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Z OBce

Úvodní slovo starostky
Gabriela Daňková
starostka 

Vážení občané, 
chataři a chalupáři,

zdravím vás na 
počátku babího léta. 
Máme za sebou medi-
ální chaos plný opat-
ření, nařízení, změn.

Těžko se v tom vyznat. Důležité je zacho-
vat si zdravý rozum, neovlivněný mediálním 
masírováním.

Jsem ráda, že roušky byly zrušeny ve 
školách, kde by napáchaly více zmatku než 
užitku.  Z mého pohledu by každý měl začít 
u sebe a nečekat na opatření. Tzn. dodržovat 
základní hygienická pravidla, umývat si ruce, 
vyhýbat se větším kolektivům a v případě 
jakéhokoliv nachlazení používat roušku tak, 
aby neprskal na ostatní. Mezitím si posilovat 
imunitu častým pohybem venku a doplňová-
ním vitamínů. Občas dostanu ještě otázku, 
zda budeme ještě šít roušky. Nebudeme.

Roušek jsme rozdali přes 1000 a sklady 
v obchodech jsou již doplněny a každý z vás 
si ji už může pořídit. Šili jsme je v době, 
kdy nebyly k sehnání. Na úřad, na poštu 
a do obchodu ještě stále choďte s rouškou. 
Takové je nařízení. 

Co jsme pro vás udělali přes letní měsíce? 
Vyměnili a  doplnili jsme osvětlení podél 
krajské cesty od zastávky u Janši až po most 
na Dolinkách. Celkem 77 svítidel. Dále jsme 
doplnili dvě solární světla v centru obce. 
Zkolaudovali jsme odborné učebny ve škole 
a cvičné kuchyňky ve venkovním areálu. Žáci 
a učitelé mohou od 1. září již učit v novém. 
Vnitřní prostory se tak staly bezbariérové, 
protože je k dispozici výtah. Na tuto akci 

jsme získali dotaci z Ministerstva financí ve 
výši 90 %. Do úplné bezbariérovosti školy 
nám chybí úprava a rekonstrukce venkov-
ních ploch s nájezdovými rampami. Bohužel 
na tuto akci se nám dvakrát nikdo nepřihlá-
sil a budeme soutěžit znovu tak, abychom 
realizovali příští léto. 

Opravili jsme místní komunikace v jed-
notlivých údolích. Pokračujeme ve výstavbě 
vodovodu ve Vlaském. Termín ukončení 
stavby je plánován na měsíc říjen. Tuto 
akci realizujeme za finanční podpory 
Moravskoslezského kraje. Rovněž v říjnu by 
měla být ukončena revitalizace prostranství 
u Národní kulturní památky Noční přechod, 
která je rovněž realizována z  individuální 
dotace Moravskoslezského kraje. Slavnostní 
předání stavby plánujeme na 28. říjen. 
A samozřejmě jsme se snažili celé léto dbát 
o údržbu zeleně a o čistotu v obci.

Na jednu stranu se snažíme, aby Morávka 
byla krásnější a  příjemná pro život a  na 
druhou stranu se nám tu množí krádeže. 
U nového kontejnerového stání na Lipovém 
jsme malý kruhový objezd osadili v loňském 
roce desítkami skalniček, když tam pojedete 
dnes, bohužel není tam žádná. Ale někdo má 
radost, jak dobře v obci „nakoupil“. To samé 
u autobusového zálivu „Na přehradě“. Ten 
byl osazen skalníky a taky jich tam spousta 
chybí. Cibuloviny na jaře kolem úřadu taky 
zmizely. Přitom je každý rok rozdávám 
zahrádkářům. Je to smutné, ale je to realita.

Které akce se konaly a budou konat se 
dozvíte z následujících článků. Chtěla bych 
vyzdvihnout úspěch volejbalistů – 1. místo 
v soutěži „O pohár starostky“ a našich hasi-
ček žen, které se na soutěži ve Vraclavku 
umístili rovněž na 1. místě. Muži na krásném 
3. místě. Ještě jednou gratuluji.
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Z OBce / spOlečenská krOnika

Upozornění občanům 

Termíny vymetání komínů pro rok 2020
- 18. 11.

Uzávěrka zpravodaje

Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravo-
daje je 11.11.2020

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

Od 1. 11. 2020 do 30.4.2021

Pondělí – Pátek   14.00 - 15.30

Sobota v lichém týdnu 9.00 - 13.00

Sběrné místo vám můžeme po domluvě 
otevřít i v jinou dobu. Tel. kont. 606851664

chcete dostávat zprávy z obce emailem? 
Napište nám Váš email na adresu poda-
telna@moravka.info

Aktuální dění v obci můžete sledovat na 
našich webových stránkách www.moravka.
info nebo na našich facebookových strán-
kách: Obec Morávka-oficiální profil

A už je tady 1. září a s tím spojeno pro 
mnoho rodičů spousta nových starostí 
a povinností.

Do 1. třídy jsme slavnostně přivítali 
15 prvňáčků, kteří od obce dostali 5 000 Kč, 
balíčky pro prvňáčky a od Klubu rodičů pol-
štářky, pytlíky na svačinu a tělocvik.

Věřím, že tyto dárky odlehčí aspoň 
finančně rodičům našich prvňáčků. Přeji 
všem prvňáčkům, žákům školy, dětem ve 
školce, učitelům a personálu školy, ať se jim 
v naší škole dobře učí, studuje, pracuje a ať 
je to stále škola „Dobré mysli“, do které se 
budou rádi vracet, i když ji jednou opustí. 

Přeji všem krásné babí léto

společenská kronika
Říjnové setkání s jubilanty
V měsících červenec, srpen, září, a začátek října oslavili nebo oslaví svá jubilea

Golová Vlasta – 94 let
kotásek Zdeněk – 90let
Uherková Marie – 80 let

Tošenovjanová Marie – 80 let
Švrček Zdeněk – 70 let
pachlopník ludvík – 70 let

Divišová alžběta – 70 let
Tomica Josef – 70 let

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům. Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, lásky 
a radosti. Zveme Vás na setkání dne 1. 10. 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.
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studánky a drobné památky
Štěpán Bystřičan, 
místostarosta obce

V dalším pokračování seriálu o stu-
dánkách se představují zdroje z odlehlých 
míst naší obce:

1. Studánka u Kobzocké cesty nad Úspol-
kou – citlivě upraveno zatím nezná-
mým chalupářem nebo turistou,

2. Pramen Travenského potoka – blízko 
přírodní rezervace, velmi silný zdroj,

3. Gorbovická cesta,

4. Pramen Hrachový,

5. Studna Suchá úboč,

6. Studna Václavičky,

7. Pramen ve Velkém Lipovém – nad 
Zeleným údolím.

Mezi drobné památky patří i  téměř 
zapomenuté pomníčky, vybudované na 
místech, kde v minulosti došlo k tragic-
kým nehodám při práci v těžbě a přibli-
žování dřeva. Jsou v těchto lokalitách:

1. údolí Slavíče – pod Dostálovou cestou, 
na památku Josefu Putišovi.

2. údolí Lúčka -na Kršli, na památku 
Ladislavu Kaňokovi.

3. nad Úspolkou – u Kobzocké cesty, na 
památku Zdeňku Slížovi.4.a5. údolí 
Slavíče – v potoku Ropičný pod chatou 
Česnečka je mohyla s pamětní deskou 
– vzpomínka na vrchního lesmistra 
Eduarda Schwaba, který zde zahynul 
při bouři 25.6.1900.

Další 2 fotografie přibližují pietní mís-
to u Zaťaté pěsti pod přehradou, kde se 
daří pěstovat květnaté plochy.

Narozených v měsících říjen, listopad, prosinec.

Matzner alois – 91 let
carbol Jan – 91 let
lichnová ludmila – 75 let

smutňák Ondřej – 75 let
rutka Vladimír – 70 let
Zemánková Milana – 70let

pindurová Marie – 70 let
Hranická Dagmar – 70 let

Srdečně blahopřejeme všem jubilantům. Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, lásky 
a radosti. Uvidíme se s Vámi na setkání dne 13. listopadu 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

listopadové setkání s jubilanty
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Z OBce

Obec Morávka děkuje panu Vojtěchu Novákovi z Dolinek za opravu drobných pamá-
tek – křížů v údolích. Jedná se o tyto místa – kříž u Bebka, kříž u AB Bungalovy a kříž 
u p. Carbola na rozcestí do Velkého Lipového.

