
Zpravodaj obce MorávkaV./2020

Vážení občané, chataři a chalupáři,
Přeji Vám krásný adventní čas v kruhu svých nejbližších. 

Udělejte si domácí pohodu, dívejte se na pohádky, 
zapalte si svíčku a při dobrém svařáčku si povídejte  

nebo se začtěte do našeho zpravodaje.  



2

Z OBce

Úvodní slovo starostky
Gabriela Daňková
starostka 

Bohužel jsme v situ-
aci, kdy se nemůžeme 
sejít u  tradičních akcí 
jako je rozsvícení vánoč-
ního stromu, zahrád-
kářská výstava či Travný 
Trek. 

Vzhledem ke všem opatřením nemohu 
předjímat, co nás čeká v  měsíci prosinci 
a lednu. Zda zůstaneme ještě doma a v práci 
nebo se již vše postupně rozvolní.  Proto se 
nerozepisuji, jaké akce pro vás chystáme. 
V  případě, že se budou konat, dostanete 
letáček do schránky a vše uvedeme na našich 
sociálních sítích – web, facebook, Instagram 
a na nástěnkách či zastávkách.

O čem však psát můžu, je to, co jsme 
pro vás v posledních měsících dostavěli, 
opravili, ….

V měsíci říjnu jsme dokončili výstavbu 
vodovodu ve Vlaském. V  současné chvíli 
vyřizujeme kolaudaci. Ta by měla proběh-
nout do konce roku. Poté si budou moci 
občané Vlaského vyřídit projektovou doku-
mentaci na přípojku a začít se připojovat. 
Tato investiční akce proběhla za podpory 
Moravskoslezského kraje z dotačního pro-
gramu „Drobné vodohospodářské akce“. 
Získali jsme dotaci ve výši 50 % maximálně 
2.700.000 Kč. 

27. října nám 
byla předána 
stavba revita-
lizace Národní 

kulturní památky „Noční přechod“. Tato 
akce byla podpořena Moravskoslezským 
krajem z  individuální dotace ve výši 

650 000 Kč. K slavnostnímu předání bohužel 
z důvodu nouzového stavu nedošlo.

Naším cílem bylo vytvořit důstojné 
a  hezky vypadající pietní místo včetně 
jeho okolí. Myslím si, že díky projektu 
Ing. Arch. Martina Foldyny se nám to poda-
řilo. Na místě vznikl nový pietní chodník, 
ve kterém jsou umístěny železné cedulky 
padlých občanů Morávky a se jmény par-
tyzánů. Cedulky vznikly ve spolupráci se 
synem sochaře pana Miloše Zety, který 
pomník v  roce 1968 pro Morávku posta-
vil.  Dále je osázen trvalkami v  barvách 
bílé, modré, červené a za památníkem jsou 
vysazeny nové stromy a  keře. Můžete si 
všimnout, že je zajímavě nasvícen. V době 
státních svátků svítí památník v barvách tri-
kolóry, v Den veteránů svítí červeně a každý 
den ho můžete vidět nasvícen bíle. Zatímco 
v minulosti jste si ho téměř nevšimli, dnes, 
když pojedete po setmění, tak je již krásně 
vidět od mostu přes řeku Morávku

Další podzimní investiční akcí byla 
oprava místní komunikace v údolí Lipový 
a výstavba našeho posledního kontejnero-
vého stání v údolí Vlaský. 

Co nás čeká příští rok? Plánujeme spoustu 
investičních akcí. Uvidíme, jak z  nového, 
podstatně nižšího rozpočtu, budeme zvlá-
dat tyto akce pokrývat. Samozřejmě, že se 
snažíme získávat dotace, ale akce ve většině 
případů musíme předfinancovat. Plánujeme 
koupit nový dopravní automobil pro hasiče 
(dotace 450 000 Kč), úpravu veřejného pro-
stranství U  splavu (dotace 400 000 Kč),  
půdní vestavbu školní družiny (90% dotace 
MF) , zpevněné plochy u školy (dotace 85%) , 
chodník Morávka- Pražmo,…. Některé dotace 
již máme schválené, o některé budeme žádat. 
Uvidíme, jak se nám bude dařit. 
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Z OBce

Na závěr roku bych chtěla poděkovat 
vedení naší školy, že zvládli připravit a zor-
ganizovat distanční výuku a  rovněž všem 
učitelům a personálu za jejich práci. Všem 
vedoucím našich spolků za jejich celoroční 
práci a reprezentaci obce a dále naší výjezdové 
jednotce hasičů za jejich bezvadnou práci.

Děkuji všem zastupitelům a zaměstnan-
cům obce za jejich aktivní přístup v současné 
situaci.

Je mi ctí s Vámi spolupracovat a  jsem 
ráda, že táhneme za jeden provaz. 

Do nového roku 2021 jsme si pro Vás pro 
všechny připravili dárek ve formě stolního 
kalendáře, stačí si ho vyzvednout na naší 
poště.

Přeji všem krásné a  pohodové prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2021 
hlavně zdraví, lásku a spokojenost.                                                    

Upozornění občanům 

Dárek prO OBčany DO nOVéhO rOkU

připravili jsme si pro vás stolní kalendáře pro rok 2021 s krásnými fotografiemi 
Morávky od pana  petra Fajkuse.

kalendáře si vyzvedněte na naší poště partner Morávka.

Uzávěrka zpravodaje

Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 24. 1. 2020

Příspěvky: moravcan@moravka.info
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OZnáMení

Otevírací doba sběrného místa – Morávka  
– Malé Lipové  od 1. 11. 2020 – 31. 3. 2021

pondělí – pátek                     14.00 – 15.30

každou lichou sobotu           9.00 – 13.00

Pro mimořádné uložení odpadu mimo otevírací dobu nás kontaktujte 
v pracovní době 7.00 – 15.30 na tel. č. 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, na našich facebookových stránkách: Obec Morávka-oficiální 

profil nebo nově Instagram – @obec.moravka

Upozorňujeme občany, že do konce roku 2020  
musí být zaplaceny poplatky za odpady.

