
Poděkování  
švadlenkám z Morávky / str. 7

Zpravodaj obce MorávkaIII./2020



2

Z OBCE

Úvodní slovo starostky
Gabriela Daňková
starostka 

Vážení  spo-
luobčané, chataři 
a chalupáři,

po období ka-
rantény, se pomalu 
blížíme do normá-
lu. Začínáme se zase 
vracet ke svým ob-

líbeným činnostem, scházet se s rodinou, 
přáteli, navštěvovat restaurace a využívat 
služby. Hlavně kadeřnictví, které se nám 
nově otevřelo na Morávce, v budově zdra-
votního střediska. Po počátečních zmatcích 
a  informacích z  ministerstev nám začali 

chodit do školy i žáci 2. stupně a školka již 
praská ve švech. Děkuji vedení školy, učite-
lům, že zvládli výuku i na dálku. Byla to jistě 
nová a zajímavá zkušenost a přeji jim krásné 
prázdniny. Dárkem do nového školního roku 
budou nové odborné učebny. Zde i přes ka-
ranténu práce pokračovaly a byly ukončeny. 
Přes prázdniny doladíme a zkolaudujeme 
tak, aby zde již od září probíhala výuka.

To vše je již za námi a já se ráda dívám 
dopředu, takže a o dalších aktivitách, které 
jsme schválili, plánujeme a realizujeme, se 
dočtete v následujících článcích.

Přeji Vám všem krásnou dovolenou 
a hodně slunečných dnů a uvidíme se na 
nejbližších akcích

Zastupitelstvo schválilo 11. 5. 2020:

- darovací smlouvu mezi Obcí Moráv-
kou (obdarovaná) a  p. Václavem 
Mrůzkem (dárcem)

- smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu MSK na akci „Vodovod v obci 
Morávka, lokalita Vlaský

- Kupní smlouvu s firmou EMBEFOR 
s.r.o. na nákup automobilu pro hasiče

- smlouvu o dílo na akci „Revitalizace 
veřejného prostranství Morávka –
Lipové, etapa 1(okolí NKP)

- smlouvy o návratných finančních 
výpomocech z Programu poskyto-
vání návratných finančních výpo-
mocí na akci „Kotlíkové dotace“

Celé usnesení si přečtete na www.moravka.info – úřední deska
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Získali jsme:

1. Dotaci z Moravskoslezského kraje z pro-
gramu „Drobné vodohospodářské akce“

 Obec Morávka získala investiční dotaci 
v maximální výši 50% celkových sku-
tečně vynaložených uznatelných nákladů 
na realizaci projektu „Vodovod v  obci 
Morávka, lokalita Vlaský“, maximálně 
však ve výši 2.700.000 Kč. Tuto dotaci 
jsme získali od Moravskoslezského kraje 
z  dotačního programu „Drobné vodo-
hospodářské akce“, o  jehož vyhlášení 
rozhodla rada kraje svým usnesením 
č. 72/6543 ze dne 21. 10. 2019. 

 Termín zahájení výstavby: duben 2020

 Termín ukončení výstavby: do 6 měsíců 
od převzetí staveniště 

 Realizační firma: Install CZ, s.r.o

 Cena za provedení díla: 5 661 624,82 Kč  
s DPH

 Výše dotace: 2.700.000 Kč – max. 50%

2. Dotaci z NPŽP 5/2019 – 5.3.A 

 Výzva: Rekonstrukce či úprava veřejného 
osvětlení na území CHKO – Rekon-
strukce či úprava veřejného osvětlení na 
území CHKO

 Obec Morávka na podzim loňského roku 
požádala o  dotaci na „Rekonstrukci 
veřejného osvětlení v  obci Morávka“. 
9.4.2020 přišlo rozhodnutí ze SFŽP ČR, 
že nám byla potvrzena dotace ve výši 
366 349,28 Kč – tj.50% .

 Termín zahájení rekonstrukce osvětlení: 
červenec 2020

 Termín ukončení rekonstrukce osvětlení: 
srpen2020

 Realizační firma: Lubomír Skotnica

 Cena za provedení díla – 716 151 Kč s DPH

 Výše dotace – 366.349, 28 Kč – 50%

 Rekonstrukce se bude týkat výměny 
a doplnění osvětlení na trase od vjezdu 
do Obce Morávka (podél budoucího chod-
níku) až po zastávku Pod přehradou. 

3. Dotaci z MINISTERSTVA FINANCÍ – Odbor 
12 – Financování územních rozpočtů

 VPS – 228-2-2020 Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny 
regionální školství v působnosti obcí

 Na 13. zasedání ZO Morávky, dne 24. 
2. 2020 jsme schválili podání žádosti 
o  dotaci na akci „Vybudování dílen 
a dalšího zázemí v objektu ZŠ Morávka“ 
na Ministerstvo financí – program 29822 
Akce financované z  rozhodnutí Posla-
necké sněmovny Parlamentu a  vlády 
ČR a a podprogram 298D2280 Podpora 
rozvoje a  obnovy materiálně technické 
základny regionálního školství v působ-
nosti obcí. Tento záměr byl schválen 
rozpočtem obce Morávka pro rok 2019 
a pro rok 2020.

Dotační tituly 2020-2021
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 Dne 10. 6. 2020 nám tato dotace byla 
schválena.

 Termín zahájení rekonstrukce školy: 
červenec 2019

 Termín ukončení rekonstrukce školy: 
duben 2020

 Realizační firma: MVEX stavby s.r.o

 Cena za provedení díla: 15 747 735 Kč

 Výše dotace – 14.172.961 Kč – 90%

 Z  této dotace proběhla rekonstrukce 
Základní školy. Nad stávajícím šatnami 
(krčkem mezi budovami) bylo posta-
veno patro, výtah. Vznikly nové odborné 
učebny, dílny a výtvarná učebna, dále 2 
kabinety celkem pro 7 učitelů, výtah pro 
bezbariérový přístup do pater, úklidové 
místnosti, bezbariérové WC a došlo k pro-
pojení chodeb v 1.patře. Ke zkolaudování 
by mělo dojít v průběhu prázdnin. Akce je 
ukončena. 

4. Dotace z  MSK ev.č. 7219/2018/KPP na 
akci obnova národní kulturní památky 
Památník partyzánského hnutí „Noční 
přechod“ na Morávce.

 Na tuto akci jsme získali individuální 
dotaci z Moravskoslezského kraje.

 Realizace „Revitalizace veřejného pro-
stranství Morávka – Lipové, etapa 1 část 
NKP byla zahájena v měsíci květnu.