Další poděkování směřuje k panu Petru Vlčkovi, který se skupinou skautů očistil 
partyzánský pomník na Malém Travném od letitých nárostů mechů a lišejníků.

Velké Lipové
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Z OBce

Kobzocká cesta
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Z OBce

Květnatá louka u pomníku Zaťatá pěst Detail květnaté louky
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V souladu s ust. §27 zákona č. 130/2000 
Sb., o  volbách do zastupitelstev kra-
jů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona, starostka Obce 
Morávka

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů 
se uskuteční:

  v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin,

  v sobotu dne 3. října od 8:00 hodin do 
14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku 
č. 1 je zasedací místnost Obecního úřadu 
Morávka, Morávka 599.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským 

průkazem nebo platným cestovním pa-
sem České republiky. Neprokáželi volič 
svou totožnost, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Právo volit do zastupitelstva kraje má 
státní občan České republiky, který ale-
spoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu Moravskoslezského kraje.

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb do zastupitelstev krajů hla-
sovací lístky. Ve dnech voleb do zastupi-
telstev krajů může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

6. Za pořádek ve volební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí odpovídá předseda 
okrskové volební komise. Jeho pokyny 
k zachování pořádku a důstojného prů-
běhu hlasování jsou závazné pro všechny 
přítomné.

Oznámení o době a místě konání voleb 
v obci Morávka do zastupitelstev krajů, 
konané ve dnech 2. a 3. října 2020

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

 in.F.Obálka je plastová obálka, která 
obsahuje informační leták s pokyny k vy-
plnění, 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 záchranné-
ho systému – hasičům, zdravotníkům, po-
licii, v případě, že se ocitnete v nebezpečí či 
ohrožení zdraví nebo života ve Vaší domác-
nosti, 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 

seniory pomohou zachraňovat obálky 
v ledničce – tzv. in.F.Obálka

OZnáMení
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zdraví nebo života. Je třeba vyplnit for-
mulář s  požadovanými údaji a  vložit jej 
zpět do plastové obálky a umístit do led-
nice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. 
samolepkou nebo magnetkou označit dveře 
lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu 
a tím způsobem budou informovány za-
sahující záchranné složky.

Upozornění: Moravskoslezský kraj ani 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (jako 
iniciátoři této preventivně bezpečnost-
ní akce) a  ani obec Morávka nepověři-
li žádné osoby, ani organizace kontrolou 
in.F.Obálek!!!!

Tento projekt je spolufinancován ze stát-
ního rozpočtu České Republiky a rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje. Obálky jsou 
zdarma. 

k vyzvednutí jsou stále na Obecním úřa-
dě Morávka.

Technické informace

sběrné místo 
odpadů Morávka

Na našem sběrném místě, které 
je otevřeno pondělí až čtvrtek od 
14:00 do 15:30, v pátek je otevírací 
doba prodloužena 14:00 do 17:00 
a v sobotu od 9:00 do 13:00 vybí-
ráme veškerý odpad z domácností 
a chat. Od listopadu do konce dub-
na je provozní doba upravena – 
pátky nejsou do 17:00 a soboty jsou 
jen v  lichém týdnu. Nevybíráme 
pouze azbest a pneumatiky. Pokud 
máte větší množství komunální-
ho odpadu, plastů, papíru přijeďte 
k nám a odpad od vás odebere-
me. Tak ulehčíte kontejnerům na 
kontejnerových stáních a zlepší-
te vzhled kolem kontejnerů tím, 
že kontejnery nebudou obloženy 
odpadky. Často do černých kon-
tejnerů odkládáte velkoobjemový 
odpad, stavební zbytky, bioodpad 
toto je odpad který, musí zaměst-
nanci obce z  kontejnerů pracně 
vytahovat a  odvést do sběrného 

OZnáMení / TecHnické inFOrMace
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TecHnické inFOrMace

místa. Když už máte takový odpad na vozíku, v autě, dojeďte až do sběrného místa. Při 
odkládání papírových krabic do modrých kontejnerů a do velkoobjemového kontejneru 
krabice rozkládejte a vyprázdněte od polystyrénových výplní, které bývají součástí balení 
Vámi zakoupených výrobků a ty dejte do žlutých kontejnerů. Ve sběrném místě vybíráme 
také použitý jedlý olej, ten odevzdávejte v uzavřených PET lahvích.
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inFOrMace cHkO

informace cHkO Beskydy
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NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:   002379/BE/2020 VYŘIZUJE:   RNDr. Dana Bartošová DATUM:   16.6. 2020 

Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel  v CHKO Beskydy   

Stejně jako v předešlém období, tak i letos dochází v CHKO Beskydy a v jejím okolí  k občasným  škodám, 
které působí velké šelmy na hospodářských zvířatech a včelstvech.  Proto bychom chtěli chovatelům 
připomenout postup při vyřizování náhrad škod a prevenci škod. Obracíme se v této záležitosti na Vás 
s doporučením, zda byste mohli zveřejnit v mediálních prostředcích Vašeho města/obce níže uvedené 
informace.  

CHKO Beskydy je evropsky významná lokalita velkých šelem - žijí zde rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk 
obecný. Tyto druhy jsou celoročně chráněné podle evropské legislativy, zákona a ochraně přírody a krajiny 
a podle zákona o myslivosti. Škody, které způsobí,  hradí stát podle zákona č. 115/2000Sb.  Dle toho zákona 
se nahrazuje škoda způsobena vybraným živočichem na životě nebo zdraví fyzické osoby,  vymezených 
domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, 
králíci a kožešinová zvířata), psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, rybách 
(chovaných v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech, pstružích farmách) a 
ryby v rybařských revírech, včelstvech a včelařských zažízení, nesklizených polních plodinách, trvalých 
porostech, uzavřených objektech (budova, ohrada, dvůr, oplocení) a movitých věcech v uzavřených 
objektech za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zákonem. 

Na území CHKO Beskydy je třeba nahlásit škodu do 48 hodin od jejího zjištění na pohotovostní číslo 
Správy CHKO Beskydy:  731 568 413. 

Pověření pracovníci provedou bezodkladně šetření ke zjištění původce škody.  Před jejich příchodem by měl 
poškozený udělat co nejčerstvější fotografie škody,  neměl by s mrtvými zvířaty hýbat a nalezené pobytové 
znaky šelmy (stopy, trus) by měl zajistit  před zničením. U poškozených úlů po provedení fotodokumentace 
může dát včelstva dohromady. Šelmy se rády vracejí na místo, kde byly úspěšné, proto je vhodné přemístit 
zbylá zvířata blíže k trvale obývanému domu nebo je alespoň po několik dalších  týdnů zavírat na noc  do 
pevného přístřešku (chléva, košáru), případně do menší dvojité ohrady (např. vnitřní pevná dřevěná ohrada 
a o cca 1 m dále vnější plot ze síťového  elektrického ohradníku). Není-li možné zvířata přemístit a sehnat 
každou noc na malý prostor (obehnaný síťovým elektrickým ohradníkem), lze  je hlídat na místě přes noc ve 
vozidle (stát poblíž zvířat v autě a občas z něj vyjít a plašit (blikat světly, mluvit a jinak výstražně signalizovat 
do tmy). Doplňkově lze na zrazení šelem požít zapnuté radio s mluveným slovem na opačné straně pastviny, 
případně světelné majáčky a jiné plašiče, které se používají na zabezpečení domů a majetku. 