ZIMní OTeVírací DOBa SBĚrnéhO MíSTa
1. 11. 2020 - 31. 3. 2021

pO – pá  14:00 -15:30         SOBOTa V LIchéM TÝDnU   9.00 – 13.00
             od 1. 1. 2021. -31. 3. 2021      SOBOTa V SUDéM TÝDnU      9.00 – 13.00

pOZOr ZMĚna !
Od 4.1.2021 budou domovní popelnice sváženy  

ve čtvrtek  v sudém týdnu.
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OZnáMení / SpOLečenSká krOnIka

Sdělení o změně telefonického spojení  
na Obvodní Oddělení policie nošovice

ZVO komisař Ing. Pavel Hrabec

Tímto Vám sdělujeme, že v blízké době dojde k odpojení telefonní linky 558 641 333. 
Z tohoto důvodu Vás žádám, aby jste nás kontaktovali  

na aktuálním telefonním čísle: 974732711

Společenská kronika
Setkání s jubilanty
V  měsíci říjnu jsme stihli oslavit 
svá krásná výročí s  našimi jubi-
lanty narozenými v  podzimních 
měsících. Oslavu zahájili naši nej-
menší ze školy, poté byl slavnostní 
přípitek a oběd. Po obědě jsme si 
společně popovídali o našich živo-
tech, jak je kdo prožil, kde pracoval, 
kde se narodil a jakou cestou došel 
až na Morávku. Nezapomněli jsme 
si povídat ani o dětech a vnoučatech. 
Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli 
setkat. Za jubilanty, kteří se nemohli 
dostavit, přijel pan místostarosta 
osobně a předal gratulace s dárečky.

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

Šamová Lubomíra – 70 let
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SpOLečenSká krOnIka

Setkání s jubilanty
narozených v měsících říjen, listopad, prosinec

Matzner Alois – 91 let

Carbol Jan – 91 let

Lichnová Ludmila – 75 let

Bystřičan Vladimír – 75

Smutňák Ondřej – 75 let

Rutka Vladimír – 70 let

Zemánková Milana – 70let

Pindurová Marie – 70 let

Hranická Dagmar – 70 let

Bilouseacová Libuše – 80 let

Setkání s posledními jubilanty tohoto roku mělo proběhnout 13. listopadu. Bohužel v tuto 
dobu platil nouzový stav a setkání se nemohlo konat. Nicméně jsme s panem místosta-
rostou jubilantům přijeli popřát osobně. Ještě jednou Vám přejeme hodně zdraví, lásky 
a pohody do dalších let.

poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní 
starostce za to, jak stále myslí na staré 
a  nemocné občany. Pořádá setkání 
jubilantů, kde si mohou starší senioři 
popovídat, zavzpomínat. Obdrží dárky, 
pohoštění a  děti z  MŠ je potěší svým 
vystoupením.
Pokud se někdo nemůže ze zdravotních 
důvodů zúčastnit setkání, je mu balíček 
s přáním dopraven domů. Přeji paní sta-
rostce a celému kolektivu obecního úřadu 
hodně zdraví a ať se jim v práci daří. 

Jan Carbol, 91let

29. září jsme oslavili spolu s 42 senio-
ry naší obce „Den seniorů“. Vyjeli jsme na 
zájezd na zámek Raduň. Zde jsme absolvo-
vali po skupinách prohlídku renesančního 
zámku, který prošel barokními úpravami 
a nadšenci květin si prošli oranžérii s okras-
nou zahradou.

Následoval přejezd do Opavy, kde už pro-
gram byl na každém z nás. Někteří šli naku-
povat, někteří si šli prohlédnout město a jiní 
zavítali do místních kaváren a cukráren.

Na závěr jsme se společně vyfotili 
a jeli zpět na Morávku. Po celou dobu nás 

Zájezd ke DnI SenIOrŮ – raduň – Opava
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V nouzovém stavu a následujícím období 
v rámci ochrany vašeho zdraví jsme zrušili 
všechny akce do 31.12.2020.

Zrušeny byly tyto akce: hudební podve-
čery, turistický zájezd, koncert v kostele, 
slavnostní otevření památníku „Noční pře-
chod“, divadelní zájezd do Ostravy, setkání 
s  jubilanty, rozsvícení Vánočního stromu, 
Travný Trek, vánoční výstava ČZSD, volej-
balové turnaje v říjnu a listopadu.

Vzhledem k situaci se nebudu rozepiso-
vat a zvát vás ani na lednové akce. V pří-
padě, že se budou konat, dozvíte se o nich 
formou letáků, informací na webu, face-
booku, instagramu nebo dostanete zprávu 
emailem či smskou. 

Den regionů – Slezská brána – 19. září 2020
V  sobotu 19. září jsme se zúčastnili 

v Paskově na zámku Dne regionů Slezská 
brána.

Po slavnostním zahájení se každá obec 
z Regionu reprezentovala  dožínkovým věn-
cem, který byl po představení jednotlivých 
obcí slavnostně zavěšen. Návštěvníci poté 
mohli dávat svůj hlas tomu věnci, který se 

SpOL. krOnIka / kaLenDárIUM kULTUrních a SpOrTOVních akcí

kalendárium kulturních a sportovních akcí 

provázela příjemná atmosféra a počasí bez 
deště.

Jsme rádi, že se nám tento zájezd po-
dařilo zorganizovat ještě před nouzovým 
stavem, a že jste nám svoji účast ve vel-
kém neodřekli. Těšíme se na příští rok, kdy 
zase společně vyjedeme. Kam? To se nechte 
překvapit.