 Termín zahájení: květen 2020

 Termín ukončení: říjen 2020

 Realizační firma: ZAHRADY Vrobel, s.r.o

 Cena za provedení díla: 1 044 981,93 Kč

 Individuální dotace: 670 000 Kč

 V první fázi budou probíhat zemní práce, 
vodorovné konstrukce, bourání, pozemní 
komunikace, přesun sutě a v druhé fázi 
založení záhonů, založení trávníku, 
trvalek v barvě trikolory, stromů a keřů. 
Štětový chodník bude osázen pietními 
cedulkami, které nám budou připomínat 
jména padlých za 2. světové války. Celé 
místo bude nasvíceno a stane se důstoj-
ným pietním místem. 

Podali jsme žádost:

1. Žádost o dotaci z Programu rozvoje ven-
kova z MAS Pobeskydí 

 Žádost je podána na akci Obnova veřej-
ného prostranství „U splavu řeky 
Morávky“ na částku 500 000 Kč. Čekáme 
na vyhodnocení. Podle posledních jde 
žádost k poslednímu posouzení a měla 
by být schválena

 Na tomto veřejném prostranství plá-
nujeme odpočinkovou zónu pro občany 
a  veřejnost. Budou zde nově zasazeny 
trvalkové, bylinkové záhony, keře, nové 
stromy. Chodníčky budou lemovány 
lavičkami k odpočinku a místo doplníme 
o ohniště s posezením, kde si budete moci 
opéct něco dobrého. Do plánu rekon-
strukce zeleně je taky umístěn sezonně 
záchod.
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2. Ministerstvo vnitra – generální ředitel-
ství HZS ČR - Dotační program pro rok 
2021 – výzva JSDH_V2_2021 na Pořízení 
nového dopravního automobilu.

 Dne 13. 5. 2020 jsme podali žádost do výše 
uvedeného programu na pořízení nového 
dopravního automobilu pro Výjezdovou 
jednotku Morávka. 

 Maximální výše dotace je 450 000 Kč cca 
z 1 100 000 Kč. 

 Dotace je určena na nákup DA v roce 2021. 

Plánujeme podat žádost o dotaci:

1. Kompostéry 2021 – OPŽP – podáme do 
31. 7. 2020

 Na jaře proběhla anketa, zda chcete mít 
nový kompostér. O tuto dotaci budeme 
žádat v  měsíci červenci z  Operačního 
programu životní prostředí OPŽP. O tom, 
zda jsme tuto dotaci pro příští rok dostali, 
vás budeme informovat. Anketní lístek 
odevzdalo přes 500 žadatelů.

 Výše dotace 85%.

2. Snížení energetické náročnosti veř.
budov – budova zdravotního střediska 
– program OPŽP 144. 

 Obec má zpracovanou projektovou 
dokumentaci k  realizaci zateplení 
budovy zdravotního střediska včetně 
výměny střechy a izolace budovy

 O tuto dotaci budeme žádat na podzim 
2020. Výše dotace je 30 – 50 %.

3. Operační program životního prostředí 
– Hospodaření se srážkovou vodou – 
budeme žádat o dotaci na nové povrchy 
u vjezdu do budovy ZŠ. Výše dotace je 
85%.

 Real izac i  rekonstrukce  povrchů 
u budovy ZŠ plánujeme červenec – září 
2020 v případě, že stihneme vysoutěžit 
firmu

 Vznikne nový bezbariérový vstup do 
budovy, bezpečná zóna mezi venkovní 
učebnou a  školou, kde nebudou moci 
jezdit auta a nově vznikne plocha s 36 
parkovacími místy. 

4. Chodník Morávka – Pražmo

 Projektová dokumentace čeká na vydání 
stavebního povolení. Žádost o  dotaci 
budeme podávat na podzim 2020. 
Realizovat bychom chtěli v  roce 2021 
nejpozději 2022. 

Rozdělili jsme výjezdovou 
jednotku Pražmo - Morávka
Gabriela Daňková - starostka

Od roku 2008 působila v obci Morávka 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Morávka – Pražmo.

Usnesením zastupitelstva č. 14. 6. ze dne 
11. 5. 2020 jsme schválili novou zřizovací 

listinu „Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce Morávka“ se zařazením do kategorie 
JPO III/1.

Na Sněmu SOMP jsme rozhodli, že na-
vrhneme HZS MSK, že chceme jednotku 
rozdělit, a to z toho důvodu, že už pomi-
nuly důvody mít jednotku společnou. Tato 
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společná jednotka byla ojedinělá v celé re-
publice a dělala problémy s účetnictvím, 
s dotacemi nejen nám, ale i Hasičskému zá-
chrannému sboru MSK. Na základě osobních 
jednání, protokolů o kontrolách a splnění 
podmínek pro zachování stávající kategorie 
JPO III, HZS rozhodlo a souhlasilo se zru-
šením společné jednotky požarní ochrany 

Pražmo – Morávka, kategorie JPO III/2. 

Velitelem jednotky Sborů dobrovolných 
hasičů na Morávce byl jmenován Bc. Karel 
Štefek.

Děkuji veliteli a všem členům, že jsme 
zvládli splnit všechny podmínky k rozdělení 
a zachování kategorie JPO III/2.

Upozornění občanům 
Termíny vymetání komínů pro rok 2020
7. 8., 18. 11.

Uzávěrka zpravodaje
Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 25. 8. 2020

Příspěvky: moravcan@moravka.info

Otevírací doba sběrného místa – Morávka – Malé Lipové 
Pondělí – Čtvrtek  14.00–15.30
Pátek    14.00–17.00 
Každou sobotu   9.00–13.00

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

Chcete dostávat zprávy z obce emailem? 
Napište nám Váš email na adresu podatelna@moravka.info
Aktuální dění v obci můžete sledovat na našich webových stránkách www.moravka.info
nebo na našich facebookových stránkách: Obec Morávka-oficiální profil

Pracovní doba lékařů v době dovolených:
MUDr. Mácová – lékař pro děti a dorost

Ordinační doba červen, červenec a srpen 2020 - všichni, i akutně nemocní pacienti, jen po 
telefonické domluvě tel. 733 685 195!!!

Raškovice: Po, Pá 8.00–10.00 pro nemocné  10.00-12.00 poradna
  St: 8.00-12.00 poradna  13.00-15.00 pro nemocné

Morávka: Út, Čt:   8.00–10.00 pro nemocné    10.00-12.00  pro nemocné

mailto:moravcan@moravka.info
mailto:podatelna@moravka.info
http://www.moravka.info
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Dovolená 7.-10.7., zastupuje MUDr. Kučerová v Dobré dle její ordinační doby, jen akutní 
případy a po telef. domluvě tam na tel.č. 603 581 000 

MUDr. Crha Milan –  v době nepřítomnosti MUDr. Milana Crhy zastupuje MUDr. Lenka 
Carbolová - Raškovice

MUDr. Polová – gynekologická ambulance Raškovice

8. 7., 12. 8.  – dovolená
středa – 10.00 – 12. 00  12.30 – 16.00

Společenská kronika
Setkání s jubilanty
V měsících duben až červenec oslaví 8 občanů Morávky svá jubilea.

