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Gabriela Daňková
starostka 

Milí spoluobčané, 

máme za sebou 
velmi náročný rok spo-
jený se strachem o sebe 
a své blízké, doprová-
zený řadou omezení. 
Zkusme to ještě vydr-

žet, abychom našim zdravotníkům odlehčili. 
Téměř každou rodinu, nějakým způsobem 
tento rok poznamenal. Ať je to ztráta svých 
blízkých, boj s nemocí, ztráta zaměstnání 
nebo omezení výkonu svého zaměstnání, 
dálková výuka, nemožnost se setkávat 
a další a další omezení, která se už po roce 
projevují únavou a očekáváním, co ještě při-
jde. Věřím, že řada z nás si řekla, že všechno 
zlé je k něčemu dobré a začala si uvědomo-
vat, že na prvním místě je opravdu zdraví 
a vše ostatní přijde samo. 

Chtěla bych zde vzpomenout na mého 
tatínka, pana Antonína Sýkoru, který nás 
opustil na konci loňského roku. Proč vzpo-
mínám? Protože nám tady na Morávce 
nechal svůj odkaz. V době, kdy byl poslan-
cem Parlamentu ČR, tak se mu podařilo 
získat finanční prostředky na  výstavbu 
tělocvičny. Byl pozván tehdejším starostou 
panem Ing. Josefem Klimánkem, aby  při 
slavnostním otvírání tělocvičny přestřih-
nul pásku.  Psal se rok 2007. Poděkování 
patří mému otci i panu Klimánkovi za to, 
že to společně dotáhli do konce a Moravčané 
mohou sportovat v krásné tělocvičně.

Věřím, že starý rok se již uzavřel. Proto 
nám všem přeji, aby rok 2021 byl jen pří-
jemný a ochránil nás od všeho negativního. 
Také bych si přála, abychom se k sobě cho-
vali přátelsky, ohleduplně a  byli k  sobě 
upřímní a mohli si důvěřovat. 

Milí Moravčané, do roku 2021 Vám přeji 
hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.

Z OBCe

Úvodní slovo starostky

Poděkování škole a rodičům

Gabriela Daňková, starostka

Velké poděkování patří paní ředitelce, 
panu zástupci, učitelům, všem rodičům 
a dětem, kteří museli a musí zvládat neu-
stálé změny ve výuce, rozvrhu, on-line 
výuce. Všichni museli najít způsob, jak 
v  této nelehké době plnit svoje povin-
nosti. Často jde o velké nervy. Zvlášť, když 
maminka má doma 2 – 3 děti, musí hlídat, 
zda jsou vzdáleně připojeni, do toho jim 
vařit, uklízet a nejlépe mít ještě home-
office a soustředit se na práci. Některé 

maminky jsou i paní učitelky, takže vzdá-
leně učí, kontrolují své dítě, …

Proto máte všichni můj hluboký obdiv, 
držím vám palce ať to ve zdraví vše zvlád-
nete. Nezbývá než věřit, že se situace letos 
uklidní a žáci se vrátí do lavic, učitelé za 
katedry a rodiče do práce.  

Rovněž děkuji aktivním maminkám 
z Klubu rodičů, které přes facebook akti-
vizují rodiče k  zajímavým činnostem 
s dětmi. Přeji všem v novém roce zdraví, 
zklidnění, lásku  a spokojenost.
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Z OBCe / DOtaCe

Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání  
dne 14. 12. 2020 schválilo 

- „Programovou dotaci Obce Morávka 

na domovní ČOV“ pro rok 2021 

Viz následující článek na str: 5

- Dotace pro spolky 

•	 ZO ČSV z.s. – 13 900 Kč

•	 SDH, z.s. – 40 000 Kč

•	 Renata N.Slováčková – 5 000 Kč

•	 TJ Lignum (volejbal Morávka)  
– 98 000 Kč

•	 Junák – český skaut, z.s. – 25 000 Kč

•	 ČZS –zahrádkáři – 10 000 Kč

•	 Klub rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ, 
z. s. – 35 000 Kč

•	 Dan Piwowarski – 5 000 Kč

•	 Tomáš Volný – 12 500 Kč

•	 Sokol Morávka – 10 000 Kč

•	 Horolezecký oddíl Sběr – 15 000 Kč

•	 Římskokatolická farnost – 50 000 Kč

- Dary na rok 2021

•	 Andělé stromu života z.s. – 9 922 Kč

•	 Záchranná stanice Bartošovice  
– 3 000 Kč

•	 ISÚ – Komorní Lhotka – 10 000 Kč

•	 Oldřich Boháč  - 10 000 Kč

•	 Středisko soc.služeb Frýdlant  
– 10 000 Kč

•	 Adámkov vila, domov se zvl. Režimem 
– 400 000 Kč

•	 Charita F-M – 10 000 Kč

•	 Ordinace MUDr. Marie Mácová 
– 10 000 Kč

- Rozpočet obce Morávka na rok 2021 
s úpravami

- OZV č. 1/2020 o místním poplatku za 
provoz shromažďování, sběru pře-
pravy třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu

- Výjimku z minimálního počtu žáků 
na školní rok 2021/2022 pro ZŠ a MŠ 
Morávka

Celé usnesení najdete na stránkách  
www.moravka.info – úřední deska

Zrealizovali jsme z dotačních titulů  
v roce 2020
1. Revitalizace Národní kulturní památky „Noční přechod“. Tato akce byla podpořena 

Moravskoslezským krajem ve výši 650 000 Kč. Na Morávce vzniklo důstojné pietní 
místo.  

2. Vybudování dílen a dalšího zázemí v objektu ZŠ – v únoru loňského roku jsme požá-
dali Ministerstvo financí o dotaci na nástavbu školy (propojení  budov, 2 učebny dílen, 
kabinety, výtah, toalety, skladové prostory,…). Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši 
90% a to 14 172 961 Kč. 10% jsme hradili z vlastního rozpočtu.
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Schválené dotace pro rok 2021 
1. Kompostéry – Obec Morávka požádala 

v červenci 2020 o dotaci z Ministerstva 
životního prostředí z Operačního pro-
gramu životní prostředí 2014 – 2020 na 
akci „Řešení bioodpadu v obci Morávka“.  
Na tuto akci jsme získali 2 032 316 Kč 
z dotačního titulu a 358 644 Kč budeme 
financovat z vlastních zdrojů.

Z tohoto dotačního titulu bude pořízeno cca 
550 kompostérů a štěpkovač pro obec.

V průběhu února budeme soutěžit firmu, 
která nám kompostéry bude dodávat.

V loňském roce jste vyplnili anketní lístky, 
kde jste projevili zájem o kompostér.

Po naskladnění (předpoklad srpen 2021) 
budete kontaktováni k vyzvednutí.

2. Dopravní automobil – Obec Morávka 
požádala v  loňském roce o  dotaci 
na dopravní automobil pro JSDH na 
Ministerstvo vnitra. Na tuto akci jsme 
získali z dotačního titulu 450 000 Kč 
z předpokládaných výdajů 1 100 000 Kč. 
Na jaře budeme soutěžit a  do konce 
roku bychom mohli mít nový dopravní 
automobil pro naše hasiče. Byla to jedna 
z podmínek, kterou jsme dostali při roz-
dělování jednotek.

3. Obnova veřejného prostranství
„U splavu řeky Morávky“
- na tuto akci jsme požádali Státní 
zemědělský intervenční fond v dubnu 

loňského roku. V  prosinci nám byla 
schválena dotace ve výši 400 000  Kč 
z předpokládaných výdajů 1 232 190 Kč. 
Tato akce byla vysoutěžena v září a již 
se realizuje. Předpokládané ukončení 
akce je v květnu 2021. Mělo by vzniknout 
odpočinkové místo s  lavičkami, chod-
níčky, ohništěm, okrasnými a bylinko-
vými záhony a novými stromy. Věřím, 
že se vše včas zrealizuje a na Morávce 
přibude další hezké místo k odpočinku. 

4. Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v obci Morávka – požádali jsme Státní 
fond životního prostředí o  dotaci na 
rekonstrukci veřejného osvětlení v obci 
Morávka v rámci výzvy NPŽP 5/2019. Na 
tuto akci jsme získali 50% dotaci ve výši 
366 349,28 Kč. Nové osvětlení můžete 
vidět od vjezdu do Morávky až po výjezd 
z Morávky podél krajské cesty. Vše bylo 
zrealizováno v  loňském roce s  tím, že 
dotace přijde na náš účet v roce letošním.