Gabriela Daňková – organizátor zájezdu

Nejsluníčkovatější dožínkový věnec
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kaLenDárIUM kULTUrních a SpOrTOVních akcí

jim nejvíce líbil. Vyhrál věnec z hostující 
obce Paskov.  Obec Morávka získala di-
plom za „nejsluníčkovatější věnec“. Dále 
naši obec reprezentovali v soutěžích naši 
malí, starší i dospělí hasiči. A získali čestné 
4. místo. Gratulujeme!!! 

Návštěvníci mohli nakoupit ve stáncích, 
které pro ně připravili jednotlivé obce. 
Naši obec ve stánku reprezentovali Včelaři 
– p. Uherek  s prodejem medu, Mamma 
tea – p. Stachová, u které jste mohli ochut-
nat a  zakoupit bylinkový čaj, p. Renata 
Napoleone Slováčková představila svoji 
keramiku, mýdla, náramky, aj.drobnosti, 

u p. Rutkové jste si mohli nakoupit kerami-
ku a paní Demlová s dcerou prodávala své 
patchworkové výrobky a výrobky z korálků.

Jako obec jsme byli zastoupeni největším 
počtem stánků. Je vidět, že tady mezi námi 
bydlí tvořiví, pracovití lidé, kteří mají vztah 
k řemeslu.

Celou akci provázela hudba různých ka-
pel a žánrů.

Děkuji všem za vzornou reprezentaci 
naší Morávky a organizátorům z Paskova 
za krásně připravenou akci. 

Gabriela Daňková - starostka

Mama tea – pí. Stachová

ČSV p. Uherek – prodej medu pí. Napoleone Slováčková s maminkou - keramika

pí. Rutková s keramikou pí. Demlová starší a mladší 
– patchwork+korálky
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Studánky v obci

Štěpán Bystřičan, foto autor 

V dalším dílu o studánkách v naší obci jsou vyobrazena známá i méně známá 
místa v lokalitách Velké Lipové, Slavíč, Zajičorka a Lúčka.

1. pramen v Jedličí- silný pramen pod hřebenem Kyčery ve Velkém Lipovém. Je sveden 
dřevěným korytem k nemovitosti. 

2. putišův pramen – silný pramen kvalitní vody nad lesní silničkou. Nazván podle lesního 
dělníka, který opodál tragicky zahynul při těžbě dřeva – přibližování lanovkou.

Z OBce

Pramen v Jedličí Putišův pramen
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Z OBce

Studánka U Platoše Ztracený pramen

3. Studna u Tomečkové – upravená studna v zadní Lúčce, volně přístupná z lesní ko-
munikace, která vede podél potoka.

4. Studánka Javorová – v lesním komplexu lokality Zajičorka. Před 50 lety zde bývaly 
louky a pastviny…..

5. Studna u platoše – stará studna u bývalé pasekářské usedlosti ve Velkém Lipovém, 
voda se pomalu ztrácí…..

6. Ztracený pramen – vysýchající zdroj u  turistické cesty Velké Lipové – Ropička, 
cca 400 m od turistické chaty.

Studna U Tomečkové Studánka Javorová
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kULTUrní paMáTky

Jak šel čas u národní kulturní památky 
noční přechod

Rok 1970

Rok 2016 Rok 2020
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TechnIcké InFOrMace

Technické informace

Opravy místních komunikací

kontejnerové stání Vlaské

Po výstavbě vodovodu ve Vlaském, 
dochází k  výstavbě a  rozšíření kontejne-
rového stání. Vzhled kontejnerového stání 
bude ve stejném duchu jako všechny ostatní 
stání v obci. Součástí kontejnerového stání 
je také úprava umístění listovních doručo-
vacích schránek.

 Během celého léta probíhala oprava 
výtluků na místních komunikací. Drobnější 
výtluky jsme opravovali svépomocí a větší 
poruchy jsme opravovali ve spolupráci 

s Lesostavbami. Ve Velkém Lipovém jsme 
na části komunikace, která byla v havarij-
ním stavu, opravili také podkladní vrstvy 
a vytvořili nový povrch.

Komunikace před opravou Komunikace po opravě
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pOOTeVŘené ŠkOLní DVeŘe

pootevřené školní dveře 
Mgr. Martina Matznerová 

Distanční výuka  

Sotva si žáci stihli sdělit zážitky z prázd-
nin a prvňáčci si zvyknout na nové prostředí 
a  paní učitelku, máme školu znovu uza-
vřenou. Distanční výuka se skloňuje všude 
a všemi pády. 

Naše škola se snažila na tuto verzi výuky 
připravovat již od první vlny. Dovybavili 
jsme odbornou učebnu novými tablety, 
které máme nyní k  dispozici pro ty, jenž 
doma nemají dostatečné technické vyba-
vení, nebo je na distanční výuce více dětí 
v jedné rodině. Učitelé pak z dotace mini-
sterstva získali notebooky, bez kterých je 
příprava na distanční vzdělávání téměř 
nemožná.  

Distanční výuku jsme z velké části pře-
sunuli do prostředí Google Classroom. Zde 
najdou žáci důležité materiály k výuce a přes 
aplikaci Google Meet se pak realizují on-
line hodiny. Jelikož pokyny z ministerstva 
k tomuto vzdělávání chodí vždy „s křížkem 
po funuse“, zvolili jsme sami zlatou střední 
cestu a  synchronní a  asynchronní výuku 
se snažíme držet v rovnováze. Tento krok 
nám pak pan ministr potvrdil jako správný 
– a jak jinak, pouze v médiích. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem rodičům za spolupráci a vzájemnou 
komunikaci, která je v  této situaci velmi 
důležitá. Jsme si vědomi náročnosti domá-
cího vzdělávání o to víc, že téměř polovina 
zaměstnanců školy má také doma děti 
školou povinné.  

nezaháleli jsme… 

Měsíc září a část října jsme stihli využít 
do poslední minuty. Došlo na opakování 
a upevňování učiva z minulého roku, ale 
také zbyl čas na vzdělávací akce. 