Rutkova 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

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům. Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, lásky 
a radosti. Uvidíme se s Vámi na setkání dne 9. 7. 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 případě 
potřeby zajistíme odvoz.

Na setkání se těší

Gabriela Daňková – starostka Štěpán Bystřičan - místostarosta

Poděkování švadlenkám z Morávky
V době nouzového stavu jsme dle vašich 

požadavků vozili do schránek nebo osobně 
roušky.

Poté jste si mohli roušku zdarma vzít 
u naší pošty z tzv. „Rouškovníku“. 

Materiál na tyto roušky jsme ve většině 
případů dostaly darem, buď od občanů, nebo 
z bývalého Slezanu Frýdek-Místek. 

Tyto roušky pro Vás pro všechny ušily 
šikovné maminky a  babičky z  Morávky. 
Všechna děvčata šila nejen pro náš úřad, ale 
i pro nemocnice, ústavy, Policii ČR, lékaře, 
obchody,…

Všechny naše šikovné šicí dobrovolnice 
byly pozvány dne 11. června na Obec, kde jim 
bylo poděkováno a připraveno pohoštění.
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Společně jsme rozkrojili 
dort, který symbolizoval naše 
pracovní nadšení pro šití, tzn. 
dort s šicím strojem, rouš-
kou a šicími motivy a připili 
jsme si hlavně na zdraví nás 
a našich blízkých. 

Věřím, že tato zkušenost 
nás zase někam posunula, 
a  to k  vzájemné pomoci, 
ochotě a  sounáležitosti 
v těžké situaci.

Ještě jednou děkuji: Zlatce 
Felcmanové, Lence Andrlové, 
Mileně Španihelové, Martině 
Ošťádalové, Haně Lapišové, Zdeňce Daňkové, 
Jarmile Demlové, Gabriele Demlové, Hance 
Hřivňákové, Lence Carbolové, Lence Dujkové, 
Barboře Fluksové, Yvettě Nykšové, Šárce 
Iszové. Lucii Michalčákové, Šárce Iszové, 
Šárce Holubové, Romaně Miketové, Gabriele 
Daňkové, Lence Šipulové a  všem dalším 

anonymním švadlenkám, které dodávaly 
roušky na náš Rouškovník a svým blízkým. 

Rovněž děkujeme všem manželům 
a dětem, kteří často pomáhali svým ženám. 
Stříhali, žehlili,…

DĚKUJEME!!!

Foto archiv obce
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PODĚKOVÁNÍ občanu Morávky 
Gabriela Daňková a zastupitelé 

Obec Morávka dostala darem od pana 
Václava Mrůzka z Vlaského pozemek 
parc. č.3902/4. Vážíme si tohoto daru 

a panu Václavu Mrůzkovi velice děkuje-
me Na tomto pozemku vybudujeme nové 
hnízdo pro kontejnery. Pevně věřím, že 
to občané z Vlaského ocení a budou toto 
místo udržovat čisté.

Děkujeme

„Úryvek z dopisu občana“

75. výročí osvobození Morávky

„Vážená paní starostko, velmi si vážíme 
práce, kterou Vy a celý kolektiv obecního 
úřadu vynakládáte na to, aby naše Morávka 
byla dobrým místem pro život. Výsledky této 
práce jsou vidět na každém místě – květinová 
úprava, autobusové zastávky, mosty, cesty, 
škola, hřiště, sběrná místa …atd.

Pochvalu si zaslouží i všichni Vaši spo-
lupracovníci, například pan Bujok, pan 
Hytka…, milé a ochotné děvčata v kanceláři 
a všichni, kteří se podílejí na tom, abychom 
se na Morávce cítili dobře.

My za to všechno děkujeme“ …….

Přejeme Vám hodně zdraví, osobních 
i pracovních úspěchů

S pozdravem Josef a Alena Křibíkovi

Gabriela Daňková
starostka 

Děkujeme moc za vaše slova pochvaly, těší 
nás a budeme se dál snažit, aby se Vám na 
Morávce líbilo a dobře žilo.

Taky děkuji všem, kteří mi posílali 
povzbuzující a pochvalné smsky v době nou-
zového stavu.

Gabriela Daňková
starostka 

Dne 5. května 2020 jsme si připomněli 75. 
výročí osvobození Morávky.

Vzhledem k nouzovému stavu jsme se sešli 
v úzkém kruhu zastupitelů a vedení školy. 

Paní ředitelka školy a pan místostarosta při-
pomněli přítomným sled historických udá-
lostí a průběh osvobození na Morávce.

Poté jsme položili věnec a kytici u Národní 
kulturní památky „Noční přechod“ a u piet-
ního místa na hotelu Partyzán, které nám 
připomíná hrůzné události prosince 1944. 
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Společně jsme se odebrali ještě k posled-
nímu pietnímu místu na trase, a to k nově 
restaurovanému pomníku „Zaťatá pěst“, kde 
jsme si připomněli další historickou událost 
válečných let, a to oběšení dvou studentů, 
kteří byli oběšeni pro výstrahu obyvatelům 
Morávky.

Foto Martin Bujok
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Studánky
Štěpán Bystřičan 
místostarosta obce

Naše obec Morávka má kromě drobných 
stavebních památek – zvoničky, kříže a po-
mníčky partyzánského odboje i další zají-
mavosti. Katastr obce se vyznačuje značným 
počtem vodních zdrojů – jedná se o prame-
niště, prameny, studánky, studny. Zhruba 
před deseti lety jsem začal s dokumentací 
těchto přírodních zdrojů. Mnohé z nich mají 
jak historickou, tak i estetickou hodnotu a je-
jich počet už přesáhl číslo 140.

V několika číslech Moravčanu budou 
představeny známé i neznámé lokality s tě-
mito zdroji.

1.  Studna v Balunce – místní část v údolí 
Velké Lipové, stará studna z r. 1930.

2.  Dominův pramen – nachází se u staré lo-
vecké chaty 16, pod rozcestím Kalužného, 

je jedním z přítoků potoka Blatný, pečuje 
o něj pan Dominik.

3. Křišťálová studánka – upravený pramen 
z r.2000, na začátku Kobzocké cesty v lo-
kalitě Sviňorky. Probíhala u ní několik let 
akce Otvírání studánek za účasti žáků ZŠ 
Morávka.

3. Studánka Loriška – upravený a  velmi 
vydatný pramen u stejnojmenné lovecké 
chaty pod úbočím zadního Slavíče.

4. Pramen pod Panoramou – v údolí Malé 
Lipové, vyvěrající pod kmenem javoru.

5. Studánka Tři potůčky – v údolí Kotly, 
u lovecké chaty nad soutokem tří potoků.

6. Studánka v Kotelnici – v údolí Vysuté, 
na okraji pravostranného přítoku. 
Svého času studánku udržovali žáci ZŠ 
Raškovice.