Zejména vlci občas napadají  nedostatečně zabezpečené ovce, kozy a malá telata V Beskydech dochází 
k útokům vlků na hospodářská zvířata ponechána na odlehlých pastvinách v pastevní sezóně ve dne i v noci 
sama, bez dozoru člověka nebo psa.  Pastviny jsou obvykle   oploceny dřevěnými ohradami nebo lankovým 
elektrickým ohradníkem do 1 m nad zemí, které vlci snadno překonají. I když chovatelé obdrží za usmrcená 
zvířata finanční náhradu, je v jejich v zájmu i v zájmu ochrany vlků předcházet škodám a nezvykat vlky na  
ovce, jako na  lehce dostupnou kořist.  K účinnějšímu zabezpečení pastviny se doporučuje síťový elektrický 
ohradník o výšce  130 cm,  s dostatečně silným zdrojem – napětí alespoň 5 kV, vybíjecí proud min. 5 J., 
výška vodiče u země do 10 cm.  Ohradník je třeba udržovat  funkční, jinak by ho vlci  mohli překonat, např.  
podlézt.  Vhodné je ohradu ještě zvýšit na výšku 150 cm -  tj. cca 20 cm nad síťový ohradník instalovat ještě 
jednu řadu lankového ohradníku, případně oplocení jen opticky zvýšit  umístěním výrazného pásku. Při 
chovu většího počtu zvířat je jako nejvhodnější prevence škod  doporučována ochrana pomocí velkých 
pasteveckých psů (1pes na cca  50 ovcí, vždy min 2 psi) v kombinaci s elektrifikovanou ohradou. 

Pro medvědy jsou neodolatelné úly a včelíny volně umístěné u lesa nebo uprostřed lesních porostů.  
Medvědí škodu na včelstvech je třeba pro vyřizování náhrady rovněž nahlásit  do 48 hod. od  zjištění na 

Města a obce  
v CHKO Beskydy 
Datovou schránkou   

 

IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I beskydy@nature.cz I T: 571 654 293 
 
C:\pdf_convertor\temp\690793af-aa07-4ce5-9831-4663e7ca8cbc\temp12885 
 
 

výše uvedené pohotovostní číslo. Vhodná prevence je oplocení úlů elektrickým ohradníkem do výšky cca 
150 cm od země a  ve vzdálenosti asi 1 m od úlů.  Úly  lze umístit také do klece,   alespoň 1 metr od pletiva  
(aby na ně medvěd nedosáhl) a mít dobře vyztuženy podlahu i strop tak, aby unesly váhu 300 kilo (medvěd 
po kleci může skákat, páčit spoje apod.). Klece lze nechat vyrobit z kari sítí či roxor o tloušťce (průměru) 
alespoň 25mm.  

Zájemcům poskytne Správa CHKO Beskydy bližší informace.  

 

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem  

                                                                                                       Mgr. František Jaskula 
                                                                                                                                          ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ 

 

 

Odkazy na některá doporučení  na internetu:   

https://www.navratvlku.cz/prevence-doporuceni-k-ochrane-zvirat-v-nemecku/ 

https://vydry.org/wp-content/uploads/2016/03/Ochrana-hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-
zv%C3%AD%C5%99at-p%C5%99ed-velk%C3%BDmi-%C5%A1elmami_Bojda-Michal.pdf 
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kulturní a společenské akce

Divadelní a hudební sezóna 2020/2021 začíná

Gabriela Daňková – organizátor zájezdů        

Pro tuto divadelní sezónu máme objed-
nány tři tituly v divadle J. Myrona v Ostravě. 
Tyto zájezdy budou opět v pátky, jak jsme již 
zvyklí a odjezdy budou v 17 hodin od Základní 
školy Morávka. Jsou určeny především pro 
Moravčany a  jejich rodinné příslušníky. 
V případě listopadového představení West 
Side story i pro občany Pražma a  rodinné 
příslušníky, neboť tento zájezd organizujeme 
v rámci Sdružení obcí Morávka – Pražmo.

Po loňském úspěchu amatérských diva-
delních souborů, které přijeli na Morávku 
se můžete těšit na další představení, která 
se odehrají na jaře 2021 v hotelu Partyzán 
v rámci Festivalu sněhu. Dále příznivci hudby 
se můžou přijít poslechnout písně K.Gotta 
dne 7.10. a  18.11. lidové písně do zasedací 
místnosti na úřadě v podání Aleše Nitry.

Zájezdy Ostrava – divadlo

6.11. – pátek
- WesT siDe sTOrY
 – div. J. Myrona – Ostrava 

Příběh inspirovaný nesmrtelnou Sha-
kespearovou tragédií Romeo a Julie, hudba 
geniálního skladatele Leonarda Bernsteina 
a náročná taneční čísla řadí West Side Story 
k vrcholům hudebního divadla. 

Na pozadí násilného souboje mládež-
nických part domácích Tryskáčů a porto-
rických přistěhovalců Žraloků o nadvládu 
nad newyorskými ulicemi se odehrává love 
story mladých milenců – Američana Tonyho 
a Portoričanky Marii. Je možné, aby jejich 
osudová láska přežila ve světě plném před-
sudků, nenávisti a násilí?

Legendární muzikál West Side Story plný 
slavných hitů jako „Amerika“, „Maria“ nebo 
„Já jsem hezká“ okouzlil za více než šedesát 
let své existence miliony diváků po celém 
světě.

Zdroj: www.ndm.cz

12. 2. 2021 – pátek
– HarpaGOn Je lakOMec!
 - div. J. Myrona – Ostrava 

Původní muzikál na motivy jedné z nej-
slavnějších klasických komedií ve velkole-
pém montypythonovském duchu.

Harpagon, podivín, o  němž se všichni 
domnívají, že je nechutně bohatý a úměrně 
tomu i  lakomý, se rozhodne, že ožení 
sebe, svého syna i  svou dceru. Uspořádá 
tři svatby za cenu jedné! Je tu samozřejmě 
háček: rozhodne se vzít si Mariannu, taj-
nou milenku svého syna Kleanta. Toho 
chce oženit s dychtivou německou vdovou 
Gerdou. A svou dceru Elišku, která je taj-
nou milenkou správce Valéra, chce provdat 
za stoletého milionáře Anselma… Chybět 
nebude dohazovačka Frosina a  plejáda 
roztodivných Harpagonových příbuzných 
– tedy hlavních figur z dalších Molièrových 
her! Zkrátka Harpagon tak, jak jej znáte, 
přesto ve zbrusu novém hávu!

9. 4. 2021 – pátek
– kVĚTinY prO paní HarrisOVOU
– div. J. Myrona – Ostrava 

Seznamte se s  paní Ádou Harrisovou: 
žije v 50. letech 20. století, živí se jako uklí-
zečka a bije jí v hrudi jedno z nejvřelejších 
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srdcí, jaká kdy poznáte. Je laskavá, poctivá 
a skromná. Málokdy myslí na sebe, dny tráví 
starostí o domácnosti i životy svých klientů. 
Jediným rozmarem, který si z chabého platu 
nedokáže odpustit, je pár kvítků, které jí 
pravidelně zdobí kuchyňský stůl.

Jednoho dne spatří při úklidu u bohaté 
dámy něco nevýslovně úchvatného, něco, 
co si ani nedokázala představit: nádhernou 
róbu od Diora. A tehdy si poprvé dovolí snít. 
Z těch šatů se jí tají dech, jsou pro ni přímo 
ztělesněním všeho, co je v životě krásné, 
ztělesněním vyšších hodnot, ke kterým 
stojí za to se upínat. Takové šaty si paní 
Harrisová také musí pořídit!

Na dlouhé cestě za vysněným módním 
zázrakem potkává celou plejádu dalších 
postav a setkání s ní, s její dobrosrdečností, 
každou z  nich více či méně poznamená. 
Paní Harrisová všem dokazuje, že nic není 
nemožné a že za svým cílem můžete kráčet 
neoblomně, a přitom s bezmeznou lidskostí.

Muzikál, jehož děj vychází ze stejno-
jmenného humoristického románu z 50. let, 
byl poprvé uveden v anglickém Sheffieldu 
v roce 2016 a vyhrál britskou divadelní cenu 
za nejlepší muzikál roku i cenu pro nejlepší 
herečku v titulní roli. Křehká pohádka pro 
dospělé o ceně lidské laskavosti bude mít 
v Ostravě českou premiéru

Zdroj: www.ndm.cz

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

při objednávání nechte na sebe telefonní 
kontakt a nahlaste místo nástupu. Vstu-
penky si vyzvedněte na úřadě týden před 
představením.

Odjezd v 17.00 od ZŠ Morávka.