Žáci prvního stupně se vydali za pozná-
ním k vodnímu dílu Dlouhé stráně. Během 
celodenního výletu se dozvěděli spoustu 
zajímavostí o vodní elektrárně a prohlédli 
si také krásy Jeseníků. 

Druhý stupeň navázal na loňský projekt 
Příprava na povolání a  v  rámci něj žáci 
navštívili záchrannou stanici živočichů 
v Bartošovicích, výrobnu tvarůžků v Loš-
ticích a  poznali také profesi kastelána 
na hradě Bouzov. Všechny tyto akce byly 
hrazeny z dotací Šablony II. 

Zvládli jsme také „otestovat“ nové 
odborné učebny. V  kuchyňkách zavoněla 
první jídla a v technických dílnách se tvo-
řily první výrobky. Dětem se nové prostory 
školy velmi líbily a my doufáme, že se zde 
budou moci brzy vrátit. 

na následujících stranách  
si můžete prohlédnout 

komiksové podání jedné 
z našich exkurzí, které vytvořila 

Mgr. Marie ručková. 
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pOOTeVŘené ŠkOLní DVeŘe
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pOOTeVŘené ŠkOLní DVeŘe
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komiksová soutěž v hodině 
občanské výchovy 

Žáci 8. a  9.tříd se v  rámci občanské 
výchovy zúčastnili 5.ročníku komiksové 
soutěže PROMLUV K  SVĚTU BUBLINOU, 
který vyhlásila mezinárodní humanitární 
organizace Adra. Tématem komiksu byly 
Cíle udržitelného rozvoje, které vydala 
Organizace spojených národů OSN. Tyto cíle 

představují plán řešení globálních problémů 
na příštích 15let. Jednotlivé cíle naznačují 
oblasti a ukazují směry, kterými by se měla 
ubírat rozvojová pomoc tak, aby byly zmír-
něny a v ideálním případě úplně odstraněny 
největší světové problémy jako je hlad, chu-
doba, nerovnost nebo znečištění životního 
prostředí. Cílů je celkem 17 a obsáhnout je 
na jeden výkres nebylo opravdu jednodu-
ché. Každý žák si vybral jeden cíl a pomocí 
komiksu jej ztvárnil na výkres formátu A3.

akce mateřské školy

Od začátků školního roku, pokud situace 
dovolila, jsme s  dětmi z  mateřské školy 
zvládli několik akcí.

 V rámci projektu MAP se naše mateřská 
škola zúčastnila akce „Na Prašivou vyra-
zíme, společně se pobavíme“ – aneb jak 
upevňovat u dětí místní a regionální témata.

Ve středu 23. září 2020 se za podpory 
Místního akčního plánu Frýdek-Místek 
II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00
08616 uskutečnil společný výšlap rodičů, 
dětí a  zástupců partnerských mateřských 
škol. Této skupinové aktivitě předcházely 
besedy s lesními pedagogy a besedy s paní 
knihovnicí obce Dobratice paní Mgr. Mar-
tinou Řehovou. Děti z MŠ Nošovice a Vyšní 
Lhoty vyrazily od restaurace Kohutka 
a děti z MŠ Pražmo, Morávka a Raškovice 
svou cestu započaly v Raškovicích u Saftu. 
Cestou lesem děti plnily úkoly, ověřovaly 
si své znalosti získané na besedách. Na 
Prašivé dostali všichni zúčastnění medaili, 
děti hledaly poklad a po malém občerstvení 
jsme byli pozvání na vyhlídkovou věž chaty 
Prašivé. Když se na kopci sešlo všech pět 
zapojených mateřských škol, vytvořili jsme 

společné kolo přátelství a každá mateřská 
škola se prezentovala svým pokřikem. Poté 
jsme se mohli vydat zpátky na cestu dolů 
nebo si počkat na západ sluníčka. Byl to moc 
příjemný podvečer a myslíme si, že by tato 
akce mohla být opakována. Po této akti-
vitě děti čekalo v dalších dnech malování 
obrázků, na nichž měly za úkol nakreslit své 
pocity a zážitky. Obrázky budou vystaveny 
na chatě Prašivé a jiných veřejných místech. 

pOOTeVŘené ŠkOLní DVeŘe / MaTeŘSká ŠkOLa
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Jana Opluštilová, koordinátor Tříkrálové 
sbírky Charity Frýdek-Místek

My tři králové jdeme k  vám, štěstí, 
zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie 
rozeznívá na začátku ledna domácnosti 
mnoha z nás. A  to díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci v  České republice. 
A co je vlastně její podstatou? Na to odpo-
věděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek: „Tříkrálová sbírka je vyjádřením 

lidské vzájemnosti a  pospolitosti, kterou 
jsme schopni jako lidé vytvářet. Sbírka je 
synonymem pomoci potřebným a vzájemné 
solidarity jak v časech dobrých, tak i v těch ne 
úplně veselých. Všechny tyto dobré vlastnosti 
máme podle mého názoru v sobě, což se uka-
zuje nejen na této sbírce, ale i nyní v ‚časech 
koronavirových‘. Stejně tak symbolizuje 
Tříkrálová sbírka vytváření společenství, 
potkávání se. I když setkávání bude v příštím 
roce asi trochu jiné než doposud.“

Projekt MAP FM II aktivitu podpořil mimo 
jiné také nákupem malířských stojanů, 
které mateřské školy využijí i pro své další 
obdobné aktivity.