Studna v Balunce Dominův pramen
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Křišťálová studánka

Studánka Loryška

Pramen pod Panoramou

Studánka v KotelniciStudánka Tři potůčky
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Petr Bujok 
technik

V naší obci se rozmáhá velký nešvar – 
parkování na travnatých plochách, při kra-
jích cest nebo v odpočinkové zóně U splavu 
a to i přesto, že máme dvě velké parkoviště 
v centru obce Malé Lipové a Velké Lipové. 
Další parkoviště je na Úspolce. Bebek slou-
ží hlavně jako točna autobusů. Proto je 

lepší zaparkovat na Velkém Lipovém nebo 
Úspolce a k Bebkovi pokračovat autobusy. 
Všechny parkoviště jsou výchozími místy 
mnoha turistických tras.

Vždy je kde zaparkovat, pouze za cenu 
překonání pohodlnosti ujít k zaparkovanému 
autu několik desítek, možná pár set metrů.

Rozjíždění trávníků je devastující z po-
hledu estetiky, morálky, ekologie a vykazuje 
i protiprávní jednání.

Zeleň má významný vliv na lidské zdraví 
a úbytek zeleně lidské zdraví ohrožuje. 

Tráva, keře a  stromy vytvářejí kyslík, 
osvěžují vzduch, zachycují prach a škodli-
viny, hubí choroboplodné mikroorganismy, 
tlumí hluk. Vyrovnávají teplotní extrémy 
a jsou zdrojem vláhy.

Kyslík umí vyrábět pouze rostliny zázra-
kem zvaným fotosyntéza. Bez jídla vydržíme 
týdny, bez vody dny, bez kyslíku 5 minut.

Prach
Novodobou hrozbu pro lidské zdraví 

představuje jemný polétavý prach, částice 
menší než 10 mikrometrů. Na tyto částice se 
váže řada toxických a vysoce nebezpečných 
látek, které pomocí jemného prachu proni-
kají přes plicní sklípky přímo do krevního 
oběhu. Krátká tráva má schopnost zachy-
cení 10% částic tohoto prachu, vysoká tráva 
35-45%.

Veřejná zeleň je jedním ze základních kra-
jinotvorných prvků a zároveň nejvýznam-
nějším kompozičním celkem krajinářské 
architektury. Pro psychickou i zdravotní po-
hodu je pro člověka pobyt v zeleni nezbytný. 
Pohled na zelenou nás uklidňuje a regeneruje 
lidskou mysl, působí přátelsky a progresivně.

Zničený trávník a parkování na trávě 
je příkladem neúcty k lidské práci a pří-
rodě. Protože příklady táhnou, strhávají 
se ostatní řidiči k následování. Zvláště 
mladiství a děti dostávají špatný příklad, 
který se může stát „normou“.

Parkování v obci

Ekologie

Estetika Morálka

Nedostatek vláhy se stává viditelným pro-
blémem. Při koloběhu vody se část srážkové 
vody vrací zpět dýcháním a výparem rostlin 
do atmosféry a tak může znovu kondenzovat 
a zavlažovat krajinu. Jeden metr čtvereční 

vypaří ročně listy a půdou 400 l vody! Tráva 
u zmíněné trafostanice je zničená ve čtverci 
o straně 10 metrů. To je 40.000 litrů vody za 
rok, která se neodpaří a blahodárným deštěm 
nezavlaží, neosvěží.

Voda
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Rostoucí teploty v létě jsou nepříjemné, 
až nebezpečné pro zdraví. Nejen stromovým 
stínem, ale odpařováním vody opět pomá-
há příroda k ochlazování. Podstatou ochla-
zování je měrné skupenské teplo výparné. 
Princip je v endotermní reakci. Při přeměně 
vody v plynnou páru dochází k významnému 
odběru tepla. Např. v horkém létě na slunci 
neudržíte bosou nohu nejen na chodníku, ale 
ani na hřišti s umělou trávou, skutečná tráva 
vás naopak ochladí.

Pokud někdo stále odmítá naslouchat 
pláči trávy a volání přírody, ať již z nezna-
losti, pohodlnosti, lhostejnosti, sobeckos-
ti, je vhodné nakonec upozornit na právní 
výklad. Řidiči se zde dopouštějí přestupku 
poškozování a neoprávněného záboru ve-
řejného prostranství, veřejně přístupného 
objektu nebo veřejně prospěšného zařízení 

- Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých 
přestupcích, § 5 odst. 1, písm. g) - přičemž 
podle právního výkladu nezáleží na tom, kdo 
toto prostranství vlastní, jestli např. město, 
nebo soukromý vlastník. Definice veřejného 
prostranství zní: ,,Veřejným prostranstvím 
jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chod-
níky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení, tedy slou-
žící obecnému užívání, a to bez ohledu na 
vlastnictví k tomuto prostoru“. Za porušení 
§ 5/1 písm. g) Z. č. 251/2016 Sb. může poli-
cie příkazem na místě uložit pokutu do výše 
10.000 Kč, ve správním řízení pak fyzické 
osobě hrozí až 50.000 Kč

Chtěli bychom tímto článkem apelovat 
na řidiče, aby byli ohleduplní k životnímu 
prostředí. 

Zdroj: internet

Přírodní klimatizace

Foto Petr Bujok
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Úpravy provádí zahradnická firma pana 
Vrobla z Lubna. Termín dokončení je říjen 
2020. K úpravám architekt Martin Foldyna 
dodává:

„Památník se nachází na důležitém roz-
cestí do tří směrů – cestou dál k přehradě 
Morávka a k hornímu konci Morávky, do-
prava k budově bývalého hostince, kde s roku 
1944 konal hanebný stanný soud a třetím 
směrem (doleva) do osady Dolinky. Plocha 
křižovatky však svou velikosti naprosto utla-
čuje význam pietního místa. Nově je proto 
křižovatka zmenšena, zpřehledněna a před-
prostor památníku je tím rozšířen.

Podobně, jako jsou klikaté cesty po bes-
kydských kopcích, je narušena i přímočarost 
hlavní pěší trasy od mostu přes řeku Morávku 

v  poslední své částí před památníkem. 
Chodník, který je jako beskydská stezka pojat 
i ve svém materiálovém řešení, symbolizuje, 
že než člověk dojde ke svému cíli, může se 
směr jeho cesty ještě několikrát změnit. 

II. sv. válka připravila o život 40 míst-
ních obyvatel – otců, synů, matek, dcer, 
babiček, dědečků,… Jejich jména nesmí být 
zapomenuta! Klikatící se chodník je proto 
vzpomínkou na jejich krutý osud. Jména 
všech obětí budou vytesána do kamenných 
či ocelových pásků vsazených do chodníku. 
Můžeme tak tiše sklonit hlavu k zemi a uctít 
jejich památku. 