5. „Vodovod v  obci Morávka, lokalita 
Vlaské“ – v  loňském  roce nám byla 
schválena dotace na akci „Vodovod v obci 
Morávka, lokalita Vlaské“. Vodovod byl 
vybudován a předán v  listopadu 2020, 
do konce srpna 2021 bude zkolaudován. 
Občané se již mohou částečně připra-
vit projektovou dokumentaci na připo-
jení (viz další článek na straně 7). Na 
tuto akci jsme získali 50% maximálně 
2 700 000 Kč, tyto finanční prostředky 
dostaneme do letošního rozpočtu. 

DOtaCe
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Požádali jsme nebo se chystáme požádat 
o dotace pro rok 2021-2022
1. Půdní vestavba – ZŠ – V prosinci 2020 

jsme požádali o dotaci Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR na akci Vybudování 
dílen a  dalšího zázemí v  objektu ZŠ   
Morávka – SO 03 – Půdní vestavba. Na 
vyhodnocení čekáme. Na půdě základní 
školy by bylo vytvořeno zázemí pro 
školní družinu, mimoškolní aktivity, 
kabinety a toalety. 

Na stejnou akci budeme rovněž žádat 
o dotaci Ministerstvo financí. 

2. Chodník Morávka – Pražmo: v  lednu 
2021 jsme požádali o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury na akci 

Chodník Morávka – Pražmo. Žádosti 
budou vyhodnoceny na podzim roku 
2021. Naplánován je úsek od mostu 
za hotelem Morávka po zastávku 
u Janši. Předpokládaný rozpočet je cca 
19 000 000 Kč. Na zastupitelstvu jsme se 
dohodli, že začneme realizovat již letos 
z vlastního rozpočtu první úsek od centra 
obce po zastávku Vlaské. 

3. Nádvoří, vstupy a zpevněné plochy – 
Do 1.3.2021 budeme žádat Ministerstvo 
životního prostředí z OPŽP o dotaci na 
zpevněné plochy a nádvoří před budovou 
ZŠ. Tzn. vzniknou nové parkovací plochy 
a bezbariérový vstup do školy.

Programová dotace Obce Morávka  
- Domovní ČOV pro rok 2021

Dle § 10c odst. 1 s  platností zákona č. 
24/2015 Sb. o  rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v  znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů.

1) Vyhlašovatel programu, poskytovatel 
dotace

Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace 
je Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 
Pražmo

Obec podporuje výstavbu  
„Domovních čističek odpadních vod“

Zastupitelstvo obce již po třetí schválilo dotaci na výstavbu domovních čističek 
odpadních vod. V roce 2019 této dotace využili 4 žadatelé a v roce 2020 – 3 žadatelé. 
Pro rok 2021 jsme navýšili částku podpory na 35 000 Kč s tím, že uznatelné náklady 
jsou veškeré náklady spojené s realizací ČOV. Z rozpočtu bylo vyčleněno 500 000 Kč, 
tzn. můžeme podpořit až 14 žadatelů. V případě, že si nevíte rady, jak vyplnit žádost 
o dotaci, domluvte si osobní schůzku na tel. č. 606 641 080. Prosím, stavějte čističky 
odpadních vod, využívejte podpory ze strany obce, ať šetříme naše životní prostředí.  
Přílohu - žádost o dotaci najdete na stránkách obce www.moravka.info

DOtaCe
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2) Účel, na který mohou být peněžní pro-
středky poskytnuty

Podpora výstavby domovních ČOV:

- jako náhrad za septiky, bezodtokové 
jímky a nefunkční ČOV

- pro rekonstrukci stávající ČOV 

3) Důvody podpory stanoveného účelu

Zlepšení životního prostředí v oblasti 
pročištění odpadních vod v obci Morávka, 
kde není centrální kanalizace a centrální 
ČOV.

4) Předpokládaný celkový objem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu na 
podporu stanoveného účelu pro rok 2021

Celkový objem peněžních prostředků 
vyčleněných v  rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu pro rok 2021 je 
500 000 Kč.

5) Výše dotace v jednotlivém případě

Výše dotace je jednorázově 35 000Kč na 
1 rodinný dům

Žádost o dotaci na realizaci ČOV může 
být podána nejvýše do 1 roku po ukon-
čení realizace

Každá žádost o dotaci bude projednána 
zastupitelstvem obce.

6) Okruh způsobilých žadatelů

Žadatelem a příjemcem dotace může být 
fyzická osoba – vlastník budovy s trva-
lým pobytem v obci Morávka, ke které 
je ČOV zřízena.

Žádost podává vlastník nemovitosti na 
ČOV napojené. 

V případě více vlastníků jedné napojené 
nemovitosti mohou vlastníci zplnomoc-
nit jednoho k podání žádosti a zajištění 
všech úkonů spojených s  vyřízením 
žádosti. 

Smlouva o udělení dotace bude pode-
psána s každým žadatelem zvlášť. 

7) termín a adresa podání žádosti

Žádosti lze podávat osobně nebo dopo-
ručenou poštou na adresu: 

Obec Morávka, Morávka 599, 739 04 
Pražmo

Žádosti lze podávat průběžně od 18. 1. 
2021 do 30. 11. 2021 a budou vyhodno-
covány postupně v termínech zastupi-
telstva obce Morávka až do vyčerpání 
schváleného rozpočtu pro programovou 
dotaci na daný rok. 

Žádost se podává po uvedení ČOV do 
provozu, nejpozději však do 1 roku po 
realizaci.

8) Kritéria pro hodnocení žádost 

Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří: 

•	 žádost o poskytnutí dotace na vzoro-
vém formuláři

•	 osvědčení o certifikaci ČOV 

•	 kopie faktury se soupisem prací 
a doklad o zaplacení faktury

9) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

Žádosti budou vyhodnocovány z hlediska 
věcné správnosti a úplnosti po přijetí 
žádosti. 

V případě potřeby bude žadatel vyzván 
starostkou obce k doplnění nebo upřes-
nění. Pokud tak žadatel neučiní do 60 dnů 
od doručení výzvy, bude žádost odložena 
a vyřazena z dalšího posuzování. 

O schválení dotace bude uchazeč vyro-
zuměn do 60 dnů od podání žádosti na 
obecním úřadě.

10) Podmínky pro poskytnutí dotace 

Žadatelem a  příjemcem dotace může 
být fyzická osoba – vlastník budovy 

DOtaCe
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s trvalým pobytem v obci Morávka, ke 
které je ČOV zřízena.

- Lokalizace programu

Příjemce dotace musí ČOV realizovat na 
území obce Morávka pro budovu určenou 
k trvalému bydlení na území obce Morávka, 
ve které jsou ke dni podání žádosti trvale 
hlášené osoby. 

- Uznatelný náklad projektu 

Uznatelnými náklady projektu jsou veškeré 
náklady spojené s realizací ČOV.

- Neuznatelný náklad projektu

Projekční práce

11) Uzavření smlouvy a vyplacení dotace

Po schválení smlouvy v  zastupitelstvu 
obce Morávka je žadatel vyzván k podpisu 
smlouvy a do 30 dnů od podpisu mu bude 
dotace vyplacena.  Dotace je vyplácena 
na účet uvedený žadatelem v předložené 
žádosti. Ve výjimečných a zdůvodněných 

případech lze finanční prostředky vyplatit 
jiným způsobem. 

12) Kontrola přijetí dotace

Zařízení, na které byla poskytnuta dotace, 
musí být prokazatelně funkční minimálně 
5 let od podpisu smlouvy o  poskytnutí 
dotace. 

Poskytovatel má právo na kontrolu funkč-
nosti ČOV jak fyzickou kontrolou, tak před-
ložením dokumentace. V případě zjištění 
nesplnění podmínek přiznání dotace může 
poskytovatel požadovat vrácení celé nebo 
poměrné části dotace. 

13) Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Tato programová dotace byla schválena dne 
14.12.2020 usnesením č.18.10 zastupitelstva 
Obce Morávka

14) Seznam příloh

Vzor žádosti

Vodovodní řad Morávka – Vlaské

Na konci roku 2020 jsme dokončili inves-
tiční stavbu vodovodu část Vlaské. Jedná se 
o prodloužení vodovodu v délce cca 2,1 km 
za finanční podpory Moravskoslezského 
kraje  maximálně ve výši 2 700 000 Kč.  
Předpokládaná kolaudace je do konce srpna 
2021. 

Již teď se můžete připravit na připojení 
k nově vybudovanému vodovodnímu řadu

Jak na to:

1. Necháte si zpracovat projektovou doku-
mentaci pro vydání územního souhlasu 
na vaši přípojku do objektu (rodinného 
domu, chaty,…)

2. Zajistíte si vyjádření CHKO, stanovisko 
SmVaK Ostrava jako provozovatele vodo-
vodního řadu, souhlas obce Morávka 
s  napojením jako vlastníka vodovod-
ního řadu a případná další stanoviska 
podle území, na kterém se vaše přípojka 
nachází

3. Projektovou dokumentaci včetně potřeb-
ných stanovisek a s vyplněnou žádostí 
o oznámení záměru je nutno předat na 
stavební úřad v Raškovicích.