Dopravu hradí Obecní úřad Morávka nebo 
sOMp. cena představení: cca 200 – 300 kč 
( s 40% slevou).
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kalendárium kulturních a sportovních akcí 
Září-prosinec 2020

kdy název akce kde Organizátor

19.9. Den regionů slezská brána Zámek Paskov Region Slezská 
brána

29.9. Zájezd ke Dni seniorů Raduň, Opava Obec Morávka

10.10. Turistický zájezd Jeseníky Jeseníky Obec Morávka

1.10. setkání s jubilanty Zas.místnost OÚ Obec Morávka

3.10. Vol.turnaj Morávka  
– nový Jičín Tělocvična ZŠ – 10.00 Volejbal Morávka

říjen Drakiáda Hřiště ZŠ Klub rodičů

7.10. Hudební večer 
– písně k.Gotta lam Trio Zas.míst.Obec Obec Morávka

12.10. Turistický zájezd Jeseníky Morávka-Ovčárna Obec Morávka

17.10. koncert Kostel.J.Nep.Pražmo SOMP

28.10. slavnostní otevření okolí nkp Památník NKP Obec Morávka

31.10. Vol.turnaj Morávka  
– TJ Holubice Tělocvična ZŠ-10.00 Volejbal Morávka

listopad putování za světýlky Obec Morávka Klub rodičů

Listopad 
-středy Vánoční dílny ZŠ Morávka Klub rodičů

6.11. Div.zájezd – West side story Div.Ostrava Obec Morávka

12.11. setkání s jubilanty Zas.místnost Obec Morávka

14.11. Vol.turnaj Morávka  
– TJ kojetín Tělocvična ZŠ-10.00 Volejbal Morávka

18.11. Hudební večer 
- lidové písně lam Trio OÚ Morávka Obec Morávka

4.12. rozsvícení Vánočního stromu 
s mikulášskou nadílkou Před OÚ Morávka Obec Morávka

12.12. Travný Trek Dle podmínek 
upřesní se Obec Morávka

14.12. pietní akce – u nkp noční přechod NKP Noční přechod Obec Morávka

12.-14.12. Vánoční výstava čZs Starý OÚ ČZS Morávka

19.12. Vol.turnaj Morávka 
– Blue Volley Ostrava Tělocvična ZŠ-10.00 Volejbal Morávka

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

Vážení spoluobčané a přátelé Morávky,
jistě jste si všimli, že v současnosti probíhá 
výrazná proměna prostranství před památ-
níkem partyzánského hnutí zvaný „Noční 
přechod“. Sousoší vytesané ze spišského 
travertinu, jehož autorem je akademický 
sochař Miloš Zet, znázorňuje symbolicky 
partyzány na pochodu, bylo odhaleno 19. 8. 
1968 a dnes je národní kulturní památkou.

Hotovou úpravu prostranství před památ-
níkem, kterou jsme si představili v minu-
lém čísle Moravčanu a kterou navrhl archi-
tekt Martin Foldyna, slavnostně odhalíme 
u příležitosti „Dne vzniku samostatného 
československého státu“ ve středu 28.října 
2020. Všechny vás srdečně zveme na tuto 
významnou událost a brzy do schránky ob-
držíte její program.

Oslavte s námi „Den seniorů“ 
Obec Morávka připravila ke „Dni 

seniorů“  zájezd na zámek Raduň. 
Zámek Raduň byla středověká tvrz na 
raduňském návrší, byla přestavěna 
v 16. století na renesanční zámek a ten 
prošel ještě barokními úpravami. Dnešní 
podobu získal až v  19. století. Pro-
jdeme si základní okruh a kdo bude mít 
zájem, projde si i oranžérii s okrasnou 
zahradou. Poté odjedeme do Opavy, kde 
můžete navštívit muzeum, náměstí, 
obchůdky či kavárny.

pojďte s námi oslavit Váš svátek, jste 
srdečně zváni!!!

Dopravu a vstupné máte od obce jako 
dárek.

Přihlásit se můžete na Obecním úřadě 
telefonicky 558 69 10 21 nebo emailem 
podatelna@moravka.info.

Odjezd: 29.9.2020 v 7.30 – zastávka 
Velký Lipové (po domluvě nabereme po 
trase – střed, Vlaské, Janša)

Předpokládaný návrat: 15:00

S sebou: dobrou náladu

Na všechny se těší za Obec Morávku              
Gabriela Daňková – organizátor zájezdu
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 Svazek obcí Morávka 
              – Pražmo 

 
Vás srdečně zve 

na muzikál 
 

„WEST SIDE 
STORY“ 

Klasický pilíř světového muzikálu poprvé v Ostravě! 
 

Příběh inspirovaný nesmrtelnou Shakespearovou tragédií Romeo 
a Julie, hudba geniálního skladatele Leonarda Bernsteina a náročná 

taneční čísla řadí West Side Story k vrcholům hudebního divadla. 

 

Kdy:  pátek 6. listopadu 2020 
Cena: cca 200 – 300 Kč 

Odjezd: 17.00 od ZŠ Morávka 
Doprava: hradí Svazek obcí Morávka-Pražmo 

 
Vstupenky je možno rezervovat na tel. č. 558 691 021 
(OÚ Morávka) nebo na tel. 606 641080 a týden před 

představením vyzvednout na Obecním úřadě 
Morávka  

 
            Na všechny se těší 

Gabriela Daňková – organizátor zájezdu 



18

DiVaDelní a HUDeBní seZóna

MÍSTNÍ KNIHOVNA MORÁVKA 
vás srdečně zve na 

hudebně-literární podvečer 

https://refresher.cz/69814-Vzpominka-na-mistra-Karel-Gott-a-jeho-nejvetsi-hity 
 

 „VZPOMÍNÁNÍ NA KARLA GOTTA ANEB 
 ZRODILA SE HVĚZDA“ 

ukázky z knihy Zůstal svůj od M. Remešové a R. Schustera  
a písničky první poloviny mistrovy kariéry  

 
NA KYTARU HRAJE A LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE ALEŠ NITRA             

 
 

VE STŘEDU 7. ŘÍJNA 2020 OD 17.00  
ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ MORÁVKA 

MÍSTNÍ KNIHOVNA MORÁVKA 
vás srdečně zve na 

hudebně-literární podvečer 

 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/893032-slovacko-sa-nesudi/375451650420001-parohy/ 

 

„NA LIDOVOU NOTU“ 
aneb povídky z knihy Slovácko sa súdi od Z. Galušky  

a písničky nejen ze Slovácka (a nejen lidové – i od V. Redla, 
Čechomoru, Fleretu atd.) 

 
NA KYTARU HRAJE A LITERÁRNÍ UKÁZKY ČTE ALEŠ NITRA             

 
 

VE STŘEDU 18. LISTOPADU 2020 OD 17.00  
ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ MORÁVKA 
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pootevřené školní dveře 
Mgr. Martina Matznerová 

nový školní rok 

Uteklo to jako voda a je tady nový školní 
rok. Žáci usedli do lavic v  úterý 1. září. 
Někteří po dvou měsících a někteří téměř po 
půl roce.  Druhé pololetí loňského školního 
roku bylo poznamenáno koronavirovou 
epidemií a  výuka byla na školách náhle 
přerušena 11. března. Většina žáků se do 
třídy vrátila ještě v  květnu a  červnu, ale 
nešlo o zcela běžnou výuku. 

Právě z důvodu distanční výuky zahá-
jíme školní rok hloubkovým opakováním 
a probíráním učiva, které se při domácím 
vyučování odložilo. Na větší část září jsme 
také vyhlásili „známkové embargo“, aby 
si žáci na školní povinnosti navykli v klidu 
a bez obav z toho, že něco na jaře nezvládli či 
nepochopili. Všichni pedagogové i asistenti 
pedagogů jsou připraveni žákům různými 
způsoby pomoci a případnou nerovnoměr-
nost ve vědomostech mezi žáky eliminovat. 

Sledujte prosím pravidelně webové 
stránky školy (www.zsmoravka.cz), své 
emailové schránky a informační tabuli před 
vjezdem do areálu školy, kde se dozvíte vše 
potřebné k aktuálnímu dění.  

Jedeme dál 

I přes nejistou epidemiologickou situ-
aci máme pro žáky připravenu spoustu 
vzdělávacích a  sportovních akcí. V  prv-
ním zářijovém týdnu nás čeká tradiční 
humanitární den - tedy den v přírodě se 
zajímavým edukačním programem, dále 
žáci MŠ a  části prvního stupně nastoupí 
na pravidelný plavecký výcvik, žáci v rámci 
projektu Šablony II. navštíví záchrannou 

stanici v Bartošovicích a závěr měsíce bude 
patřit Dni jazyků. 

