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Z OBce

Úvodní slovo starostky
Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané, 
chataři, chalupáři

poslední měsíc jsme 
se ocitli v  situaci, 
kterou nikdo z nás 
nečekal, a které jsme 
se museli všichni 
rychle přizpůsobit. 

Nouzový stav stále trvá a pro nás pro všechny 
znamená zásah do běžných životů.

Od úterý 17. 3. jsme již museli být všichni 
schování pod rouškou či šátkem nebo šálou. 
Ráda bych poděkovala touto cestou všem, 
kteří začali pomáhat hned od počátku, v době, 
kdy nebylo nic, žádné ochranné pomůcky. 
Tzn. všechny švadlenky, které vytáhly stroje 
a šily první pro své blízké, poté i pro Vás 
občany. Látkové roušky jsme od počátku 
nabízeli občanům zdarma.  Po týdnu jsme 
udělali věšák s rouškami u pošty na Morávce 
tzv. „Rouškovník“, kde si můžete v případě 
potřeby roušku vzít. Roušky průběžně dopl-
ňujeme. Snažila jsem se Vás informovat for-
mou SMS, popřípadě jste dostávali emaily. 
Informovat jsme se snažili pomocí facebooku 
a webových stránek. Zařídili jsme pro Vás 
možnost koupit si bezoplachovou desinfekci. 

Roušky pro Vás po celou dobu šily: Zlatuše 
Felcmanová, Lenka Andrlová, Gabriela 
Demlová, Jarmila Demlová, Hana Lapišová, 
Gabriela Daňková, Zdeňka Daňková, Lenka 
Carbolová, Lucie Michalčáková, Milena 
Španihelová, Martina Ošťadalová, Barbora 
Fluksová, p. Mykitinová, p. Nykšová, Hana 
Hřivňáková, Antonín Španihel a chráněná 
dílna Krásná. Děkujeme.

Roušek jsme ušily společně přes 1000 ks. 
50 roušek jsme ušily pro onkologické malé 
pacienty ve Fakultní nemocnici Ostrava. 
Roušky a dárečky pro děti a lékaře odvezla 
p. Dostálová, za to jí děkuji. Dále jsme ušili 
60 roušek pro Policii Nošovice. Děvčata 
z  Klubu rodičů šily také pro Domov se 
zvláštním režimem v  Raškovicích a  pro 
OÚ Raškovice a MUDr. L.Carbolovou. Látky 
na šití roušek jsme částečně pokrývali ze 
svých zásob, spoustu metrů nám daro-
val Slezan Frýdek- Místek, p. Polochová,  
p. Bystřičanová. Děkujeme. 

Jsem vděčna za to, že máme v  obci 
spoustu občanů, kteří nemyslí v této době 
jen na sebe a nabízejí svoji pomoc. 

Poděkování patří rovněž zaměstnanky-
ním našeho COOPu, které zvládly přes per-
sonální problémy udržet obchod v chodu 
a plně zásoben. Paní doručovatelce, že nám 
pomohla roznést roušky a  naší p. Šárce 
Iszové – pracovnici na přepážce, která udr-
žela otevřenou Poštu Partner. Rovněž jsme 
po celou dobu nechali otevřený Obecní úřad 
v rámci omezených úředních hodin. 

Děkuji Vám všem občanům, za dodržo-
vání pravidel, které nám určuje vláda. Nosíte 
vzorně roušky, dodržujete vzdálenosti 
v obchodě i na veřejnosti, nescházíte se ve 
velkém počtu. Tato všechna opatření pevně 
věřím, že povedou k tomu, abychom se vrá-
tili s pokorou do běžných životů a vážili si 
každého dne, kdy můžeme být ve zdraví  se 
svými blízkými či kamarády. 

S přáním krásného jara

Gabriela Daňková - starostka



3

Z OBce, spOlečenská krOnika

1. V  měsíci dubnu dokončíme Nástavbu 
školy s  dvěma odbornými učebnami, 
kabinety, výtahem a propojovací chod-
bou mezi dvěma budovami. Učebny 
budou plně vybaveny – jedna bude slou-
žit jako výtvarná učebna s keramickou 
pecí, druhá bude vybavena jako dílny. 
V průběhu dalších měsíců bude zkolau-
dována tak, aby žáci k 1. září mohli nové 
učebny řádně využívat. Na tuto akci jsme 
požádali Ministerstvo financí o dotaci, 
ministerstvo by mělo v nejbližších dnech 
rozhodnout.

2. V průběhu dubna jsme zahájili výstavbu 
prodloužení „Vodovodu Vlaský“. 
Na tuto akci jsme získali dotaci 
z  Moravskoslezského kraje z  vyhlá-
šeného dotačního programu „Drobné 
vodohospodářské akce“ve výši 50% 
maximálně 2 700 000. Akce se nazývá 
„Vodovod v  obci Morávka, lokalita 
Vlaský“.  Realizační firma je Install s.r.o.

3. V  měsíci dubnu byla nainstalována 
nová elektronická „Úřední deska“. Tato 
deska bude sloužit nejen jako úřední 
deska, ale budete zde moct najít mapu 
Morávky, akce obce, spolků, Moravčan, 

…. Všechny dokumenty budou pře-
hledné a čitelné.

4. V měsíci březnu jsme nainstalovali na 
všechny zastávky solární osvětlení, 
tzn. v noci zastávky svítí přitlumeně, 
v případě, že vejdete, rozsvítí se silněji. 
Tuto akci jsme zrealizovali z důvodu vaší 
bezpečnosti na zastávkách. 

5. V dubnu jsme se pustili do opravy kon-
tejnerového stání na Sviňorkách. Bude 
zhotovena nová dlažba tak, aby se pod 
kontejnery udržoval lépe pořádek.