4. Po vydání povolení stavby je nutno 
zajít na zákaznické centrum na SmVaK 
Ostrava pracoviště Frýdek – Místek, kde 

DOtaCe / VODOVODNí ŘaD
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VODOVODNí ŘaD / UPOZORNěNí / OZNáMeNí

Upozornění občanům 

Úřední hodiny v době nouzového stavu:

Pondělí:  8.00 – 10.00      13.00 – 16.00

Středa:    8.00 – 10.00      13.00 – 16.00

Prosím upřednostňujte: e-mail: podatelna@moravka.info, telefon 558 69 10 21.

Dárek pro občany do nového roku 2021

Připravili jsme si pro vás stolní kalendáře pro rok 
2021 s krásnými fotografiemi Morávky od pana 
Fajkuse. Upozorňujeme na chybnou informaci 
v kalendáři: svoz odpadu nám změnili na sudé 
týdny ve čtvrtek!!!

Od 1. února budou kalendáře, které jste si nevy-
zvedli k rozebrání na Poště Partner Morávka.

OteVíRaCí DOBa KNIHOVNY - NOVě
Po dobu nouzového stavbu a v 5. stupni PES je knihovna uzavřena.

Po zlepšení epidemiologické situace bude knihovna otevřena v těchto hodinách:

Pondělí: 10.00 – 12.00  12.30– 16.30

Úterý:    8.00 – 12.00 – nově v dopoledních hodinách

Středa:  12.30 – 16.30

Od 15. února 2021 bude otevřena přes výdejní okénko. Knihy si vyberete přes on-line 
katalog a budou Vám nachystány k odběru. (www.moravka.info/knihovna)

bude s vámi na základě žádosti o připo-
jení sepsána smlouva o odběru vody.

5. Pak už nezbývá nic jiného než čekat na 
zaslání kontaktní osoby ze SmVak Ostrava 
pracoviště Frýdek – Místek, s  kterým 
dohodnete podmínky a termín vlastního 
napojení vaší přípojky na vodovodní řad.

I  když je předpoklad, že kolaudace 
vodovodního řadu bude do konce srpna 
letošního roku, je možné body 1 a 3 zajistit 
ještě před kolaudací. Budete tak připraveni 
k okamžitému vyřízení napojení vaší pří-
pojky na vodovodní řád. 
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OZNáMeNí / MíStNí POPLatKY

Uzávěrka zpravodaje

Uzávěrka dalšího čísla obecního zpravodaje je 10. 4. 2021

Příspěvky: moravcan@moravka.info

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

Místní poplatky

Na prosincovém zastupitelstvu byla 
schválena nová Obecně závazná vyhláška 
obce Morávka č. 1/2020 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. (celé znění 
www.moravka.info )

Jaké změny nastaly v roce 2021?

trvale bydlící občané – poplatek popelnice, 
kontejner 700 Kč/ 1 rok /občan

Úlevy : děti do 18 let trvale bydlící 
 – 50% sleva 350 Kč / 1 rok / do 18 let

 senioři starší 65 let – 50% sleva
 350 Kč/ 1 rok / nad 65 let

Splatnost poplatku: nejpozději do 31. 10. 2021

Chataři, chalupáři – poplatek popelnice, 
kontejner 700 Kč/1rok/nemovitost

Splatnost poplatku: nejpozději do 30. 6. 2021

Poplatky jsme museli sjednotit dle naří-
zení Ministerstva vnitra – tzn. stejná cena 
trvale bydlící a chataři a chalupáři. Proto 
jsme udělali úlevu všem do 18 let věku (což 
v minulosti nebylo) a snížili jsme věkovou 
hranici od 65 let (v  minulosti byla sleva 
70 let a výše).

Výška poplatku se počítá z  množství 
odpadu předešlého roku. Čím více odpad 
vytřídíte, tím je méně směsného odpadu. 
Bohužel množství směsného odpadu kaž-
doročně stoupá.

Rovněž, ale stoupá i množství vytřídě-
ného odpadu. Děkujeme, že třídíte.

V letošním roce jsme navýšili na nejvy-
tíženějších místech svoz plastu a papíru na 
každý týden.

Na podzim loňského roku jsme dokončili 
nové kontejnerové stání ve Vlaském.
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MíStNí POPLatKY / SPOLeČeNSKá KRONIKa

Společenská kronika
Setkání s jubilanty
 Vzhledem k  mimořádným opatřením 
a v rámci ochrany vašeho zdraví se setkání 
s  jubilanty v nejbližších měsících nebude 
konat. V  únoru s  panem místostarostou 
doručíme gratulace a dárečky jubilantům 
70, 75, 80, 91. Předem se vám ozveme tak, 
abyste byli doma.

Všichni se těšíme na chvíli, kdy se s vámi 
budeme zase moci v klidu setkávat, povídat 
si a připít si s Vámi na zdraví.

V lednu, únoru a březnu slaví svá jubilea:

•	 Buráňová Jarmila – 70 let

•	 Hučík Josef – 70 let

•	 Kacířová Marie – 70 let

•	 Urbánková Marie – 70 let

•	 Urbanovský Jiří – 70 let

•	 Buzek Zdeněk – 80 let

•	 Čuboňová Jozefa – 80 let

•	 Koloničná Anděla – 80 let

•	 Muchová Drahomíra – 80 let

•	 Petrošová Zdeňka – 80 let

•	 Stoklásek Slavomír – 91 let

•	 Štefková Božena – 91 let

Přejeme Vám všem do dalších let hlavně 
zdraví, lásku a spokojenost.

Gabriela Daňková – starostka

Do konce srpna by měli všichni, co vyplnili 
anketu na kompostéry (cca 550 žadatelů) zís-
kat kompostér z dotačního titulu. O vydávání 
kompostérů budete včas informováni.

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

Počet obyvatel k 1. 1. 2021 1228 (včetně cizinců)

V roce 2020

Přihlášeno 30

Odhlášeno 24

Narozeno 9

Zemřelo 17

Statistika počtu obyvatel k 1. 1. 2021 

Pozor změna: Svoz odpadu – vyvá-
žení popelnic – sudé týdny ve čtvrtek 
(v kalendáři uvedeno opačně)
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KaLeNDáRIUM KULtURNíCH a SPORtOVNíCH aKCí 

V letošním roce se nám na Morávce na-
rodilo 8 dětí. 

Z  toho 5 dívek a 3 chlapci. Slavnostní 
Vítání občánků proběhne v  nouzovém 
režimu.

V průběhu února s panem místostarostou 
osobně navštívíme rodiče s našimi nejmen-
šími a  předáme dárečky, kytky a  uvítací 
listy. Nově narozené děti dostaly od obce 
5000 Kč.

V roce 2020 se narodily:

březen Vojtěch Polka

květen Tereza Loryšová

červen Eliora Höger

září Albert Buráň
 Terezie Vránová
 Eliška Janotová
 Vít Kręželok

říjen Ema Žochová

Rodičům našich nejmenších blahopřejeme 
k narození děťátka a přejeme jim lásku, 
něhu, zdraví, trpělivost a vítáme je v naší 
krásné obci Morávka.

Gabriela Daňková - starostka

Vítání občánků

Kalendárium kulturních  
a sportovních akcí 

V nouzovém stavu a následujícím období v rámci ochrany vašeho zdraví jsme 
zrušili všechny akce minimálně do dubna 2021.

Protože jsme v tomto období každoročně pořádali Festival sněhu, přikládáme 
odkaz, kde můžete shlédnout a zavzpomínat si na starší ročníky. 

https://www.moravka.info/obec/videogalerie/

V letošním roce byla naplánována v rámci Festivalu sněhu kapela „Legendy se 
vrací“, zpěvačka Elis a měly přijet amatérské divadelní soubory. Bohužel museli 
jsme vše zrušit, a přeložit na příští rok.  

V případě, že se budou akce konat, dozvíte se o nich formou letáků, informací 
na webu, facebooku, instagramu, nástěnkách nebo dostanete zprávu emailem či 
smskou. 

Všechny divadelní zájezdy do června 2021 jsou zrušeny.

Maminčin dar
František Hrubín

Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,

dar slyšení má v něžném oušku,
dar chuti pozná v prvním doušku,

dar doteku má v prstíčkách,
dar vůně v jarních kytičkách.