Čekají nás také různorodé exkurze, 
přednášky, projektové dny, soutěže, brus-
lení, plavání, divadelní představení nebo 
lyžařský výcvik. 

Vše se bude samozřejmě odvíjet podle 
situace a my pevně věříme, že se veškeré 
aktivity podaří uskutečnit, byť s vysokými 
hygienickými nároky. 

V novém kabátě 

Součástí letošní výuky se opět stanou 
hodiny vaření a práce v dílnách. Pro žáky 
jsou připraveny nové moderní prostory, 
které vznikly přestavbou školy. 

Na rodiče nově čeká elektronická evi-
dence žákovských knížek v  programu 
Bakaláři. 

Jelikož ministerstvo zdravotnictví nedo-
poručuje větší shlukování osob, rozhodli 
jsme se nepořádat tradiční informační 
schůzku rodičů s  pedagogy.  Se všemi 
novinkami budou žáci seznámeni v  prv-
ním zářijovém týdnu a rodiče pak formou 
bulletinu, webu, emailu a školní informační 
tabule.

pOOTeVŘené ŠkOlní DVeŘe
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Ze života spolků

Ze žiVOTa spOlků

lucie Bulko, předseda oddílu 

Volejbal Morávka 

Tak jako každý rok, i letos 1.8.2020, se 
uskutečnil náš domácí turnaj „O  pohár 
starostky obce Morávka“. Vzhledem k situ-
aci, kdy byla většina spotovních akcí kvůli 
pandemii Covid 19 zrušena, jsme letos 
mohli přivítat 15 družstev. Naše dosavadní 
maximum bylo 8 družstev. Počasí nám 
přálo a všichni sportovci byli nadšeni jak 
organizací, tak i kvalitou turnaje. Přivítali 
jsme družstva z  Frýdlantu nad Ostravicí,  
Frenštátu pod Radhoštěm, Ostravy, Opavy, 
Českého Těšína, Karviné a dorazil i  jeden 
tým z Polska z Dziadki. 

I přes velmi silnou konkurenci náš tým 
z  Morávky turnaj vyhrál. Finálový zápas 
tomu ale nenasvědčoval. Utkali jsme se 

s  týmem Perfect team BVK (v  minulosti 
tento turnaj již 3x vyhrál), který byl složen 
převážně z  extraligových hráčů a  hráček. 
Hrálo se na 2 vítěžné sety. Po prvním setu 
by si na nás asi nikdo nevsadil, jelikož 
jsme ho prohráli 20:14. Ve druhém setu, 
jsme prohrávali již 18:14, ale výsledek se 
nám podařilo odvrátit a  set jsme vyhráli 
20:19. A byl před námi set třetí - tiebreak, 
který jsme naší bojovností dokázali vyhrát 
15:11. Turnaj byl úspěšně ukončen vítězným 
pokřikem okolo 21 hodin. Děkujeme Vám, 
kteří jste přišli fandit a podpořit nás.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, 
kteří nám pomohli s  organizací turnaje, 
jednalo se o  naše  rodinné příslušníky 
a  kamarády.  Také velmi děkujeme za 
poskytnutí cen pro vítěze: Obec Morávka, 
petr Dohnal, Tomáš Foldyna, Miloš Bulko 
a František Jelének.

Semifinálová utkání
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Co se týká sezóny 2019/2020, která kvůli 
Covid 19 nebyla dohrána, tak naše družstvo 
Volejbal Morávka skončilo na krásném 3. 
místě v 2. Národní lize. Viz tabulka.

Nyní nás čeká opět nová sezóna 
2020/2021, na kterou se již naši hráči 
připravují 2x týdně kondičními tréninky, 
které vede trenér pan Jan Kapera. Dalšími 
posilami v  našem týmu budou pro tuto 
sezónu Tomáš Dvořák (extraliga Ostrava), 
Tomáš Kaloč (Green Volley Beskydy), Filip 
Zvolenský (Volejbal Ostrava), Vít Dubravec 
(Sokol Prstuží).

V letošním roce se zúčastníme velmi prestižní přípravy, kterou je turnaj Český pohár.
Zápasy 1. kola českého poháru se uskuteční 28. 9. 2020 u pořádajícího týmu TJ nový Jičín.
Ve skupině se utkají tato družstva: TJ Nový Jičín (2. liga), Blue Volley Beskydy (2. liga), 
Volejbal Morávka (2. liga), TJ Sokol Bučovice (vítěz 1. ligy).

Rozlosování nové soutěže již proběhlo a níže jsou naše domácí zápasy.

Zahájení turnaje

1. TJ Holubice

2. Volejbal Ostrava

3. Volejbal Morávka

4. VS Drásov

5. Blue Volley Ostrava

6. Brno - Komárov

7. TJ Sokol Šlapanice

8. Nový Jičín

9. TJ Sokol Palkovice

10. SK Kojetín

03.10. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Nový Jičín

31.10. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Holubice

14.11. 10:00 Volejbal Morávka - TJ Kojetín

19.12. 10:00 Volejbal Morávka - Blue Volley Ostrava

Rádi bychom poděkovali naší obci za důvěru a podporu a všem našim fanouškům,  
kteří nás chodí podporovat a fandí nám. Velmi si toho ceníme.
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Vážení rodiče a mladí zájemci 
o sportování,

otvírají se opět školní dveře 
a  s  nimi se pro vás otevírají 
i dveře tělocvičny a vrátka na 
obě školní hřiště i celý spor-

tovní areál. Předpokládáme, že budeme 
občas využívat i travnaté fotbalové hřiště, 
dráhu pro delší i kratší běhy i pískové do-
skočiště.

V novém školním roce se budeme opět se-
tkávat v tělocvičně a na hřištích naší krásné 
školy. Setkání budou bývat opět ve středy 
od 15,00 do 16,30 hodin. Termín prvního 
setkání našich mladých sportovců bude 
23. září 2020. Tréninky budou pokračovat do 
vánoc a po vánocích opět až do konce května. 
A v případě, že se dětem bude v kroužku 
líbit, prodloužíme činnost do konce června. 
K dispozici jako už po mnoho let budeme 
mít tělocvičnu i venkovní hřiště s umělou 
plochou. V  případě, že výkonnost našich 
chlapců a dívek bude dostatečná, můžeme 
trénovat i na travnaté ploše, nebo využívat 
celý sportovní areál nového školního hřiště.

Kromě hlavního a původního zaměření 
na fotbal se budeme snažit u dětí rozvíjet 
všeobecnou tělesnou zdatnost nejenom 
činnostmi v oblasti fotbalu, ale i tréninkem 
jiných sportovních odvětví. Navážeme na 
předchozí ročníky kroužku a  kromě tré-
nování budeme rozvíjet i fyzickou kondici 
formou her a  různých soutěží dobré pro 
celkový rozvoj těla.

Do kroužku budeme přijímat chlapce 
a děvčata od mateřské školky do maximál-
ně páté třídy. Věříme, že chlapci a děvčata, 
kteří již kroužek navštěvovali v předchozích 
letech, navážou na nečekané brzké ukon-
čení loňského roku a  přijdou si mezi nás 
opět zasportovat a případně dovedou i své 
kamarády.

První seznamovací hodina kroužku v no-
vém školním roce se uskuteční ve středu 
23. září od 15,00 hodin. Podle počasí zvo-
líme tělocvičnu nebo venkovní hřiště, proto 
by bylo dobré, když si děti donesou obuv do 
tělocvičny i na venkovní hřiště.

Předpokládáme, že k  současné celko-
vé situaci s  možností nakažení Covid-19 
budeme požadovat, aby rodiče za své děti 
podepsali všeobecně známé prohlášení 
sportovců prohlášení o  bezinfekčnosti 
cOViD-19 o tom, že děti jsou zdravé a ne-
přišly do kontaktu s někým nakaženým.