6. Vypsali jsme výběrové řízení na „Okolí 
NKP Noční přechod“. Zde bude nově 
vysázená tráva, udělán pietní chod-
ník, vysázeny trvalky, lavičky, stromy. 
Akce potrvá od května do října. Na tuto 
akci jsme získali individuální dotaci 
z Moravskoslezského kraje.

7. Vypsali jsme výběrové řízení na nový 
plně vybavený technický vůz pro hasiče. 
Termín dodání vozu bude asi v prosinci 
2020. 

8. Provádíme údržbu náletových dřevin  
– v případě zájmu o koupi dřeva, infor-
mujte se na OÚ Morávka.

nejen investiční akce -  jaro 2020

společenská kronika
V  měsících duben až červenec oslaví 
8 občanů Morávky svá jubilea. 
•	 Rutková Helena  – 95 let
•	 Ručková Irena  -  85 let
•	 Hřeblo Milan – 75 let

•	 Šenová Miluše  – 70 let
•	 Zubková Marta  – 70 let
•	 Rexa Jaroslav – 70 let
•	 Carbolová Emílie – 70 let
•	 Misková Renata – 70 let

Blahopřejeme všem jubilantům. Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, lásky a radosti. 
Vzhledem k nouzovému stavu, Vás pozveme na oslavu Vašeho jubilea na podzim 2020.

Gabriela Daňková – starostka Štěpán Bystřičan - místostarosta
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Z OBce

Úřední hodiny OÚ Morávka jsou obnoveny 
od 20.4.2020 v plném rozsahu.

Pondělí, středa - 7.30 - 16.30,
Pátek 7.30 - 12.00.

neustále platí tato pravidla provozu úřadu:

-  je omezen osobní kontakt, tzn. upřednost-
ňujeme písemný, elektronický či telefo-
nický kontakt před kontaktem osobním

-  při osobním kontaktu je vymezena bariéra 
2 metry

- před vstupem na úřad si musíte vydezin-
fikovat ruce

- musíte použít ochranné prostředky dýcha-
cích cest - respirátor, roušku, ústenku,..

pošta partner – každý den
– 8.00 – 9. 00 – pro seniory
 14. 00 – 16. 00  - pro všechny

Ordinace MUDr. crhy 
– ordinuje po telef. domluvě

Ordinace MUDr. Mácové 
– po dobu nouzového stavu ordinace přesu-

nuta do Raškovic - na Morávce neordinuje

knihovna
- po dobu nouzového stavu uzavřena

Upozornění občanům 
- Změna úředních hodin po dobu nOUZOVÉHO sTaVU

poplatky

Místní poplatek za odpady – pro trvale 
bydlící občany je splatný ke dni 31. 10. 
2020 ve výši

400 kč za osobu a rok – kontejner
500 kč za osobu a rok – popelnice 

Občané starší 70 let mají 50 % slevu.

Poplatek za rekreační objekt pro rok 
2020 je stanoven na 650 kč za nemovi-
tost a je splatný do 30. 6. 2020. Prosíme 
o kontrolu, zda máte zaplaceno.

poplatek za psa – 100 kč

Na úřadě je možno platit platební kartou. 

kalendárium 2020 - 1. pololetí
30. 4. Stavění máje před OÚ zrušeno

4. 5.
Kladení věnců k osvobození Morávky

  - 75. výročí

položíme věnce  

bez veřejnosti a žáků ZŠ

16. 5. zájezd ČZS zrušeno

22. 5. Div.zájezd Ostrava West Side Story zrušeno

29. 5. Kácení máje se zábavou zrušeno

6. 6. Obecní zájezd do ZOO Ostrava zrušeno

12. 6. Den dětí s programem dle pokynů vlády  

13. 6. Sportovní den SOPM ve Vojkovicích zrušeno

27. 6. Memorial J.Špoka-hasičská soutěž zrušeno
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Z OBce, DOpOrUčení prO seniOry

Na Morávce v době psaní Moravčanu, nemáme žádný případ. Níže uvedené kontakty, 
prosím, využívejte jen opravdu v případě potřeby. 

Zajišťujeme osamělým lidem, kteří ne-
mají v  blízkosti rodinu, dovoz potravin 
(1x týdně). Zatím jezdíme k  1 seniorovi.  
V případě potřeby volejte: 606 641 080

DOTaZy ke kOrOnaVirU – VOLEJTE 1212
V pŘípaDĚ OneMOcnĚní – VOLEJTE 112
Zdroj: www.khsova.cz

Vojenská psychologická pomoc:
tel. 973 255 140
tel. 973 255 141
tel. 973 255 142
Volat můžete denně od 7:00 do 00:00
web: PSYCHOLOGOVE.ARMY.CZ

potřebujete poradit v souvislosti s aktuál-
ním výskytem koronaviru:
Infolinka Státního zdravotního ústavu: 
724 810 106
725 191 367
725 191 370

infolinky zdravotních pojišťoven:
VZP: 952 222 222
ZP Škoda: 800 209 000
VoZP: 844 888 888
ZPMV: 844 211 211
ČPZP: 810 800 000
RBP: 800213213
OZP: 261 105 555

Omezte rizika:

- zdržujte se doma

- nezdržujte se v místech s vyšším počtem 
lidí (na chodbách, před domem a na dal-
ších veřejných místech)

- nenakupujte, využije rodinných přísluš-
níků či jiných možností

- nepřijímejte návštěvy, zejména ty, které 
jsou zjevně nemocné

- udržujte si odstup, při předávání nákupů 
či léků

- noste roušku, při jakémkoliv kontaktu 
s jinou osobou

- dejte si pozor na podomní a internetové 
podvodníky 

Doporučujeme vám:

a) nakupování

- v případě, že chcete nakupovat, doporu-
čujeme vám nakupovat v době vymezené 
pro seniory (od 8,00 do 10, 00 hodin), 
menší obchody fungují bez omezení

- omezte četnost nakupování na minimum

informace ke koronaviru:

Obecná doporučení pro seniory 
– chraňte se před nákazou

pOMOc OsaMĚlÝM liDeM a seniOrŮM naD 70  leT
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DOpOrUčení prO seniOry

- u vchodu použijte jednorázové rukavice 
nebo jiný ochranný prostředek na ruce, 
(např. mikrotenový sáček) - jsou posky-
továny bezplatně v prodejnách potravin

- je možné si objednat i nákup přes inter-
net, společně s donáškovou službou

když si s  tímto nevíte rady, telefonicky 
kontaktujte své blízké případně obecní úřad. 

