, výborům, dále vedení, učitelům 
a zaměstnancům naší školy, všem vedou-
cím a členům spolků za jejich všechny akti-
vity, které obohacují kulturní, společensko 
- sportovní dění v obci.

Velké poděkování patří našim hasičům, 
kteří v letošním roce vyjížděli dvakrát více 
k  zásahům, zachraňovali člověka v  těž-
kém terénu, likvidovali požáry, pomáhali 
odstraňovat po vichřicích stromy a občanům 
pomáhali z likvidací obtížného hmyzu. Taky 
děkuji za dlouholetou nelehkou práci býva-
lému starostovi SDH Víťovi Rakovi a za jeho 
bezvadně zorganizované dva zájezdy nejen 
do vinného sklepa. 

Novému starostovi Romanu Bohmovi 
přeji, ať se mu daří a s úsměvem vše zvládá.

Na závěr nesmím opomenout poděkovat 
všem zaměstnancům obce, kteří se o vás 
starají jak na úřadě, v knihovně, poště tak 
v terénu. Dále všem občanům, kteří dělají 
naši obec krásnější. 

 Vážení spoluobčané, ať je pro vás všechny 
rok 2020 plný zdraví, lásky a osobního štěstí

 Gabriela Daňková
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Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 9. 12. 2019 schválilo 
- „Programovou dotaci Obce Morávka na 

domovní ČOV“ pro rok 2020.

V rámci této dotace si mohou požádat 
občané o příspěvek na výstavbu domov-
ních ČOV.

Celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v rozpočtu na podporu pro 
rok 2020 je 500 000 Kč.

Obec bude přispívat 50 % materiálo-
vých uznatelných nákladů, maximálně 
30 000 Kč, 35 000 Kč, 40 000 Kč – dle 
počtu žijících členů v domácnosti. 

Celá výzva je zveřejněna na stránkách 
obce – www.moravka.info, kde si můžete 
stáhnout žádost.

Žádost se podává spolu s vyúčtováním, 
tzn. fakturami. Dotace je proplácena až 
po dokončení stavby.

- Dotace pro spolky 

Včelaři, z.s. – 10 000 Kč

SDH, z.s. – 50 000 Kč

Renata N.Slováčková – 10 000 Kč

TJ Lignum (volejbal Morávka) 
– 126 700 Kč

Junák – český skaut, z.s. – 34 000 Kč

ČZS –zahrádkáři – 10 000 Kč

Delphinus Delphis s.r.o. – terénní péče 
– 50 000 Kč

Delphinus Delphis s.r.o – domov se 
zvláštní režimem – 50 000 Kč

Klub rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ, z. s. 
– 55 000 Kč

Dan Piwowarski – 5 000 Kč

Tomáš Volný – 22 000 Kč

Sokol Morávka – 20 000 Kč

- Dary na rok 2020

Strom života – 2 000 Kč

Boháč Oldřich – 5 000 Kč

Farnost Morávka – 150 000 Kč

Záchranná stanice Bartošovice – 3 000 Kč

ISÚ – Komorní Lhotka – 10 000 Kč

Středisko soc.služeb Frýdlant – 10 000 Kč

Sarepta – Domov seniorů – 20 000 Kč

Charita F-M – 10 000 Kč

- Rozpočet obce Morávka na rok 2020 
s úpravami

- s účinností k 1. 1. 2020 obecně závazné 
vyhlášky 

(celé znění OZV na www.moravka.info)

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. 

1) Poplatníkem je každá fyzická osoba při-
hlášena v obci

2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k  individuální rekre-
aci, byt nebo rodinný dům, bez trvalého 
přihlášení

3) Sazba poplatku činí 700 Kč za kalendářní 
rok za sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendářní 
rok, částka se vypočítává za skutečné 
náklady za rok 2018 na sběr a svoz netří-
děného odpadu.

4) Poplatek za rekreační objekty (kde není 
trvalý pobyt) :

 700,- Kč za nemovitost a je splatný do 
30. 6. 2020

5) Občané s trvalým pobytem mají úlevu 
z poplatku a platí:

 400,- Kč za osobu a rok – kontejner

 500,- Kč za osobu a rok – popelnice 

 Občan, který dosáhne 70 let věku má 
50% slevu.

Místní poplatek za odpady pro trvale bydlící 
občany je splatný ke dni 31. 10. 2020.
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Známky na popelnice si vyzvedněte do konce 
března. 

Místní poplatky je možno platit v  hotovosti 
na pokladně nebo platební kartou v úředních 
hodinách. 

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Poplatek za psa ve výši 100 Kč/pes/rok platí 
držitel psa, který je přihlášen v obci, a to 
v hotovosti nebo platební kartou na obec-
ním úřadě.

Využívejte sáčků na psí exkrementy

Podél chodníku z centra obce k parkovišti 
Velký Lipový budou rozmístěny sáčky na 
psí exkrementy. Prosím, využívejte těchto 
sáčků a vhoďte do nejbližšího odpadkového 
koše.

Rádi bychom, aby naše Morávka byla čistá.

Čipování psů

Upozorňujeme, že od ledna letošního 
roku vešla v platnost novela veterinárního 
zákona č. 166/1999 Sb., která nařizuje od 
roku 2020 povinné čipování psů.

Foto: Martin Bujok

OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

1) Zcela se ruší rekreační poplatek a popla-
tek z ubytovací kapacity

2) Předmětem poplatku je úplatný pobyt 
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích 
kalendářních dnů u jednotlivého posky-
tovatele pobytu. Předmětem poplatku 
není pobyt, při kterém je na základě 
zákona omezována osobní svoboda. 
Poplatníkem poplatku je osoba, která 
v obci není přihlášená. Plátcem poplatku 
je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce 
je povinen vybrat poplatek od poplatníka

3) Sazba poplatku je 20 Kč/ den, neplatí se 
den příjezdu.

4) Poplatek vybírá ubytovatel od ubytova-
ného a odvádí obci 2 x ročně do 30 dnů 
po uplynutí pololetí

5) Stále trvá povinnost vést ubytovací knihu

Zastupitelstvo obce na svém 
11. zasedání 27. ledna 2020 
schválilo 
„Výzvu č.1/2020 k  předkládání žádostí 
na zajištění předfinancování výměny 
nevyhovujících kotlů z  rozpočtu obce 
Morávka v  rámci programu na podporu 
výměny nevyhovujících kotlů na pevná 
paliva v domácnostech“ (Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji 3. výzva)

O „návratnou finanční výpomoc“ mohou 
žádat úspěšní žadatelé o kotlíkovou dotaci 
z  13. 5. 2019, na formuláři, který je zve-
řejněn na internetových stránkách obce. 
Žádost lze podat nejdříve dne 28. 2. 2020 
a nejpozději do 30. 6. 2020 nebo do vyčer-
pání finančních prostředků. 

Celé znění Výzvy č. 1/2020 včetně žádosti 
o návratnou finanční výpomoc (NFV) jsou 
dostupné na www. moravka.info
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za Finanční výbor Hana Jarolímová

Dne 27. listopadu 2019 provedl Finanční 
výbor naší obce kontrolu hospodaření ZŠ 
a MŠ Morávka.  Proběhla namátková kon-
trola dokladů, upřesnily jsme si čerpání 
dotací a ujasnily účtování cizích a vlastních 
strávníků ve školní jídelně.

Všechny doklady, které jsme si vyžádaly, 
byly předloženy a byly v pořádku. FV do-
poručuje, aby k fakturám, které neobsahují 
konkrétní položky, byl přikládán rozpis 
materiálů, prací a výkaz hodin. U služeb 
s  hodinovou sazbou doporučujeme pro 
zvýšení transparentnosti konkrétně spe-
cifikovat prováděné činnosti.

Hana Jarolímová

Dne 17. ledna 2019 navštívilo všech 
sedm zastupitelů naší obce Adámkovou 
vilu v Raškovicích – domov se zvláštním 
režimem, který poskytuje zdravotně-o-
šetřovatelskou péči a sociální pomoc se-
niorům, kterým psychický a  fyzický stav 
neumožňuje život v jejich přirozeném pro-
středí a jejichž rodinní příslušníci nejsou 
schopni tuto péči zajistit. Obec Morávka je 

ze zákona opatrovníkem několika obča-
nů, ale vlastní zařízení nemá k dispozici 
a v současnosti s ním ani nepočítá. Proto 
jsme využili možnost prohlédnout si do-
mov a zjistit, jak funguje. Paní ředitelka 
zodpověděla všechny naše dotazy a my si 
opět uvědomili, jak je tato činnost náročná 
a nedoceněná. Jsme rádi, že v blízkosti naší 
obce toto zařízení je k dispozici. A dvojná-
sob těší, že domov v Adámkově vile vedou 
lidé, kteří do práce dávají své srdce.

Jana Opluštilová 
koordinátor Tříkrálové sbírky  
za Charitu Frýdek-Místek

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos roz-
loučili druhé lednové úterý. Tímto dnem 
skončilo putování tří králů po obcích, ves-

ničkách a městech Frýdeckomístecka i celé 
České republiky. Pomyslnou štafetu po 
statečných kolednících, které od koledová-
ní neodradil déšť, sníh ani mráz, převzali 
pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se 
vydali vstříc dobrodružství plného rozpe-
čeťování a počítání obsahu pokladniček.