Celý kroužek zastřešuje Středisko vol-
ného času Klíč z Frýdku-Místku, které nám 
poskytlo formulář potvrzení, který rodiče za 
své děti potvrzovali již v červnu, a předpo-
kládám, že se asi moc nezmění a bude se 
poskytovat stejný. Zájemci o kroužek budou 
mít v základní škole a školce formuláře při-
hlášek společně s přiloženým prohlášením 
o bezinfekčnosti.

O tom, zda kroužek zahájí svoji činnost, 
bude mít rozhodující slovo vedení naší 
krásné základní školy

Poplatek za celý školní rok je 600,- kč 
na jednoho žáka a bude splatný do konce 
října 2020.

Již v minulých letech se ti nejlepší za-
pojili i do činnosti oddílu kopané v Raško-
vicích. Jsou to Mirek Noga, Robin Miketa, 
Matěj Ručka a další i starší, kde hrají pra-
videlné soutěže v rámci okresu. K nim se 
již v  loňském školním roce připojili také 
Samuel Vlček a Bruno Roubal. Věříme, že 
budou výkonnostně růst a propagovat svými 
výkony naši obec.

sportovní kroužek zahajuje již osmý ročník

Ze žiVOTa spOlků

Cvičení koordinace pohybu.
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Všichni v akci Všichni v akci

Jakub a Pavel pod dohledem své babičky

Patrik s Vítkem

přihlášky do kroužku 
budou k  vyzvednutí na 
sekretariátu základní 
školy od 10. září 2020.

Pro osvěžení paměti 
přikládáme pár fotogra-
fií našich sportujících 
dětí z  loňského ročníku 
z tělocvičny.

Všichni, kteří kolem sportu a  fotbalu 
chodíme a staráme se, věříme, že v násle-
dujícím školním roce budeme vychovávat 
šikovné a zdatné sportovce i případné bu-
doucí fotbalisty, ale hlavně lidi, kteří budou 
nejen sebe, ale i  naši obec dále úspěšně 
reprezentovat.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem 
velmi obětavým rodičům chlapců a děvčat, 
kteří ve svém osobním volnu v  minulém 
školním roce aktivně pomohli, a  věřím, 
že i v roce letošním se najde řada rodičů, 
kteří budou ochotni pomoci při aktivitách 
kroužku. Chceme se chlapcům i děvčatům 
věnovat ještě více a  ve větším počtu jak 
zájemců o sport i fotbal, tak i zájemců ze 
strany rodičů.

 Ing. Jan Legerský
 trenér kopané
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Rok se s rokem sešel a mládežnická zá-
kladna fotbalového klubu Raškovic se opět 
vydala na týdenní fotbalové soustředění. 
Azyl jsme našli, jako tradičně, v malebném 
penzionu u pana Krkošky v Kunčicích pod 
Ondřejníkem.

Soustředění trenéři naplánovali na tra-
diční termín jako předchozí dva turnusy. 
Tímto termínem se stal opět předposlední 
týden prázdnin. Počátkem sobotního oběda 
15.8.2020 jsme tedy úspěšně odstartovali 
přípravu na novou, doufejme již nepřeru-
šenou, sezónu.

Pan Krkoška nám se svým týmem opět 
připravil plný a perfektní servis, nemuseli 
jsme se vůbec starat o stravu a pitný režim 
našich fotbalistů a  mohli jsme tedy plně 
pracovat na rozvoji fotbalových schopností 
a dovedností našich mladých talentů.

V plánu byly dopolední, odpolední i ve-
černí tréninkové fáze, které se v průběhu 
týdne dařilo plnit. Jen ve středu nám počasí 
nepřálo a museli jsme se z fotbalového hři-
ště přesunout k deskovým hrám.

 Tréninkové jednotky jsme letos nově 
rozdělili na dvě sportovní plochy. Tato va-
riabilita byla nejen potřebná, ale i účelová. 
Vstříc nám opět vyšla správkyně víceúčelo-
vého sportoviště u ZŠ,

paní Motyková která nám domluvila vy-
užívání sportoviště s umělým povrchem za 
symbolické ceny. Na takový lidský a velmi 
slušný přístup k mládeži a trenérům nejsme 
zvyklí, a proto bychom je a jejich chování 
velice rádi vyzdvihli. Patří Vám velké DÍKY.

Druhé sportoviště se nám podařilo do-
mluvit v areálu fotbalového klubu Kunčice 
pod Ondřejníkem, kde nám předseda klubu 
pan Zajac dovolil využít k  tréninku jejich 

hlavní hřiště s dokonale střiženým trávní-
kem. S takovým skvělým lidským přístupem 
k  mládeži bychom se rádi setkávali i  na 
vlastní půdě. Travnatý povrch hlavního 
hřiště v  Kunčicích jsme využívali k  do-
poledním tréninkovým jednotkám, umělý 
povrch multifunkčního hřiště k odpoledním 
a večerním tréninkům.

Kluci si tedy užili slušnou variabilitu 
tréninkových jednotek, spousty herních 
cvičení, rozvoje koordinačních schopností, 
střelby a mnoho soutěží.

letní týdenní soustředění mladých 
fotbalistů TJ pražmo-raškovice
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Trenéři také kromě jiného zajistili přá-
telské střetnutí. V pondělí nám bohužel na 
první utkání začalo pršet a nebylo možné 
souboj odehrát. Další utkání s  Kunčicemi 
pod O.  jsme odehráli v pátek v odpoledních 
hodinách. Místní trenéři mládeže připra-
vili 2 hřiště. Na jednom své souboje sehráli 
mladší žáci, na druhém pak starší příprav-
ka. Výsledkem byly dvě vítězství, a to 27:5 
a 27:6 , odměnou za dobře odvedenou práci 
byl opět bazén u penziónu, který naší borci 
vzali útokem, aby se osvěžili po náročném 
fotbalovém odpoledni.

Jako každoročně jsme chlapcům nakou-
pili lízátka, které jsme pak s radostí rozdá-
vali jako ocenění za výsledky v soutěžích, 
hodnocení stavu pokojů a  jiných. Mnozí 
rodiče by určitě byli překvapení, jak jejich 
ratolest dokáže udržovat pořádek v pokoji, 
když je to soutěživou formou, což se zavedlo 
hned v prvním ročníku soustředění a pro 
kluky se to stalo již tradiční činností.

Součástí soustředění byly opět, jako již 
tradičně, trička se jmény hráčů. Tyto trička 

vybíral trenérský tým a letos se nám do roz-
počtu podařilo vměstnat i kšiltovky. Tento 
set byl vyveden ve stylové oranžovo-černé 
kombinaci.

Mezi tréninky jsme opět využívali i pří-
rodní koupaliště v areálu penzionu k rege-
neraci a uvolnění přebytečné energie. Když 
se na to zpětně podíváme, tak kluci zažívají 
aktivity, které vždy byli tradici pouze pro 
velké fotbalové kluby a málokdy toto pro-
vozovaly i malé vesnické oddíly.

Závěrem bych chtěl moc poděkovat ak-
tivním rodičům, kteří našemu trenérskému 
týmu moc pomohli a byli velkým přínosem. 
Martin Pěgřim, který s  námi strávil celý 
týden a  Jindra Illichmann, který dorazil 
pouze na pár dnů, ale i tak byl cenným pří-
nosem. Přijel se na nás podívat i další trenér 
mladších žáku Radek Novák. Děkujeme 
kluci. V neposlední řadě bych rád vyzdvihl 
práci celého trenérského týmu. Konkrét-
ně David Šindler, Martin Janoušek, Karel 
Mach a Radim Bulko. Všichni čtyři trenéři 
se již třetí rok podílí na výchově a podpoře 

Klukům se podařilo domluvit si na utkání sličné obecenstvo z klubu mažoretek Star Ostrava.
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Raškovické mládeže, a to nejen tímto fot-
balovým týdenním kempem. Soustředění 
parádně naplánovali a vše fungovalo velmi 
dobře. Kluci obětovali část své dovolené, 
kterou věnovali našemu mládežnickému 
fotbalovému týmu. Také Vám patří velké 
DÍKY.

PS: kluci se ptali, jestli bude soustředě-
ní i příští rok. Takže prosím neplánujte si 
dovolenou na předposlední týden v srpnu. 
Máme již rezervovaný termín u pana Krko-
šky a soustředění bude.

Sportu zdar a fotbalu zvláště.