čísla telefonů jsou uvedena na konci letáku. 

- udělejte si přiměřené zásoby potravin 
a léků

- neplaťte hotovostí, v případě nutnosti 
plaťte v rukavicích

- budete-li nakupovat potřeby spojené 
s koronavirem (roušky, dezinfekce, léky, 
apod.) nákup raději prodiskutujte s ně-
kým z blízkých či na některé telefonní 
lince, která slouží seniorům, abyste se 
nestali obětí podvodníků

b) zdravotnická péče

- pokud neodkladně musíte jít k lékaři, než 
tak učiníte, zavolejte do ordinace a svou 
situaci s  lékařem nejdříve proberte po 
telefonu

c) zdravotní stav

- v případě teploty, bolesti kloubů a dalších 
příznaků nemoci (kašel, dušnost, horeč-
ka, únava) kontaktujte svého obvodního 
lékaře nebo linku ke koronaviru (kontakt 
najdete níže) 

- v případě příznaků se poraďte, jak po-
stupovat a  rozhodně nechoďte osobně 
k lékaři nebo do nemocnice

- dodržujte základní hygienická pravidla 
(časté mytí rukou, používání jednorá-
zových kapesníků nikoli látkových)

- používejte dezinfekci (k mytí rukou, vy-
tírání podlah, praní prádla)

- při kýchání a kašlání řádně užívejte ka-
pesníky (nejlépe jednorázové), při kašlá-

ní a kýchání si zakrývejte ústa paží/ru-
kávem, nikoliv rukou

- pravidelně vyvařujte roušku, po dobu 
přibližně 10 minut

- máte-li velké obavy nebo jste ve stresu, 
využijte kontakt na linky pomoci, čísla 
jsou uvedena na konci letáku

- pokud jste sami doma, tak postačí běžná 
hygiena, dezinfikovat nic nemusíte. Hy-
gienu je třeba dodržovat, když přijdete 
ze společných prostor, v tom případě si 
pořádně umyjte ruce.

pomůže vám, když:

- budete sdílet své starosti a pocity samo-
ty - zavolejte svým blízkým, rodině či 
přátelům nebo na linku důvěry (kontakt 
najdete níže) 

- budete udržovat kontakt s rodinou a oko-
lím, ale nejlépe telefonicky nebo přes 
internet

- budete trénovat paměť, a to čtením knih, 
luštěním křížovek nebo se budete inspi-
rovat nejrůznějšími videi na webových 
stránkách pro seniory

- budete pamatovat na pravidelný spánek, 
který pomáhá jak psychice, tak i fyzic-
kému stavu

- budete si udržovat fyzickou kondici 
v rámci svých zdravotních a domácích 
možností (např. cvičení)

- budete dodržovat pravidelný režim, své 
rituály, věnovat se svým zájmům jako 
doposud, například čtení časopisu, péči 
o květiny, malování, zpěvu, pečení a dal-
ším běžným činnostem

- budete číst noviny a časopisy, nemusíte 
se obávat, lékaři potvrzují, že je opravdu 
velmi malá pravděpodobnost, že by se 
Covid-19 přenášel na novinách
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DOpOrUčení prO seniOry, TecHnickÉ infOrMace

kontakty

Technické informace 
Osvětlení zastávek

petr Bujok, technik

V  průběhu února a  března probíhala 
montáž solárního osvětlení interiérů zastá-
vek. Osvětlení je nainstalováno ve všech 

deseti zastávkách. Osvětlení by mělo přispět 
k většímu komfortu a bezpečnosti čekajících 
a v neposlední řadě pomoci řidičům auto-
busů s výhledem do zastávek.

Foto archiv obce

co dělat, když vám něco nebude jasné: 

a) Dotazy ke koronaviru volejte: 1212

- linka 1212 je zároveň linkou první 
psychické pomoci, linka je bezplat-
ná a určena všem občanům, provoz 
linky zajišťují zdravotničtí interventi 
a psychologové

b) V případě onemocnění volejte: 112

- v případě vážných zdravotních pro-
blémů či ohrožení života volejte linky 
155 a 112

c) Další linky pomoci

- bezplatná linka seniorů, na telefon-
ním čísle 800 200 007, (v provozu od 
8 do 20 hodin)

Na této lince Vám pomohou se zorientovat 
a najít správné informace, zprostředkovat 
kontakt na organizace, které mohou pomoci 
v místě, propojit se s dobrovolníky, sdílet 
své obavy a hovořit o tom, co vás trápí.

- linka dobrovolnické pomoci pro seniory 
v Moravskoslezském kraji, kteří nemají 
přístup k internetu: 595 622 595. Pro-
vozní doba infolinky: každý den od 8:00 
do 18:00 hodin. Pomůže vám po telefonu 
vyhledat pomoc dobrovolníků v našem 
kraji.