Činnost Finančního výboru

Návštěva Adámkovy vily 
- Delphinus Delphis s.r.o

Tříkrálová sbírka 2020
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„Děkujeme všem těm, kteří se do ko-
ledování a jeho přípravy zapojili, zejména 
pak všem malým i  velkým koledníkům. 
Stejně tak patří naše díky všem dárcům, 
kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj 
charitního díla v regionu, České republice 
i v zahraničí. Spolu s třemi králi přejeme 
všem co nejlepší rok 2020,“ říká ředitel 
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. 
Právě díky pomoci vás všech se podařilo 
v  obci Morávka vybrat krásných 40 812 
korun. Vybranou částku použijeme na 
opravy a úpravy pobytových zařízeních, 
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti 

a mládež, stejně jako na terénní službu pro 
nemocné osoby. Všem moc děkujeme za 
podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Kdy Co Kde Kdo

8. 1.
Literární večer - divadlo 

J.Suchého
zas.místnost OÚ Obec

11. 1.
Valná hromada SDH 

Morávka
starý úřad Hasiči

16. 1.
Osm žen- div.předst. Div. 

A.Dvořáka
od ZŠ Morávka 

- Ostrava
Obec

18. 1. Dětský karneval tělocvična ZŠ Morávka Klub rodičů

25. 1. Vítání občánků Základní škola Obec, ZŠ

1. 2. Vrchol Festivalu sněhu Hotel Partyzán Obec

9. 2. Výroční schůze ZO ČSV hotel Travný Včelaři

13. 2. Setkání s jubilanty Obecní úřad Obec

Kalendárium 2020 - 1. pololetí

Z OBCE
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Kdy Co Kde Kdo

13. 2.
Přednáška Potulného sada-

ře „Řez stromů“
Obecní úřad Obec

14. 2.
FS- "S tvoji dcerou ne" - 

div.spolek Metylovice
Hotel Partyzán Obec

15. 2. Ples Klubu rodičů Hotel Partyzán Klub rodičů

1. 3. Výroční schůze ČZS Hotel Morávka Zahrádkáři

6. 3.
FS- "Ondráš" ochotnický 

malenovický spolek
Hotel Partyzán Obec

7. 3. Hasičský ples Hotel Morávka SDH

18. 3. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

25. 3. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

1. 4. Velikonoční dílny Základní škola Klub rodičů

3. 4.
Vynášení Morény ze vsi 

a vel.jarmark
před Obecním úřadem Obec, ZŠ

3. 4. FS -div.představení Hotel Partyzán Obec

4.4.-5.4. Velikonoční výstava ČZS starý úřad 125 ČZS

30. 4. Stavění máje před OÚ před Obecním úřadem Včelaři, SDH, Obec

4. 5.
Kladení věnců k osvoboze-

ní Morávky - 75. výročí
památník NKP Noční 

přechod
Obec, ZŠ

16. 5. zájezd ČZS jednodenní Zahrádkáři

22. 5.
Div.zájezd Ostrava West 

side storry
Div.J.Myrona Ostrava Obec

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

6. 6.
Obecní zájezd do ZOO 

Ostrava
ZOO Ostrava Obec

12. 6. Den dětí s programem areál ZŠ Klub rodičů

13. 6. Sportovní den SOPM SOPM Vojkovice

20. 6. Koncert Flaire
kostel J. Nepomuckého 

Pražmo
SOMP

27. 6.
Memorial J.Špoka-hasičská 

soutěž
areál ZŠ SDH Morávka

25.-26.7. Zájezd ČZS - Kutná Hora parkoviště Velký Lipový Zahrádkáři

1. 8.
Volejbalový turnaj "O po-

hár starostky"
areál hřiště ZŠ Morávka Volejbalisti
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PROGRAM FESTIVALU SNĚHU

ZRUŠENO
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Společenská kronika
Jubilanti
V měsících leden až březen oslaví 11 občanů 
Morávky svá jubilea. 
• Stoklásek Slavomír – 90 let
• Štefková Božena – 90 let
• Šebestová Vlasta – 85 let
• Noga Miroslav – 80 let
• Pitříková Zdeňka - 80 let
• Blahuta Miroslav - 80 let
• Foldyna Zdeněk – 80 let
• Pavlásek Jan – 75 let
• Muroň Josef – 75 let

• Bystřičanová Pavla – 70 let
• Kaňok Josef – 70 let

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům. Do 
dalších let Vám přejeme hodně zdraví, lásky 
a  radosti. Uvidíme se s  Vámi na setkání 
dne 13. února 2020 v 13 hodin na Obecním 
úřadě Morávka. Můžete se těšit na krátké 
vystoupení našich nejmenších, na setkání 
s ostatními oslavenci a na slavnostní oběd 
s přípitkem.

Pozvánky Vám osobně doručí pan místostarosta a prosíme, o potvrzení vaší účasti. V pří-
padě potřeby zajistíme odvoz.

Na setkání se těší

Gabriela Daňková – starostka Štěpán Bystřičan - místostarosta

Vítání občánků,
 kteří se narodili v roce 2019

se uskutečnilo dne 25. ledna 2020  

v 10 hodin v Základní škole Morávka.

Rodiče s dětmi přivítali naši nejmenší krátkým vystoupením, poté paní 

starostka uvítala do života naše nejmenší krátkým proslovem. Děti dostali 

obecního a včelího medvídka, který svým hraním doprovázel slavnostní 

zápis do Knihy uvítání do života a focení u kolébky. V roce 2019 se nám 

narodilo 16 občánků. Rodiče dostali od obce po narození dětí finanční pří-

spěvek ve výši 5 000 Kč. Na závěr proběhlo společné focení všech rodičů 

a dětí u kolébky. 
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V roce 2019 se narodili tito noví občánci Morávky:

Jan Loryš
Veronika Anna 
Švrčina
Lukáš Prudký
Jan Židek
Veronika Lišková

Pierre Gault
Zora Pavlásková
Sebastian Steiniger
Miriam Šebestová
Nikolas Damski
Vít Bražina

Lucie Poledníková
Gaia Kalendová
Vilém Janečka
Marie Šolcová
Max Eichenbaum

Přejeme všem našim nejmenším a jejich rodičům hodně zdraví, lásky a štestí 

Gabriela Daňková – starostka

Foto: Martin Bujok

Statistika počtu obyvatel 

Počet obyvatel k 1. 1. 2020 1242 + 8 cizinců

V roce 2019

Přihlášeno 32 obyvatel

Odhlášeno 18 obyvatel

Narozeno 16 obyvatel

Zemřelo 12 obyvatel
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KNIHOVNA, UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Knihovna – vánoční posezení

Jitka Bystřičanová   
knihovnice       

Paní knihovnice přichystala pro děti 1. 
a 2. třídy ZŠ v obecní knihovně vánoční po-

sezení. Děti se seznámily s vánočními tra-
dicemi, četly se pohádky a zpívaly koledy. 
Pro všechny děti nechal Ježíšek v knihovně 
dáreček – pěknou knihu.

Upozornění občanům 

Dárek pro občany – stolní kalendář

Stolní kalendáře na rok 2020 s krásnými po-
hlednicemi údolí Morávky si můžete vyzvednout 
na poště Partner Morávka (nebo na OÚ v úředních 
dnech).

Jeden kalendář na jedno číslo popisné.   

Termíny vymetání 
komínů pro rok 2020 

24. 2., 18. 5., 7. 8., 18. 11.

Otevírací doba sběrného místa  
– Morávka – Malé Lipové  
do 30. 4. 2020

Pondělí – Pátek               14.00 – 15.30

Každou lichou sobotu      9.00 – 13.00

Sběrné místo vám můžeme po domluvě otevřít i v jinou 
dobu. Tel. kont. 606 851 664. 

Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 9. 4. 2020

Příspěvky: moravcan@moravka.info
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Oznámení o dočasném uzavření  
Pošty Partner Morávka 

Ve dnech 26.2.2020 až 28.2.2020 bude poštovní přepážka  
z technických důvodů uzavřena.

Pošta Partner Morávka informuje

Od 1.2.2020 Pošta Partner zřizuje kopírovací službu. Na přepážce je možno pořídit 
černobílé kopie velikosti A4, A3.

Ceník služby 
• Velikost A4 – 2,- Kč, oboustranná kopie A4 – 3,-Kč
• Velikost A3 – 3,- Kč, oboustranná kopie A3 – 4,- Kč

Technické informace
Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

PÉČE O ZELEŇ, OBECNÍ 
POZEMKY

Do poloviny prosince loňského roku 
dokončili pracovníci Povodí Odry úpravy 
břehového porostu řeky Morávky od mostu 
Lipové směrem k Pražmu.

S nástupem Nového roku 2020 se za-
hajují nové práce – odstranění přestárlých 
dřevin a dřevin, rostoucích v ochranném 
pásmu elektrovodu na p.č. 3819/ - za bu-
dovou č.133.

Jedná se o košaté vrby a zdravotně po-
škozené javory kleny.