Sousoší „Noční přechod“ je trojrozměr-
ným uměním. Návrh proto sousoší výše 
popsaným „chodníkem vzpomínek“ zcela 

Byla zahájena úprava okolí před Národní 
kulturní památkou Noční přechod
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zpřístupňuje a umožňuje její sledování ze 
všech stran.

Pietní místo je nejen místem k uctění pa-
mátky, ke vzpomínání, ale nabízí i možnosti 
k rozjímání a relaxaci a nutí člověka přemýš-
let o své sounáležitosti – k místu, k historii, 
k národu (květy v barvě trikolóry).“

Úprava okolí před Národní kulturní pa-
mátkou je druhou etapou v revitalizaci pro-
storu parkoviště Velké Lipové. První etapa 
již proběhla na podzim 2019, bylo vytvořeno 
kontejnerové stání. Obnova bude pokračovat 
vybudováním chodníků, přechodů přes kraj-
skou cestu, výměnou informačních cedulí.

Relaxační zóna U Splavu
V minulém roce jsme do prostoru U Splavu 

navezli hlínu, kterou jsme získali při výko-
pových pracích, které probíhaly v souvis-
losti s výstavbou autobusového zálivu na 
zastávce Přehrada. Touto hlínou jsme hrubě 
srovnali nerovnosti na pozemku a vytvořili 
jsme základ pro budoucí relaxační zónu. 

V parčíku budou vysazeny keře – Ibišek syr-
ský, Třezalka vzpřímená, trvalky – Orlíček 
obecný, Plesnivka perlová, Hvězdnice a v 
neposlední řadě stromy Javor mléčný, Hloh 
obecný, Třešeň ptačí. Její realizace by měla 
začít v září 2020.
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Pohled od penzionu
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Pohled od krajské cesty

Celkový pohled

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

Travný Treku 2019, na startu 

Travný Treku 2019, na trati

Travný Treku 2019, na stupních vítězů
Vrchol Festivalu sněhu 2019/20,  
pohádka Princezna se zlatou hvězdou

Festival sněhu 2019/2020
Martin Foldyna    
hl. organizátor Festivalu sněhu

Vážení Morávčané, přátelé hor, zimy a sněhu,

jaro již naplno předalo žezlo vlády létu a my 
již poosmé společně vzpomínáme, jak jsme si 
uplynulou zimu užívali slavnosti, které kaž-
doročně pořádá Obec Morávka ve spolupráci 
s místními spolky a dobrovolníky. Poslední 
festivalový ročník byl sice díky koronaviru 
neplánovaně zkrácený, i tak byl ale nabitý 
spoustou zajímavých a nevšedních událostí.

Připomeňme si poslední ročník Festivalu 
sněhu prostřednictvím fotografií Martina 
Bujoka.

Celý pořadatelský tým Vám děkuje za pří-
zeň a za účast na akcích FS 2019/20.

Těšíme se na viděnou při devátém ročníku 
Festivalu sněhu.
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Vrchol Festivalu sněhu 2019/20, zábavná show 
Klauni na volné noze

Vrchol Festivalu sněhu 2019/20, písničkář 
Pavel Dobeš

Vrchol Festivalu sněhu 2019/20, kapela Turbo

Vrchol Festivalu sněhu 2019/20, folklorní sou-
bor Jagár

Vrchol Festivalu sněhu 2019/20, kapela Turbo

Divadlo Václav, divadelní hra Mandragora
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

 

 Sdružení obcí povodí Morávky 

zve všechny své občany dne 16. 8. 2020 do kulturního areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách na 

Kulturní den SOPM nejen pro seniory 

15.00 – 18.00   Neo Chess Sunny Rocken Roll Band  

 

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

Vstup zdarma! 

Akce se koná za každého počasí, na místě možnost zakoupení občerstvení, zveme i ostatní příznivce vystupujících.  
Bližší informace na jednotlivých obecních úřadech. Za pořadatele zvou členské obce sdružení: 

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

SOPM 
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Kalendárium 2020 
Kdy Co Kde Kdo

27.6. Memorial J. Špoka - hasičská soutěž areál ZŠ SDH Morávka

9.7. Setkání s jubilanty OÚ Morávka Obec

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

1.8. Volejbalový turnaj „O pohár starostky“ areál hřiště ZŠ Morávka Volejbalisti

19.9. Den regionů - jarmark, kult. vystoupení zámek Paskov Region Slezs.brána

29.9. Den seniorů - zájezd Raduň, Opava odjezd parkoviště Lipový Obec Morávka

10.10. Obecní zájezd do Jeseníků odjezd parkoviště Lipový Obec Morávka

17.10. Podzimní koncert ke Dni seniorů kostel Pražmo SOMP

6.11. Divadelní představení West side Story od ZŠ Morávka SOMP

4.12. Rozsvícení vánočního stromu, jarmark u OÚ Morávka Obec

12.12. Travný Trek od ZŠ Morávka Obec
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Pootevřené školní dveře 
Mgr. Martina Matznerová 

Zpátky do lavic

Po více než dvou měsících se mohli vrátit 
do školy žáci 1. stupně. Účast na výuce je dle 
rozhodnutí ministerstva dobrovolná. Žáci, 
kteří do školy z různých důvodů nenastou-
pili, dále pokračují v distanční výuce. 

O něco dříve než prvnímu stupni byly 
umožněny žákům devátých ročníků kon-
zultace za účelem přípravy na přijímací 
zkoušky. Této možnosti využili všichni žáci. 

Od osmého června je pak možná účast ve 
škole také pro žáky druhého stupně. Nejde 
však o  klasickou výuku, ale o  třídnické 
hodiny a  konzultace z  oblasti hlavních 
předmětů. Také tato účast je dobrovolná 
a nadále pokračuje i vyučování na dálku. 

Ve škole jsou dodržovány přísné hygie-
nické podmínky a provoz se řídí dle manu-
álu vydaného MŠMT. 

Jak to bude dál? 

Všichni samozřejmě doufáme, že se sou-
časná situace uklidní a v září bude možné 
nastoupit do školy se vším všudy. Učitelé 
pracují na úpravě vzdělávacího plánu tak, 
aby se stěžejní neprobrané učivo zvládlo 
odučit začátkem nového školního ruku 
a vznikl prostor pro zopakování učiva pro-
braného distančně.

Na žáky budou od září čekat nové krásné 
prostory cvičných kuchyněk, dílen, výtvarný 
ateliér a také příjemné zázemí ve vestibulu školy.

Zápis do první třídy

 Letošní školní rok se vzhledem k situ-
aci musel obejít bez klasického zápisu do 

první třídy s účastí budoucích žáčků a jejich 
rodičů. Tentokrát šlo jen o formální podání 
žádosti. Těchto žádostí dorazilo celkem 15 
a  na nové žáky se již těší jejich budoucí 
třídní učitelka Mgr. Sylva Rohanová.