Horní řada zleva: Martin Pěgřim, Karel Mach, 
David Šindler, Radim Bulko

Spodní řada: Martin Janoušek

Horní řada zleva: David Šindler, Karel Mach,-
Martin Janoušek, Radim Bulko 

Druhá řada zleva: Matěj Ručka, Petr Jeník, Patrik 
Namyslo, Robin Miketa, Jakub Gardoš

Třetí řada zleva: Marek Šrubař, Albert Vykoukal, 
Fabián Gardoš, Viktor Mach

Čtvrtá řada zleva: Tomáš Sýkora, Miroslav Noga, 
Matyáš Babulík, David Šindler, Ondřej Bulko

Spodní řada zleva: Samuel Gardoš, Vilda Vykou-
kal, Michal Pěgřim, Tomáš Illichmann, Patrik 
Janoušek
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skautská halekačka: nepravidelná 
rubrika o našich oddílech
Tomáš Foldyna-Drákula 
vůdce 1 chlapeckého oddílu 

Stejně jako celá společnost, tak i  naše 
skautské oddíly byly karanténními opatře-
ními vrženy vstříc novým výzvám. Když byly 
uzavřeny školy, tak jsme si řekli: „Super, 
pojedeme se členy na nějakou víkendovku, 
ať se děti nenudí.“ Jenže vzápětí dorazi-
la zpráva z  Ústředí Junáka, že se to týká 
i běžných skautských schůzek a jiných akcí. 
Schůzka skautek 10. března 2020 tak byla na 
dlouhou dobu posledním setkáním. To jsme 
se ještě rozcházeli s tím, že takové „chřip-
kové“ prázdniny jsou super, netušili jsme, 
jak to bude dlouhé a složité období, protože 
předtím nic jiného než chřipkové prázdni-
ny nebylo, snažili jsme se rychle vymyslet 
aktivitu, aby se nám ji podařilo realizovat 
dříve než „prázdniny“ skončí. Nikdo z nás 
nevěděl, jak dlouhé období to bude a že to 
vlastně žádné prázdniny nebudou.

Tak jsme tedy hned 13. března 2020 
rozjeli Skautského borce našeho skautského 
střediska. Byly to úkoly na každý den, něco 
jako Modrý život v knihách Jaroslava Fo-
glara. Ve Skautském borci jsme dávali body 
například za četbu či tvoření, psaní deníku, 
ale také běžné každodenní činnosti jako je 
úklid nebo čištění zubů. Součástí toho byl 
i speciální úkol, který byl rozesílán každé 
ráno a „borci“ netrpělivě čekali na e-mail 
se zadáním. Od 13. března až do 4. června 
2020, kdy Skautský borec probíhal, těch 
speciálních úkolů byla celá řada, ale snad 
jen pár: když uprostřed května napadl sníh, 
tak jsme měli úkol postavit sněhuláka. Ono 
toho sněhu zase nebylo tolik, ale několik 
fotografií minisněhuláčků se dochovalo. 
A  nebo třeba úkol, ve kterém měli naši 
skauti postavit bunkr a  přespat v  něm. 
Propojením přes tyto speciální úkoly jsme 
prožili i Velikonoce. Na Zelený čtvrtek jsme 
jedli něco zeleného, pak jsme vařili vajíčka 

a pekli mazance. Pokud by se někdo chtěl 
podívat na zadání všech speciálních úkolů, 
tak adresa je https://tinyurl.com/yxmv4rn5.

Jelikož jsme se nemohli scházet na 
běžných skautských schůzkách, začali 
jsme experimentovat s  virtuálními, které 
vlastně vydržely až do letního tábora. Na 
nich jsme se mohli spolu bavit v čase ome-
zeného vycházení, sdělovat si zážitky či 
řešit některé běžné skautské problémy, ale 
také jsme hráli hry, nejčastěji to byly různé 
hry k uhádnutí (uhádni co jsem za zvíře, 
pohádková postava apod.), ale i  námořní 
bitvy či bingo.

Protože letos byly zcela zrušeny Závody 
vlčat a světlušek, udělali jsme si svoje vlast-
ní, také virtuální.

Ani se nemohlo konat dubnové celostátní 
setkání skautů na Ivančeně, kde je mohyla 
k uctění památky skautů, kteří byli zavraž-
děni gestapem na konci 2. světové války 
v  Cieszyně. Sice celá akce byla přesunuta 
na 10. 10. 2020, ale uvidíme, zda to epide-
miologická situace dovolí.

Každoročně setkání na Ivančeně před-
chází pietní setkání na židovském hřbitově 
právě v  Cieszyně, kde gestapo zastřelilo 
skauty-odbojáře. Jelikož letos v dubnu byly 
stále hranice uzavřené, polští skauti nám 
pomohli a na místě zapálili svíčky. (Na zmí-
něním židovském hřbitově bylo za 2. světové 
války zastřeleno i několik Morávčanů.)

Když už jsme u  té mezinárodní spo-
lupráce, tak vždy v  říjnu probíhá JOTI 
(Jamboree on the Internet), při kterém se 
poznávají skauti z celého světa. Letos toto 
setkání proběhlo ve SPECIAL EDITION už 
na počátku dubna. Zapojili jsme se do toho 
i my, tak jsme mohli chatovat, plnit různé 
kvízy či sledovat on-line přednášky (třeba 
o zdravovědě) a poznávat tak skauty ze za-
hraničí. Vše to bylo jako náhrada zrušených 
mezinárodních skautských akcí.

Ze žiVOTa spOlků
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Běžné schůzky (kromě těch virtuálních) 
jsme do prázdnin neobnovili, ale 23. května 
proběhl RESTART, první skautská výprava, 
která byla ještě v  rouškách. Následovaly 
pak další.

A  pak tady máme tábory, které jsou 
vlastně vyvrcholením celoroční skautské 
činnosti. Letos jsme tábořili v  Komorní 
Lhotce a pro některé to byla po dlouhé době 
příležitost vidět se s  ostatními „naživo“, 
bylo to jakési nadechnutí a oslava uvolňo-
vání. Nemůžeme říci, že by letošní skautské 
tábory nebyly ovlivněny současnou situací 
či opatřeními, ale opět to bylo kouzelných 
čtrnáct dní mimo civilizaci a ač prožíváme 
suché roky, měli jsme poměrně deštivo, tak 
se nám velmi hodil velký stan, který jsme 
koupili z daru obce Morávka. Tímto velice 
děkujeme! Rovněž děkujeme rodině Zaple-
talů, že nám umožnili tábořit na jejich louce. 
Letošní táborová etapová hra byla indiánská 
na motivy knihy E. T. Setona Rolf zálesák.

Letošní rok přinesl spoustu negativních 
věcí, ale lze hledat i pozitiva. Díky virtuál-
ním schůzkám a Skautskému borci jsme si 

mohli vyzkoušet jiný způsob skautování, 
spřátelili jsme se dalšími, a to dokonce tak, 
že jsme museli udělat jeden tábor navíc.  
To byla docela výzva, v pozici vedoucího dá 
zabrat jeden tábor, natož dva.

V září uplyne 30 let od založení prvního 
skautského oddílu na Pražmě. Abychom 
se mohli dál rozvíjet a měli i na další léta 
zázemí, rozhodli jsme se uzavřít nájemní 
smlouvu s  farností na hospodářské bu-
dovy u Staré fary, ty jsou velmi zchátralé 
a  vyžadují rekonstrukci, abychom v  nich 
mohli skladovat táborový inventář. S  re-
konstrukcí stodoly, která měla propadlou 
střechu i krov, se již letos začalo, snad bude 
vše zdárně dokončeno. Sponzorům velice 
děkujeme, snad v  příštích letech budeme 
s opravami pokračovat.

Skautské schůzky snad budou obnoveny 
v  září, informaci dodáme na obecní web, 
střediskový web a na vývěsku před klubovnu. 
Případně mne kontaktujte na tel. 723 976 786 
nebo na  e-mail: t.foldyna@seznam.cz

Přeji klidnější zbytek roku a hodně zdraví!

Ze žiVOTa spOlků
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Ze žiVOTa spOlků

sDH Morávka
Hana Hřivňáková

Prázdniny jsou pro mnoho sportovních 
odvětví období klidu. U hasičů to tak není, 
trénujeme celé prázdniny, jezdíme po 
závodech, teorii hasičiny nasávají děti na 
hasičském táboře. Takto ve zkratce, ale 
pojďme to trošku rozepsat.