U vjezdu do místní části „ Kolonie“ za-
čaly úpravy pozemku p.č. 3819/6, což je 

plocha bývalého řečiště, porostlá náletový-
mi dřevinami. Na tomto místě byla v 60. až 
80. letech minulého století sběrna kovového 
šrotu a nepořádek na této lokalitě se podaří 
odstranit až nyní. Část plochy vedle místní 
komunikace projde revitalizací a vznikne 
zde odpočinková zóna.
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průběh prací u vjezdu do „Kolonie“, foto Petr Bujok

Foto autor

Další pěstební zásah je určen pro úpravu 
parkoviště u NKP na Lipovém – výřez ne-
tvárných listnáčů mezi parkovací plochou 
a oplocením podél rekreačních chat.

Pro výsadbu ovocných dřevin je již zčásti 
připravena plocha na začátku údolí Malé 
Lipové – p.č. 4180/9.

Při prováděných pracích v lesních po-
rostech a na vytyčování majetku jsou po-
užívány tyto značky – bod nebo křížek. 

Slouží k označení těžby na obecním majet-
ku nebo ke kácení dřevin na nelesní půdě. 
Provedení – červená nebo žlutá barva.

Svislá nebo vodorovná značka o délce 
10-15 cm je užívána k označení majetkové 
hranice, hranice parcel. Provedení je opět 
v červené nebo žluté barvě.

Tyto značky jsou běžně používány v les-
nické a geodetické praxi
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Třiďte odpad, snižujte množství 
směsného komunálního odpadu

Gabriela Daňková 
starostka obce

Žádáme vás o  udržování pořádku 
a odkládání odpadů dle druhů. Podařilo 
se nám na závěr loňského roku vybudo-
vat nová kontejnerová stání na parkovi-
šti Velké Lipové. Všechny kontejnery byly 
odkloněny od hlavní cesty a umístěny do 
kontejnerových hnízd. Věřím, že budete 
na tomto místě udržovat pořádek. Místo 
je monitorováno kamerovým systémem. 

V  obci Morávka máme 14 kontejne-
rových stání na tříděný odpad. Prosíme, 
když bude přeplněno, odvezte odpad na 
jiné vyhrazené místo.

Do černých kontejnerů neukládejte sklo, 
plast, plechovky, větve, trávu, stavební 
materiál. Tyto kontejnery slouží výhradně 
na směsný komunální odpad. Dále neodklá-
dejte odpady vedle kontejnerů.

Do žlutých kontejnerů patří plasty.

Do zelených kontejnerů ukládejte jaké-
koliv sklo.

Do modrých kontejnerů dávejte papír (u 
sběrného místa na Lipovém je velký kontej-
ner na velké kartony, nezahlcujte velkými 
kartony malé kontejnery)

Do šedých kontejnerů vhazujte hliník, 
plechovky,..

CO MŮŽETE VYTŘÍDIT NA 
NAŠEM SBĚRNÉM MÍSTĚ NA 
MALÉM LIPOVÉM? 
• Nebezpečný odpad – mazací a moto-

rové oleje, olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a  jiných chemikálií, 

barvy, laky, ředidla, autobaterie, rádia, 
televizory, monitory, obrazovky, počítač, 
lednice, mrazničky, sporáky, pračky

• Velkoobjemový odpad:
skříně, nábytek, matrace, koberce

• Elektrozařízení:
lednice, mrazáky, sporáky, pračky, 
trouby, fritovací hrnce, vařiče, myčky, 
vysavače, varné konvice, ostatní domácí 
spotřebiče

• Stavební suť a lepenka 
ta je zpoplatněna 200 Kč/ vozík

• Kontejner na bioodpad
Před sběrným místem jsou vyhrazeny 
dva kontejnery na bioodpad – jeden je na 
větve, druhý na trávu, listí

• Velké papírové kartony a bedny
Před sběrným místem je umístěn velký 
kontejner na papírové kartony, bedny

• Sběr jedlého tuku, oleje
Veškerý tuk, oleje z  domácností ode-
vzdávejte v PET lahvích na sběrné místo, 
nevlévejte do odpadů, zanáší to a ucpává 
trubky. 
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V roce 2019 jsme získali 1. místo v sou-
těži o KERAMICKOU POPELNICI za tříděný 
odpad.

Tímto všem občanům a  rekreantům 
děkujeme, že třídíte. Čím méně bude směs-
ného odpadu v černých popelnicích, tím 
budou menší roční poplatky za odpad. 

Zatím dobře třídíme, nicméně množ-
ství směsného odpadu se nám zvyšuje 
a poplatek taky. Zkusme se každý zamyslet, 
kde chceme žít. Zda v místě, kde je čisto 
a hezky nebo v místě, kde každou neděli 
pojedeme kolem přeplněných a obložených 
kontejnerů.

Foto archiv obce -Nové kontejnerové stání na parkovišti Velké Lipové

Otevírací doba sběrného místa

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 30.3 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.
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Využijte možnost získat  
zahradní kompostér

Kompostér v hodnotě 3000 Kč zdarma do každého domu,  
chaty, chalupy v obci
(můžete žádat opakovaně, tzn. i ti, kteří již v minulosti kompostér získali)

Obec Morávka se dlouhodobě usiluje 
o zavedení kvalitního systému nakládání 
s komunálním odpadem, který by zaručo-
val ekonomickou únosnost jeho likvidace 
a  zároveň umožňoval jeho další využi-
telnost ve prospěch přírody i Vás občanů 
samotných. V roce 2017 jsme již 300 kom-
postérů získali. Máme poslední možnost 
využít dotační titul a ještě další kompostéry 
z  této dotace získat. Proto Vás žádáme, 
v případě zájmu, ať vyplníte anketu.

Jelikož biologický rozložitelný odpad 
tvoří významné procento (až 60 %) z cel-
kového komunálního odpadu, který končí 
v popelnicích a následně na skládce, roz-
hodli jsme se maximálně podporovat sys-
tém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. 

Za tímto účelem bychom rádi každému 
zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér 
a  to využitím možnosti získání finanč-
ních prostředků z  EU na jejich zakou-
pení. K  tomuto však potřebujeme zjistit 
Váš zájem o  tyto kompostéry, které by 
pro Vás byly zakoupeny prostřednictvím 
finančních prostředků z EU (nemusíte za 
ně platit ze své vlastní kapsy). Ke každému 
kompostéru bude přiložena brožura, jak 
správně kompostovat - ZDARMA.

Cílem je:

• snížit náklady na sběr a  svoz komu-
nálního odpadu na skládku (až 60% 
komunálního odpadu z domácností tvoří 
biologicky rozložitelný odpad, který je 

možné kompostovat)

• start separace biologického odpadu 
v rodinných domech (legislativní povin-
nost separovat biologický odpad – rok 
2015) 

• chránit životní prostředí v obci - podpora 
ekologických řešení, které jsou ekono-
micky výhodné.

Po vyplnění anketního lístku, který vám 
přijde do schránek, doručte nejpozději do 
16. 3. 2020 na Obecní úřad Morávka (nebo 
do schránky), z důvodu splnění termínu, 
ve kterém musí být podána žádost o dotaci

Děkujeme
Gabriela Daňková - starostka
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POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE

Pootevřené školní dveře

Mgr. Martina Matznerová 

PŘEDNÁŠKA O MYSLIVOSTI

V listopadu naši školu navštívil pan Pa-
chlopník, který si společně s panem uči-
telem Černohorským připravil velmi za-
jímavou přednášku o myslivosti. Žáci se 
dozvěděli spoustu nových informací, mimo 
jiné o tom, jak složité je se takovým mysliv-
cem vůbec stát. Během poutavého povídaní 
si všichni mohli prohlédnout a osahat různé 
trofeje. Beseda měla u žáků velký úspěch 
a těší se na další podobnou akci. Tímto panu 
Pachlopníkovi ještě jednou děkujeme. 

V DIVADLE ZA OPONOU

V rámci projektu Příprava na budoucí 
povolání se žáci 2. stupně vydali do ost-
ravského Divadla Antonína Dvořáka. Ten-
tokrát se ale v hledišti moc nezdrželi. Cílem 
exkurze byla především prohlídka zákulisí 
a seznámení se s tím, co obnáší například 
profese kulisáře, osvětlovače či zvukaře.  
Nahlédli jsme také do krejčovských dílen 
a skladu kostýmů. 

V ČESKÉM ROZHLASE

Poznávání profesí jsme pro rok 2019 
ukončili v Českém rozhlase Ostrava. Ani zde 
se naši žáci rozhodně nenudili. Nejen že si 
nanečisto mohli vyzkoušet práci moderáto-
ra v rádiu, ale dostali se i do online vysílání. 
Dozvěděli se spoustu zajímavostí z historie 
rozhlasu a mohli se podívat na, dnes už 
historické, předměty s rádiem spojené. 

STANNÝ SOUD NA MORÁVCE

Každoročně se vydáváme uctít památku 
obětem stanného soudu na Morávce. Neji-

nak tomu bylo i letos. Touto tematikou se 
také zabývali žáci 9. ročníku v hodinách 
dějepisu. Výsledkem byla prezentace, kte-
rou po návštěvě pamětních míst a položení 
věnců, přednesli svým spolužákům. 