Poděkování

Velmi děkujeme Klubu rodičů za ušití 
zásoby roušek, které jsou pro pobyt ve 
škole nezbytné. Občas se samozřejmě 
stane, že žáci zapomenou svou náhradní 
roušku z domu a tak jim může být ve škole 
poskytnuta nová. 

Klubu rodičů zároveň děkujeme za 
výrobu dárků pro budoucí prvňáčky. Jde 
o ušití tradičních tašek na svačinku a cvi-
čební úbor, dále polštářků pro oddech 
a vytvoření kornoutů na dobroty. Všechny 
tyto věci budou prvňáčkům předány při 
slavnostním zahájení nového školního roku. 

Žáci čtvrté třídy společně s  třídní uči-
telkou Mgr. Hanou Smutkovou mnohokrát 
děkují paní Bestové za  darované roušky 
a fixy na textil, kterými si tu svou roušku 
mohli vyzdobit podle svých přání. 

Poděkování si ale zaslouží také všichni 
rodiče za dosavadní spolupráci s  učiteli 
a jejich nasazení při výuce na dálku. 

Zprávičky ze školky

Také děti z  mateřské školy se mohly 
vrátit mezi své kamarády a ke svým paním 
učitelkám. Od 25. května jsou otevřena 
obě oddělení mateřské školy. Také zde je 
docházka dobrovolná. 

Od nového školního roku je kapacita 
mateřské školy zcela naplněna. Vzhledem 
k  tomu jsme byli nuceni odmítnout čtyři 
žádosti o umístění do mš. 

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVĚŘE
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Klub rodičů
Romana Miketová, Klub rodičů 

Ve dnech, kdy jsme měli tvořit jarní 
tvorbu, jsme tvořily roušky do zásoby pro 
I. stupeň naší školy. Šilo se od Bebka až po 
Janšu  Děkujeme moc Mileně Španihelové, 
Martině Ošťádalové, Lucce Michalčákové, 
Romaně Miketové, Gábině Demlové, Zlatce 
Felcmanové, Šárce Holubové, Lence Andr-
lové a  Lence Carbolové. Mrzí nás zrušení 

Dětského dne, ale věříme, že v  novém 
školním roce spolu vytvoříme skvělé akce. 
Těšte se na podzimní Drakiádu a Putování se 
světýlky. Pokud máte nějaké náměty, tak se 
ozvěte. My se teď radujeme ze šití dárečků 
pro budoucí prvňáčky.

Přejeme vám krásné letní dny. Užívejte 
si rodinných chvil a v novém školním roce 
ahoooooj

Rozvoz obědů seniorům 
Soňa Hylová, vedoucí školní kuchyně 

Od září 2020 opět budeme rozvážet 
obědy seniorům. Pokud máte zájem o tuto 
službu, zavolejte na telefonní číslo 558 
691 090. Cena obědu s rozvozem 61,- Kč. 
Jídlonosiče si nemusíte zajišťovat, ty vám 

budou zapůjčeny. U branky si vytvořte 
místo, kde vám bude plný jídlonosič za-
nechán, tak aby nestál v trávě. Zde také 
budete nechávat prázdné čistě vymyté 
jídlonosiče.

Těšíme se na vás a doufáme, že si  
na obědech pochutnáte

POOTEVŘENÉ ŠKOLNÍ DVĚŘE

Ani ve školce se během jejího uzavření 
nezahálelo. Proběhla nutná desinfekce 
všech prostor a  hraček, připravoval se 
nový program pro děti tak, aby bylo možné 
zachovat všechna hygienická nařízení. 

Taktéž byla zahájena distanční forma 
výuky s nabídkou aktivit pro děti dle vzdě-
lávacího plánu. 

Projekty MAS a MAP

V  rámci projektu MAS – místní akční 
skupina – proběhlo setkání předškoláků 
z naší školy,  MŠ Pražmo a MŠ Raškovice. 
Děti si zde vyzkoušely aktivity k podpoře 
vzájemné spolupráce. 

Proběhla také beseda s pedagogy z lesní 
školy, pedagogy zaměřenými na surdopedii 
a logopedii. 

Děti se dozvěděly zajímavosti z historie 
o hoře Prašivá a v nejbližších dnech je čeká 
také výšlap na tento oblíbený místní kopec.

Druhým projektem, kterého se naše Mš 
účastní, je projekt MAP – místní akční plán 
pro rozvoj vzdělávání. Projekt je zaměřen 
především na kvalitní inkluzivní vzdělávání 
a v rámci něj se nám podařilo získat pro Mš 
nové mikroskopy, didaktické hry a malířské 
stojany. 

Výhled na září

Začátkem nového školního roku by měl 
být zahájen pravidelný plavecký kurz pro 
žáky mateřské školy a také žáky 1. – 3. třídy 
základní školy. Vše se bude samozřejmě 
vyvíjet podle situace a rodiče budou o zahá-
jení včas informováni. 
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Zahrádkáři Vás pozívají na zájezd

     ZÁJEZD:       Litomyšl – Kutná Hora – Pelhřimov        25.-26. 7. 2020       

Dvoudenní autokarový poznávací zájezd do středních Čech – zajímavosti Litomyšle, zajímavosti významného města 

českého království – Kutné Hory, návštěva města kuriozit a rekordů – Pelhřimova. 

CENA ZÁJEZDU –pro členy: 1 300 Kč – pro ostatní: 1 600 Kč (v ceně doprava, ubytování se snídaní) 

Odjezd: sobota 25. 7. 2020 – 7,00 hod. z Morávky Lipové/ návrat v neděli večer kolem 20 hod. 

Trasa: Morávka Lipový – střed – Pražmo -Travný - Raškovice–kaple - Dobrá - Frýdek Na Veselé -Litomyšl – Kutná 

Hora   / zpět: Kutná Hora – Pelhřimov – Velká Bíteš – FM Rest. U Hučky – Morávka                                                                  

Celkem: 677 km  -  čas jízdy: 10,10 h / Tam - so: 291 km - čas jízdy: 4,40 h / Zpět - ne: 386 km - čas jízdy 6,5 h                  

ZASTÁVKY: 

1. Litomyšl – odpočinková zastávka: Smetanovo náměstí, Zámek Litomyšl  

2. KUTNÁ HORA – cíl zájezdu s ubytováním v Hotelu Medínek (se snídaní).      Návštěvy: Vlašský dvůr, Chrám 

sv. Barbory, Kostnice v Sedlci, individuální program 

3. PELHŘIMOV – společná prohlídka Muzea rekordů a kuriozit, indiv. prohlídky dalších míst 

4. Velká Bíteš – Restaurace U Raušů – odpočinková zastávka – občerstvení, chodník slávy  

5. Restaurace U Hučky – společná večeře (z vlastního výběru – v autobuse) 

6. Výstupní zastávky – na trase na Morávku na požádání                                                                                                        

V uvedených místech bude vesměs volný program dle individuální volby účastníků. Na společných návštěvách se 

dohodneme na místě (v úvahu Kutné Hoře: Sedlec Kostnice, Chr. sv. Barbory, v Pelhřimově: Muzeum rekordů  

a kuriozit). Všude je třeba počítat s náklady na vstupné.                                                     