Memoriál Josefa Špoka byl naplánován 
na 27.6. 2020. V  tomto období se mnoho 
hasičských závodů rušilo. Nikdo nevěděl, 
jaká nařízení mohou přijít další den. My 
jsme se ale nezalekli a soutěž uskutečnili. 
Muži doběhli na krásném 6. místě, ženy 
vybojovaly stříbro. Starší žáci pak měli pre-
miéru a pouze po dvou trénincích doběhli 
v krásném čase 20 vteřin a to jim stačilo na 
bronz. U mladších žáků přišlo zaváhání na 
spoji na stroj. Tentokrát nám muselo stačit 
4. místo. Jiných závodů jsme se s  dětmi 
bohužel nezúčastnili. Zato dospělí vyjeli do 
Vraclávku. Vloni tam ženy vyhrály putovní 
pohár za první místo a muži bronz. Letos 
se nám umístění podařilo obhájit. Ženy 
podruhé dovezly putovní pohár a muži se 
radovali z 3. místa.

V době, kdy píšu tento příspěvek do Mo-
ravčanu, se nacházíme uprostřed hasičské-
ho prázdninového soustředění. Opakujeme 
veškerou hasičskou teorii, trénujeme a také 
zkoušíme nové posty v  hasičském útoku, 
oťukáváme si běh na 60m překážek. Před-
poslední den soustředění jdeme vyběhnout 
na Prašivou a Kotař. Poslední den nás pak 
čeká závěrečné sportovní klání dětí s rodiči, 
opékání párků a rozloučení. Neloučíme se 
však na dlouho, jelikož hned další týden 
navazujeme na tréninky a čeká nás závod 
na Krásné.

Doufáme, že se  jak s dětmi, tak i s do-
spělými zúčastníme letos ještě nějakých 
závodů. Držte nám palce!

Výlet Prašivá

Vraclávek

Memoriál Josefa Špoka Morávka
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pro včelaře začíná nový včelařský rok 

Václav Uherek 
předseda ZO ČSV Morávka

Na úvod mého příspěvku, bych se chtěl 
krátce zmínit o včelařské praxi těchto dnů. 
Laická veřejnost možná neví, že včelařský 
rok začíná v měsíci srpnu. V  jakém stavu 
připraví včelař svá včelstva na zimu, v tako-
vé kondici a síle budou na jaře, a on z nich 
bude, nebo nebude mít užitek. V  tomto 

období se líhne nejvíce zimních, nebo taky 
dlouhověkých včel. Proto je taky vhodné, 
aby mělo včelstvo zimní zásoby zpracované 
a uložené již v první polovině srpna. Dlou-
hověké včely by se tohoto procesu neměly 
účastnit, aby se neupracovaly a nezkrátili si 
tak zbytečně délku života. Zimní dlouhověké 
včely potřebují vydatnou pylovou výživu pro 
tvorbu velkého pylového tělíska v zadečku, 
které jim umožní přežít dlouhou zimu 
v  zimním chomáči. Na jaře se tyto včely 
musí postarat o první generaci nových včel 
a přinést první zásoby. Jen pro zajímavost, 
dlouhověké včely žijí až devět měsíců.  

Začátek letošního roku se pro včelaře 
nevyvíjel příliš dobře. Špatné, zejména deš-
tivé počasí v době květů ovocných stromů, 
byly příčinou minimálních výnosu medové 
snůšky. To málo co včelky přinesly do úlů, 
stačili zkonzumovat a v mnoha případech 
ještě chybělo. Teprve až přínos medovice 
a květy lípy naplnily do té doby poloprázd-
né medníky. V tomto období jsou včelstva 

Ze žiVOTa spOlků

Zapsal a zorganizoval: ing. Martin Špok

Ve dnech 22. a 23. 8. 
2 0 2 0  u s p o ř á d a l 
TJ  Sokol Morávka 
podle prvotního plá-
nu turistický zájezd 
do Vysokých Tater.

Zájezd se konal 
za přísných protie-
pidemiologických 
opatření. 

V  sobotu jsme 
ráno dorazili  na 
Štrbské pleso a s vi-
dinou hezkého poča-

sí jsme vyrazili do hor  Furkotskou dolinou 
nebo Mlynickou dolinou. Nejvíce lákala naše 

turisty hora Predné Solisko, na kterém se 
čepovalo pivo. Ti méně zdatní alespoň vyšli 
na chatu pod Predným Soliskem a pokochali 
se panoramaty a plesy.

Podvečer jsme pak mohli být svědky zá-
vody běhu do vrchu po skokanském můstku. 
Ubytování jsme měli v Popradě ve školském 
internátu.

V neděli ráno jsme byli nemile překvape-
ní, že předpověď počasí vyšla a pršelo až lilo. 
Byly plánovány túry z Tatranské Lomnice. 
Takže jsme navštívili Belianskou jeskyni 
a po obědě jsme vyrazili domů.

Během zpáteční cesty jsme nakoupili 
tradiční slovenské sýry. 

Děkujeme Obci Morávka 
za finanční příspěvek na zájezd.

TJ sOkOl
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ještě v  síle a  při nedostatku potravy by 
včelí matka přestala klást plod, budoucí 
potomstvo dlouhověkých včel, které jsou, 
jak jsem již uvedl velmi důležité pro příští 
sezonu. Nedostatkem potravy by mohlo 
dojít k úplnému oslabení a v konečné fázi 
i  k úhynu včelstva. Pro zajímavost včelař 
musí do konce srpna doplnit zásoby podle 
síly včelstva a to mezi 18 až 24 kg cukru for-
mou cukerného roztoku na jedno včelstvo. 

V  současné době včelaři provádějí 
preventivní léčení včel pomoci kyseliny 
mravenčí a kyseliny šťavelové. Preventivní 
léčení včel je velmi důležitá činnost, kterou 
by neměl žádny včelař podcenit. Poslední 
statistika úhynu včel v  ČR však hovoří 
o  opaku, kde řada včelařů tuto činnost 

silně podcenila. V červnu jsme se sešli na 
tradičním posezení u vaječiny. Dne 5. září 
se uskutečnila okresní konference ČSV F-M, 
na které byla zhodnocená dosavadní činnost 
okresu a zvolené nové vedení. 

V závěru mého příspěvku bych se chtěl 
v krátkosti ještě zmínit o činnosti Včelař-
ského kroužku mládeže. V  současné době 
pracuje v kroužku pět mládenců, kteří se 
starají o devět včelstev umístěných na včelí 
paletě. Ideální podmínky pro výuku a vý-
chovu mladých včelařů. V průběhu prázd-
nin se nám podařilo vytvořit nový oddělek, 
kterým doplníme počet včelstev na deset. 
Včelky jsou již zakrmené, budeme pokra-
čovat v kontrole dostatku zásob, přítom-
nosti roztočů Varoa Destruktor a následné 

léčení. Podařílo se nám 
zajistit montážní buň-
ku, která bude umístěna 
v  blízkosti včelí palety 
a bude nám sloužit jako 
klubovna a k uskladně-
ní včelařských potřeb. 
Je začátek nového školní-
ho roku a my plánujeme 
uskutečnit besedu na ZŠ 
Moravka, za účelem se-
známení mladé generace 
s tak ušlechtilou činnosti, 
jakou je včelaření.. 

Ze žiVOTa spOlků

keramický a výtvarný kroužek pod vedením 
výtvarnice Jany rutkové  
pro školní rok 2020/2021

Přihlaste děti nebo dospělé do keramického kroužku.
Mobilní číslo 777 560 495  Zahájení: 05.10.2020

pondělí: 
1 skupina děti 13: 00-14: 00 hod.

2 skupina děti  14: 00-15: 00 hod.

dospělí  16: 00-18: 00 hod.

Úterý:
školka 12:00-13:00 hod.

výtvarný kroužek
14:00 - 15:00 hod.

Na všechny se těší Jana Rutková
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Ze žiVOTa spOlků
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inZerce

Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 15 až 17hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích

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

kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných

břemen apod.

Kontakt: tel: 596 810 741,603 447 219

e-mail: zoric@atlas.cz
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