- non stop služba telefonické krizové po-
moci, zde můžete sdílet své aktuální 
psychické rozpoložení, linka nenahra-
zuje speciální linky zřízené pro akutní 
řešení spojené s ohrožením či infekcí 
koronavirem. K dispozici 7 dní v týdnu, 
24 hodin denně:

linka důvěry karviná:
596 318 080, 777 499 650,

skype: linka.duvery.karvina

linka důvěry Ostrava:
737 267 939, 596 618 908

nikDO nesMí ZŮsTaT BeZ pOMOci! 
 DeJTe O sOBĚ VĚDĚT!
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Z OBce

kontejnerové stání
petr Bujok, technik

Začátkem měsíce dubna bylo dokončeno 
kontejnerové stání na Sviňorkách. Apelujeme 
na uživatele nejen tohoto kontejnerového 
stání, že kontejnerové stání a kontejnery 
na něm umístěné neslouží k  odkládání 
velkoobjemového, stavebního a nebezpeč-
ného odpadu. Proto máme zřízené sběrné 
místo, které se nachází na Malém Lipovém. 
Otevřeno je šest dní v týdnu s touto otevírací 
dobou pO – čT 14.00 -15.30, páTek 14.00 
-17.00, sOBOTa 9.00 – 13.00. Sběrné místo 
je stálou sběrnou odpadu z  domácností 
občanů obce Morávka. Množství odpadu, 
které lze ve sběrném dvoře odevzdat jsou 
2m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní 
automobil) a týden.

Tím, že ho využijete nebudou se vytvá-
řet nehezké hromádky odpadků u kontej-
nerů. Pro bližší informace o provozu sběr-
ného místa můžete volat dispečink obce 
606851664.   

Podívejte se co dokážete vyprodukovat 
během prodlouženého víkendu...
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Z OBce, pOOTeVŘenÉ ŠkOlní DVeŘe

kompostéry 
anketa ke kompostérům byla ukončena. 

na základě informací získaných z ankety budeme žádat  
o dotaci na pořízení kompostérů. pokud bude žádost schválena, 

tak v roce 2021 budou kompostéry připraveny k odběru.

Úspěch v konverzační soutěži
i přes vše, co se v současné době děje, nesmíme zapomenout 

na školní úspěchy, které jsme získali ještě před uzavřením škol. 
především stojí za to vyzdvihnout úspěch žákyně 9. ročníku isabely spilkové 
v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, která získala mezi 

téměř 40 účastníky nádherné šesté místo. 
Ještě jednou gratulujeme!

pootevřené školní dveře
Mgr. Martina Matznerová 

V současné době je název naší školní 
rubriky více než aktuální. Škola zeje díky 
koronaviru téměř prázdnotou. 

Ze dne na den jsme si museli zvyknout na 
zcela nový způsob výuky, ze dne na den jsme 
museli řešit, jak žáky ani jejich rodiče nezatí-
žit v již tak nelehké situaci, a přitom alespoň 
částečně zachovat plynoucí školní rok. 

Názory na domácí výuku se ve všech 
školách různí. My jsme se rozhodli pro ces-
tu týdenního zadávání úkolů v hlavních 
předmětech. Distanční výuku ale v žádném 

případě nelze zaměnit za plnohodnotnou 
výuku ve škole. Cílem pedagogů je udržet 
v dětech jakési zdravé pracovní tempo, na-
bídnout nová témata k samostudiu. Všichni 
učitelé se snaží komunikovat s žáky i jejich 
rodiči pomoci dostupných elektronických 
zdrojů či telefonicky. 

Ujišťujeme především rodiče, že učivo, 
které je probíráno distančním způsobem, 
bude po znovuotevření škol opět probráno 
a dovysvětleno. Již teď pracujeme na úpravě 
učebního plánu jak na zbytek tohoto škol-
ního roku, tak na školní rok příští. Hlavní je 
tuto situaci zvládnout ve zdraví a dostatečné 
psychické pohodě.
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Zápis DO MŠ

                
 

 
 

Zápis do MŠ Morávka na školní rok 2020/2021 
 

 
MŠ Morávka je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem a její 

kapacita je 54 dětí. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí – třída Broučků 

pro děti od 2 do 4 let a třída Skřítků pro děti od 4 do 6 (7) let. Třída Broučků 

sídlí v samostatné budově a třída Skřítků je umístěna do prostor ZŠ.  

Obě třídy mají k dispozici zahradu s mnoha herními prvky. 

 
MŠ zprostředkovává: 

• Keramický kroužek 

• Kroužek anglického jazyka 

• Lehkou atletiku 

• Fotbal 

• Hasičský kroužek 

• Taneční kroužek 

 
V rámci výuky také nabízíme: 

• Metodu dobrého startu 

• Lyžařský kurz 

• Plavecký kurz a mnoho dalšího 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let. 

 
Žádosti přijímáme do 15. května 2020. Více informací o MŠ naleznete na 

webových stránkách   www.zsmoravka.cz  , záložka MŠ. 
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Ze života spolků
Výroční členská chůze TJ sokol 
Morávka
ing. Martin Špok  
předseda TJ

Dne 29. 2. 2020 se v  Hotelu Morávka 
uskutečnila výroční členská schůze TJ Sokol 
Morávka.… a  bylo co slavit! Letos naše 
Tělovýchovná jednota oslavila 70 let od své-
ho založení. 

Tak TrOcHU HisTOrie: 
Počátky TJ Sokol Morávka sahají do období 

po roce 1950. První počiny a aktivní práci 
jednoty vedla paní Eliška Carbolová, jedna 
ze zakládajících členek, a také ředitelka ZDŠ 
na Morávce. 

Členové Sokola byli organizátory bohaté 
sportovní, kulturní a společenské činnosti. 
Pořádali Sokolské akademie, letní karnevaly, 
májové veselice, Sokolské dny, a hlavně ka-
ždoroční sokolské šibřinky. Z výtěžku těchto 
akcí kupovali tělocvičné nářadí. 