ZA KULTUROU A ZA SPORTEM 

Čekání na vánoční prázdniny jsme si 
zpestřili výletem do ostravského kina Cine 
Star. Stejně jako u žáků prvního stupně 
byl film zaměřen na přírodu, především 
na zvířata. Tentokrát jsme vybrali hranou 
verzi Lvího krále. 

A abychom se před Vánocemi dostali 
do formy a mohli pak v klidu ochutnávat 
cukroví, vyrazili jsme také za sportem. Již 
tradičně nám Klub rodičů zaplatil proná-
jem ledové plochy v hale Polárka ve Frýd-
ku-Místku. Žáci si tak mohli naplno užít 
bruslení a pořádně se vyřádit. 

Klubu rodičů tímto moc děkujeme. 

PREVENTIVNÍ PROGRAM

Začátek nového roku zahájily přednášky 
pro žáky 5. a 6. třídy na téma agresivita. 
Tyto preventivní programy mají za úkol 
snižovat výskyt různých patologických jevů 
na školách. Pracovnice OSPOD (orgán soci-
álně-právní ochrany dětí) žákům nejdříve 
objasnila, co vše pojem agresivita může 
znamenat a dále s žáky probírala, jak na 
agresi reagovat či jak s ní pracovat. 

PLAVÁNÍ ZA VYSVĚDČENÍ

30. leden je dnem zúčtování, tedy dnem, 
kdy si žáci nosí domů svá první vysvědčení 
v tomto školním roce. Odměnou za píli a dob-
rou práci v hodinách je každoročně možnost 
vyrazit si zaplavat do aquaparku na Olešné. 
Den na to následují pololetní prázdniny. 



18

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVEŘE / ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Ze života spolků

NABÍDKA VÝTVARNÉHO 
KROUŽKU

Od nového pololetí by v naší škole paní 
Rutková ráda otevřela výtvarný kroužek. 
Žáci se zde naučí pracovat s různými výtvar-
nými metodami jako je stínování, malování 
akrylovými barvami nebo pastely. Vyzkoušet 
si také budou moct grafiku neboli linoryt. 

Cílem kroužku je vedení k samostatné 
výtvarné činnosti, motivace a svoboda vý-

tvarného projevu. Kroužek začíná v únoru. 
Těší se na Vás Jana Rutková. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

V rodinách předškoláků se již jistě ozý-
vají věty typu: „Kdy už konečně půjdu do 
školy?“ Ano, blíží se dny zápisu do 1. třídy. 
Letos se na budoucí prvňáčky budeme těšit 
7. a 8. dubna vždy odpoledne od 14:00 do 
16:30 hod.

Z činnosti TJ Sokol Morávka 
Ing. Martin Špok  
- TJ Sokol Morávka - pořadatel výšlapu

TJ Sokol Morávka pořádal dne 1. 12. 2019 
přechod Travného. Sešli jsme se u budovy 
Obecního úřadu na Morávce a v hojném počtu 
jsme vyrazili za turistikou.

U příležitos-
ti výročí událostí 
z  prosince 1944 na 
Morávce jsme spo-
lečně položili věnec 
u pomníku na Malém 
Travném. Dále jsme 
pokračovali pod-
le plánu na Velký 
Travný, kde jsme se 
zapsali do vrcholo-
vé knihy. Počasí nás 
odměnilo příležitosti 
na cestě k Visalajím 
vidět nádherná pa-
noramata sloven-
ských hor. Pohled 
na vzdálené Tatry 
nás uchvátil. 

Také jsme si na trase přečetli informace 
o omezování turistického ruchu na Travném 
z důvodu osidlování tetřevy. 

Jen doufáme, že to nebude na dlouho a že 
si tetřev brzo zvykne nejen na rysy, medvědy, 
vlky, lišky, ale i na turisty. 

Turistice zdar!

foto archiv TJ Sokol
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Činnost včelařů z Morávky  
na prahu nového roku 
Václav Uherek  
Předseda ZO ČSV Morávka 

Leden je měsícem, kdy každý včelař pro-
vádí vnější kontrolu včelstev. K tomuto účelu 
je možno využít zimní procházky v příro-
dě za příznivého slunečného počasí. Vnější 
kontrolou se rozumí kontrola stanoviště, zda 
jsou všechny úly na svém místě, a zda v nich 
nezimuji např. hlodavci, kteří si na podzim 
vyhledávají svá zimoviště a úly jim zajišťují 
teplo a potravu. Dalšími narušiteli jsou ptáci 
jako např. strakapůd, žluna nebo datel, kteří 
jsou schopni svými zobáky vyklovat do stěn 
nádstavků pořádný otvor.  Poklepáním na 
jednotlivé úly zjišťujeme přítomnost včel. 
Zásadním úkolem v tomto období je odběr 
včelí zimní měli pro kontrolu spadu roztoče 
Varroa Destruktor a jeho odeslání k vyšetření 

příslušné veterinární stanici. Výskyt ohniska 
„Moru včelího plodu“ na začátku uplynulé-
ho roku v katastru naší organizace a násled-
ném spálením všech postižených včelstev 
došlo k opatření SVS ze dne 8. 4. 2019, kde 
se nařizuje všem chovatelům včel provést 
druhý odběr vzorků směsné včelí zimní měli 
od všech včelstev na stanovištích umístě-
ných v ochranném pásmu (jeden směsný 
vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 
10 včelstev). Vzorky se odebírají nejdříve 30 
dní po posledním vložení ometených čistých 
podložek na dna úlů a předají se k vyšetření 
ve schválené laboratoři. To jak se nám po-
vedlo včelstva na podzim preventivně léčit 
pak ukáže výsledná zpráva. Na jaře roku 
2019 jsme museli léčit potěrem zavíčkova-
ného plodu a následnou fumigaci včelstva 
u sedmi včelařů. Přál bych si, abychom toto 
opatření v letošním roce použili jen v mini-
málním množství, a nový rok jsme zahájili 
s relativně zdravými včelstvy. V zimě by se 

foto autor
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Naši zahrádkáři …

Mgr. Jan Slováček, foto autor 

Vstoupili jsme do nového roku a  rádi 
bychom touto cestou poděkovali všem, kteří 
se podíleli na úspěšné činnosti naší orga-
nizace v  minulém roce a  popřáli našim 
členům a  všem občanům hodně zdraví, 
pohody a spokojenosti v tomto novém roce. 

Krátké ohlédnutí za starým rokem

Z významných aktivit našich zahrádkářů 
je třeba připomenout dvě tradiční výstavy, 

smažení vaječiny, společenská akce pro 
aktivní členy, organizace zájezdů pro členy 
i širší veřejnost. 

Zájezdy byly opět tři a byl o ně velký zájem 
a na všechny jsme plně obsadili autokar 
pro 49 osob.

 V  květnu jsme navštívili polský trh 
v Zabelkowe a Garden Center Olza, v pozná-
vací části jsme si zajeli na Hradec nad 
Moravicí. Druhý zájezd v červenci byl na 
Slovensko, kde se zastavili ve skanzenu 
Čičmany a na cílové zastávce jsme navštívili 
Bojnice. Konečně v září jsme si opět vyjeli na 

včelaři měli také zabývat opravami včelař-
ského vybavení, opravou souší a přípravou 
nových rámečků pro mezistěny, které jsou 
důležité jednak pro rozšiřování včelího díla, 
ale hlavně k jeho obměně. Vždyť několik let 
staré souše jsou příčinou bakteriálních a ví-
rových onemocnění včel.

Co plánujeme v  nejbližších měsících. 
Devátého února se uskuteční v prostorách 
hotelu Travný, výroční členská schůze 
naši ZO, kde zhodnotíme činnost včelařů 
za posledních pět let, zvolíme si nové ve-
dení naši organizace a schválíme si pro-
gram činnosti na nové, tentokrát čtyřleté 
období. Chtěl bych proto pozvat touto cestou 
všechny včelaře z katastru obcí Morávka, 
Krásná, Pražmo a Raškovice. Svou účasti 
určitě podpoří zdárný průběh této významné 
akce. Ve dnech 13. a 14. března se uskuteční 
na výstavišti“Černá louka“ v Ostravě druhý 
ročník jarního včelařského veletrhu pod ná-
zvem „VČELA 2020“. Spousta hodnotných 
přednášek, řada prodejců a vystavovatelů 
včelařských potřeb z  tuzemska i  zahra-
ničí je zárukou příjemně stráveného času 
mezi kolegy včelaři. Veletrh je určen ne-
jen pro včelaře, ale i pro širokou veřejnost. 
Podrobný program najdou zájemci na www.
vcelaostrava.cz.

Na měsíc březen připravujeme odbor-
nou přednášku na téma „Hromadné úhyny 
včel a jejich příčina“, což je aktuální téma 
současné doby. Tento požadavek vzešel 
z  diskuse na členské schůzi v  listopadu 
loňského roku.