JEŠTĚ JSOU VOLNÁ MÍSTA                                                                                                                                                                                                                                                      

Dotazy a nejasnosti před odjezdem na tel. 721 066 304                                                         

PODROBNOSTI V AUTOBUSE 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ



28

SDH Morávka

Dne 9. 5. 2020 jsme postavili před obecním úřadem Májku. 
Kvůli výjmečnému stavu stavění a kácení proběhlo 
v komorním duchu 

Hana Hřivňáková 

“Konečně, nemohl(a) jsem se dočkat!” 
vítaly nás děti, když jsme po rozvolnění 
opatření začali opět trénovat. Účast nás 
velice mile překvapila, přišli skoro všichni. 
Bohužel jsme ještě letos nevytáhli mašinu 
a netrénovali s vodou. Venkovní trénink na 
sucho jsme stihli jednou, zbylé týdny se 
schováváme před zimou a deštěm v tělo-
cvičně. Snad se brzo počasí umoudří a děti 
konečně sestříknou první terče!

Chlapi z  SDH se sešli a  ve spolupráci 
s obecním technikem Petrem Bujokem, po-
stavili a později také pokáceli májku. Letos 
to byly akce bez přítomnosti veřejnosti, ale 
věříme, že všem májka u obecního úřadu 
udělala radost.

Tradiční akcí v  květnu bývá smažení 
vaječiny. I letos tato akce proběhla. 

S uvolňováním opatření byly povoleny 
také akce nad 300 osob. Pro nás to znamená, 
že již zrušená soutěž Memoriál Josefa Špo-
ka, může proběhnout. Přijměte tedy naše 
pozvání a  přijďte podpořit SDH Morávka 
27. 6. 2020. Letáček k  soutěži s  bližšími 
informacemi naleznete na další stránce. 

Na dobu prázdnin plánujeme stále 
trénovat a doufáme, že i soutěžit. Mnoho 
závodů je zrušeno či přesunuto a tak mu-
síme plánovat sportovní činnost s  dětmi 
dle aktuální situace. Co ale víme přesně je, 
že letos místo pobytu na chatě uspořádáme 
pro malé hasiče příměstský tábor. Těšíme 
se na něj všichni! 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ



29

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ



30

TJ SOKOL Morávka

TJ Sokol Morávka pořádá tradiční turistický zájezd, tentokrát s cílem: 

Vysoké Tatry
Termín: 22.–23. 8. 2020

Ubytování je přislíbeno v Popradu, kde bude možnost navštívit aquapark. Na-
vštívíme Štrbské Pleso a Tatranskou Lomnici, ze kterých podnikneme výšlapy. 
Turistické trasy jsou plánované tak, aby si na své přišli jak skalní turisti, tak 
nenároční návštěvníci hor. 

Zdroj: Pixabay

Zájezd se samozřejmě uskuteční jen za příznivé epidemiologické situace v Česku 
i na Slovensku. 

Bližší informace: Ing. Martin Špok – předseda spolku TJ Sokol Morávka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Mistrovství ČR  
Cross Country Open 2020

Sportovní kroužek kopané  
– sedmý ročník

Tomáš Volný, trenér 

Stejně jako u jiných sportů i motocyklové závodění bylo kvůli koronaviru odloženo. Za-
čátek naší letošní sezóny MISTROVSTVÍ ČR CROSS COUNTRY OPEN 2020 byl tedy posunut 
až na poslední víkend v květnu. Tradičně proběhl v Šiklově Mlýně na Vysočině a Hubert 
Volný (6let) získal opět zlatý pohár. V nejbližších dnech ho čeká závod v Trnávce, držíme 
pěsti a blahopřejeme. 

Ing. Jan Legerský, trenér kopané 

Ukončení letošního školního roku

Při čtení těchto řádků bude pro nás krou-
žek kopané ve školním roce 2019 – 2020 již 
minulostí. Bohužel ve druhém pololetí škol-

ního roku poznamenala nepří-
jemná pandemie celou společ-
nost a padla i náš kroužek.

Při zhodnocení uplynulého 
školního roku můžeme říci, 

že kroužek navštěvovali nejen 
zájemci o fotbal, ale i o různé 
pohybové aktivity. Byli jsme 
hlavně zaměřeni na fotbal, 
ale trénovali jsme i obratnost, 
rychlost a další sportovní čin-
nosti prospěšné tělu.

K rozvoji pohybových schopností jed-
notlivců nám sloužilo také sportovní náčiní 
zapůjčené z  příspěvkové organizace KLÍČ 
z Frýdku-Místku.

foto autor

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Kroužek jsme zahájili v menším počtu, 
ale nakonec jsme se dopracovali k celkové-
mu seznamu šestnácti mladých sportovců. 
Kromě chlapců, navštěvovala kroužek 
i děvčata Barča Roubalová, Barča Tesaříkova 
a Nikol Foldynová. V průběhu kroužku se do 
tréninků občas zapojili i jeho bývalí členové, 

Robin Miketa a Matěj Ručka. Oba dva chlapci 
se velmi aktivně zapojovali do sportovních 
aktivit v jednotlivých trénincích. Ti mladší 
by si z nich mohli vzít příklad. Oba dva jsou 
již platnými členy žákovského mužstva 
Raškovic a jsou schopni a ochotni poradit, 
ukázat a pomoci těm mladším.

Po nucené přestávce jsme se opět sešli na 
školním hřišti a provětrali své tréninkové 
oblečení a obutí a připomněli si, co umíme 
a co se ještě musíme doučit. Bohužel řady 
nám trošku prořídly, přesto jsme letošní 
ročník dokončili zdárně a v poklidu.

Na školním hřišti je to zase trošku jiné 
než v tělocvičně. Tam občas zafouká větřík, 
zasvítí sluníčko do očí a už se netrefíme do 
míče tak přesně, jak bychom chtěli, a může 
dojít ke drobné kolizi, jak to ukazuje foto-
grafie Nikol a Danka.

Matěj a Bruno dohlížení na Patrika

Nikol a Dan před „střetem“

Malí při cvičení obratnosti

I na palubovce tělocvičny

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Na rozdíl od předchozích ročníků jsme se 
v tomto školním roce nezúčastnili žádných 
soutěží a utkání. Pouze ze současných letoš-
ních „kroužkařů“ byli zapojeni do sportová-
ní v jiných oddílech Bruno Roubal a Samuel 
Vlček, když si byli několikrát zatrénovat 
s žáky v Raškovicích.