Mládež a dospělí cvičili na nářadí v míst-
ních sálech, hráli odbíjenou u Českého srd-
ce, hoši hráli fotbal na hřišti za řekou na 
Kohutovém. Do roku 1963 byla náčelnicí paní 
Eliška Carbolová. Mezi velmi aktivní členy 
– tělem i duší – patřili manželé Březinovi, 
Golovi, Ručkovi, paní Venuše Štefková, která 
12 let vykonávala funkci pokladní, dále paní 
Božena Štefková, manželé Högerovi, Křížovi, 
paní učitelka Magda Bílková, sourozenci 
Nogovi, Božena Papřoková, manželé Dybovi 
a spousta dalších. V té době TJ hýbala obcí, 
tak to vzpomínají pamětníci. 

Jedním z velkých cílů TJ bylo postavení 
tělocvičny. Propagátorem výstavby byl pře-
devším Jaroslav Gola. Přesto, že v roce 1983 
už to vypadalo slibně, tělocvična byla nako-
nec postavena až po revoluci v roce 2005!

Po odchodu paní Elišky Carbolové 
z Morávky, roku 1963, byl předsedou TJ Sokol 
pan Zdeněk Ručka až do roku 1988. Za jeho 
působení, spolu s manželkou paní učitel-
kou Irenou Ručkovou, se podařilo rozšířit 
sportovní aktivity na Morávce. Pan Ručka 
tuto funkci předal panu Karlu Kaňokovi. Od 
roku 1995 vykonával funkci předsedy pan 
Vlastislav Bystřičan, od roku 1999 je před-
sedou Ing. Martin Špok. 

Také je třeba zmínit nácviky a účasti na-
šich sokolek na československých spartaki-
ádách v letech 1975-1990.  

a  TeĎ sOUčasnOsT TJ sOkOl 
MOráVka: 

Zabýváme se především turistikou. Naši 
členové se pravidelně účastní turistických 
výšlapů do Beskyd. Vyvrcholením činnos-
ti je zpravidla dvoudenní turistický zájezd, 
o který je zájem i mezi nečleny. Loni jsme 
navštívili okolí Myjavy.  Vybíráme vždy 
atraktivní místa, kde pořádáme túry. Není 
výjimkou, že se zájezdy konají i v zahraničí. 
Mezi nejzdařilejší zájezdy patří třeba zájezd 
do Českosaského Švýcarska, na Šumavu, do 
Krkonoš či Vysokých Tater.

V tomto období se nám podařilo omladit 
Sokol o mladé turisty, které pod vedením 
Petra Bujoka a  Mgr. Pavlíny Matznerové 
pracují formou turistického kroužku.

 V neposlední řadě je nutno připomenout 
zájem členů o veřejný život obce. 

Přesto, že jsme již 70. let bezdomovci (bez 
klubovny) podařilo se nám stabilizovat člen-
skou základnu a udržet podvědomí občanů, 
že Sokol na Morávku prostě patří. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat ve-
dení obce za finanční pomoc pro TJ Sokol 
Morávka, která je cílena především na pod-
poru těch nejmladších sokolů.
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Včelařské předjaří a jaro
Václav Uherek, 
předseda ZO ČSV Morávka

V měsíci březnu jak říká lidová pranostika 
„ za kamna vlezem“ a slunečních paprs-
ků si ještě moc neužijem. Včelstvo využívá 
probuzení přírody k zakládání jarní gene-
race. V teplejších dnech tj. nad 12 °C, přináší 
včely vodu, pyl i nektar z prvních kvetou-
cích rostlin. Pro mohutný rozvoj včelstva 
a bohatou výživu plodu musí byt v plástech 
ještě dostatek medných a pylových zim-
ních zásob, které musí včelař zkontrolo-
vat při první jarní prohlídce. Poslední roky 
jsou velmi rozdílné a stejně tak je rozdílná 
dostupnost včelí pastvy v předjaří. Jisté je 
jedno. Včely v této době potřebují dostatek 
pylu pro odchování nových generací a dru-
hová nabídka je poměrně chudá. V přírodě 
převažují větrosnubné dřeviny, jejichž pyl 
sice obsahuje pouze menší množství bílko-
vin, ale právě pro jejich časnou dobu květu 
jsou cenné. Pokud lísky vydržely až do dru-
hé poloviny března a nevykvetly předčasně 
při teplých výkyvech zimy, mohou včely 
využít nadbytek pylu z typicky převislých 
jehněd. Na vlhčích lokalitách jsou vítaným 
zdrojem pylu samčí jehnědy olše lepkavé, 
vůdčí rostliny včelařského předjaří. Teplé 
paprsky postupně probouzejí květy raných 
vrb ve vzpřímených  jehnědách – kočičkách, 
a včelky mohou využívat jak první nektar, 
tak i kvalitní a výživný pyl. V měsíci dubnu se 
střídají teplé dny s ochlazením a někdy i se 
sněhovými přeháňkami. Vše má nyní plně 
v rukou počasí. Nabídka pylu z přírody je již 
bohatší. Většina kvetoucích dřevin poskytuje 
kromě pylu i nektar. Na mezích a stráních 
se objevuje bílá záplava trnky obecné a do 
úlů přibývají hnědé rousky výživného pylu. 
Podobně zbarvený pyl se objevuje z třešně 
ptačí a různých odrůd slivoní. Kávově hnědé 
rousky přinášejí včely z javoru mléče. 

Devátého února 2020 se uskutečnila 
v hotelu Travný výroční členská schůze ZO 
ČSV z.s. Morávka, kde jsme zhodnotili pěti-
letou činnost včelařů s katastru obcí Krásná, 
Raškovice, Pražmo a Morávka.