Maminko, ty k těm darům vkrátku
dar řeči přidáš nemluvňátku.
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teCHNICKé INfORMaCe

technické informace

Parkování v naší obci

Pro zvýšenou návštěvnost Morávky a okolí jsme vytvořili provizorní záchytné parkoviště 
na jednom z obecních pozemků. Parkoviště se nachází kousek od parkoviště Malé Lipové, 
jeho kapacita je cca 20 automobilů. Ve spolupráci s projektem Po mědvědích tlapkách jsme 
sestavili mapu všech parkovacích míst na území obce Morávka. 

V naší obci naleznete celkem 4 parkoviště. Kde naleznete jednotlivá parkoviště vám 
prozradí tato mapa. Jejich společná kapacita dosahuje cca 400 parkovacích míst. Všechny 
jsou v dosahu autobusové dopravy (linka 351, linka 352), tudíž není nutné hledat parkovací 
místo až na konci cesty u zákazu vjezdu a následně nechat auto tam, kde nemá co dělat.

Přiložená fotografie je ze záznamu bezpečnostní kamery na parkovišti Velké Lipové. 
Zachycuje jak nevhodně někteří řidiči zaparkovali svá auta. Zablokovali příjezd k několika 
rodinným domům a znemožnili otáčení autobusů veřejné dopravy a vozů zimní údržby.

Děkujeme všem ohleduplným návštěvníkům a prosíme o trpělivost místní obyvatele.
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teCHNICKé INfORMaCe

Údržba zeleně

Petr Bujok, technik

V  měsíci prosinci jsme se pustili do 
prořezávek náletových dřevin a nemocných 
stromů v místní části Kolonie. Na úpravách 
jsme začali pracovat již v listopadu, a to 

úpravou rozhledu v křižovatce odbagrová-
ním části svahu. Svah bránil dobrému pře-
hledu v křižovatce Kolonie. Na prořezávkách 
budeme pokračovat i v dalších lokalitách, 
jakmile to počasí dovolí.
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POOteVŘeNé ŠKOLNí DVeŘe

Pootevřené školní dveře 
Mgr. Martina Matznerová, foto archiv školy

Máme za sebou první pololetí školního 
roku, které se víceméně celé přeneslo do 
distanční roviny. Mimo první a  druhou 
třídu, které po Vánocích mohli nastoupit 
do školy, je většina žáků stále ve spojení se 
svými učiteli pomocí počítačů, notebooků 
či tabletů. Situace není jednoduchá pro ně, 
pro rodiče, ani pro učitele. Doufáme proto, 
že návrat žáků do školy proběhne v co nej-
kratší termínu. 

Vysvědčení

Vysvědčení bude letos také trochu 
netradiční. Jelikož v době vydávání vysvěd-
čení stále nebude možná prezenční výuka, 
obdrží rodiče výpisy vysvědčení elektro-
nicky. V  předchozích dnech byli rodiče 
svými třídními učiteli také seznámeni 
s prospěchem svých dětí v podobě slovního 
hodnocení a  byly jim nabídnuty on-line 
konzultace. 

I za této nestandartní situace zůstávají 
v  platnosti Jarní prázdniny, které letos 
připadají na první březnový týden – od 
1. 3. do 7. 3. 2021.

Školní družina

Děti navštěvující školní družinu se u nás 
opravdu nenudí. Vychovatelky pro ně denně 
vymýšlejí zajímavé aktivity rozvíjející 
jejich fantazii a dovednosti ve všemožných 
oblastech. V  rámci výtvarné a  pracovní 
činnosti pravidelně tvoří rozličné výtvory 
spojené s  oslavou svátků a  významných 
událostí, kterými poté zdobí prostory školy. 
Při pobytu venku si především v posledních 
dnech děti užívaly radovánky na sněhu. 

Víte, že kromě stavění sněhuláka si do 
sněhu můžete i  malovat? Naši žáčci ano 
a velmi si tuto činnost užili. 

V  rámci pobytu ve školní družině 
navštěvují děti také nové cvičené kuchyňky 
a zkouší zde své první kulinářské speciality. 
Z oken se pak line například vůně různých 
pomazánek či sladkých koláčů. 

Příprava předškoláků

V  běžném provozu zůstává nadále 
i mateřská škola. Nejstarší děti se postupně 
připravují na zápis do 1. třídy, který se 
uskuteční ve středu 7. dubna a  ve čtvr-
tek 8. dubna 2021. Ve spolupráci s třídní 
učitelkou 1. ročníku trénují grafomoto-
rické, předčtenářské i  předmatematické 
dovednosti. 

V  následujících dnech proběhne v  MŠ 
také sluchový screening u  dětí od 4 let, 
jehož cílem bude včasné odhalení případ-
ných sluchových vad.

Začátkem února proběhnout taktéž 
elektronické třídní schůzky s rodiči. Jejich 
součástí bude mimo jiné i prezentace toho, 
co děti během prvního pololetí ve školce 
zvládly. 

Z  důvodu nařízení státu byl bohužel 
zrušen lyžařský výcvik, návštěva divadla 
i ostatní připravené aktivity mimo MŠ. 

Mateřská škola velmi děkuje za výbor-
nou spolupráci Klubu rodičů, především za 
zajištění dopravy do Zoo Ostrava a miku-
lášské balíčky. 

Poděkování zřizovateli

Vedení školy i její zaměstnanci by rádi 
poděkovali také zřizovateli – obci Morávka. 
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POOteVŘeNé ŠKOLNí DVeŘe

A  to především za rozvoj a  modernizaci 
prostor školy, nové vybavení, podporu při 
distanční výuce a dalších aktivitách. 
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Juniorský motokros

tomáš Volný, trenér

V loňské sezoně 2020 byl Hubert Volný 
v  motokrosovém sportu úspěšný a  opět 
se stal Mistrem ČR v  kategorii elektro-
motorek.

O víkendu 20.-21.3. by mělo proběhnout 
v  Šiklově mlýně slavnostní dekorování 
a taky by se v tomto termínu měl jet i první 
závod nastávající sezony 2021. Přejeme, ať 
se mu daří stejně dobře jako v  minulých 
dvou letech a skvěle reprezentuje naši obec.

JUNIORSKý MOtOKROS
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Prevence

Klub rodičů
Gábina Demlová a Romana Miketová

Milí členové Klubu rodičů a naši příznivci,

protože nám situace zatím nepřeje ke 
konání tradičních společenských klubových 
akcí (přesně před rokem jsme za sebou 
měli plesové víření a za rohem byl dětský 
karneval, vzpomínáte?) připravujeme 
v Klubu rodičů jiné aktivity, které se budou 
konat během celého roku a budou probíhat 
jednak v online prostoru facebookové klu-
bové stránky Morávka dětem, ale především 
venku, po celé Morávce a taky u vás doma.

Jednou z  akcí bude výzva „Poznejme 
Morávku“. Vrcholy a údolí, studánky a pra-
mínky, zvoničky a přírodní krásy, v průběhu 
roku i  v průběhu dne stále jiné, můžeme 
objevovat a sdílet. Pro mnohé z vás, přede-
vším rodilé Moravčany stará známá místa, 
pro některé nové objevy.

Dále na nás čeká akce čtecí. Sdílení tipů 
a čtenářských zážitků, případné vzájemné 
výpůjčky knih.

Mnoho z nás si v  loňském roce začalo 
uvědomovat bohatství své zahrádky, proto 
bychom vás rádi pozvali na akci „Zahrad-
nické sdílení“, kde se vyměňují semínka, 
sazenice, trvalky, byliny nebo jen zku-
šenosti. Můžete je přinést a  směnit nebo 
taky nemusíte, ale musíte si něco odnést  
Termín bude upřesněn. 

Cílem těchto aktivit je lépe poznat místo, 
kde žijeme, motivovat děti k výpravám do 
přírody, k  vzájemnému sdílení zážitků 
a  objevů a  taky obohatit společný čas 
v rodině. Jakmile to situace dovolí, rozje-
deme opět tvořivé dílny! Sledujte nás na FB 
– Morávka dětem a přidejte se, budete včas 
informováni o akcích a termínech.

Těšíme se na Vás v novém roce, s novou energií a vírou,  
že se budeme brzy moci setkávat osobně (nejen) na klubových akcích! 

Krajské ředitelství Moravskoslezského 
kraje nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní 
inspektor oddělení prevence

Text tohoto článku se věnuje jedněm 
z  nejzranitelnějších účastníků silničního 
provozu, a  to dětem. Doprava se stala 
neodmyslitelnou součástí našich životů, 

proto je důležité seznámit děti s různými 
dopravními situacemi již v  útlém věku 
a takto ochránit jejich zdraví. V souvislosti 
se školním rokem čekají děti v tomto týdnu 
pololetní prázdniny, budou mít více času 
pohybovat se venku, proto připomeňme 
pravidla bezpečného chování v  silničním 
provozu.