Letos, stejně jako v loňském roce jsme 
měli ještě občasné účastníky turnajů Kraj-
ské ligy mládeže, kteří již trénují a  hrají 
v Raškovicích. Kromě již zmíněných Bruna 
a Samuela to byl Radek Vlček. Za Raškovice 
už v mládežnických kategoriích hrají naši 

bývalí členové Ro-
bin Miketa a Matěj 
Ručka.

Věříme tomu, 
že si své místo 
v sestavě mládež-
nických družstev 
udrží a  budeme 
jim chodit fan-
dit. Možná, že to 
bude opět na na-
šem školním hřišti 
u základní školy na 

Morávce. To se vy-
jasní po prázdninách, protože v Raškovicích 
dochází k rekonstrukci hřiště a není jisté, zda 
se již začne hrát na novém hřišti.

Spolupráce s fotbalovým oddílem v Raš-
kovicích má již také své výsledky. Naši nej-
lepší, kteří jsou ochotni se podřídit trénin-
kovému režimu trenérů, se postupně stávají 
základními kameny mládežnické sestavy 
mužstva z Raškovic.

V jedné z  posledních hodin letošního 
ročníku jsme opět trénovali v tělocvičně ve 
skupinkách malých a velkých.

Unavený Daniel … … a zasloužený odpočinek s Jakubem

Malí: Dan, Hubert, Patrik, Jakub, Pavel a Vítek  a velcí Toník, Nikol, Barča, Honza a Bruno

Někdy je třeba si odpočinout po namáhavém cvičení

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Chci poděkovat všem chlapcům i děvča-
tům i  jejich rodičům za celkový přístup 
a účast při jednotlivých trénincích v tělocvič-
ně i na hřišti během celého školního roku.

Těším se na další školní rok, kdy opět 
v druhé polovině září otevřeme sportovní 
kroužek, a  věřím, že i  účast i  výkonnost 

budou takové, abychom mohli srovnat naše 
síly a schopnosti ze stejně starými sportovci 
z Raškovic.

Příjemné prázdniny všem za kroužek 
kopané přeje 

Ing. Jan Legerský
trenér kopané

Časné léto – včelařova radost
Uherek Václav 
Předseda ZO ČSV Morávka 

Časné léto je obdobím přirozeného roz-
množování včelstev. Přínos nektaru pře-
vyšuje spotřebu, včelstvo vytváří zásoby. 

Včelař má plné ruce práce s tvorbou oddělků, 
sběrem rojů i  s chovem matek. Rostlinou 
signalizující časné léto je trnovník akát. 
Začátek tohoto období lze také spojit s prv-
ními květy bezu černého nebo maliníku. 
Strmý růst včelstva v květnu by bez včelařova 

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Nadšenci uklízeli celý masiv Prašivé
Martin Stiller 

V sobotu 2. 5. ráno se sešla parta 11 nad-
šenců, která si dala za cíl uklidit celý masiv 
Prašivé. Nejenže byla uklizena louka a  les 
v okruhu 100m kolem chaty, kostela a star-
tovačky paraglidů, ale uklizeno bylo také na 
přístupových trasách od parkovišť u Kohut-
ky, na Kamenitém, u Rybárny ve Vyšních 
Lhotách a u Sauny v Komorní Lhotce.

Ač se to nezdá, nasbíralo se spousty ne-
pořádku...převážně papírové kapesníčky, 

plastové láhve, plechovky od nápojů apod. 
Nalezenou kuriozitou byl pytlík ještě s ce-
novkou v  Kčs, který tam musel být tedy 
aspoň 30 let ... .

Velké díky patří všem, kteří se úklidu 
zúčastnili.

Zároveň žádáme širokou veřejnost, aby 
nám pomohla udržet přírodou čistou... 
DĚKUJEME!

Vaše chata Prašivá
www.ChataPrasiva.cz

zásahu skončil vyrojením. Tomuto předchází 
ve včelstvu tzv. rojová nálada a aktivity jako 
stavební a sběrací pud jsou sníženy na mi-
nimum. Hlavním opatřením, kterým včelař 
brání tomu, aby mu matka a část produkč-
ního včelstva odlétly, je odebrání plástu 
s plodem, což má za následek oslabení včel-
stva. Načasování tohoto opatření vyžaduje 
zkušenost. Z odebraných plodových plástů 
se včelami se pak vytvářejí oddělky, budoucí 
silná a plnohodnotná včelstva. I přes všechna 
tato opatření je letošní rok, co se týče roji-
vosti včel nadprůměrný. V působnosti naší 
ZO jsme již byli několikrát stahovat včelí 
roje, které nám nahlásili chalupáři, chataři 
nebo turisti. Že to není nic jednoduchého, 
dokladuje přiložené foto. Jinak celkově je 
letošní rok opět odlišný. Příhodné teplotní 
podmínky, kvetení jehličnatých stromů, 
javorů, buku, akátu, černého bezu, lípy a tím 
spojené nadměrné množství pylu v ovzduší, 
které jsme mohli všichni pozorovat, by měli 
být příslibem vyšších výnosu medu. Tolik na 
úvod z práce včelařů v tomto období.

Po výročních členských schůzích ZO ČSV 
měla v  měsíci dubnu proběhnout okresní 

konference ČSV Frýdek – Místek, kde měli 
být schváleni do OV ČSV dva zástupci naší 
ZO. Díky Korona viru a následným vládním 
opatřením byly všechny společenské akce 
zrušeny. Patřily mezi ně akce, které jsme měli 
v plánu zorganizovat např. stavění Májky, 
kácení Májky spojenou s taneční zábavou, 
smažení vaječiny, účast na regionálním kole 
včelařské soutěže pro mládež „Zlatá včela“. 
V současné době se připravuje nový termín 
Okresní konference ČSV F-M, včelaři naší 
ZO si můžou vyměnit zkušenosti při setkání 
u  vaječiny, které plánujeme zorganizovat 
v měsíci červnu. Taktéž byla pozastavena 
činnost Včelařského kroužku mládeže. 
O včelky umístěné na včelí paletě, které patří 
dětem, se starám společně s přítelem Králem. 
Na začátku nového školního roku chceme 
zorganizovat besedy s žáky ZŠ na Morávce 
a v Raškovcích, kde jechceme seznámit s pro-
blematikou včelaření a přínosem včelaření 
pro ekologii zdejší přírody. Besedy budou 
doprovázeny elektronickou projekcí morfo-
logie včely medonosné pomoci mikroskopu. 
Závěrem mi dovolte, abych všem včelařům 
popřál radost ze včelaření a bohatou produkci 
medu v nelehkém období letošního roku.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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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

INZERCE
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INZERCE

 

                                                                                                     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. 
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