Členská základna se v naší ZO v  letech 
2015-2019 pohybovala v rozmezí 60-81 čle-
nů. V tomto období ukončilo členství devět 
členů, zemřeli čtyři členové a bylo přijato 
celkem 21 nových členů. Díky těmto no-
vým členům dochází rovněž ke snižování 
věkového průměru ZO. Tento vývoj je tak-
též důkazem toho, že o včelaření mají stále 
více zájem mladí lidé, což je dobrá zpráva 
do budoucna. 

pro zajímavost uvedu pár statistických údajů.
V současné době je registrováno v českém 
svazu včelařů:

•	 54733 řádných členů
•	 3371 neorganizovaných
•	 649861 včelstev
•	 71762 stanovišť
•	 241 včelařských kroužku mládeže

Poslední čísla ze statistiky hovoří, že 
základní organizace ČSV Morávka má 
k dnešnímu dni, 81řádných včelařů, (10 re-
gistrovaných) kteří se starají o 657 včelstev 
na 101 stanovištích. V působností naší ZO je 
zaregistrován od roku 2015 Včelařský krou-
žek mládeže, ve kterém se vystřídalo celkem 
16 dětí. V současné době dochází pravidel-
ně pět mládenců. Včelaři naší ZO působí ve 
čtyřech katastrech. Na území spadající pod 
obecní úřad Morávka, včelaří 48 členů ZO, 
kteří se starají o 368 včelstev. Na území spa-
dající pod obecní úřad Krásná, včelaří 19 členů 
ZO, kteří se starají o 197 včelstev. Na území 
obecního úřadu Raškovice, včelaří 9 členů 
ZO, kteří se starají o 61 včelstev. A poslední 
oblast, kde má naše ZO včelstva je katastr, 
spadající pod obecní úřad Pražmo, kde včelaří 
5 členů, kteří se starají o 31 včelstev. 
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Na této výroční členské schůzi došlo 
ke změnám ve výboru ZO, kde o uvolnění 
z  funkce místopředsedy a úsekového dů-
věrníka požádal dlouholetý včelař, odborník 
a funkcionář přítel Petr Kasparek a to z vě-
kových důvodů. Za jeho přínos pro včelaření, 
výchovu řadu nových včelařů, funkcionář-
skou práci a v neposlední řadě dlouholeté 
zkušenosti, o které se vždy dokázal podě-
lit s kolegy, mu chci touto cestou upřím-
ně poděkovat. Taktéž o uvolnění z funkce 
pokladníka ZO požádal přítel Ing. Libor 
Carbol, i jemu patří poděkování, neboť čas 
který věnoval této funkcionářské práci, byl 
velkým přínosem při zkvalitňování činnosti 
ZO.  O uvolnění z funkce úsekového důvěr-
níka požádal přítel Jiří Šigut, který se řadu 
let svědomitě staral v rámci svého regionu 
o své včelaře. Za tuto činnost mu chci rovněž 
upřímně poděkovat. Do funkce úsekového 
důvěrníka pro katastr Kásná byl zvolen přítel 
Ing. Libor Carbol. 

na nové pětileté funkční období byli schvá-
lení výroční členskou schůzi tito členové:

Přítel -   Václav Uherek – předseda
 Jaromír Král – jednatel
 Ing. Roman Kubíček  - pokladník

Do funkce odborného referenta pro zdraví 
včel, byl schválen:
Přítel – Václav Lanča

Do funkce odborného referenta pro práci 
z mládeží, byl schválen:
Přítel – Václav Polka ml.

Do kontrolní komise ZO čsVz.s. Morávka 
byli  schváleni tito členové:
Přítel – Pavel Carbol, Miroslav Šigut 
 a Ing. Vladimír Procházka, MBA.

Jako úsekoví důvěrníci ZO čsVz.s. Morávka 
byli schváleni tito členové:
Přítel, přítelkyně - Zdeňka Nováková, 
Václav Polka, Eduard Foldyna, Jaromír Král, 
Mikoláš Kanaloš, Ing. Libor Carbol, Miroslav 
Šigut, Ing. Pavel Pacák a David Holinka.

Závěrem mi dovolte abych všem zvoleným 
funkcionářů popřál do nového funkčního 
období hodně elánu a  trpělivosti, neboť 
práci, kterou vykonávají pro včelaře je zcela 
zdarma a na úkor svého volného času.

2015 60 členů 522 včelstev 7442 kg medu 216 kg vosku 113 matek

2016 69 členů 584 včelstev 4468 kg medu 199 kg vosku 123 matek 

2017 71 členů 561 včelstev 1998 kg medu 177 kg vosku   69 matek 

2018 70 členů 575 včelstev 5228 kg medu 207 kg vosku 119 matek 

2019 81 členů 657 včelstev 3800 kg medu 231 kg vosku   88 matek 

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

produkce medu, vosku a včelích matek



14

Ze žiVOTa spOlkŮ

TT Morávka v omlazeném složení
rostislav puštizna, trenér

I  do druhého polole-
tí školního roku 2019/20 
vstoupil kroužek lehké at-
letiky TT Morávka v silně 
omlazeném složení. Téměř 
polovina členů – 8 – jsou 
frekventanty místní ma-
teřské školy, nejmladší 
Veronika Holubová má te-
prve 3 roky, ostatní jsou 
jen o rok, dva starší. 

„Nejstaršími“ ve sku-
pině základní školy jsou 
Robin Miketa a Kryštof Holub z 5. třídy 
a jedinným zástupcem 2. stupně je Jindra 
Kerl z třídy 7.