No a  co dělají mladí včelaři v  krouž-
ku? Na první schůzce v  roce 2020 obdr-
želi poslední  vydáni včelařského časopisu 
„Včelařství“, které jim bude pravidelně 
posílá ČSV, a kde můžou čerpat další vě-
domosti ze všech oblastí včelaření. V ob-
lasti teoretické výuky se připravujeme na 
regionální kolo soutěže „Zlatá včela“, které 
se v letošním roce uskuteční v termínu 18. 
a 19. dubna v Rychvaldu okr. Karviná. Dále 
jsme se zabývali zimními prácemi včelařů, 
zdravotním stavem včelstev, o kterém nám 
hodně napoví podložka při odběru zimní 
včelí měli. Dále jsme pokračovali ve výrobě 
nových rámku, do kterých na jaře zataví-
me nové  voskové mezistěnky. Každý žák si 
na své zhotovené rámky napsal své jméno, 
to aby i  včelky věděly, kdo jim připravil 
nové vybavení úlů. Práci mladých včelařů 
za období své činnosti ve VKM je třeba jen 
pochválit. Žáci jsou velice vnímaví, učenliví 
a při praktické činnosti zruční.
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dva dny na Moravu. Cestou jsme navštívili 
Vizovice, Let Kunovice, konečným cílem 
dne bylo poznání krás Mikulova. Druhý den 
jsme navštívili Archeopark v Pavlově, dále 
Dolní Věstonice. Papouščí ZOO v Bošovicích 
bylo poslední zastávkou. Všechny zájezdy se 
účastníkům líbily.  

Z naší práce je třeba zmínit ještě moš-
tování. Zaběhli jsme zrekonstruovanou 
moštárnu s novým lisem (informace byla 
v minulém čísle Moravčanu již zveřejněna). 
Rozmary loňského počasí se podepsaly na 
úrodě ovoce a moštování bylo využiti mini-
málně. Děkujeme ještě jednou všem, kteří 
přiložili ruku k dílu a obci za finanční dotaci.

Co nás čeká …

• Upozorňujeme naše zahrádkáře na nej-
bližší akci, kterou je VÝROČNÍ SCHŮZE, 
která se bude konat v neděli 1. března 
2020 od 11,00 hodin v hotelu Morávka. 

Akce pro veřejnost:

•  V  prvním týdnu dubna (so-ne-po) se 
uskuteční VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 

• V sobotu 16. května 2020 se uskuteční 
jednodenní ZÁJEZD

• V sobotu 25. a neděli 26. července 2020 
- ZÁJEZD (dvoudenní): Litomyšl – Kutná 
Hora

Na naše akce Vás srdečně zveme.

Volejbal Morávka
Lucie Bulko 
předseda oddílu

Zdravíme všechny příznivce volejbalu. 

Naši volejbalisté začli již druhou polovi-
nu sezóny. Na domácím hřišti přivítali lídra 

tabulky TJ Holubice, kde prohráli ve velmi 
pěkném utkání 0:3 a 1:3. Tento soupeř má 
velmi kvalitní družstvo, kde jste mohli vidět 
bývalé extraligové hráče jako jsou např. Pavel 
Kolář (dlouholetý hráč Zlína), Jan Muroň 
(extraliga Brno) nebo také velmi kvalitního 
slovenského smečaře Jána Námešanského 
(extraliga Žilina). Naši kluci bojovali ze všech 
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sil, ale kvalita soupeře byla znát, takže ne-
získali ani bod. 

Druhý zápas této sezóny naší borci ode-
hráli na hřišti Blue Volley Ostrava, kde vy-
bojovali cenných 5 bodů a  to za vítězství 
3:1 a 3:2. Nyní nám patří krásná 3. příčka 
2. Národní ligy a naši borci se budou určitě 
snažit tuto příčku udržet. Pokud by se tak 
stalo, tak by to byl největší úspěch volejbalu 
Morávka od založení klubu v roce 1999.

Rádi bychom chtěli poděkovat naší obci za 
důvěru a podporu v novém roce, dále všem 

našim fanouškům, kteří nás chodí podpo-
rovat každý domácí zápas a fandí nám. Jste 
sedmým hráčem na hřišti a my si toho velmi 
ceníme. 

Jak už jsme jednou zmiňovali,  takovou 
podporu fanoušků nemají v žádném jiném 
volejbalovém oddílu, proti kterým hrajeme…
Děkujeme.

Budeme rádi, když se opět příjdete podí-
vat do naší tělocvičny a podpořit nás. Níže 
zasíláme přehled zápasů do konce sezóny, 
které hrajeme na Morávce.

utkání vítězství prohry body

1. TJ Holubice 22 21 1 60

2. Volejbal Ostrava 22 17 5 51

3. Volejbal Morávka 22 13 9 38

4. VS Drásov 22 12 10 35

5. Blue Volley Ostrava 22 9 13 31

6. Brno - Komárov 22 9 13 27

7. TJ Sokol Šlapanice 22 9 13 26

8. Nový Jičín 22 8 14 23

9. TJ Sokol Palkovice 22 7 13 20

10. SK Kojetín 20 3 17 13
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25.01. 10:00 a 13:00 Volejbal Morávka - TJ Sokol Šlapanice

15.02. 10:00 a 13:00 Volejbal Morávka - Nový Jičín

22.02. 10:00 a 13:00 Volejbal Morávka - SK Kojetín

07.03. 10:00 a 13:00 Volejbal Morávka - Volejbal Ostrava

14.03. 10:00 a 13:00 Volejbal Morávka - Sokol Palkovice

Klub rodičů

Děkujeme, že jste nám pomohli vytvořit 
super karneval! Klaunům za parádní pro-
gram, organizátorům, všem kdo jste přišli 
a věnovali čas přípravě dětských kostýmů 
a taky šikovným maminkám, které tento-
krát připravily horu skvělého občerstve-
ní!!! Prodalo se nad očekávání vše!

A jelikož organizátoři Klubu rodičů ni-
kdy nespí, vrcholí přípravy na ples Klubu 
rodičů „nejen pro rodiče“. Jste srdeč-
ně zváni. Z plesání zklidníme své kroky 

a  budeme zase tvořit s  jarní tématikou 
v těchto termínech 18.3., 25.3. a 1.4., a pak 
se potkáme na velikonočním jarmarku 
3.4.2020.

Děkujeme, že s námi pomáháte vytvářet 
akce pro děti na Morávce. 

Podrobnosti o chystaných akcích Klubu 
rodičů můžete s předstihem sledovat na 
FB stránce „Morávka dětem“.

Za Klub rodičů Romana Miketová
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15. února 2020 od 19. hodin 

v hotelu PARTYZÁN 

vstupné 350,- Kč vč. večeře 
k tanci zahraje kapela UFO  

srdečně Vás zve Klub rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Morávka 
Vstupenky je možné zakoupit od 16.1.2020 na sekretariátu školy u paní Píšťkové telefon 
558 691 029, e-mail zs.moravka@seznam.cz   
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Hana Hřivňáková 
foto autor

Prosinec-děti se těší na Vánoce, mamin-
ky pečou cukroví a tatínkové nakupují dárky. 
Nebo tatínkové pečou cukroví a maminky 
nakupují dárky? Každý to má jinak. Ale to, 
že se děti těší na Vánoce, je všude stejné. 
Chtěla jsem jim tedy nechat volno, vypustit 
trénink, ať si užívají doma s rodiči vánoční 
atmosféru. Potěšila mě hasičata, když kři-
čeli jeden přes druhého, že chtějí trénovat 
i před Vánoci. A přání se mají plnit:) Sešli 
jsme se skoro všichni a jak se rozrůstáme, 
můžete vidět na poslední společné fotografii 
roku 2019. 

  Leden je pro nás, hasiče, vždy měsícem 
bilancování. Letošní Valná hromada se lišila 
od těch v minulých letech. Každých 5 let 
volíme do čela SDH zástupce-členy výbo-
ru, kteří pak zodpovídají za svůj “svěřený 
úsek”. Lubomír Rak, starosta sboru od r. 
2002, plnil svou funkci v letech, kdy to ve 
sboru nefungovalo tak dobře jako nyní. Jsme 
rádi, že i přesto vydržel a pomohl dovést, 
za podpory výboru, naše SDH tam, kde je 

v současné době. Na svou žádost odstoupil 
z funkce, do které byl Valnou hromadou zvo-
len Roman Böhm a na místo místostarosty 
Milan Hřivňák. Jinak výbor zůstává nezmě-
něn. Ex starostovi bychom chtěli poděkovat 
za jeho práci, kterou prováděl svědomitě a s 
nasazením. Novému výboru pak přeji hlavně 
to hasičské srdce, kterým to všichni dělá-
me. Jsme velice rádi, že nás na naši Valnou 
hromadu opět přijeli podpořit hasiči z SDH 
Vraclávek a také zástupci naší obce.

 Na závěr Vás srdečně zveme na letošní 
hasičský ples. Hotel Morávka pro pořádá-
ní plesu se nám osvědčil, proto zůstaneme 
v centru obce. Již tradičně proběhne ples 
až v březnu, 7.3.2019. Zahraje nám kape-
la Ufo, kterou známe z několika obecních 
akcí a vloni i nám pomohli pro Vás vytvo-
řit skvělý ples. Můžete se těšit na Ohnivou 
barmanskou show, foto koutek, proběhne 
i klasická tombola. Prodej lístků bude probí-
hat o sobotách 15. a 22. února 2020 vždy od 
10:00 do 12:00 a to v místnosti bývalé pošty 
v budově bývalého obecního úřadu. Budeme 
se na vás těšit!