V  rámci denního programu se děti 
zúčastnily plaveckého výcviku, kde se 
někteří teprve s vodou seznamovali a  jiní 
již předváděli své plavecké umění. Bohužel 
vládní nařízení nám plavecký výcvik před-
časně ukončilo.

Navštívili jsme s  dětmi také prostory 
Obecního úřadu Morávka, kde jsme si pro-
hlédli dobové fotografie.

Při setkání s jubilanty na Obecním úřadě 
Morávka měly děti z mateřské školy připra-
vené vystoupení, v němž našim spoluob-
čanům zarecitovaly a  zazpívaly písničky. 

Všem zúčastněným to udělalo velkou radost. 

V prostorách ZŠ byly vybudovány cvičné 
kuchyňky, které jsou k  dispozici i  našim 
nejmenším, a  tak jsme si s  dětmi upekli 
jablečné štrůdly. Jejich přípravu jsme si 
s dětmi moc užili a hlavně – moc jsme si 
na štrůdlech pochutnali. 

Největším zážitkem byl výlet do ZOO 
Ostrava, který si děti opravdu užily a jistě na 
něj budou dlouho vzpomínat. V zoologické 
jsme strávili nádherné dopoledne a viděli 
spoustu zvířat. Děkujeme touto cestou 
Klubu rodičů za příspěvek na autobus.

Ve venkovních prostorách došlo k obnově 
písku na pískovišti a vybudování zahradní 
dílny s nářadím a malou kuchyňkou k roz-
voji polytechnické výuky.

Tříkrálová koleda bude!

MaTeŘSká ŠkOLa / TŘíkráLOVá SBírka
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Tříkrálovou sbírku na Frýdeckomís-
tecku organizuje Charita Frýdek-Místek 
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a růz-
nými mládežnickými organizacemi. Díky 
vaší štědrosti a obětavé práci koledníků se 
nám v předešlém ročníku podařilo celkem 
vybrat 2 374 608 Kč, z toho 40 812 korun 
ve vaší obci. 

Sbírka na začátku roku 2021 bude kvůli 
současné situaci spojené s šířením korona-
viru a vládními omezeními jiná. Odlišnosti 
přiblížil ředitel Charity Frýdek-Místek: 
„Kvůli koronavirovým opatřením bude 
sbírka v mnohém odlišná. I když pracujeme 
s  různými variantami a  scénáři, nikdo 
nemůže přesně říci, zda bude možné a jak 
bude vypadat koledování Tříkrálové sbírky 
v roce 2021. Koledování, roznášení Tříkrá-
lového požehnání dům od domu spojené 
s vybíráním příspěvků na podporu charit-
ního díla a pomoc potřebným – to je základ 
Tříkrálové sbírky. I v roce 2021 tato největší 
sbírková akce v republice proběhne, dozná 
však změn. Koledování v příštím roce bude 
probíhat až do 24. ledna, tedy o 2 týdny 
déle. Máme připraveny alternativní mož-
nosti pro koledování, Tříkrálové požeh-
nání, možnosti přispět, pokud nebudou 
moci koledníci vyjít v  rozsahu, na jaký 
jsme zvyklí. Ač jsme to nepředpokládali, 
velká část sbírky se díky restriktivním 
opatřením přesune do on-line prostoru. 
Budoucnost je zatím tak trochu zahalena 
mlhou, proto doporučujeme sledovat naše 
webové stránky nebo sociální sítě, kde 
budou zveřejňovány aktuální informace.“

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme 
předem danými pravidly tak, aby byla 
maximalizována její transparentnost. 
Každá Charita například sepisuje tzv. 
záměry, tedy dokumenty, ve kterých 
vysvětluje, jak chce získané peníze použít. 
„Využití plánujeme obdobné jako v  loň-
ských letech. Mimo opravy a rekonstrukce 
v  pobytových zařízeních vedoucích ke 
zvýšení kvality života klientů a  podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit pro 
děti a  mládež, chceme koupit potřebný 
vůz pro Salvii – domácí zdravotní péči, 
která zajišťuje i mobilní hospicovou péči 
a  zajistit nové zoo-terapeutické aktivity 
pro klienty. Stejně tak vnímáme aktuální 
situaci a jeden z našich záměrů pamatuje 
na možnou realizaci protikovidových opat-
ření v příštím roce, protože bezpečí našich 
klientů a  pracovníků je pro nás velmi 
důležité téma. Veškeré záměry naleznete 
na našich webových stránkách,“ doplnil 
Martin Hořínek. 

Tříkrálová sbírka 2021 bude probíhat 
od 1. do 24. ledna. Přispívat můžete do 
tříkrálových pokladniček, pomocí QR kódu 
ve vaší bankovní aplikaci, příspěvkem na 
účet nebo pomocí dárcovské DMS.

Více informací o sbírce najdete na webo-
vých stránkách Charity Frýdek-Místek 
nebo www.trikralovasbirka.cz.

Přejete si podpořit Tříkrálovou 
sbírku a  pomoci potřebným ve 
vašem regionu? Může tak učinit 
ve své mobilní bankovní aplikaci 
pomocí QR kódu nebo příspěvkem 
na sbírkový účet 66008822/0800 
VS:77708004.