Slovo kroužek asi nevystihuje přesně 
úsilí těchto dětí. Tréninky 2 x týdně, někteří 
i 3x plus – pokud pocházejí ze sportovních 
rodin a to většina z nich ano – další aktivity 
o víkendech a volnu. Je to minimálně na 
stejné nebo i vyšší úrovni jako v atletických 
oddílech, které znám z vlastní zkušenosti 
(Slavia Havířov, TŽ Třinec …).

Je velká škoda, že pan-
demie koronaviru zrušila 
téměř všechny jarní soutě-
že, na které jsme se připra-
vovali, těch pár zimnějar-
ních závodů, kterých jsme 
se ještě stihli zúčastnit, 
ukázaly starou známou 
pravdu o  talentech, které 
jsou tam, kde je hledají…

19. ledna se vrátil seriál 
Slezské zimní ligy v ori-
entačním běhu do Česka 
závodem v Havířově. Byl 
jsem rád, že tentokrát ne-

závodím jen já a rodina Jarolímů, ale na start 
nastoupila i omladina. Pro všechny, včetně 
rodičů, to byl první orientační běh v živo-
tě. A výsledky? V kategorii mladších žáků 
vyhrál překvapivě Kryštof Maděřič s půl-
minutovým náskokem před naším nejlep-
ším vytrvalcem Kryštofem Holubem, který 
bloudil u poslední kontroly. Také v mladších 
žákyních si medaile odnesly naše závodni-
ce, vyhrála Nikol Foldýnová před Barborou 
Štefkovou, která ovšem v  této kategorii 
může závodit ještě 3 roky… Ke kuriózní 
situaci došlo v kategorii mateřských škol, 
kde si první místo rozdělily naše nejmladší 
– Veronika Holubová a Ema Mojžíšková. 
Celková bilance tedy je 4 zlaté a 2 stříbrné! 
Já do té bilance nepřispěl, díky starostem 
o malé závodníky jsem promeškal svůj start 
a vyrazil nepřevlečený a v polobotkách. Ve 
stinných místech ležel sníh, můj běh tomu 
odpovídal a celkové 10. místo bylo toho dne 
naším nejhorším umístěním. Slabou ná-
plastí bylo, že jsem vyhrál kategorii staříků 
nad 60 let… Poučením pro mě byly i některé 
značky na mapě, poprvé v životě jsem vi-
děl značku hydrantu, koukal jsem na ni,  
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Zahrádkáři informují
Mgr. Jan slováček

Vážení občané a přátelé zahrádkáři, sou-
časná mimořádná situace nám zasáhla i do 
našich aktivit, což je nám srdečně líto. Ne-
mohli jsme uskutečnit naši Velikonoční vý-
stavu a dotkne se to rovněž jarního zájezdu, 
který byl plánován na 16. května. Věřme, že 
se vše v dobro obrátí a postupně se budou 
rušit karanténní opatření a v červenci ne-
bude již nic v cestě našeho plánovaného zá-
jezdu. Autobus a ubytování v hotelu máme 
stále rezervovány.

Všichni, kdo si na schůzi objednali sa-
zenice a výpěstky z předloženého letáku, 
budou o jejich vyzvednutí vyrozuměni te-
lefonicky průběžně dle dodání, které bude 
probíhat až do května (podle termínu vý-
sadby).

Informace k zájezdu ..  Litomyšl – Čáslav 
STARKL – Kutná Hora – Pelhřimov. Termín: 
25. a 26.7.202. Pokud se zájezd uskuteční, je 
třeba se přihlásit do 10.července. 
Informace: Jan Slováček: 721066304.
Sledujte naši stránku na Facebooku:
www.facebook.com/czsmoravka).  

no jako hydrant… A to byla shodná kontrola 
s našimi nejmenšími...

Dalším závodem tohoto seriálu byl 16. 2. 
městský orientační závod ve Frýdku-Míst-
ku. Pořadatelé nechtěli oddělit tratě do-
spělých a dětí a to se jim trochu vymstilo. 

 Náš Robin Miketa se svým sportovním 
tátou vyhrál kategorii dospělých amatérů 
a Zuzka Štefková se stejným „manažérem“ 
byla druhá v kategorii žen amatérek! Při 
vyhlašování dětských kategorií jsme si šli 
pro 3 zlaté medaile – mladší žáky a žákyně 
vyhráli s převahou tito jmenovaní, tedy 
Robin a Zuzana, v předžákyních dominovala 
Barbora Štefková.

Další 2 závody byly v Polsku a pak už nic. 
Škoda bylo zejména závodu v Dobroslavi-
cích, kde bychom si mohli obhlédnout i tratě 
na krajský přebor v duatlonu. Ten měl být 
našim jarním vrcholem závodnické sezóny 
a protože byl jen odložen na září, doufejme, 
že bude vrcholem podzimním.
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sportovní kroužek kopané 
– sedmý ročník

Hana Hřivňáková

V minulém Moravčanu jsme vás zvali 
na hasičský ples. V tomto vydání sepíši pár 
střípků, aby i ti, kteří na plese nebyli, mohli 
alespoň takto zažít tu báječnou atmosféru. 
Jelikož se ples konal 7.3., den před Mezi-
národním dnem žen, nemohli jsme nechat 
ženy bez tradiční květiny k tomuto svátku. 
Muži tak dostali na místě příležitost koupit 
své milé krásný rudý karafiát. Snažíme se 
držet věcí, které fungují, proto jsme opět rádi 
přivítali profesionály z barmanské branže, 
kteří nám předvedli barmanskou show. No-
vinkou bylo zřízení baru, kde se míchaly alko 
i nealko nápoje. Pan barman měl stále plno! 
Nedivím se, drinky byly vynikající! Jako na 
každém plese, i zde tradičně proběhlo kolo 
štěstí, ve kterém si výherci odnesli ceny od 
houbiček na nádobí až po notebook. Věříme, 
že všem udělaly ceny radost. Celým večerem 
a brzkým ránem nás opět provázela skupina 
UFO. Rozjezd byl pomalejší, zato výdrž byla 
razantnější! Tančilo se do 4 do rána! Jsme 
velice rádi, že se akce pořádána našim SDH 
těší takové oblibě. Chtěla bych poděkovat 
všem sponzorům za ceny. Ať už jste věnovali 