SDH Morávka
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Jakub Foldyna-Elf,  
Tomáš Foldyna-Drákula

V prosinci 2019 proběhly oslavy 100. 
výročí od narození Vladimíra Čermáka, na 
kterých se podílelo naše skautské středis-
ko. Vladimír Čermák se narodil 17. prosince 
1919 a před válkou byl významným vůdcem 
známého 1. oddílu Moravská Ostrava. Během 
války vytvořil Vladimír Čermák s mnohými 
členy tohoto předválečného oddílu odbo-
jovou skupinu, která byla těsně před kon-
cem války prozrazena, a někteří její členové 
zavražděni na konci dubna v Cieszyně. Na 
jejich počest vznikla v roce 1946 mohyla na 
Ivančeně, kam míří každoročně skauti z celé 
republiky kolem svátku sv. Jiří, aby přilo-
žili kámen a připomněli si tak zavražděné 
junáky.

V rámci oslav proběhla 17. prosince 2019 
přednáška o  Vladimíru Čermákovi přímo 
v Ostravě. Na 4. adventní neděli (22. 12.) 
skauti z  našeho střediska přinášejí tra-
dičně Betlémské světlo při mši do našeho 
kostela sv. Jana Nepomuckého. Odpoledne 
jsme pak společně vyrazili na Ivančenu 
s Betlémským světlem, abychom tak uctili 
památku Vladimíra Čermáka a připomněli 
si 100 let od jeho narození. Po výstupu na 
Ivančeně proběhla přednáška pro členy na-
šeho střediska Štít Pražmo, kde se seznámili 
s životopisem tohoto významného skaut-
ského odbojáře.

Středisko Štít Pražmo při příležitos-
ti oslav vydalo pohlednici s  fotografií 
Vladimíra Čermáka, aby tak dostala jeho 
tvář více do povědomí a nebylo to jen jedno 
ze spousty jmen na pomnících.

Oslavy 100. výročí od narození skauta 
Vladimíra Čermáka (1919-1945)

Upozornění občanům a turistům

Zrušení turistické značky  
na vrchol Travného od 1.5.2020

Ing. Tomáš Peka, Lesní správa Frýdek-Místek

- Od 1. 5. 2020 bude zrušena turistická značka z důvodu ob-
novy populace tetřeva hlušce a zvýšené druhové ochrany 
chráněných druhů živočichů.

- Turisté, kteří této značky využívají, jsou už informování 
v rámci informačních tabulí (viz. obr.) na těchto místech: 
a) Morávka - rozcestník střed, bus (zelená značka)
b) Zlatník - zákazová značka (žlutá značka)
c) Plato - rozcestník (zelená značka
d) Na Přelači - rozcestník (modrá značka)
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Současný stav- turistické značení do 30. 4. 2020

Nový stav- turistické značení od 1. 5. 2020 (zrušení značky vyznačeno bílou barvou)
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mjr. Mgr. Gabriela Pokorná  
vrchní komisař

Neodmyslitelnou součástí dětského světa 
se stala komunikace prostřednictvím inter-
netu. Častý je obrázek skupiny dětí, trávící 
čas sice společně na jednom místě, nic-
méně vzájemně nekomunikující slovem, 
nýbrž prostřednictvím telefonů tzv. na síti. 
I dítě, jež tráví volný čas ve svém pokoji či 
v přítomnosti dospělého, se může velmi 
jednoduše stát obětí trestného činu. Pachatel 
na počátku zahájí komunikaci přátelsky, 
často jako vrstevník, následně však přistoupí 
k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba 
i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní 
fotografie…

Moravskoslezský kraj není v tomto směru 
výjimkou. I v našem regionu jsme v před-
chozích měsících prověřovali či vyšetřovali 
okolnosti trestných činů spáchaných pro-
střednictvím internetu, kdy se obětí staly 
děti. Zvyšující se počet tohoto protiprávního 
jednání inicioval také speciální preventivní 
program, který napoví, jak postupovat v kri-
zové situaci a pakliže již nastala, jak ji vlastně 
řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde 
náleží rodičům. Výukový program Tvoje cesta 
onlinem je proto připraven se základními 
bezpečnostními radami jak rodičům, tak 
žákům druhého stupně základních škol.

Sami autoři projektu seznámili v Ostravě 
dne 13. ledna 2020 zhruba sedm desítek 
moravskoslezských preventistů se základ-
ními informacemi seminářů Tvoje cesta 
onlinem. Výuka zahrnula jak program určený 
dětem, tak rodičům (a samozřejmě další 
dospělé populaci). A autoři projektu již oslo-
vili i první žáky v Moravskoslezském kraji. 
Úplně prvními byli posluchači šesté třídy 

ostravské základní školy Gen. Píky. Hned 
následný den však program Tvoje cesta 
onlinem zhlédlo víc jak 800 dětí novojičín-
ských základních škol. Projekt byl prezen-
tován dne 14. ledna 2020 v novojičínském 
kině. Novojičínsko bylo zvoleno pro start 
projektu v regionu vzhledem k četnějšímu 
počtu prověřovaného trestního jednání, kdy 
se obětí staly děti (při srovnání s dalšími 
územími regionu).

Výukový program pak doplnili krimi-
nalisté oddělení kybernetické kriminality 
moravskoslezské policie konkrétními pří-
pady, které řešili v uplynulé době právě 
v našem regionu. Žáky obě prezentace zau-
jaly, reagovali vlastními zkušenostmi či 
zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně o klíčové 
téma pro děti.

Posluchači se tak například dozvěděli 
rozličné preventivní rady a doporučení, jak 
poznat „predátora,“ jak zabezpečit mobilní 
přístroj, které informace zásadně nezveřej-
ňovat, zkrátka jak býti na síti bezpečně…

Projekt Tvoje cesta onlinem byl již 
představen v závěru loňského roku jedním 
z autorů plk. PhDr. Ondřejem Moravčíkem 
s avizací zahájení programu v úvodu roku 
2020 (https://www.policie.cz/clanek/pre-
ventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx)

Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat 
rizika sociálních sítí.  

Děti se stále častěji stávají terčem útoků pre-
dátorů na sociálních sítích a neuvědomují si, že 
odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně 
zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti 
neúprosné – počet nahlášených trestných činů 

Preventivní program Policie 
Tvoje cesta onlinem v Moravskoslezském kraji

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx
https://www.policie.cz/clanek/preventivni-projekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx
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spáchaných prostřednictvím internetu se za 
posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř 
třetina z nich je mravnostního charakteru. Dnešní 
děti si již osvojily základní bezpečnostní dopo-
ručení a při vystupování na sociálních sítích jsou 
obezřetnější, než bývaly před 5 lety, nicméně 
stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se svým 
vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví pre-
dátoři.

 

Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, 
jehož cílem je ukázat dětem na vybraných přípa-
dech způsoby, jakým internetoví predátoři oslo-
vují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují 
a jakých veřejně dostupných informací využívají. 
Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat 
i doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých 
rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou 
na internetu všímat.

Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou 
schopni udělat sami rodiče, proto v rámci projektu 
budou připraveny i semináře a besedy s veřej-
ností, na kterých se dozví to podstatné – co děti 
na sociálních sítích dělají, jak tam komunikují, 
kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. 
Jinými slovy projekt bude rodičům zodpovídat 
otázky, které je trápí a na které se stydí svých 
potomků zeptat.

Policie ČR pro tento projekt získalo silného 
partnera v Československé obchodní bance, a.s., 
která se dlouhodobě věnuje vzdělávání žáků 
základních a středních škol a v práci s těmito 
cílovými skupinami má zkušenosti. Jako banka, 
která většinu služeb nabízí i v digitalizované 
podobě, známe rizika pohybu v online světě 
a víme, jak důležité je dodržování bezpečnostních 
pravidel. Proto jsme náš úspěšný program finanč-
ního vzdělávání ve školách rozšířili o digitální 
bezpečnost a prevenci rizik na internetu. Policii 
ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této 
oblasti největší zkušenosti i experty. S nimi teď 
spouštíme v Česku unikátní spolupráci, díky které 
se děti i jejich rodiče naučí lépe se chránit před 
internetovými hrozbami,“ říká Petr Hutla, člen 
představenstva ČSOB.