Bezpečnost dětí v silničním provozu o pololetních 
prázdninách

KLUB RODIČů / PReVeNCe 
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Dítě jako chodec

- děti by měly vědět, jak a kde se správně 
přechází přes silnici, a také, že i na pře-
chodu pro chodce musí být ostražité, je 
důležité se rozhlédnout, navázat s řidi-
čem oční kontakt

- naučte děti vnímat zvuky na ulici, 
seznamte je s různými druhy doprav-
ních prostředků, jejich významem a jak 
mohou být nebezpečné

- ověřte, zda děti správně rozpoznají 
barevnou signalizaci na semaforu 

- při hře s autíčky můžete dětem ukázat, 
jak může být dlouhá brzdná dráha vozi-
del jedoucích různou rychlostí

Dítě jako spolujezdec

- vždy používejte ve vozidle správný 
zádržný systém pro své dítě

- sdělte mu, co se stane, když se nepři-
poutá bezpečnostním pásem

- informujte jej, jak správně nastupovat 
do vozidla a vystupovat z něj

- a proč nemá za jízdy vyrušovat řidiče

Jak naučit děti pravidlům  
silničního provozu?

Zodpovědní rodiče jsou tím nejlepším 
příkladem. Už v  předškolním věku děti 
velmi rychle postřehnou, jak se správně 
orientovat v  dopravním prostředí, bude 
tak pro ně v  budoucnu mnohem jedno-
dušší zachovat se bezpečně v  závislosti 
na vzniklé situaci. Dávejte také pozor, ať 
nejste vlastním dětem špatným příkla-
dem. Děti samozřejmě vnímají i nesprávné 
chování, které vidí u dospělých a mohou 
ho napodobovat. Vyvarujte se proto napří-
klad přecházení vozovky na červenou, 

nesprávnému přecházení přes silnici či 
přejíždění plné čáry.

Při společných procházkách využívej růz-
ných nastalých situací a dítěti vysvětlete, 
jak se v nich zachovat a jaké jsou povin-
nosti chodce. Při pozorování ostatních 
lidí můžete s  dítětem zhodnotit, zda se 
v  silničním provozu chovají správně, 
popř. co dělají špatně. Sledujte semafory 
pro chodce i  vozidla, nechtě dítě popsat 
význam jednotlivých barev. Na bezpeč-
ném místě naučte dítě ovládat správnou 
techniku jízdy na kole či odrážedle, naučte 
je správně používat cyklistickou přilbu. 
Formou hry ukažte dítěti řešení různých 
dopravních situací.

PReVeNCe
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Hana Hřivňáková, vedoucí mládeže 
SDH Morávka, Karel Štefek velitel SDH 
Morávka, foto archiv SDH 

Rok 2020 pro hasiče začal stejně, jako 
roky předešlé. V  lednu jsme se sešli na 
Výroční valné hromadě, kde se opět po 
5 letech volili zástupci do výboru sboru. 

Po starostovi Lubomíru Rakovi, který byl 
ve funkci od roku 2002, převzal funkci 
Roman Böhm. Místostarosty byli zvoleni 
Milan Hřivňák a Lubomír Rak. Nového sta-
rostu sboru jsme představili na tradičním 
hasičském plese, který se konal v březnu. 
Jsme rádi, že jsme stihli ples uskutečnit, 
jelikož hned v  dalším týdnu se začaly 
zavírat školy, restaurace a hranice.

„Být vidět se vyplatí“

Sbor dobrovolných hasičů Morávka  
v roce 2020

Se stávajícím zimním obdobím je stále 
aktuální téma viditelnost v provozu. Co je 
třeba si připomenout a  jak se bezpečně 
pohybovat na vozovkách?

Každé město nebo obec má svá tmavá 
místa, kam nedosáhne pouliční osvět-
lení. Zákon ukládá chodci povinnost užití 
reflexních prvků mimo obec či město. Aby 
mohl řidič včas reagovat, měl by Vás vidět 
z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje 
na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede 
ještě poměrně dlouho vzdálenost. Velkou 
roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, 

stejně tak počasí. Obecně se da říci, že 
osobu v  bílém oblečení můžete vidět na 
vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na 
vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na 
vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních 
prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost 
200 m, což je adekvátní doba na včasnou 
reakci řidiče vozidla. 

Kam umístit reflexní prvky? Ideální mís-
tem je pohybující se část těla blíže ke středu 
vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více 
je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se již 
vyrábí oděvy s  všitými reflexními prvky, 
které ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou 
plochu a jsou dobře vidět. 

Viditelnost se netýká pouze chodců nebo 
cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. 
Ze stejného důvodu, muže právě chodec 
přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za 
nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.

Moravskoslezští preventisté ostatně tuto 
klíčovou skutečnost užití reflexních prvků 
za snížené viditelnosti připomínají chod-
cům pravidelně v rámci kampaně „Nebuďte 
neviditelní“.

BeZPeČNOSt / HaSIČI
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Od ledna do března jsme se v  pátky 
setkávali s  mladými hasiči v  tělocvičně 
základní školy. Dále jsme naše schůzky 
museli plánovat dle toho, jaká byla zrovna 
aktuální proti epidemiologická opatření.

Tato se dotkla také soutěží v požárním 
sportu. Mnoho jich muselo být zrušeno. 
Opatření se začala uvolňovat před naší 
soutěží a my jen čekali, kolik osob pustí 
na jednu akci. Memoriál Josefa Špoka se 
nakonec mohl uskutečnit, rozvolnění při-
šlo v pravou chvíli. Soutěže se zúčastnilo 

14 týmů mužů, 5 týmů žen a 10 týmů mla-
dých hasičů. Naše soutěžní týmy se dále 
zúčastnily soutěží ve Vraclávku a Poháru 
Svatého Floriána. Týmy mladých hasičů 
pak domácí soutěže, Poháru o  Svatého 
Floriánka, pohárové soutěže v  Nižních 
Lhotách a branného závodu.

Jelikož vůbec nebylo jasné, jaká bude 
situace, zorganizovali jsme pro děti místo 
pobytového táboru, tábor příměstský. 
Týden narvaný teorií i praxí, soutěžením 
a spoluprací, fyzickým vypětím i relaxací.

Od září jsme opět začali chodit trénovat 
do tělocvičny. Přibyly nám nové posily do 
týmu. V říjnu bohužel opět přišlo zhoršení 
epidemiologické situace a přišlo opět uza-
vření, které trvá dodnes…

My se však snažíme připravit na další 
sezonu! Díky darům z obce jsme pořídili 
nové hadice na požární útok, hadice, 

proudnice a  rozdělovač na štafetu CTIF 
a savice pro mladé hasiče. Dále se pořídila 
savice pro dospělé a další drobné příslu-
šenství pro požární sport.

I když se naše činnost minimalizovala, 
nespíme úplně. Věříme, že se opět budeme 
moci scházet, trénovat, pořádat akce, či být 
součástí akcí jiných spolků.

HaSIČI
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Hana Hřivňáková, vedoucí mládeže 
SDH Morávka, Karel Štefek velitel SDH 
Morávka, foto archiv SDH 

Jak bylo zmíněno výše, loňský rok byl pro 
celý svět velice náročný. V  této nešťastné 
době však naše jednotka zaznamenala také 
dva významné milníky.  

Ten první se začal rýsovat již koncem 
roku 2019, kdy se začaly objevovat poža-
davky na zrušení společné jednotky. Jak 
si někteří možná vzpomenou, od 1.7.2008 
bylo výjezdové družstvo SDH Morávka 
součástí nově vytvořené jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Pražmo-Morávka.  
Důvody ke zrušení byly především finanční 
a  organizační. Po jednání mezi oběma 
obcemi byla dne 5. února 2020, Hasičskému 
záchrannému sboru Moravskoslezského 
kraje, odeslána žádost o udělení souhlasu se 
zrušením společné jednotky. S tím, že obě 
obce zřídí jednotky samostatné. Následně 
16. dubna byla u  obou obcí provedena 
kontrola, zda splňují podmínky pro zřízení 
samostatných jednotek (z hlediska počet-
ního stavu, personálního obsazení jednot-
livých funkcí v družstvu, vybavení požární 
technikou a  věcnými prostředky požární 
ochrany). S jejími kladnými výsledky došlo 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Morávka v roce 2020

HaSIČI
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tedy k odsouhlasení zrušení a s účinností 
od 12.5.2020 byla znovu zřízena samo-
statná Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Morávka a do funkce velitele byl jmenován 
Karel Štefek.