TŘíkráLOVá SBírka
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Domov se zvláštním režimem raškovice  
– adámkova vila 

podzimní radovánky aneb život v našem Domově  

Počasí nám ještě chvilku přálo a tak jsme uspořádali 
kuželkový turnaj. Jelikož nemáme ruské kuželky, byli 
jsme nuceni improvizovat s  PET lahvemi a  nafouk-
nutým balónem…

Také se Vám chceme pochlubit, co všechno jsme si v našem Domově vypěstovali…

Společně se podílíme na pečení dobrot a  přípravy 
svačinek. U  toho si užijeme hodně zábavy, která je 
v těchto chvílích, když nás nemohou navštívit rodinní 
příslušníci, velmi potřebná… 

DOMOV Se ZVLáŠTníM režIMeM - aDáMkOVa VILa
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Nastal podzimní čas, a tak podzimní výzdoba nemůže 
chybět. Zdobíme, co se dá…

Nekrmíme jen sebe, ale i ptáčky. Tímto bychom chtěli 
poprosit všechny, kteří by nám chtěli vyrobit anebo 
darovat ptačí budky, ať jich máme plný strom před 
naším Domovem. Děkujeme…

Rádi bychom Vám chtěli ukázat naší novou jídelnu 
a zároveň společenskou místnost, která slouží pro naše 
společné aktivity a setkávání. Aby tato místnost mohla 
vzniknout, musela se paní ředitelka a  její kolegyně 
přestěhovat do mobilního domku, který stojí na naší 
zahradě.

V  tuto chvílí je spuštěn projekt Ježíškova vnoučata. 
Snažíme se u našich klientů zjistit, co by si  letos přáli 
najít pod stromečkem. Jejich přání jsou postupně vklá-
dána do systému a 16. 11. 2020 se Ježíškova vnoučata 
otevřou případným dárcům…  

Za necelý měsíc začíná období Adventu. I my se pomalu 
chystáme na vánoční výzdobu, abychom si atmosféru 
vánočních svátků náležitě užili…

DOMOV Se ZVLáŠTníM režIMeM - aDáMkOVa VILa
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OZnáMení

Lenka Janečková, ředitelka Domova se 
zvláštním režimem

Dovolte, abychom Vás informovali 
o změnách týkajících se změny statutu 
společnosti DELPHINUS DELPHIS s.r.o. 

K  31. 12. 2020 zaniká registrovaná 
sociální služba Domov se zvláštním 
režimem provozovaná společností DEL-
PHINUS DELPHIS s.r.o. a  nahrazuje ji 
nová registrovaná sociální služba, která 
bude provozována pod názvem Adám-
kova vila, Domov se zvláštním režimem, 
z.  ú. (zapsaný ústav) s  účinností od 
01. 01. 2021.

Důvodem je navázání užší spolupráce 
s  obcemi Dobrá, Dobratice, Krásná, 
Morávka, Nošovice, Pražmo a Raškovice 
a následný vstup do krajské sítě. Podpora 
obcí a krajské sítě je velmi významná pro 
rozvoj pobytové sociální služby Domov 
se zvláštním režimem. Díky této spo-
lupráci občané výše jmenovaných obcí 
získávají prioritní umístění v pobytové 
registrované sociální službě Domov 
se zvláštním režimem a  související 
základní sociální poradentství, které 
s touto službou úzce souvisí.

Do konce roku 2020 bude docházet ke 
změně podaných žádostí do pořadníku 
pobytové služby Domov se zvláštním 
režimem provozované pod společností 

DELPHINUS DELPHIS s.r.o.  Klienti, 
kterých se tato změna v pořadníku bude 
týkat, budou osloveni sociální pracov-
nicí, která pomůže s veškerými forma-
litami tak, aby byla žádost řádně zaevi-
dovaná pod novou společnost Adámkova 
vila, Domov se zvláštním režimem, z.ú. 

Přechod na zapsaný ústav neovlivní 
chod již provozovaného domova a klienti 
již umístění v Domově se zvláštním reži-
mem nepocítí žádnou provozní změnu. 
Administrativní úkony budou probíhat 
v průběhu měsíce listopadu a prosince 
2020. Vyčkejte na kontaktování ze strany 
sociální pracovnice.

Změnu statutu vnímáme velmi pozi-
tivně. Jednání se starosty, starostkami 
a zastupiteli obcí, směřované k pomoci 
svým občanům v nouzi, je totiž velkým 
krokem kupředu. 

Kontaktní osoby Adámkova vila, 
Domov se zvláštním režimem, z. ú.

Lenka Janečková, 
ředitelka domova, reditel@adamkova-
vila.cz, tel. 730 820 129

Bc. radka pechová černohorská,
sociální pracovnice, socialní@adamko-
vavila.cz,  tel. 724 379 168

Přeji Vám všem hodně sil v  této 
nelehké době.

OZnáMení
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„nebuďte neviditelní…“

mjr. Mgr. Gabriela pokorná, vrchní 
komisař, kancelář ředitele krajského ředi-
telství oddělení prevence 

Aktuální roční období sebou nyní přináší 
i pozdní rozednívání či brzké stmívání, dále 
tak související povětrnostní vlivy – mlhu, 
hustý déšť či sněžení. Moravskoslezští 
preventisté spolu s  dopravními policisty 
a krajským koordinátorem BESIPu zapo-
čali opětovně apelovat na nejzranitelnější 
účastníky silničního provozu – chodce 
i cyklisty – aby nepodceňovali 
tuto skutečnost a  dbali na 
svou viditelnost.

Preventivní akce s názvem 
„Nebuďte neviditelní“ byla 
5. října 2020 zahájena napří-
klad v Ostravě (Hrabůvce) či 
na Bruntálsku. Preventisté 
spolu s  kolegy z  dopravní 
služby však do terénu vyráží 
celý týden a  zejména chod-
cům připomínají základní 
zásady bezpečného pohybu 
na silnicích v  době snížené 
viditelnosti. Následný den 
(6. října 2020) preventisté 
s dopravními policisty zamí-
řili za zranitelnými účastníky 
silničního provozu opět na 
Ostravsko, ale i na Krnovsko, 
Třinecko či do Kopřivnice. 
S preventisty se však chodci 
setkali či setkají též na Kar-
vinsku či Opavsku.