Společně vytvořený výukový program, který 
budou žákům a jejich rodičům přednášet jak 

speciálně proškolení policisté, tak ale i odborně 
kompetentní ambasadoři z řad ČSOB, a.s., bude 
postaven na interaktivní práci s  posluchači 
a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se budou 
neustále pohybovat v  jejich oblíbeném pro-
středí – v prostředí sociálních sítí. „Spolupráce 
s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť 
preventistů, která od roku 2020 bude významně 
posílena i z našich vnitřních zdrojů. Prevenci 
v oblasti kybernetické bezpečnosti vnímáme 
jako jednu z priorit a jsem velmi rád, že projekt 
Tvoje cesta reaguje právě na často opomíjená 
rizika sociálních sítí. Zároveň je dobré vyzdvih-
nout, že nebudeme pracovat pouze s dětmi, ale 
společně se zaměříme také na neméně důležitou 
cílovou skupinu, což jsou rodiče a dospělé osoby 
obecně“, uvedl policejní prezident Jan Švejdar. 
Výukový program bude zahájen na začátku roku 
2020 a budou se ho účastnit zaměstnanci ČSOB 
(ambasadoři finanční gramotnosti) a policejní 
preventisté. Je určen pro druhý stupeň základních 
škol a v návaznosti na to také pro rodiče a dospělé 
osoby obecně. Kromě vzdělávacího programu 
připraví ČSOB a Policie ČR také krátká výuková 
videa a společnou preventivní kampaň.

K tématu preventivní doporučení:

Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cen-
ných informací. Jejich výhodou je možnost 
komunikace na velké vzdálenosti. Není 
našim cílem uživatele sociálních sítí od 
těchto výdobytků moderní doby odradit, 
ale poukázat na možná rizika spojená se 
zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi 
komunikujte o využití možností internetu 
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otevřeně a bez předsudků. Není výjimkou, že 
děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv 
informace o sobě a při osobní komunikaci 
pak standardního rozhovoru schopny nejsou. 

Pachatelé této trestné činnosti využívají 
důvěry dětí, osloví je třeba jako jejich vrs-
tevník, mající zájem o přátelství. Záhy je 
pak přimějí k pořízení a přeposlání jejich 
intimních fotografií, kterými je pak mohou 
nutit k zaslání dalších, odvážnějších. A to 
v tom příznivějším případě, neboť některá 

takto navázaná komunikace může pokračo-
vat osobním setkáním a v krajním případě 
fatálními následky. 

Děti je zapotřebí informovat o náležité 
obezřetnosti ve vztazích i při komunikaci 
prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým 
skutečně komunikují. Znovu je vhodné zopa-
kovat, že jakmile pořízené fotografie, videa 
intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí 
možnost kontrolovat jejich existenci a naklá-
dání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).

IN.F.Obálka (= Informace jako Forma 
Ochrany) je jedna z mnoha aktivit Moravsko-
slezského kraje, zaměřená na zvýšení kvality 
života seniorů a podporu jejich bezpečí.

IN.F.Obálka je plastová obálka, která 
obsahuje informační leták s pokyny k vypl-
nění, formulář k vyplnění, propisku, mag-
netku nebo samolepku (s nápisem: Zde je 
IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky 
záchranného systému).

IN.F.Obálka slouží k předání důležitých 
informací o Vaší osobě složkám záchranného 
systému – hasičům, zdravotníkům, policii, 
v případě, že se ocitnete v nebezpečí či ohro-
žení zdraví nebo života ve Vaší domácnosti, 
např. při náhlých zdravotních potížích či 
nebezpečí. Přispěje tak k  řešení krizové 
situace a poskytnutí efektivní pomoci.

IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu 
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení 
zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář 
s požadovanými údaji a vložit jej zpět do 
plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe 
do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou nebo 

magnetkou označit dveře lednice nebo dveře 
z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou 
informovány zasahující záchranné složky.

Upozornění: Moravskoslezský kraj 
ani Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(jako iniciátoři této preventivně bezpeč-
nostní akce) a ani obec Morávka nepověřili 
žádné osoby, ani organizace kontrolou 
IN.F.Obálek!!!!

Tento projekt je spolufinancován ze 
státního rozpočtu České Republiky a roz-
počtu Moravskoslezského kraje. Obálky 
jsou zdarma. 

K vyzvednutí na Obecním úřadě Morávka 
a Poště Partner Morávka budou od ledna 
2020.

Seniory pomohou zachraňovat 
obálky v ledničce – tzv. IN.F.Obálka
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Osobní asistence
Dne 18. 11 .2019 to bylo již 4. roky, co 

se náš Domov pro seniory v Raškovicích 
v Adámkově vile rozrůstá a pomáhá lidem, 
kteří již nemohou své stáří důstojně prožít 
ve svých domovech.

V Domově se o ně starají naše zdravotní 
sestřičky, pracovníci přímé péče a ostatní 
zaměstnanci, kteří jsou pro tuto službu 
nezbytně potřební. 

Naše Osobní asistence která pomáhá lidem 
ve svých domovech se pomalu posunuje 
kupředu kdy v daných obcích nás finančně 
podporují aby tato služba mohla nadále 
fungovat.

V obci Morávka jezdí naše osobní asis-
tence již od roku 2016 a stále se snažíme 
s podporou rodiny a obce pomoci v každé 
domácnosti kde je tato služba potřebná.

Touto cestou bych chtěla celému per-
sonálu poděkovat za jejich nelehkou práci;

Zároveň bych chtěla poděkovat Zastu-
pitelstvu obce Morávka, za jejich podporu 
a důvěru a za příjemnou návštěvu ve dne 
17.01.2020, aby se podívaly jak náš Domov 
se zvláštním režimem funguje a posunujeme 
se kupředu.

Dne 5. 10. 2017 se nám podařilo zaregis-
trovat pod Krajským úřadem Moravsko-
slezského kraje službu „Domov se zvlášt-
ním režimem DELPHINUS DELPHIS s.r.o.“ 
Tento krok byl provázen náročnou celkovou 
vnitřní rekonstrukcí budovy, která musela 
splňovat kritéria ze strany hasičů, hygieny 
a Krajského úřadu.

V roce 2018 jsme začali pracovat na pro-
jektové dokumentaci pro rozšíření kapacity 
z 24 klientů na 37 klientů. Z bývalé restaurace 
a kavárny jsme vybudovali lůžkovou část, 
kterou jsme zdárně zkolaudovali v březnu 
2019. Tím jsme mohli pomoci dalším lidem, 
kteří tuto službu potřebují.

DELPHINUS DELPHIS s.r.o. 
Domov se zvláštním režimem Raškovice – Adámkova vila
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V červenci 2019 jsme nechali postavit 
venkovní stan, který slouží jako jídelna 
a  společenská místnost pro naše klienty 
a rodinné příslušníky. V budoucnu plánujeme 
přístavbu, která tento stan nahradí.

Babičkám a  dědečkům jsme pořídili 
kočičky, aby se mohli potěšit nějakými zví-
řátky, na které byli ze svých domovů zvyklí.

Velkou radost jim dělá i vnoučátko, o které 
se mohou starat. 
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Přes projekt Ježíškova vnoučata nám 
byly darovány mobilní květináče, ve kte-
rých jsme si společnými silami vypěstovali 
vlastní zeleninu. Na podzim jsme si do nich 
vysadili vřesy. 

V předvánočním čase nás navštívil Miku-
láš s čertem a andělem, společně jsme si 
zazpívali u harmoniky a užili si pěkné před-
vánoční chvíle.

Také nás navštívil ježíšek a nechal nám 
spoustu krásných dárků a v přítomnosti rodin 
a všech zaměstnanců jsme si užily posezení 
u vánočního stromečku, kde si rozdáváme 
vánoční dárky, které zajistí rodiny klientů 
nebo projekt Ježíškova vnoučata.
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Tímto jsem se chtěla s vámi podělit o to, 
co se v Adámkově vile vlastně odehrává….

A popřát vám v Novém roce hodně štěstí, 
zdraví a lásky.

Lenka Janečková, ředitelka

Podpora pečujících osob 
v Pobeskydí II

Za končícím se úspěšným projektem Slez-
ské diakonie s názvem Podpora pečujících 
osob v Pobeskydí nemusíme dělat tečku, ale 
můžeme udělat dvojtečku! Od 1. 2. 2020 na 
něj totiž navazujeme dalším, stejnojmenným 
dvouletým projektem. Díky finanční podpoře 
Evropského sociálního fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost, jsme tak opět 
dostali příležitost nabídnout bezplatnou 
pomoc Vám, kteří jste se rozhodli pečovat 
o svého blízkého v domácím prostředí. 

Také se o někoho staráte nebo o tom uva-
žujete? Jste už unavení? Chybí Vám informace 

ohledně příspěvků? Potřebujete se zorien-
tovat v dostupných sociálních a zdravotních 
službách? Uvítali byste pomoc ve výběru 
vhodné kompenzační pomůcky? Pomohla by 
Vám zápůjčka elektrické polohovací postele, 
invalidního vozíku, chodítka, sedačky na 
vanu, toaletního křesla, vaničky na hygienu 
hlavy, polohovacích a dalších pomůcek? 
Pečujete o člověka s demencí a nevíte si 
rady? Chtěli byste se zaučit nebo zdokonalit 
v ošetřování nemocného, jeho polohování 
a  rehabilitaci, provádění zdravotnických 
úkonů (aplikace injekcí, převazy apod.)? 
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Potřebujete si odpočinout nebo zařídit své 
záležitosti mimo domov a nemá Vás v péči 
kdo zastoupit? Rádi byste se setkali s dalšími 
lidmi, kteří také pečují o svého příbuzného, 
abyste si mohli vzájemně popovídat a předat 
získané zkušenosti a rady? Podpořilo by Vás 
setkání s psychologem nebo odborníkem 
v oblasti péče o osoby s poruchou paměti? 