Druhým milníkem je bezesporu nákup 
nového terénního zásahového vozidla ve 
specifikaci Technický automobil. Důvody 
k pořízení takového automobilu byly pře-
devším terénní povaha katastru obce a počet 
technických zásahů převyšující zásahy 
u  požárů. Takto byla k  zásahu na padlé 
stromy, likvidace obtížného hmyzu a trans-
porty pacientů vysílána 14 tunová cisterna, 
kterou se mnohdy nedalo dojet až k místu 
události, především kvůli její hmotnosti 
a rozměrům. Touha po menším, agilnějším 
vozidle byla tedy již dlouho v našich hla-
vách, a tentokrát se mohlo začít s realizací. 
S přípravami se opět začalo již v roce 2019, 
nejdříve zjišťováním možností, návštěvou 
veletrhu PYROS, kde jsou podobná vozidla 
vystavována a konečně schválením rozpočtu 
obce na rok 2020 zastupitelstvem, kde ve 
výdajích na požární ochranu figurovala 
položka pro nákup automobilu. Od začátku 
jsme měli jasno, jaký podvozek chceme. Jeli-
kož ale zásahový automobil musí splňovat 
zákonné a normativní požadavky, nelze si 
jen tak koupit auto. Musí mít určité barevné 
provedení, uchycení vybavení a tak podobně, 
které navíc musí být schváleny Technickým 

ústavem požární ochrany, který na takovou 
přestavbu vydá certifikát. Tato přestavba 
byla tedy provedena dodavatelsky. Výběrové 
řízení vyhrála firma EMBEFOR, která dodala 
hotový zásahový automobil splňující poža-
davky jak zákonné tak naše.

 Ve výsledku se tedy jedná o pětimístné 
vozidlo Toyota Hilux, Double cab 4x4, 
s dieslovým motorem o objemu 2,4 litrů, 
110 kW. Hardtop chrání, na tři oddíly roz-
dělený, prostor korby kde je namontováno 
výsuvné plato o  nosnosti 350 kg. Zde je 
uloženo technické vybavení vozu: elektro-
centrála, prodlužovací kabely, osvětlovací 
stativy, ponorné kalové čerpadlo, hadice, 
nářadí, lékárnička, hasicí přístroje, ruční 
motorová řetězová pila a  dřevorubecké 
vybavení. Nástroje pro likvidaci obtížného 
hmyzu a mnoho dalšího. Vůz disponuje také 
zabudovaným navijákem.

Nyní k činnosti. Jednotka SDH Morávka 
měla v roce 2020 20 členů. V rámci statistic-
kého sledování událostí zasahovali celkem 
16 krát a provedli 9 činností. 

Seznam výjezdů:

•	 9. února – požár sazí v komíně – centrum

•	 9. února – technická pomoc - strom 
spadlý na střechu novostavby - Vlaské

•	 10. února – technická pomoc - vyvrácení 
lípy na rodinný dům - Dolinky

HaSIČI
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•	 14. března – odstranění nebezpečných 
stavů – prasklá kamna – Velké Lipové

•	 16. března – technická pomoc - strom 
spadlý na střechu chaty - Vlaské

•	 24. března – požár sazí v  komíně 
– Vlaské

•	 12. dubna – požár lesního porostu, trávy 
– Krásná, Visalaje

•	 29. dubna – požár dřevěného odpadu 
– Raškovice

•	 20. června – technická pomoc – uvolnění 
propustku – centrum

•	 21. června – technická pomoc – čerpání 
vody ze sklepa

•	 22. července – požár stromu – Lůčka

•	 11. srpna – technická pomoc – transport 
pacienta k ZZS – Vlaské

•	 16. září – planý poplach – Vlaské

•	 3. října – technická pomoc – odstranění 
stromu z komunikace – Janša

•	 3. října – technická pomoc – odstranění 
stromu z komunikace – Úspolka

•	 27. listopadu – technická pomoc – 
transport pacienta k ZZS – Velké Lipové

Výsledkem je tedy 5 požárů, 5 tech-
nických pomocí s odstraňováním padlých 
stromům, 2 technické pomoci s čerpáním 
vody, 2 technické pomoci transportem 
zraněných, jeden planý poplach a  jedno 
odstranění nebezpečných stavů.

 V  rámci statistického sledování 
předem ohlášených a dohodnutých činností 
byly provedeny 4 dovozy vody, jedno čištění 
propustku, jedno čerpání studny a 3 likvi-
dace obtížného hmyzu.

Dalšími činnostmi byla neevidovaná lik-
vidace obtížného hmyzu, kdy se z důvodu 
dojezdu na místo nevyužívala cisterna, ale 
obecní vozidlo Ford Transit 

Členové družstva se také zúčastňovali 
kondičních jízd, školení, údržby výstroje 
a výzbroje, dále několika soutěží v požár-
ním sportu: soutěž podbeskyského okrsku 
O  pohár sv. Floriána, soutěže O  pohár 
starosty ve Vraclávku a memoriálu Josefa 
Špoka pořádaného naším sborem.

Společně s obcí a ostatními spolky jsme 
spolupracovali na Festivalu sněhu při orga-
nizaci jeho zakončení. Členové také dále 
pokračují v  přípravě kolektivu mladých 
hasičů, který se stále zdokonaluje a roste, 
díky iniciativě sester Hany Hřivňákové 
a Hany Tošenovjanové a samozřejmě také 
dalších sester a bratrů a díky podpoře obec-
ního úřadu a zastupitelů. 

Do letošního roku máme v plánu pokra-
čovat a hlavně vylepšovat sebe samé a naše 
vybavení a zázemí. Budou to dvě nové ple-
chové garáže a díky schválené dotaci to bude 
také nový dopravní automobil. Hlavní čin-
ností bude ale především provádění zásahů 
v rámci mimořádných událostí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
členům za jejich obětavost a  vykonanou 
práci. A všem občanům do nového roku 2021 
přejeme mnoho zdraví, štěstí a  úspěchů 
v pracovním a osobním životě.

HaSIČI



24

Včelařské zamyšlení
Uherek Václav, předseda ZO ČSV Morávka, 
foto autor 

Řada lidí si myslí, že včelaření to je jen 
prodej medu a včelařských produktů a s tím 
spojený finanční zisk. Zasvěcení však 
dobře vědí, že to je spousta náročné práce, 
počínaje od prvních jarních prohlídek, 
podněcování, tvorba nových oddělků, točení 
medu, krmení, léčení a zazimování. V zim-
ním období odpočívají včely, ale my včelaři 
máme pořád co dělat: Vytavování starých 
plástů, kontrola a přebírání souší, výroba 
nových rámků, oprava těch stávajících, 
kontrola včelařské techniky a v neposlední 
řadě studium odborné literatury. Každý vče-
lař by se měl sám vzdělávat v oboru. Nikdy 
nebudeme o  včelách vědět vše, ale každá 
další informace nás posouvá dále v kvalit-
ním ošetřování včelstev. To je jen stručný 
výčet práce, která se stala naším koníčkem.

Měli bychom taky vědět, že včely svému 
pečovateli přinášejí také jiné hodnoty, 
než produkci medu. Práce s nimi člověku 
otevírá jiný pohled na přírodu se všemi 
jejími vnitřními souvislostmi. Včely jsou 
– mnohem více než kterékoli jiné domácí 
zvíře - spojeny se svým původním přírod-
ním prostředím. Jejich hospodářské užívání 
plně závisí na povaze tohoto prostředí. Aby 
včelař porozuměl osobnosti včely a měl s ní 
úspěch, musí ji dokonale znát. Brzy získá 
šestý smyl pro to, co včelám prospívá a co 
jim škodí. Jejich prostřednictvím si vytváří 
vztah k mnoha zvířatům, o které se dříve 
nezajímal, a díky včelám se i na svět rostlin 
začne dívat jinýma očima. Bude vnitřně 
pociťovat změny ročních období a vnímat 
jejich krásy a slunce, déšť, bouři, nebo sníh 
bude přijímat se zcela novými pocity. 

Včelař se vydá ven, do volné přírody, 
stejně jako jeho včely, které nemůže zavřít. 
Práce ve včelnici je zdravá a  uklidňující. 
Je zotavením a změnou pro mnohé, kteří 
pracují v továrnách a kancelářích v hluku 
a  špatném ovzduší, často tělesně jed-
nostranně zatěžováni, nebo bez dostateč-
ného pohybu. Stres a spěch je ve včelnici 
neznámou věcí, není tam televize, lho-
stejnost, prázdnota a nezájem – negativní 
následky našeho příliš pohodlného života 
– se prací se včelami dají překonat. Včelař 
nemá problém s  volným časem, protože 
práce se včelami je naplněnou hodnotou 
v jeho využití. 