Díky užití retroreflexního 
prvku může řidič zaregist-
rovat chodce až na vzdále-
nost 200 metrů. Je-li však 
chodec oblečen do tmavého 
ošacení, řidič jej spatří na 
vzdálenost až desetkrát menší 

(cca 20  metrů). Reflexní prvky je vhodné 
umístit na pohyblivé části těla, nejlépe na 
kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy 
na stranu směrem do vozovky tak, aby prvky 
byly viditelné a díky nim se stal viditelným 
i chodec. 

Dětem je vhodné opatřit oblečení 
s  reflexními doplňky, reflexní mate-
riál by měl být i  součástí školních bra-
šen či batohů. Zejména mladší školáci 
mohou být méně soustředění, někteří ještě 
neumí předvídat a odhadovat vzdálenost.  

BeZpečnOST
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Je zapotřebí, aby byli co nejvíce viditelní 
a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. 
Dopravní výuce nejmenších školáků se 
preventisté věnují permanentně prostřed-
nictvím přednášek a besed, za všechny lze 
připomenout projekty například Zebra se 
za Tebe nerozhlédne, Policejní pohádky či 
Markétina dopravní výchova.

Někteří starší školáci zas při pohybu 
v  silničním provozu užívají sluchátka 
a poslouchají hudbu. Tato skutečnost pak 
může komplikovat orientaci v  kritické 
dopravní situaci, opět je vhodné, aby 
„nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci rea-
govat. Ohroženou skupinou jsou však také 
senioři. Jejich pohyblivost může být limi-
tována, stejně jako zrak či sluch. Orientace 
seniora v silničním provozu tak může být 
svízelnější. 

Nejen zmíněné nejohroženější skupiny 
při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“ 

policisté při preventivní akci oslovili 
a  věnovali jim reflexní pásky. Některým 
chodcům vysvětlili vhodné umístění 
reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili 
nesprávně a v tmavém oblečení byli sku-
tečně obtížně viditelní. 

Sníženou viditelnost definuje zákon jako 
situaci, kdy účastníci provozu na pozem-
ních komunikacích dostatečně zřetelně 
nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata 
nebo předměty na pozemní komunikaci, 
například od soumraku do svítání, za mlhy, 
sněžení, hustého deště nebo v  tunelu. 
Zákon také ukládá povinnost chodcům, 
pohybují-li se mimo obec za snížené vidi-
telnosti po krajnici nebo po okraji vozovky 
v  místě, které není osvětleno veřejným 
osvětlením, mít na sobě prvky z retrore-
flexního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provozu na 
pozemních komunikacích. 

BeZpečnOST
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Ze života spolků
Ing. Jan Legerský, trenér 

Sportovní kroužek zahájil 
osmý ročník 

Jak jsme mladým sportov-
cům slíbili, tak jsme ve středu 
23. září zahájili sportovní 
středy v  našem kroužku. 
Otevřeli jsme nový ročník. 
Bohužel jsme stihli jen dvě 
setkání, jedno na venkovním 

hřišti a  jedno v  naší tělocvičně. Kroužek 
začali navštěvovat chlapci ve věku od 
4 let z mateřské školky až po „nejstarší“ 
páťáky. Tito dva se stali asistenty trenéra 
a pomáhají s organizací a průběhem čin-
nosti kroužku.

Do sportovního kroužku 
začali chodit tito chlapci. 
Bratři Kubík a Pavlík Bys-
třičanovi, Jonáš Čížek, 
Daniel Foldyna, Teo Has-
ník, Honza Kapolka (první 

s asistentů), bratři Toník a Vítek Královi, 
Honzík Legerský, Matyáš Matzner (druhý 
asistent), Daniel Messing, Dan Miketa, Pat-
rik Musialek, Honza Tesarčík, Hubík Volný, 

Adam Závodný a Štěpánek Zbořil. Celkem 
tedy 17 chlapců se zájmem o sport a celkový 
rozvoj svého těla. Stejně jako celou školu, 
tak i náš sportovní kroužek na určitou dobu 
uzavřela všem známá situace.

Přesto i za tato dvě setkání jsme si již 
zatrénovali, zasportovali a  utužili i  vzá-
jemné vztahy.

Všichni věříme, že se co nejdříve vrátíme 
jednak do školy a jednak i do sportovního 
kroužku.

Asistenti Matyáš a Honza

Chlapci v akci 

Ze žIVOTa SpOLkŮ
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MOráVka cUp 2020  
– 1. ročník fotbalového turnaje

piwowarski Dan

Ve spolupráci s  obcí vznikla v  září na 
Morávce nová tradice, která volně navazuje 
na mnohaletou historii fotbalových utkání 
mezi svobodnými a  ženatými (jinak také 
fousatí proti holým bradám). Dlouho jsme 
přemýšleli nad oživením této akce s velkým 
potenciálem, až vznikl nápad uspořádat 
celodenní turnaj pro více týmů. S narůsta-
jícím počtem hráčů tak vzrostl počet diváků 
z řad rodin hráčů a také celé obce. 

Turnaje se nakonec zúčastnilo 8 týmů po 
zhruba 10 hráčích, což při prvním ročníku 
bylo číslo nad veškerá původní očekávání. 
Celkem spolu týmy odehrály 28 zápasů po 
16 minutách na dvou fotbalových hřištích. 

Ze žIVOTa SpOLkŮ
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region Slezská brána 
Dobrovolný svazek obcí Region Slez-

ská brána získal z  OP Zaměstnanost 
dotaci na projekt Komunikační nástroje, 
strategické dokumenty a  pasporty pro 
potřeby měst a  obcí Regionu Slezská 
Brána, registrační  číslo CZ.03.4.74/0
.0/0.0/18_092/0014731. Základními 
pořizovanými výstupy této aktivity bude 
Strategický plán DSO Region Slezská brána na 
období 2021–2025, Komunikační strategie 
Regionu Slezská brána a jeho obcí pro období 
2021–2025 a Komunitní plán rozvoje.