Ve všech těchto oblastech Vám opět jde 
naproti široká nabídka podpory projektu, 
kterou poskytuje mobilní tým pracovníků. 
Odborný poradenský pracovník, zdravotní 
sestra, terénní pracovníci a nově i fyziotera-
peut jsou připraveni navštívit Vás v indivi-
duálně dohodnutém čase ve Vaší domácnosti 

na území MAS Pobeskydí (obce povodí Sto-
návky, Morávky, Ondřejnice, mikroregion 
obcí Těrlické a Žermanické přehrady, obce 
Chotěbuz, Horní Suchá, Staré Město a Sto-
nava). Těšíme se na společné setkání!

Magda Walach
Kontakty projektu:
tel.: 739 392 024
e-mail: podpora.pecujici@slezskadiako-
nie.cz
SEN centrum, Třanovice 188, 739 53
Obvyklá pracovní doba: 7.00-15.00
www.s lezskadiakonie .cz/pro jekty/
podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

Sčítání z roku 1921 

Jakub Foldyna z Morávky-Vlaského čp. 200 
foldyna.jakub@gmail.com, +420 732 586 796

Příští rok to bude již 100 let od prvního 
československého sčítání lidu, stalo se tak 
v roce 1921. V nově vzniklé Československé 
republice. Další sčítání lidu probíhala pak 
také v letech 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 
1991, 2001, 2011. V roce 1940 sčítání nepro-
běhlo, neboť to bylo ve válečných časech 
prakticky nemožné zrealizovat.

V příštím roce (2021) by mělo být na 
pořadu další sčítání.

Zaměřme se ovšem na sčítání v roce 1921. 
Mladý stát potřeboval data o svých obyvate-
lích. Současně v tomto sčítání bylo potřeba 
prokázat, že v tomto státě má převahu české 

obyvatelstvo. V tomto sčítání bylo zakot-
vena československá národnost a zjištění 
národností struktury se bralo jako jedna 
z primárních věcí. Definice v tomto sčítání 
byla tato: “národností jest rozuměti kme-
novou příslušnost, jejímž vnějším znakem 
jest zpravidla mateřský jazyk”.

Sčítání obyvatelstva bylo prováděno 
k datu 15. 2. 1921. K tomuto datu bylo sečteno 
v rámci Československé republiky 13 003 
446 osob, což znamená pro dnešní Čes-
kou republiku 10 009 587 a pro Slovenskou 
republiku 2 993 859 osob).

Zde je výčet informací, které se zjišťovaly 
v rámci sčítání:

• Příjmení 
• Jméno
• Příbuzenský vztah nebo jiný poměr k majiteli 

bytu (při podnájmu k přednostovi domácnosti)

Kronika obce
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• Pohlaví zda mužské či ženské
• Rodinný stav, zda 1. svobodný 2. ženatý, 

vdaná. 3. ovdovělý, 4. Soudně rozvedený 
neb rozloučený

• Rodný den, měsíc a rok (narozen)
• Od kdy bydlí zapsaná osoba v obci?
• Domovská příslušnost a) Domovská 

obec b) Soudní okres c) Země aneb státní 
příslušnost

• Národnost (mateřský jazyk)
• Náboženské vyznání
• Znalost čtení a psaní
• Druh povolání
• Postavení v povolání
• Bližší označení závodu (podniku, ústavu, 

úřadu), v němž se vykonává toto povolání
• Měla zapsaná osoba 16. července 1914 

nějaké výdělečné povolání (ano či ne?)
• Druh povolání a Postavení v povolání k 16. 

červenci 1914
• Poznámka

Z hlediska bytů či domů byly sbírány 
tyto informace:
• Země
• Soudní okres
• Obec
• Osada (Městská čtvrť)
• Ulice neb náměstí
• Číslo domu popisné (staré)
• Orientační (nové)
• Číslo bytu
• Jméno majitele domu a  zda je byt 

obýván-neobýván

Příklad informací na konkrétním případu

Ukažme si, co se dá zjistit na příkladu 
učitele školy v Morávce-Úspolce. Rudolf 
Mucha byl pozdější odbojář a starosta obce.

Rudolf Mucha je ve sčítacím archu z roku 
1921 titulován jako přednosta domácnosti 
(čp. 376) v  Jednotřídní škole v Morávce-
-Úspolce, pohlaví mužské, ženatý, narozen 
12. listopadu 1883. Jeho rodnou obcí byly 
Bruzovice, soudní okres Frýdek, Slezsko. Jeho 
domovská příslušnost byla v obci Morávka 

(soudní okres Frýdek, Slezsko). Přísluš-
nost do Morávky je zde datovaná od 15. září 
1910. Rudolf Mucha byl dle sčítacího archu 
národnosti české, náboženského vyznání 
římsko-katolického. Uvedl, že má znalost 
čtení a psaní. Druh povolání je uvedeno jako 
učitelství a postavení v povolání - správce 
školy v Jednotřídní škole v Morávce–Úspolce. 
Je zde odpověď na otázku “Druh povolání 
a postavení v povolání 16. července 1914?” 
Ano, učitelství, správce školy.

Na sčítacím archu Jednotřídní školy 
v Morávce–Úspolce pak najdeme i další 
osoby:

Anežka Muchová – narozena 2. srpna 
1887 v Ratimově, příslušnost do Morávky od 
10. listopadu 1913, manželka Rudolfa Muchy.

Bohuslav Mucha – narozen 29. září 1914, 
příslušnost do Morávky od narození, syn 
Rudolfa Muchy

Marie Muchová – narozena 23. března 
1920, příslušnost do Morávky od narození, 
dcera Rudolfa Muchy

Veronika Petrošová – narozena 12. pro-
since 1903, příslušnost do Morávky od naro-
zení, služka sloužící v domácnosti majitele 
bytu.

Závěrem (a možná pomoc při genealo-
gickém pátrání)

Sčítací archy jsou důležitým statistickým 
nástrojem, kdy se Československé republice 
podařilo zjistit přesný stav obyvatelstva, 
a to z hlediska všech potřebných údajů (po 
stránce demografické, sociální, ekonomické 
a národnostní) důležitých pro chod státu.

Z dnešního hlediska jsou skvělým gene-
alogickým pramenem. 

Provedl jsem indexování všech sčítacích 
listů pro Morávku z roku 1921. Jsem tedy 
schopen dohledat rodiny, jména, osoby nebo 
čísla popisné. Je to tedy taková nabídka, že 
mohu pomoci s tímto pramenem při gene-
alogickém pátrání.
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Písničky od Křesničky
Lenka Carbolová 

Vážení spoluobčané, 

S novým rokem jsme se rozhodli zařa-
dit i  trochu hudby do našeho občasníku 
Moravčan.

Možná ani nevíte, jaké písničky se v naší 
vesnici kdysi zpívaly. Někdo možná zavzpo-
míná, že už je slyšel, ale pro mnohé z nás to 
budou zcela nové písničky, které jsme nikdy 
neslyšeli. S laskavým svolením autorky je 
nyní postupně najdete 
na stránkách Mora-
včanu, i  s krátkým 
textem v našem nářečí.

Tímto bych Vám 
chtěla představit paní 
Lenku Dujkovou, umě-
leckou vedoucí a cho-
reografku Dětského 
folklorního souboru 
Ondrášek. Paní Duj-
ková bydlí a  tvoří na 
Morávce, zpracovává 
a uchovává nejrůznější 
podoby lidové kultury 
našeho regionu. Vytvo-
řila již několik folklor-
ních pásem pro děti, se 
kterými se pravidelně 
zúčastňují folklorních 
festivalů. 

Paní Dujková v roce 
2011 vydala brožuru 
a CD s názvem Písničky 
od křesničky. 

K ř e s n i č k a  p a n í 
Aloisie Zubková žila na 
Morávce a později pak 
v Nižních Lhotách (22. 
5. 1920 - 13. 2. 2007). 

Paní Zubková vzpomínala na písničky svého 
mládí a paní Dujková zapsala texty a nápěvy 
těchto písní. Jsem moc má ráda, že se tímto 
uchovaly pro další generace a moc za to paní 
Dujkové děkuji. A teď budete mít možnost 
se s těmito písničkami seznámit i vy. 

Na závěr se chceme zeptat a poprosit ty 
z vás, kteří znají další staré písničky, co se 
dnes už moc nezpívají. Nechcete se o ně 
podělit, aby neupadly v zapomnění? 
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Inzerce

INZERCE

PRODEJ UHLÍ – Uhelné sklady RAŠKOVICE
zastávka U Stříže, Raškovice

• Černé a hnědé uhlí, koks, brikety
• Černý a hnědý hrášek do automatických kotlů (uhlí je zakryté)

Prodej baleného i volně loženého paliva, dopravu zajišťujeme. Platby v hotovosti i kartou.
Skládání pásovým dopravníkem až do sklepa.

             IČ: 28659198

Informace a objednávky:

 607 985 579

Aktuální ceník, otevírací doba a další informace také na 
                         

               www.uhli-raskovice.cz

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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