Rád bych se ještě zmínil o jedné hodnotě 
včel, která je pro přírodu nezastupitelná. 
Včely mají jistě velký význam pro tvorbu 
medu, který snášejí do svých pláství, ale 
nesmíme zapomenout, že jejich užitečnost 
je ještě mnohonásobně vyšší. 

Již před 150ti lety vědci zjistili, že pro 
tvorbu plodu a semene rostlin je nezbytné 
oplodnění, a že k němu dojde jen po opy-
lení, tzn. přenesením pylu z tyčinky květu 
na bliznu, což je přijímací orgán semeníku 
rostliny. 

VČeLaŘI
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Přitom musí jít o  pyl stejného druhu, 
aby mohl být účinný. Jako přenášeč pylu 
přichází v úvahu v první řadě hmyz. Mezi 
ty nejvíc opylující patří včely medonosné. 
I malé dítě dnes ví, že včelky jsou symbolem 
píle a pracovitosti. Tím, že neúnavně pátrají 
po nektaru, stejně neúnavně opylují. Mnohé 
hospodářské plodiny jsou zcela závislé na 
opylovací činnosti včel. K nim patří jadrné 
a  větší část peckového ovoce a  všechny 
pícniny. I  samosprašné užitkové rostliny 
plodí daleko více, jestliže jsou opyleny hmy-
zem. Včely se taktéž starají o plody lesních 
bobulovin, které jsou zase nutné k životu 
různých zvířat a  zejména ptáků. Včely 
tím, co jim příroda dala za úkol, přispívají 
k  udržení přírody. Není divu, že se jim 
v  ochranně životního prostředí přisuzuje 
zcela výjimečná úloha. Včely jsou varovným 
systémem před bezmyšlenkovitým použí-
váním chemie v přírodě. 

O  tom všem píšu v  tomto nelehkém 
období proto, abychom se všichni zamysleli 
nad skutečností, jak krásná je příroda kolem 
nás a jak je důležité toto dědictví zachovat 
pro generace budoucí.

Zásadním úkolem pro včelaře v měsíci 
lednu je sběr včelího měli pro kontrolu 
na spad roztoče Varroa Destruktor a  jeho 

odeslání k vyšetření příslušné veterinární 
stanici. To jak se nám podařilo včelstva na 
podzim léčit, pak ukáže výsledná zpráva. Na 
jaře roku 2020 jsme museli přeléčit včel-
stva u čtrnácti členů naší ZO. Tento počet 
je za posledních pět let nejvyšší a zároveň 
nejhorší. Toto je ukázka toho, jaký přístup 
mají někteří včelaři k  preventivní léčbě 
včel a  zejména pak k  provádění monito-
ringu spadu roztočů. Příčinou jsou rovněž 
špatně vyčištěné podložky po posledním 
léčení.   Přál bych si, abychom toto opatření 
v letošním roce už nemuseli použít, a vče-
lařský rok jsme zahájili s relativně zdravými 
včelstvy. Zároveň chci včelařům naší ZO při-
pomenout, že termín odevzdání včelí měli 
úsekovým důvěrníkům, je neděle 31. ledna 
2021. Díky Korona viru a následným vlád-
ním opatřením byly prozatím pozastaveny 
všechny společenské aktivity. Taktéž byla 
pozastavena činnost Včelařského kroužku 
mládeže. Věřme, že se situace v dohledné 
době zlepší, abychom se mohli v  závěru 
měsíce února sejít na členské schůzi, kde 
chceme zhodnotit činnost naší ZO a vytý-
čit si nové úkoly pro rok 2021. Závěrem 
mi dovolte, abych všem včelařům popřál 
v tomto nelehkém období především hodně 
zdraví a radost ze včelaření .

VČeLaŘI
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tJ Sokol Morávka  
– ohlédnutí za rokem 2020

Ing. Martin Špok, předseda spolku,  
foto autor

Mohlo by se zdát, že koronavirová 
epidemie naší organizaci v  loňském roce 
přitlumila, ale nebylo tomu tak. Na únorové 
výroční členské schůzi jsme si odsouhlasili 
program, a ten jsme také dodrželi!

V letních měsících v „rozvolněné“ době 
proběhlo tradiční Smažení vaječiny.

Dále jsme byli na dvoudenním turistic-
kém zájezdu ve Vysokých Tatrách, o který 
byl mimořádný zájem. Ono s nedostatkem 
možnosti cestovat k moři mnozí byli vděční 
za slovenské Tatry.

Rok 2020 byl ještě bohatější na individu-
ální turistiku našich členů. Posuďte sami, 
jak se činila například skupinka Sokolek 
a inspirujte se!

•	 Leden – túra na Lysou Horu ze Zlatníku 
a zpět 

•	 Únor – túra údolím Nytrové na Slavíč a zpět 
po modré, údolím Slavíče

•	 Květen – túra údolím Lipové až na Javorový 
a zpět

•	 Září – túra údolím Lipové na Ropičku, 
Lípí a Kotař, dolů kolem Atelieru

• Říjen

- túra od Bebka směr Byčinec a  pak na 
hřebenovku směr a po červené až na Bílý 
Kříž a Visalaje

- Túra na Zajičorku k památníku dále přes 
Kyčeru k hrázi

•	 Listopad

-  túra údolím Nytrové na Slavíč a zpět přes 
Vaclavičky, údolím Skalky až k Horákovi 
a na Úspolku

- Túra na Travný a zpět 

•	 Prosinec – túra z Ráztoky ke kapli na Rad-
hošti odtud na Pustevny a po knížecí cestě 
zpět na Ráztoku. 

Ostatní členové také nezaháleli a věno-
vali se turistice individuálně více než 
obvykle, ostatně moc jiných aktivit na výběr 
nebylo.

Je naším velkým přáním, aby epidemie 
polevila a mohli bychom se scházet a spo-
lečně se věnovat turistice nejen kolem 
hranic obce Morávka. 

tJ SOKOL MORáVKa
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Sportovní kroužek  
- osmý ročník

Ing. Jan Legerský, trenér

Pokračování nového ročníku

Po zahajovacích hodinách kroužku v září 
jsme se bohužel sešli jen dvakrát. Další 
setkání po rozvolnění se uskutečnila až 

v prosinci, druhou a třetí středu v obvyklou 
dobu. Bohužel jsme i  my byli částečně 
omezeni, protože se nemohli zúčastnit ti 
nejmenší z naší mateřské školky.

Během těchto dvou setkání jsme se sešli 
v menším počtu, přesto jsme si to společně 
užili, což dokládají i přiložené „rouškové“ 
fotografie.

A  takto jsme zahajovali kroužky v prosinci a pobývali v nich téměř celou hodinu 
v rouškách při vysvětlování toho, co se bude dělat...

Honza, Jakub, Hubert, Jonáš, Patrik a Toník Hubert, Honza, Patrik, Jakub, Jonáš a Honza

S činností v kroužku pomáhá Honza, když vysvětluje a předvádí cvičení, které ostatní pak budou provádět …

JUNIORSKý SPORt
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   … a pak i kontroluje správnost provádění.

Fotbálek s rouškami …

Kromě procvičování prvních základů kopané se zabýváme i další činností pro rozvoj 
celého těla i dovedností souvisejících s jinými činnostmi, což ukazují následující snímky.

JUNIORSKý SPORt
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… stavitelské umění Honzy … … nejen fotbalem živ je sportovec.

A co nás nyní čeká? Stejně jako všechny zájmové kroužky budeme čekat i my na opě-
tovnou možnost společného sportování v tělocvičně a na hřišti u naší školy.

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

Modlitba
přepsal Jakub foldyna

Níže uvedená modlitba byla nalezena 
v  archiváliích vztahujících se k  40. a   
50. letům 19. století. Mezi lety 1846-1848 
sužoval obce farnosti Morávka hladomor 
a následná epidemie tyfu. Lze se ovšem jen 
domnívat, že tato ručně psaná modlitba se 
vztahuje přímo k  tomuto období, ovšem 
některé věci tomu napovídají. V letech 1846–
1848 zemřelo v morávecké farnosti asi 1800 
osob (dle farní kroniky). Text je nedatován 
a neznámého autora a je přepsán z českého 
kurentu, uzpůsoben  dnešnímu jazyku a pra-

vopisu, ne však zcela. Ještě se nepodařilo 
zjistit, zda je modlitba místní provenience 
či tehdy obecně používaná během tehdejších 
epidemií, výzkum však pokračuje.