V  rámci našich měst a  obcí dojde 
konečně i  k  sjednocení úrovně rozvo-
jových dokumentů pro lepší plánování 
společného rozvoje a  umožní správně 
identifikovat aktuální potřeby nejen 
sociálních služeb v jednotlivých obcích, 
aby se tak účinně naplánovala spo-
lupráce obcí DSO nejen při zavádění 
nových služeb, ale i při účelném, efek-
tivním a zároveň hospodárném využí-
vání těch dosavadních.

Aktivitami projektu bude rovněž 
možnost pořízení pasportů majetku 
měst a obcí: pasporty veřejného osvětlení, 
hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů. Tyto 
odborné dokumenty budou praktickými 
podklady pro správu majetku obcí, 
umožní rychlý přehled i snadnější plá-
nování oprav a údržby. Obce a města si 
v rámci projektu pořídí mobilní rozhlas 
a modernizují obecní webové stránky. 

Projekt přinese rovněž nemalou 
úsporu finančních prostředků městských 
a  obecních rozpočtů, neboť pořízení 
těchto dokumentů je hrazeno z dotač-
ních fondů EU.  

Doba realizace projektu je od 1. 7. 
2020 do 30. 6. 2022. 

Přejme projektu nejen dobrý start, 
ale i hladký průběh a úspěšné dosažení 
všech plánovaných cílů!

Petr Baďura, předseda DSO RSB

A tak se následné finálové souboje odehrály 
až v odpoledních hodinách.

Turnaj se nakonec rozhodl ve vyhroce-
ném finále po bezbrankové remíze až na 
pokutové kopy. Zvítězil na turnaji nepora-
žený tým Partyzáni Morávka a tak vítězství 
zůstalo doma na Morávce.

Děkuji hráčům za výborné výkony a také 
všem, kteří se na turnaji podíleli.

o 3. 
místo

Karlos Team vs. 
Gustl Team

3:1

Finále
Partyzáni Morávka
vs. #bilkovc

1:0  
na penalty

Ze žIVOTa SpOLkŮ
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Chcete mít Váš vánoční stromek čerstvý a voňavý?  

Přijďte si stromeček sami vybrat a uřezat,  

nebo Vám stromeček uřízneme my. 

Lesní školka na Morávce, v údolí Vlaského, zahajuje  
od 1. 12.  2020 

PRODEJ VÁNOČNÍCH JEDLIČEK  

cena od 400,- 
 

 

 

 

 

 
 

Najdete nás u domu č. p. 43 
Termín návštěvy objednávejte dopředu (nejlépe víkend)  

Kontakt: JanCarbol@seznam.cz, nebo 602 741 231 

Zabalení a větvičky ke stromku ZDARMA  

InZerce
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InZerce

Nabízím

DOUČOVÁNÍ  ANGLIČTINY
•	 procvičování	gramatiky	a konverzace
•	 pro	děti	i dospělé
•	 pro	začátečníky	i pokročilé
•	 individuální	a přátelský	přístup
•	 překlad	z/do	AJ

Pomůžu	vám	zvládnout	učivo	do	školy,	
překonat	strach	z konverzace.

V současné	době	online,	později	lze	i osobně.

Kontakt:	demlovah@gmail.com,	tel.	608	725	390	
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OZNAMUJEME novou službu,
 ZÁLEŽITOSTI NEMOVITOSTÍ A REALIT 

můžete řešit – každé pondělí v době od 14:00 – 16:30 hod. 

v místnosti obecního úřadu Raškovice 

a také		kdykoliv	e-mailem:martina.blablova@seznam.cz		
či	telefonicky		na	čísle	777	913	343

Potřebujete řešit situaci s Vaším domem, 
 bytem, pozemkem či chatou? 

Či hledáte nové bydlení?

JSME	PRO	VÁS	K DISPOZICI	V PROBLEMATICE:

1.	 Zastupování	klienta	v prodeji	nemovitosti	 =	komplet	 realitní	zpro-
středkování	 zahrnující	 realitní	 poradenství,	 odhad,	 právní	 pora-
denství	+	prověření	a případné	řešení	právních	vad,	zajištění	ener-
getického	štítku	pokud	 již	nebyl	 zpracován	 (	 aktuální),	 časová	osa	
prodeje,	nastavení	správné	obchodní	strategie	prodeje,	předprodej-
ní	 příprava,	 výběr	 správného	 zájemce	 a  jeho	 prověření,	 advokátní	
servis	=	konzultace,	smlouvy	i úschovu,	předání	nemovitosti,	přepisy	
energií

2.	 Dále	můžete	využít	našich	dílčích	realitních	služeb:
•	 Určování	tržní	ceny	k prodeji/	odhady	v dané	lokalitě
•	 Realitní	servis	pro	„samoprodejce“	své	nemovitosti	zahrnující	rea-

litní	poradenství	a konzultace		=	předprodejní	příprava
•	 Poradenství	právní	a Advokátní	servis	(	smlouvy,	úschovy)
•	 Energetické	štítky	budov	a Přepisy	energií

3.	 Zastupování	 klienta	 v  koupi	 nemovitosti	 (	 realitní	 poradna,	 právní	
i technické/stavební	prověření	nemovitosti	před	koupí)

4.	 Prověřování	 dosažitelnosti	 a možnosti	 financovat	 nemovitost	 úvě-
rem	 …a  samozřejmě	 vše,	 co	 s  realitami	 souvisí		 (	 např.	 vytyčení/
sloučení	jednotek	či	pozemku,	povolení	staveb	i dodatečné,	atd.).
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