dar jakékoliv hodnoty, pro nás, hasiče, to 
má opravdu velký význam. Děkujeme! Žádná 
akce se neobejde bez lidí, kteří ji vymyslí, 
zorganizují a zrealizují. Velice si jich vážíme 
a oceňujeme jejich práci. Rok od roku je stále 
více lidí mimo SDH, kteří jsou ochotni po-
moct. Děkujeme za vaše srdce, které do toho 
všichni dáváte! Příští rok si opět zatančíme :)

Jako ve všech spolcích v obci, i u nás 
došlo k útlumu. Již se nescházíme na pra-
videlných schůzích, netrénujeme s dětmi. 
Jakékoliv školení, závody či schůze jsou 
zakázány do konce června s tím, že se zákaz 
může prodloužit. I přes nouzový stav má 
naše výjezdová jednotka stále co dělat. Bě-
hem posledních tří měsíců vyjeli ke dvěma 
požárům komínů, čtyřikrát odstraňovali 
popadané stromy, jedenkrát spadlý sloup 
nízkého napětí a jedenkrát vyjeli k požáru 
lesního porostu. 

Již od začátku nouzového stavu jsou naši 
hasiči v kontaktu s paní starostkou a jsou 
připraveni k jakékoliv potřebné spolupráci. 
Jsme rádi, že naše pomoc nebyla zatím po-
třeba. Doufáme, že se situace bude nadále 
už jen zlepšovat a brzy se potkáme venku 
bez roušky!

ing. Jan legerský, trenér kopané

Po nastartování v loňském roce jsme i le-
tos trávili společné chvíle v naší krásné tě-
locvičně. Po vánočních svátcích, kdy jsme si 
dopřávali sladkosti a hojnosti bohatých stolů, 

přišel opět ten pravidelný pohyb v tělocvičně 
v mladém kolektivu našeho kroužku.

Během prvních dvou měsíců letošního 
roku jsme se jako obvykle scházeli vždy ka-
ždou středu v době od 15,00 do 16,30 hodin. 
Scházeli jsme se většinou v neúplné sestavě. 

Ze žiVOTa spOlkŮ
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Ze žiVOTa spOlkŮ

Neúčast byla ovlivněna malými nemocemi, 
nachlazením nebo různými bolestmi. Přes 
všechny tyto problémy jsme se pravidelně 
scházeli a zlepšovali se v tělesné zdatnos-
ti, koordinaci pohybu a rozšířili jsme naši 
činnost i na jiné pohybové aktivity, nejen 
na fotbal. Trénovali jsme obratnost, sílu 
i vytrvalost. Podařilo se nám zapůjčit nové 
sportovní náčiní, drobné překážky, které 
jsme plně v kroužku využívali, což doku-
mentují následující fotografie..

A vzhledem k tomu, že nemáme jen mladé 
chlapce, snažila se i děvčata. A oběma to 
šlo velmi dobře.

A ještě jiné náčiní.
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krOnika OBce

 - Přechodová trasa vedla v naší obci údo-
lím Malého Lipového k samotě Josefa 
Motyčky č. 29 „Stuchlunky“a odtud cca 
400 m kolem usedlosti Jana Bystřičana až 
k útulně „Na Kotaři“.  Trasa pak pokračo-
vala do Komorní Lhotky a dále do Polska.

 - Paní Pavla Plachá,Mgr, Ph.D. - pra-
covnice Ústavu pro studium totalitních 

režimů našla dceru M. Pětrošové – paní 
Milenu Doležalovou a chce se s ní domlu-
vit na návrhu státního vyznamenání in 
memoriam pro její matku.

 - Pro obec se nabízí možnost vybudování 
pomníčku v místě přechodu u chaty na 
Kotaři, na pozemku LČR.

Štěpán Bystřičan

k článku o Marii pětrošové  
– beskydské převaděčce – jen několik upřesnění: 
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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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                                                                                                     Otevírací doba:  
  

Pondělí   10:00 – 17:00        Pánské 

Úterý       8:00 – 15:00        Dámské 

Středa     8:00 – 15:00        Pánské 

Čtvrtek     13:00 – 19:00        Dámské 

Pátek Na objednávku 

 
Kontakt: Kateřina Ježová 

                           Tel: 732 409 467 

 

Dámské a pánské kadeřnictví  
 

Nově otevřená provozovna kadeřnictví se nachází 
v prostorách zdravotního střediska ve 2. patře. 

MONTÁŽE OPLOCENÍ 
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ 
                Tel.: 722 550 000 

 KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY  
 SVAŘOVANÁ PLETIVA 
 SVAŘOVANÉ PANELY 3D 
 BRANKY, BRÁNY 
 MOBILNÍ OPLOCENÍ – pronájem, prodej, doprava, montáž 

GARÁŽOVÁ VRATA           Potřeby pro chov drůbeže 
    www.VRATA-OSTRAVA.CZ          Napáječky, krmítka 

 VÝKLOPNÁ – i s dveřmi      Líhně, ohřev pro drůbež 
 Klasická DVOUKŘÍDLÁ   Klece a krmivo pro křepelky 
 Provádíme i montáž         www.KREPELKAJAPONSKA.cz 

   OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, Otevřeno v pracovní dny 8 - 15 hod. 

inZerce