Všemohoucí, věčný Bože, útočiště a pomoc 
naše v každé potřebě. Ty jsi v své nespytatedlné 
moudrosti dopustil, aby naše krajina těžkým 
trápením, hladem a morem navštívena byla.

Nakloň Otče smilování, uši své milostivě 
k prosbám našim a nezavrhuj lidu tvého, který 
v nouzi své k tobě volá; vzhlédni milostivě na 
naše soužení, a odvrať od nás hněv tvůj, který 
jsme pro nepravosti naše zasloužili.

JUNIORSKý SPORt / MODLItBa
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Virtuální skauting
tomáš foldyna, Drákula

Tak opět skautujeme pouze on-line. Kromě schůzek to znamená etapovou hru 
s denními speciálními aktivitami či různé závody. Dokonce jsme měli i virtuál-
ního Mikuláše, pečení perníčků či skautský silvestr. V krátké prosincové pauze 
jsme stihli pár běžných schůzek, vánoční besídku venku a vynést Betlémské 
světlo na Ivančenu.

Pro některé je tato forma snad málo zajímavá, ale je to jediná možnost, jak 
se spolu setkat, když „normální“ schůzky a jiné akce jsou od října omezeny. 
Využijeme tak dostupné technologie, abychom i  nadále o  sobě věděli, byli 
v kontaktu. Normální schůzky jsou jistě hodnotnější, ale nic lepšího pro tato 
omezení nikdo nevymyslel a on-line schůzky dokáží být někdy velice zábavné.

Ráčiž, Ó  Pane, ukrátiti dny toho těžkého 
navštívení, odvrať od nás a  ode všech jiných 
krajin tuto nakažlivou nemoc.

Pohni srdce těch, kterýmž muka tvá časné 
statky udělila, aby laskavě přispěli ku pomoci 
všem nouzí a bídou trpícím.

Posilou také všech všech, kteří těm nuzným 
a  nemocným v  jejich duchovních i  tělesných 
potřebách nápomocni jsou; nech ať hojného 
potěšení zažívají v přislíbení tvém, že cožby-
koliv nejmenšímu z bratří svých učinili, tobě 
učinili.

Smiluj se, dobrotivý Otče, nade všemi 
opuštěnými, kteří krom tebe žádného potěšení 
nemají, kteří na bídné posteli své, nemoci 
a  hladem stiženi k  tobě o  pomoc vzdychají. 
Uveď dobrodincův od jejich bídných příbyt-
kův, kteří by jim z lásky k Tobě spomáhali a je 
opatrovali.

Tobě, Otče nebeský, poroučíme také ty vdovy 
a siroty, kteří skrze tu nakažlivou nemoc svou 
podporu pozbyli. Přijmi je pod ochranu tvou, 

vzbuď mezi věřícími tvými, otce a matky, jenž 
by se jich laskavě ujali a tobě k vůli je odchovali 
a cvičili.

Konečně poroučíme do milosrdenství tvého 
duše těch, kteří tuto nakažlivou nemocí raněni 
byli, na věčnost se odebrali. Nevcházej s nimi 
v  soud svůj podle spravedlnosti. Nedopusť, 
aby kdo bez práva lítosti na věčnost odcházel, 
nýbrž uděl každému tu milost, aby zde s tebou 
smířený z  toho slzavého údolí uveden byl do 
vlasti nebeské.

My víme, ó Bože, že tvé pomoci sami neza-
sluhujeme, ale pro slávu jména tvého a skrze 
přímluvu Blahoslavené Panny Marie a  všech 
tvých svatých, ráčiž nám to laskavě uděliti, 
čehož my skrze naše modlitby dosáhnuti 
nezasluhujeme.

Za to také prosíme skrze Pána a Spasitele 
Našeho Ježíše Krista, Syna tvého, který s tebou 
živ jest a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh 
na věky věkův,

Amen.

MODLItBa / SKaUtI
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LINKA
SENIORŮ

Bezplatná a anonymní 
linka pomoci v krizi 

pro seniory a pečující

 pro řešení konkrétních 
problémů i podporu 

ve zvládnutí náročných 
chvil a sdílení

denně 8-20 hod

SKAUTSKÁ POMOC LINCE SENIORŮ
ELPIDA + SKAUT = DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ SENIORŮM

donášková služba pro seniory, kteří se cítí ohroženi 
nákazou COVID-19 a chtějí se vyhnout místům 
s vysokou koncentrací osob

nákupy základních potravin a potřeb

donáška léků a zdravotnických potřeb z lékárny

vyřízení záležitostí na poště (např. platba složenek)

k dispozici bezplatně ve Vašem regionu

zajišťují dospělí skautští dobrovolníci

způsob objednání - telefonicky na čísle 800 200 007

Potřebujete pomoci s donáškou nákupu či vyzvednutím léků?
Stačí zavolat bezplatné číslo 800 200 007, pracovník linky 
seniorů si od Vás vezme Vaše údaje aby se s Vámi mohl 
dobrovolník spojit a pomoci Vám.
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Podzim a vánoční čas  
v adámkové vile… 

Lenka Janečková,  
ředitelka Domova se zvláštním režimem

Vůbec to nebylo jednoduché období, jak pro naše nejbližší, tak pro naše zaměstnance, 
kteří suplovali rodiny a snažili se udržet domov a náladu v nelehké době v uzavřeném 
domově díky Covid – 19.

Léto za námi, zima za dveřmi, a tak jsme si řekli, že začněme pracovat na výzdobě 
našeho domova.

Pleteme věnečky, zdobíme stromečky, a že jich máme v domově dost… alespoň máme 
o zábavu postaráno… svítíme v celém domově a užíváme si předvánoční čas. 

Nejkrásnějším překvapením bylo dostat přáníčka které nám vyráběli děti z mateřské školky.

aDáMKOVa VILa
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Štědrý den v Adámkove vile
Přeji Vám všem hodně štěstí hlavně zdraví a lásky v 
roce 2021.

Letos nás opět jako každý jiný rok 
navštívil Mikuláš, anděl a  čert to bylo 
smíchu a zábavy, všichni spokojeni a slíbili 
nám, že příští rok nás zase navštíví…, tak 
se máme zase na co těšit.

Vánoční čas a Štědrý den byl náročný, ale i přesto personál zvládl vše na jedničku, 
za to jim všem chci veřejně poděkovat, protože tohle bylo pro nás to nejhorší období, 
9. měsíců se náš domov vyhýbal nákaze covid-19, ale bohužel nás těsně před svátky 
navštívil a nebylo vůbec jednoduché vše zvládnout, ale jelikož v Adámkove vile pracuje 
ten nejlepší personál zvládli to na jedničku a za to hrozně moc všem DĚKUJI.

aDáMKOVa VILa
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termíny kontrol a čištění spalinových cest

Kominictví Lukáš Papřok

Palkovická 522

738 01 Frýdek-Místek

tel. 605123029 a 728 073 808, 

email lukas.paprok@seznam.cz

IČO: 05335817

24. 2, 18. 5, 6. 8, 18. 11. 2021

MaS Pobeskydí podpořila pořízení pluhu 

Podpora byla umožněna na základě výzvy 
Programu rozvoje venkova vyhlášené 
v  rámci Strategie komunitně vede-
ného místního rozvoje MAS Pobeskydí. 
Příjemcem dotace je Jan Loryš 
z Morávky.

Hlavní činnost farmy je pro-
vozování živočišné výroby a to 
konkrétně chov masného skotu. 
Farma obhospodařuje trvalé 
trávní porosty, které využívá 
k pastevnímu chovu a k výrobě 
objemných krmiv. Pořízení 
pluhu je nutné pro obnovu 
trvalých trávních porostů 
a následnému osetí plochy. 

Výsledkem projektu je roz-
voj podnikání v  zemědělství. 

Pořízení pluhu nám umožní kvalitní 
zakládání a obnovu porostů a tím i zkva-
litnění krmivové základny pro hospodář-
ská zvířata.

OZNáMeNí / MaS POBeSKYDí
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Rezervací ušetříte čas sobě i zdravotníkům.

Posílá vás lékař nebo hygiena 

na PCR test
na COVID-19?

NEČEKEJTE ZBYTEČNĚ 
V DLOUHÉ FRONTĚ,

SAMI SI VYBERTE MÍSTO,
ČAS ODBĚRU

A OBJEDNEJTE SE!

Rezervujte si termín na:
https://testovani.uzis.cz/

evidenční číslo Ministerstva kultury MK ČR e 14421
Periodický tisk územního samosprávného celku

Vydavatel Obecní úřad Morávka, Morávka 599, 739 04 Pražmo
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